ﻧﺸﺮة اﺻﺪار
á«°SÉ°SC’G äÉeóî∏d IQGó°U ácô°T

2055018374 ºbQ …QÉŒ πé°S ÖLƒÃ Ω2012/12/24 ≥aGƒŸG `g1434/02/11 ïjQÉàH (¥/29) ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh QGôb ÖLƒÃ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áª¶fC’ Ék ≤ah â°ù°SCÉJ áªgÉ°ùe ácô°T
.Ω2013/01/15 ≥aGƒŸG `g1434/03/03 ïjQÉàH
∫hóéŸG AÉ¡àf’G ïjQÉJ ‘ ≥ëà°ùJ ∂°ü∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (50^000) áª«≤H …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdÉH áeƒ≤e kÉcƒµ°U ìô£J

¿ƒµà°Sh .QGó°UEG IhÓY hCG º°üN ¿hO á«ª°S’G áª«≤dÉH ÉgQGó°UEG ºà«°S ,(∑ƒµ°üdG) ∫hóéŸG AÉ¡àf’G ïjQÉàH ≥ëà°ùJ »àdGh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ 50^000 É¡æe óMGƒdG ∂°üdG áª«b ≠dÉÑdG …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdÉH áeƒ≤ŸG ∑ƒµ°üdG √òg
»°S »H ¢SCG ¢ûJCGh ,(IQGó°U) äÉ«FÉ«ª«µ∏d IQGó°U ácô°Th ,(Qó°üŸG) á«°SÉ°SC’G äÉeóî∏d IQGó°U ácô°T (iôNCG ±GôWCG øª°V øe) ÚH ∫ÉØbE’G ïjQÉJ πÑb hCG ‘ ñQDƒŸG (ádÉcƒdG ¿ÓYEG) ádÉcƒdG ¿ÓYEG ´ƒ°Vƒe ∑ƒµ°üdG
Qó°üŸG ó¡©àj ,ádÉcƒdG ¿ÓYE’ Ék ≤ahh .(ÚæFGódG π«ch) (Deutsche Bank Trust Company Americas) RÉµjÒeCG â°SôJ ∂æH á°ûàjhO ácô°Th ,(∑ƒµ°üdG á∏ªM π«ch) IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
,ádÉcƒdG ¿ÓYEG ΩÉµMC’ Ék ≤ÑW ∑ƒµ°U πeÉM πc πÑb øe IÉæà≤ŸG ∑ƒµ°ü∏d á«ª°S’G áª«≤dG ™e Ö°SÉæàdÉH ∂dPh (∑ƒµ°üdG á∏ªM) ∑ƒµ°üdG »∏eÉM áë∏°üŸ π«cƒc ∑ƒµ°üdG ∫ƒ°UCÉH ßØàëj ¿CÉH (iôNCG QƒeCG øª°V øe)
áHÉ«ædÉH π«cƒc ádÉcƒdG ¿ÓYEG ÖLƒÃ IQGó°Uh Qó°üŸG πÑb øe IÉ£©ŸG äGQGôbE’Gh äGó¡©àdG á©ØæÃ ∑ƒµ°üdG á∏ªM π«ch ßØàë«°Sh .(•hô°ûdG) Iô°ûædG √òg øe 52 áëØ°U øe CGóÑJ »àdG ∑ƒµ°üdG •hô°Th ΩÉµMCGh
.∑ƒµ°üdG á∏ªM øY
Iô°ûf ‘ Ók «°üØJ ÌcCG IQƒ°üH áë°Vƒe »g Éªc) áæ«©e ∫ƒ°UCG QÉéÄà°SG øY ¢Vƒ©c Qó°üŸG ≈dEG áæ«©e ≠dÉÑe IQGó°U ™aóà°S ,É¡«a Ék aôW Éª¡æe πc ¿ƒµj »àdG (•hô°ûdG ‘ áaô©e »g Éªc) πjƒªàdG ≥FÉKh ΩÉµMC’ Ék ≤ah
∫ÉªàcG ïjQÉJ (Ók eÉ°T ¢ù«dh) πÑb ,Qó°üª∏d äÉ©aódG ∂∏J Ëó≤àH IQGó°U ΩGõàdG ¿EG .∑ƒµ°üdG ÖLƒÃ ôNB’ âbh øe ¬«∏Y á≤ëà°ùŸG ≠dÉÑŸG ™aóH ¬JÉeGõàdG á«Ñ∏àd ≠dÉÑŸG ∂∏J ΩGóîà°SÉH Qó°üŸG Ωƒ≤«°Sh ,(√òg QGó°UE’G
.∫Éªàc’G äÉfÉª°†d Ék ≤ah (√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ í°Vƒe ƒg Éªc) ∫Éªàc’G »æeÉ°V πÑb øe ¿ƒª°†e ,(√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ ±ô©e ƒg Éªc) ´hô°ûŸG
¢ûeÉg óFGR (ájOƒ©°ùdG ∑ƒæÑdG ÚH ádOÉÑàŸG IóFÉØdG ô©°S) QƒÑjÉ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y áHƒ°ùfi ∑ƒµ°üdG á∏ªM ≈dEG …QhódG ™jRƒàdG ≠dÉÑe Qó°üŸG ™aój ±ƒ°S ,óFGƒ©dG ºcGôJ IÎa πµH ≥∏©àj Éª«a …QhódG ™jRƒàdG ïjQÉJ ∫ÓN
.∂∏J óFGƒ©dG ºcGôJ IÎa AóH ‘ Éªc ∑ƒµ°ü∏d áªFÉ≤dG á«ª°S’G áª«≤dG ≈∏Y Ék ≤Ñ£e ,(•hô°ûdG ‘ ±ô©e ƒg Éªc) ∑ƒµ°ü∏d Oó
‘h .((»Fõ÷G OGOÎ°S’G) 6-8 •ô°ûdG ‘ áaô©e »g Éªc) IôµÑŸG ™jRƒàdG ≠dÉÑe ´ƒª› -óLh ¿EG - …hÉ°ùj ≠∏ÑÃh ,Ö°SÉæàdÉH Ék «FõL ∑ƒµ°üdG OGOÎ°SG Rƒéj ,∫hC’G OGó°ùdG ïjQÉJ ≈àM …QhódG ™jRƒàdG ïjQÉJ ∫ÓN
.(äóLh ¿EG) ôµÑŸG ™jRƒàdG ≠dÉÑe (Ü)h .áàHÉãdG ™jRƒàdG ≠dÉÑe (CG) ´ƒª› …hÉ°ùj ≠∏ÑÃ ,Ö°SÉæàdÉH Ék «FõL ∑ƒµ°üdG OGOÎ°SÉH Qó°üŸG Ωƒ≤«°S ,∫hC’G OGó°ùdG ïjQÉJ ó©H ™≤j …QhO ™jRƒJ πc ïjQÉJ
hCG Ω2028 Èª°ùjO 15 ±OÉ°üj …òdG) »FÉ¡ædG ™jRƒàdG ïjQÉJ Iô°TÉÑe »∏j …òdG …QhódG ™jRƒàdG ïjQÉJ ‘ ∑ƒµ°üdG OGOÎ°SG ºà«°ùa ,(∫ÉŸG ¢SCGQ äÉ©jRƒJ) (8) •ô°û∏d Ék ≤ah Ék ≤HÉ°S πeÉµdÉH ÉgOGOÎ°SG ” ób øµj ⁄ Ée
»FÉ¡ædG ™jRƒàdG ≠∏Ñe (∫hóéŸG AÉ¡àf’G ïjQÉJ ƒg ∂dP »FÉ¡ædG …QhódG ™jRƒàdG ïjQÉJ) (≥Ñ£ŸG πª©dG Ωƒj Ωƒ¡Øe ™e ≥aGƒàj ÉÃ πjó©à∏d Ék ©°VÉN)(’hCG ™≤j Éª¡jCG ∫hC’G OGó°ùdG ïjQÉJ ó©H ¿hô°û©dGh …OÉ◊G OGó°ùdG ïjQÉJ
.((∫hóéŸG AÉ¡fE’G) 1-8 •ô°ûdG ‘ ±ô©e ƒg Éªc) ≥Ñ£æŸG
AÉ¡fE’G) 4-8h (Qó°üŸG QÉ«àNG ≈∏Y AÉæH ôµÑŸG AÉ¡fE’G) 3-8h (á«Ñjô°V ÜÉÑ°SC’ ôµÑŸG AÉ¡fE’G) 2-8 •hô°û∏d Ék ≤ah áæ«©e ±hôX ‘ ≥Ñ£ŸG »FÉ¡ædG ™jRƒàdG ≠∏Ñe πeÉµH ∫hóéŸG AÉ¡fE’G ïjQÉJ πÑb ∑ƒµ°üdG OGOÎ°SG øµÁ
.(AÉ¡fEÓd áÑLƒŸG çGóMC’G) 12h (AÉ¡fE’G ÖLƒà°ùJ áKOÉM ó©H AÉ¡fE’G) 5-8 ÚWô°û∏d Ék ≤ah Gk Qƒa OGó°ùdG ÖLGhh Ék ≤ëà°ùe íÑ°üj óbh ,(ÚæFGódG ó≤©H ≥∏©àJ á©bGh ó©H
∫ƒ©ØŸG …QÉ°S …QÉŒ πé°S ¬dh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ áªFGO ICÉ°ûæe ∂∏Á ôNBG …QÉÑàYG ¢üî°T …CG hCG ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒe øe §≤a Ú«©«Ñ£dG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ∑ƒµ°üdG º«∏°ùJh ™«Hh ìôW ô°üà≤j
á«Hô©dG áµ∏ªŸG ±ÓN iôNCG á≤£æe ájCG ‘ ∑ƒµ°üdG º«∏°ùJh ™«Hh ìôWh Iô°ûædG √òg ™jRƒJ ¿ƒµj óbh .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ‘ô°üe ÜÉ°ùM ¬jód ,ÚàdÉ◊G Éà∏c ‘ …òdGh ,áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh øY QOÉ°U
´ÓWÓdh .Oƒ«≤dG ∂∏àH áaô©eh ájGQO ≈∏Y ¿ƒµj ¿CG Iô°ûædG √òg ¬«dEG π°üJ ¢üî°T πc øe ÚcÎ°ûŸG ¢Vhô©dG »∏Ñ≤à°ùeh ÚcÎ°ûŸG ÜÉààc’G …ôjóeh IQGó°Uh Qó°üŸG Ö∏£j .òaÉædG ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒÃ GQƒ¶fi ájOƒ©°ùdG
.√òg QGó°UE’G Iô°ûf øe "™«ÑdGh ÜÉààc’G" º°ùb ≈dEG ´ƒLôdG ≈Lôj ,∑ƒµ°üdÉH á≤∏©àŸG iôNC’G ìô£dG OGƒeh Iô°ûædG √òg ™jRƒJ ≈∏Yh ∑ƒµ°üdG º«∏°ùJh ™«Hh ìôW ≈∏Y Oƒ«≤dG ¢†©Ñd ∞°Uh ≈∏Y
.≥Ñ£ŸG ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒÃ ¿Éc Ée AÉæãà°SÉH É¡©«H hCG É¡∏jƒ– IOÉYEG øµªŸG øe ¿ƒµj ’ óbh ,™«ÑdG IOÉYEGh πjƒëà∏d É¡à«∏HÉb ≈∏Y Oƒ«≤d ∑ƒµ°üdG ™°†îJ Éªc
IQGó°U ,‘ »H óMGh ∑ƒµ°U IQGó°U :ºg Qó°üŸG »ªgÉ°ùe ¿EG .IóëàŸG áµ∏ªŸG ‘ ¢üî°T …C’ ™«ÑdG hCG ¢VôY …CG Ëó≤àd Ék Ñ∏W hCG É©«H hCG Ék MôW πã“ ’ Iô°ûædG √òg ¿CG Éªc ,IóëàŸG áµ∏ªŸG ‘ ™jRƒà∏d â°ù«d Iô°ûædG √òg ¿EG
Ú°ù«FôdG AÉcô°ûdG øY äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh πeÉµdÉH IQGó°U πÑb øe ∑ƒ∏‡ äÉfÉ«µdG √òg øe ¿É«c πch ,‘ »H á°ùªN ∑ƒµ°U IQGó°Uh ,‘ »H á©HQCG ∑ƒµ°U IQGó°U ,‘ »H áKÓK ∑ƒµ°U IQGó°U ,‘ »H ÚæKG ∑ƒµ°U
."Qó°üŸG ∞°Uh" º°ù≤dGh "IGQó°U ∞°Uh" º°ù≤dG á©LGôe AÉLôdG Qó°üª∏d
."™«ÑdGh ÜÉààc’G" ¿Gƒæ©H √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ º°ù≤dG ô¶fG ,Úaó¡à°ùŸG ÚÑààµŸÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ª∏d
.á≤«KƒdG √òg ÖLƒÃ Qó°üŸG πÑb øe ìô£dG πÑb áLQóe øjO äGhOCG hCG áLQóe º¡°SCG …CG IQGó°U hCG Qó°üŸG øe …C’ ¢ù«d
.ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ∑ƒµ°üdG êGQOE’ áeRÓdG äÉÑ∏£àŸG áaÉc á«Ñ∏Jh Ö∏£dG Ëó≤J ”
Q nó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %20h .πeÉµdÉH áYƒaóeh IQó°üe É¡©«ªLh ,º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 áª«≤H ,áª«≤dG ájhÉ°ùàe ¬H ìô°üe …OÉY º¡°S 200^000 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 2 Qó°üª∏d ¬H ìô°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ≠∏Ñj
±ƒ°Uƒe ƒg Éªc ,‘ »H á°ùªN ∑ƒµ°U IQGó°U %20h ,‘ »H á©HQCG ∑ƒµ°U IQGó°U %20h ,‘ »H áKÓK ∑ƒµ°U IQGó°U %20h ,‘ »H ÚæKG ∑ƒµ°U IQGó°U %20h ,‘ »H óMGh ∑ƒµ°U IQGó°U πÑb øe ∑ƒ∏‡ Qó°üŸG πÑb øe
.√òg QGó°UE’G Iô°ûf øe "áeÉY äÉeƒ∏©e " º°ùbh "Qó°üŸG ∞°Uh" º°ùb ‘
.Iô°ûædG √òg øe "äGÒ°ùØàdGh äÉØjô©àdG" º°ùb ‘ É¡d IÉ£©ŸG ÊÉ©ŸG É¡d ¿ƒµJ Iô°ûædG √òg ‘ ôNBG ¿Éµe ‘ É¡Øjô©J ºàj ⁄ »àdGh Iô°ûædG √òg ‘ IOQGƒdG äÉë∏£°üŸG ¿EG
Égójó– ” ób É¡à©«ÑWh √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG øe ¢Vô¨dG ¿EG .√òg QGó°UE’G Iô°ûf øe "IôWÉîŸG πeGƒY" º°ùb ‘ áaƒ°Uƒe ôWÉ ≈∏Y ∑ƒµ°üdG ‘ QÉªãà°S’G …ƒ£æj
.Iô°ûædG √òg øe "ΩÉg QÉ©°TEG" º°ùb ‘

ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻮ اﻟﻌﺮوض وﻣﺪﻳﺮو اﻻﻛﺘﺘﺎب
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

م.م.ﺷﺮﻛﺔ دوﻳﺘﺸﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذ

ﺷﺮﻛﺔ اﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻼد ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

∞°Uh" »ª°ùb ‘ ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGó°Uh Qó°üŸG IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùM âeqób äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
¬fCG ∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› ,Iô°ûædG √òg øe ‹GƒàdG ≈∏Y "IQGó°U ∞°Uh"h "Qó°üŸG
hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’
.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe ák MGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG
∫ÉM ‘ Oƒ°ùJh ,áeõ∏ŸGh á«fƒfÉ≤dGh á«ª°SôdG áî°ùædG »g (www.cma.org.sa) áÄ«¡dG ™bƒe ≈∏Y á«Hô©dG á¨∏dÉH IQƒ°ûæŸG IQGó°UE’G Iô°ûf π¶Jh ,§≤a á«eƒ∏©ª∏d É¡æe ¢Vô¨dG ¿CG ’EG ,Iô°ûædG √ò¡d ájõ«∏‚E’G áªLÎdG ô°ûf ºà«°S ¬fCG ™eh
.Ú°üædG ÚH ¢VQÉ©J OƒLh
(Ω2013/3/13 ≥aGƒŸG) `g1434/5/1 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

�ست�صدر ال�صكوك يف منوذج م�سجل من فئة  50.000ريال �سعودي ،ومب�ضاعفات الرقم  50.000ريال �سعودي ملا زاد عن ذلك ،على �أن ال يقل احلد الأدنى
ملبلغ االكتتاب عن مليون ريال �سعودي .وي�سمح بنقل ملكية ال�صكوك كما هو مو�ضح يف ال�شروط ،ب�شرط �أنه اعتبار ًا من تاريخ الإقفال (و�شام ًال ذلك التاريخ)
لغاية (و�شام ًال) التاريخ الذي ي�صادف بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ الإقفال ،ف�إن حيازة ال�صكوك من قبل �أي من حملة ال�صكوك يجب �أن تكون من وقت لآخر
مببلغ ال يقل عن جمموع مليون ريال �سعودي (با�ستثناء ما �إذا قام حامل ال�صكوك ذاك بنقل كامل حيازته من ال�صكوك ،و�سيتم حتديد الهام�ش وتاريخ
الإقفال من خالل اتفاقية بني امل�صدر و�صدارة ،وم�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب ،والإعالن عنها قبيل نهاية فرتة العر�ض للم�ستثمرين .و�سيتم الإعالن
عن القيمة اال�سمية الإجمالية لل�صكوك التي �سيتم �إ�صدارها مع املتح�صالت ال�صافية املتوقعة ،والهام�ش ،وو�صف متح�صالت ال�صكوك ال�صافية عنها قبل
تاريخ الإقفال .انظر ق�سم "االكتتاب والبيع" من هذه الن�شرة.
�سيتم تعيني (تداول) كم�سجل لل�صكوك (امل�سجل وت�شمل هذه العبارة �أي م�سجل خل ًفا له) و�سيتم �إدخال ال�صكوك يف نظام املقا�صة والت�سوية لدى تداول،
ح�سبما ورد و�صفه يف ق�سمي "تعليمات و�شروط ال�صكوك  -ال�صيغة والفئة ،وحق امللكية" و"االكتتاب والبيع" من هذه الن�شرة على التوايل.
�ستكون ال�صكوك عند �صدورها ممثلة يف ح�ص�ص يف �صك رئي�سي م�سجل دون كوبونات مرفقة ("ال�صك الرئي�سي") ،و�سيتم �إيداعه لدى وكيل حملة
ال�صكوك.
تبد�أ فرتة العر�ض للم�ستثمرين يف ال�صكوك بتاريخ 1434/5/4هـ (يوافق 2013/3/16م) وتنتهي يف 1434/5/18هـ (يوافق 2013/3/30م) (�أو يف
�أي تاريخ �آخر يتم �إ�شعار الهيئة به) ،كما هو مو�ضح يف ق�سم "االكتتاب والبيع" يف هذه الن�شرة (فرتة العر�ض للم�ستثمرين) ،لالطالع على املعلومات
املتعلقة ب�أحكام و�شروط ال�صكوك راجع ق�سم "�شروط و�أحكام ال�صكوك" من ن�شرة الإ�صدار هذه .و�ست�صدر ال�صكوك بالتاريخ املحدد على �أنه تاريخ
الإقفال ،و�سيتم ن�شر ذلك التاريخ على املوقع الإلكرتوين مل�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب وهي ( www.riyadcapital.comوwww.db.com/mena
و  www.alinmainvestment.comو  .)www.albiladinvest.comواملوقع الإلكرتوين ل�صدارة ( ،)www.sadara.comواملوقع الإلكرتوين للم�صدر
( ،)www.sadarabasicservicescompany.comواملوقع الإلكرتوين ملدير الدفعات ( )www.hsbcsaudi.comوذلك بعد ما ال يزيد عن ثالثة �أيام
عمل من انتهاء فرتة العر�ض للم�ستثمرين (تاريخ الإقفال).
�سيتم اال�ستفادة من متح�صالت �إ�صدار ال�صكوك ،بعد خ�صم تكاليف وم�صاريف معينة متفق عليها تتعلق بال�صفقة (وي�شمل ذلك ،دون ح�صر ،ر�سوم و�أتعاب
امل�ست�شارين القانونيني ملدراء االكتتاب وم�ستقبلي العرو�ض ،ول�صدارة ،وللأطراف الراعية) ،وحما�سبي التقارير ،ور�سوم الت�سويق والطباعة والتوزيع،
والعمولة املجمعة امل�ستحقة للإدارة والبيع ملدراء االكتتاب وم�ستقبلي العرو�ض واملقدرة يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ب�أن تكون  135.9مليون ريال �سعودي)،
من قبل امل�صدر �إلى امل�شاركة ال�ستخدامها وفق ًا خلطة العمل .للمزيد من التفا�صيل انظر ق�سم "ا�ستخدام املتح�صالت" يف هذه الن�شرة.

ب

إشعار هام
تقدم ن�شرة الإ�صدار هذه (الن�شرة) تفا�صيل معينة حول املعلومات املتعلقة بامل�صدر� ،صدارة� ،أرامكو ال�سعودية ،داو (� ،)DOWشركة داو الأوربية
القاب�ضة (( )DEHداو الأوروبية) ،وال�شركات املنت�سبة لها ،وال�صكوك املطروحة لالكتتاب .بالن�سبة للتقدم بطلب اكتتاب يف ال�صكوك� ،سوف يعامل
امل�ستثمرون على �أنهم تقدموا بالطلب على �أ�سا�س املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ �إ�ضافية منها من امل�صدر ،وم�ستقبلي
العرو�ض ومدراء االكتتاب �أو ح�سبما يتم ن�شره يف موقع الهيئة (� ،)www.cma.org.saأو املواقع الإلكرتونية مل�ستقبلي العرو�ض ومديري االكتتاب وهي:
( www.riyadcapital.comو www.db.com/menaو  www.alinmainvestment.comو  .)www.albiladinvest.comواملوقع الإلكرتوين ل�صدارة
( ،)www.sadara.comواملوقع الإلكرتوين للم�صدر ( ، )www.sadarbasicservicescompany.comعلم ًا ب�أن حمتويات تلك املواقع لي�ست جزء ًا من
هذه الن�شرة.
يتعني على امل�ستثمرين ب�أن يدركوا �أن ن�شرة الإ�صدار هذه ال حتتوي على �أي قوائم �أو معلومات مالية خا�صة ب�شركة ارامكو ال�سعودية ،فمثل هذه القوائم �أو
املعلومات املالية لن يتم تقدميها حلملة ال�صكوك لأ�سباب تتعلق بحماية امل�صالح الوطنية للمملكة العربية ال�سعودية .ويجب �أن يدرك امل�ستثمرون كذلك ب�أن
ن�شرة الإ�صدار هذه ال حتتوي على �أي قوائم مالية �أو معلومات مالية لداو الأوروبية القاب�ضة ( )DEHوعند تقدمي طلبات االكتتاب يف ال�صكوك ،ف�سيتم
معاملة امل�ستثمرين على �أنهم على علم كامل ب�أن القوائم املالية واملعلومات املالية ل�شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة داو الأوربية القاب�ضة مل يتم ت�ضمينها يف
ن�شرة الإ�صدار هذه ولن يتم تقدميها حلملة ال�صكوك.
قامت �صدارة بتعيني كل من �شركة البالد لال�ستثمار ،و�شركة الإمناء لال�ستثمار ،و�شركة دويت�شة ال�سعودية للأوراق املالية املحدودة ،و�شركة الريا�ض املالية،
ب�صفة م�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب (ي�شار لهم فيما بعد بـ"م�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب") فيما يتعلق بال�صكوك املو�ضحة يف هذه الن�شرة.
وقد �أجرى امل�صدر و�صدارة جميع التحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها ،علما ب�أن جزء ًا كبري ًا من
املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة عن امل�شروع وال�سوق والقطاع ،ومعلومات �إدارة املوارد البيئية ،ومعلومات �إح�صائية معينة م�أخوذة من م�صادر خارجية،
ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر ،امللخ�صات التنفيذية للتقرير الفني والبيئي من �إعداد نيك�سانت (وهي �شركة خبرية يف تقدمي اال�ست�شارات املتعلقة
بالتخطيط والإدارة يف جمال النقل والبنية التحتية و�شراء امل�شاريع وتقييم اال�ستثمار) .امللخ�ص التنفيذي لدرا�سة ال�سوق الذي مت �إعداده من قبل كيميكال
ماركت (( )CMAIوهي الآن جزء من �آي �أت�ش �أ�س كيميكال ( )IHS Chemicalوهي �شركة خبرية يف تقدمي التحليالت التجارية واال�ست�شارات اال�سرتاتيجية
لقطاعات الطاقة والتعدين واملعادن) .امللخ�ص التنفيذي لتقرير الت�أمني من �إعداد جيه �أل تي �سبي�شالتي املحدودة (( )JLT Specialtyوهي �شركة خبرية
يف تقدمي خدمات الو�ساطة يف جمال الت�أمني و�إعادة الت�أمني حلماية موجودات ومطلوبات وم�صاريف ال�شركات يف قطاع الطاقة) ،وقد مت �إرفاق كل منها
كملحق بن�شرة الإ�صدار هذه (وي�شار �إليها مع ًا "معلومات امل�صادر اخلارجية") .ومع �أنه ال يوجد لدى امل�صدر وال لدى �صدارة �أي �سبب لالعتقاد ب�أن معلومات
امل�صادر اخلارجية غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق ب�صورة م�ستقلة من تلك املعلومات ،وعليه ،ف�إنه ال يوجد �أي ت�أكيد من �أي �شخ�ص ب�ش�أن
�صحة �أي من هذه املعلومات �أو اكتمالها.
�إن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة كما يف تاريخ �صدورها عر�ضة للتغيري .وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق بالو�ضع املايل للم�صدر ،و�صدارة ،و�أرامكو
ال�سعودية ،وداو ،وداو الأوروبية ،وال�شركات التابعة لها ،وميكن لقيمة هذه ال�صكوك �أن تت�أثر ب�شكل �سلبي بالتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم
وتكاليف التمويل وال�ضرائب وعملية احت�ساب الزكاة �أو �أي عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية �أخرى خارجة عن نطاق �سيطرة امل�صدر ،و�صدارة ،و�أرامكو ال�سعودية،
وداو ،وداو الأوروبية ،وال�شركات املنت�سبة لها ،وال ينبغي اعتبار تقدمي ن�شرة الإ�صدار هذه �أو االعتماد عليها �أو على �أي تعامالت �شفهية �أو خطية �أو مطبوعة
تتعلق بال�صكوك على �أنها وعد �أو �إقرار بتحقيق �أية �إيرادات �أو نتائج �أو �أحداث م�ستقبلية.
مل يتم تفوي�ض �أي �شخ�ص لإعطاء �أية معلومات �أو تقدمي �أي بيانات غري واردة يف �أو غري متوافقة مع هذه الن�شرة املتعلقة بطرح ال�صكوك ،و�إذا ما مت �إعطاء
مثل هذه املعلومات �أو البيانات ،فيجب عدم االعتماد عليها كما لو �أنها مفو�ضة من امل�صدر� ،صدارة� ،أرامكو ال�سعودية ،وداو ،داو الأوروبية� ،أو �أي من �شركاتها
التابعة ،وم�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب ،ووكيل حملة ال�صكوك� ،أو �أي �شخ�ص �آخر.
�إلى احلد الأق�صى امل�سموح به مبوجب القانون ،ف�إن �أي ًا من م�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب� ،أو وكيل حملة ال�صكوك ،مل يقم بالتحقق من املعلومات
الواردة يف هذه الن�شرة .وبالتايل ،ال يقدم �أيا منهم �أي ت�أكيد �أو �ضمان �أو تعهد �سواء �صريح ًا �أو �ضمني ًا وال يقبل �أي منهم حتمل �أي م�س�ؤولية ب�ش�أن دقة� ،أو
كفاية� ،أو معقولية� ،أو اكتمال املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة� ،أو �أي �إفادة تقدم �أو يعترب �أنها تقدم من قبل �أي من م�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب� ،أو
وكيل حملة ال�صكوك �أو بالنيابة عنهم فيما له �صلة باملُ�صدر� ،صدارة� ،أرامكو ال�سعودية� ،أو داو� ،أو داو الأوروبية� ،أو �أي من ال�شركات التابعة لها ،بخ�صو�ص
ال�صكوك� ،أو توزيعها� ،أو �أية معلومات �أخرى مقدمة من املُ�صدر� ،صدارة� ،أرامكو ال�سعودية� ،أو داو� ،أو داو الأوروبية فيما يتعلق بال�صكوك� ،أو توزيعها� ،أو
�أدائها امل�ستقبلي .وبالتايل يخلي كل من م�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب ووكيل حملة ال�صكوك نف�سه من �أي م�س�ؤولية قد تلحق به فيما يتعلق بهذه الن�شرة،
�أو الإفادة� ،أو املعلومات.
ال يقدم امل�صدر� ،صدارة� ،أرامكو ال�سعودية ،داو ،داو الأوروبية� ،أو �أي من ال�شركات التابعة لها� ،أو م�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب� ،أو وكيل حملة
ال�صكوك� ،أية مالحظة �أو ن�صيحة ب�ش�أن ال�ضريبة والزكاة املتعلقة بال�صكوك �أو مدى قانونية �شراء ال�صكوك من قبل امل�ستثمر مبوجب �أي نظام واجب
التطبيق.

ج
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ين�صح كل م�ستثمر حمتمل بالت�شاور مع م�ست�شاره ال�ضريبي وم�ست�شاره القانوين وم�ست�شاره للأعمال ب�ش�أن امل�سائل ال�ضريبية والزكوية والقانونية والأعمال
والأمور املتعلقة بها بخ�صو�ص �شراء ال�صكوك.
ال يق�صد من ن�شرة الإ�صدار هذه �أو �أي معلومات مقدمة فيما يتعلق بال�صكوك تقدمي الأ�سا�س الالزم لأي ائتمان �أو �أي تقييم �آخر ،ويجب عدم اعتبارها
كتو�صية من جانب امل�صدر� ،صدارة� ،أرامكو ال�سعودية ،داو ،داو الأوروبية� ،أو م�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب ،ل�شراء ال�صكوك .عالوة على ذلك ،ف�إن
املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار ذات طابع عام ،ومت �إعدادها دون اعتبار لأهداف امل�ستثمر ال�شخ�صية �أو و�ضعه املايل �أو احتياجاته اال�ستثمارية .وكل
م�ستلم لن�شرة االكتتاب هذه م�س�ؤول قبل اتخاذ قراره اال�ستثماري عن احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة تتعلق بال�صكوك ،وعن النظر يف مدى مالءمة
املعلومات الواردة فيها مع الأخذ يف االعتبار �أهدافه ال�شخ�صية و�أو�ضاعه املالية واحتياجاته.
�إن الإ�شارة لن�شرة الإ�صدار هذه تعترب وك�أنها تت�ضمن هذه الوثيقة امل�ؤرخة يف 1434/5/1هـ (يوافق 2013/3/13م) مع �أي مالحق �أو مالحق تكميلية �أ�ضيفت
عليها .وحتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على ملخ�ص للأحكام الأ�سا�سية الواردة يف وثائق التمويل الرئي�سية و وثائق امل�شروع الرئي�سية كما يف تاريخ الن�شرة.
يقت�صر طرح هذه ال�صكوك وبيعها وت�سليمها على الأ�شخا�ص الطبيعيني من مواطني اململكة العربية ال�سعودية �أو �أي �أ�شخا�ص معنويني لديهم كيان دائم يف
اململكة العربية ال�سعودية ولديهم �سجل جتاري �ساري املفعول �صادر من وزارة التجارة وال�صناعة ،ولديهم يف كل الأحوال ،ح�ساب بنكي يف اململكة العربية
ال�سعودية .وقد يكون توزيع هذه الن�شرة وطرح وبيع وت�سليم هذه ال�صكوك مقيد ًا قانوني ًا يف �أي منطقة با�ستثناء اململكة العربية ال�سعودية .ويطلب املُ�صدر،
�صدارة ،وم�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب من �أي �شخ�ص يح�صل على هذه الن�شرة �أن يطلع على تلك القيود ويراعيها .ف�ض ًال انظر ق�سم "االكتتاب والبيع"
من هذه الن�شرة لالطالع على تفا�صيل بع�ض القيود املتعلقة بطرح وبيع وت�سليم ال�صكوك وتوزيع ن�شرة الإ�صدار هذه واملواد الأخرى املتعلقة بطرح ال�صكوك.
تخ�ضع ال�صكوك �إلى قيود ب�ش�أن نقل ملكيتها و�إعادة بيعها ،وال يجوز نقل ملكيتها �أو �إعادة بيعها �إال �إذا كان ذلك م�سموح به ب�شكل نظامي.
يحظر توزيع ن�شرة الإ�صدار هذه يف اململكة املتحدة .وال يتم طرح �أو بيع ال�صكوك �أو الدعوة لأي طرح �أو بيع لل�صكوك لأي �شخ�ص يف اململكة املتحدة.
مت �إعداد ن�شرة الإ�صدار هذه على �أ�سا�س عدم طرح �أو بيع �أو عدم توجيه الدعوة لطرح �أو بيع ال�صكوك يف �أو �ضمن �أي دولة من الدول الأع�ضاء يف املنطقة
االقت�صادية الأوروبية( . )EEAوبالتايل ،ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يقدم �أو يعتزم تقدمي �أي طرح �أو بيع �أو دعوة لطرح �أو بيع لل�صكوك �ضمن املنطقة
االقت�صادية الأوروبية ،والذي يكون خا�ضع ًا للطرح املو�ضح يف هذه الن�شرة.

املعلومات املالية
�إن القوائم املالية املراجعة للم�صدر للفرتة من  24دي�سمرب 2012م (وهو تاريخ ت�أ�سي�س امل�صدر) حتى وكما يف  31دي�سمرب 2012م ،والقوائم املالية املراجعة
ل�صدارة للفرتة من � 30أكتوبر 2011م (وهو تاريخ ت�أ�سي�س �صدارة) حتى وكما يف � 30سبتمرب 2012م ،وقائمة املركز املايل االفرتا�ضية ل�صدارة كما يف 30
�سبتمرب 2012م التي تعك�س التزاماتها فيما يتعلق بال�صكوك ،وح�سبما تنطبق الإي�ضاحات املرفقة بتلك القوائم املذكورة وتقارير مراجعي احل�سابات املتعلقة
بها ،واملرفقة جميع ًا يف املالحق من � 1إلى � 3شام ًال لهذه الن�شرة ،قد مت �إعدادها وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
وي�صدر كل من امل�صدر و�صدارة بياناتهم املالية بالريال ال�سعودي.
القوائم املالية املراجعة لـ "داو" كما يف  31دي�سمرب 2011م و 31دي�سمرب 2012م ،ولل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م ،و 31دي�سمرب 2011م،
و 31دي�سمرب 2012م ،والقوائم املالية املرحلية غري املراجعة للربع التقوميي املنتهي يف � 30سبتمرب 2012م ،فيما يتعلق بالقوائم املالية ال�سنوية فقط ،وتقرير
مراجعي احل�سابات على تلك القوائم ،حيث مت �إدراج كل منها يف امللحق (� )4ضمن هذه الن�شرة ،وقد مت �إعدادها وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف
الواليات املتحدة الأمريكية واملطبقة من وقت لآخر .وت�صدر "داو" قوائمها املالية بالدوالر الأمريكي.
�أي �إ�شارة يف هذه الن�شرة �إلى ر�.س� ،أو ريال� ،أو ريال �سعودي ،فهي �إ�شارة �إلى العملة الر�سمية احلالية يف اململكة العربية ال�سعودية ،و�أي �إ�شارة �إلى هللة،
فهي �إ�شارة �إلى الوحدات املكونة للريال ،و�أي �إ�شارة �إلى دوالر� ،أو دوالر �أمريكي� ،أو  $فهي �إ�شارة �إلى العملة الر�سمية للواليات املتحدة الأمريكية ،و�أي
�إ�شارة �إلى يورو فهي �إ�شارة �إلى العملة التي بد�أ التعامل فيها يف بداية املرحلة الثالثة من الوحدة االقت�صادية والنقدية الأوروبية وفق ًا للمعاهدة التي متت
حول االحتاد الأوروبي وتعديالتها.

لقد خ�ضعت بع�ض الأرقام يف ن�شرة الإ�صدار هذه للجرب ،وبالتايل ،ف�إن الأرقام املبينة لنف�س الفئة الواردة يف جداول خمتلفة قد تختلف قلي ًال ،كما �أن الأرقام
الواردة كمجموع يف بع�ض اجلداول قد ال تكون حا�صل اجلمع احل�سابي الدقيق للأرقام التي ت�سبقها.

د

التوقعات والإفادات امل�ستقبلية
لقد مت �إعداد التوقعات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف الت�شغيل امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة،
وبالتايل ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات.
متثل بع�ض الإفادات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه "�إفادات م�ستقبلية" .وي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية ب�صورة عامة عن طريق ا�ستخدام بع�ض
الكلمات مثل "تخطط" �أو "تعتزم" �أو "تقدر" �أو "تعتقد" �أو "تتوقع" �أو "من املمكن" �أو "�سوف" �أو "ينبغي" �أو "متوقع" �أو "قد" �أو "يعتقد" �أو ال�صيغ النافية لهذه
املفردات وغريها من املفردات املقاربة �أو امل�شابهة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات امل�ستقبلية وجهة نظر امل�صدر و�صدارة احلالية (ح�سب احلالة) فيما
يتعلق ب�أحداث م�ستقبلية ،ولكنها لي�ست �ضمان ًا للأداء امل�ستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر يف الأداء الفعلي �أو الإجنازات �أو النتائج التي
يحققها امل�صدر �أو �صدارة (ح�سب احلالة) وت�ؤدي �إلى اختالفها ب�شكل كبري عما كان متوقع ًا �صراحة �أو �ضمني ًا يف الإفادات املذكورة .وقد مت ا�ستعرا�ض بع�ض
املخاطر �أو العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأثر ب�صورة �أكرث تف�صي ًال يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (راجع ق�سم "عوامل املخاطرة" يف هذه
الن�شرة) .وفيما لو حتقق �أي واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر �أو الأمور غري املتيقنة �أو ثبت عدم �صحة �أو دقة �أي من االفرتا�ضات التي مت االعتماد عليها ،ف�إن
النتائج الفعلية قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املو�صوفة ب�أنها متوقعة �أو معتقدة �أو مقدرة �أو خمطط لها يف هذه الن�شرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،ال يعتزم �أي من امل�صدر �أو �صدارة حتديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة بامل�شروع� ،أو القطاع� ،أو
ال�سوق� ،أو معلومات �إدارة املوارد البيئية� ،أو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة� ،سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو حوادث
م�ستقبلية �أو خالف ذلك .ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر الأخرى ،والأمور غري امل�ؤكدة واالفرتا�ضات ،ف�إن توقعات الأحداث والظروف امل�ستقبلية
املذكورة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي يتوقعه امل�صدر �أو �صدارة �أو قد ال حتدث �إطالق ًا ،وعليه ف�إنه يجب على امل�شرتين املحتملني
درا�سة جميع الإفادات امل�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سريات وعدم الإفراط يف االعتماد عليها.

الن�شرة التكميلية
�سيقوم امل�صدر و�صدارة ب�إعداد ن�شرة �إ�صدار تكميلية وفق ًا ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج للهيئة �إذا تبني للم�صدر �أو �صدارة يف �أي وقت بعد تاريخ هذه
الن�شرة ولكن قبل قبول ال�صكوك و�إدراجها يف ال�سوق املالية ال�سعودية يف حالة:
(�أ) حدوث �أي تغيري ملحوظ يف �أمور جوهرية واردة يف هذه الن�شرة �أو يف �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج.
(ب) ظهور �أية م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة.
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األطراف والمستشارون
امل�صدر
�شركة �صدارة للخدمات الأ�سا�سية

مركز الرتكي للأعمال
 7448طريق امللك �سعود
الظهران ,34455 -4088 :اململكة العربية ال�سعودية
املوقع الإلكرتوين)www.sadarabasicservicescompany.com( :
هاتف+966 3813 5877 :
فاك�س+966 3813 5808 :
املمثل املعتمد للم�صدر

الأ�ستاذ عادل يا�سني احلواج
املدير املمثل ل�صكوك �صدارة اثنني بي يف ،ع�ضو ورئي�س جمل�س �إدارة امل�صدر
�شركة �صدارة للخدمات الأ�سا�سية
مركز الرتكي للأعمال
 7448طريق امللك �سعود
الظهران  ,34455 -4088اململكة العربية ال�سعودية
املوقع الإلكرتوين)www.sadarabasicservicescompany.com( :
هاتف+966 3813 5877 :
فاك�س+966 3813 5808 :
الربيد الإلكرتوينadel.hawaj@sadara.com :
ال�سيد نيلز بريت فران�س م�سوتني
املدير املمثل ل�صكوك �صدارة ثالثة بي يف ،املدير التنفيذي للم�صدر
�شركة �صدارة للخدمات الأ�سا�سية
مركز الرتكي للأعمال
 7448طريق امللك �سعود ,الظهران34455 -4088 :
اململكة العربية ال�سعودية
املوقع الإلكرتوين)www.sadarabasicservicescompany.com( :
هاتف +966 3813 5999 :حتويلة 1214
فاك�س+966 3813 5909 :
الربيد الإلكرتوينNiels.Mesotten@sadara.com :
�شركة �صدارة �صكوك واحد بي.يف.

�ص.ب4542 .
هوك ،هولندا
هاتف+31115672474 :
فاك�س+31115674042 :
�شركة �صدارة �صكوك اثنني بي.يف.

�ص.ب4542 .
هوك ،هولندا
هاتف+31115672474 :
فاك�س+31115674042 :

و

�شركة �صدارة �صكوك ثالثة بي.يف.

�ص.ب4542 .
هوك ،هولندا
هاتف+31115672474 :
فاك�س+31115674042 :
�شركة �صدارة �صكوك �أربعة بي.يف.

�ص.ب4542 .
هوك ،هولندا
هاتف+31115672474 :
فاك�س+31115674042 :
�شركة �صدارة �صكوك خم�سة بي.يف.

�ص.ب4542 .
هوك ،هولندا
هاتف+31115672474 :
فاك�س+31115674042 :
�صدارة

�شركة �صدارة للكيميائيات
�ص ب  ,11811 :مدينة اجلبيل ال�صناعية 31961
اململكة العربية ال�سعودية
املوقع الإلكرتوينwww.sadara.com :
هاتف+966 3813 5877 :
فاك�س+966 3813 5808 :
املمثل املعتمد ل�صدارة

الأ�ستاذ عبدالعزيز القدميي (مدير �صدارة)
�شركة �صدارة للكيميائيات
�ص ب 11811 :
مدينة اجلبيل ال�صناعية  ,31961اململكة العربية ال�سعودية
املوقع الإلكرتوينwww.sadara.com :
هاتف+966 38730164 :
فاك�س+966 38730166 :
الربيد الإلكرتوينAdbulaziz.judaimi@aramco.com :
ال�سيد لو�سيانو بويل (كبري املدراء املاليني ل�صدارة)
�شركة �صدارة للكيميائيات
�ص ب 11811 :
مدينة اجلبيل ال�صناعية  ,16913اململكة العربية ال�سعودية
املوقع الإلكرتوينmoc.aradas.www :
هاتف+669 48853183 :
فاك�س+669 70853183 :
الربيد الإلكرتوينmoc.aradas@iloPL :
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وكيل حملة الصكوك

�أت�ش �أ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة
املكتب الرئي�سي لأت�ش �أ�س بي �سي
طريق العليا  -حي املروج
�ص ب 9084 :الريا�ض11413 :
اململكة العربية ال�سعودية
املوقع الإلكرتوينwww.hsbcsaudi.com :
هاتف+966 1 299 2342 :
فاك�س+966 1 299 2348 :
الربيد الإلكرتوينasmaalghofailey@hsbc.com :
وكيل الدائنين

و�شركة دويت�شة بنك تر�ست �أمرييكاز ()Deutsche Bank Trust Company Americas
 60وال �سرتيت – الدور 27
ام ا�س ان واي �سي )MSNYC60-2710( 2710 – 60
والية نيويورك ،نيويورك 10005
عناية :وكالة اخلدمات الإدارية � -صدارة
راندي خان ،نائب الرئي�س
هاتف+1 212 250 4012 :
الربيد الإلكرتوينrandy.kahn@db.com :
تاليا ديالهاي�س ،نائب الرئي�س
هاتف+1 212 250 7336 :
بريد �إلكرتوينthalia.delahayes@db.com :
فاك�س+1 646 961 3317 :
املوقع الإلكرتوينwww.db.com/us :

ح

وكيل ضمان المصدر المحلي

ال�سعودي الهولندي كابيتال
املكتب الرئي�سي
طريق العليا
�ص ب 1467 :الريا�ض11413 :
اململكة العربية ال�سعودية
املوقع الإلكرتوينwww.shc.com.sa :
هاتف+966 1 4163 133 5330 :
فاك�س+966 1 2169102 :
الربيد الإلكرتوينsnazeeb@shc.com.sa :
مدير الدفعات

�أت�ش �أ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة
املكتب الرئي�سي لأت�ش �أ�س بي �سي
طريق العليا  -حي املروج
�ص ب 9084 :الريا�ض11413 :
اململكة العربية ال�سعودية
املوقع الإلكرتوينwww.hsbcsaudi.com :
هاتف+966 1 299 2342 :
فاك�س+966 1 299 2348 :
الربيد الإلكرتوينasmaalghofailey@hsbc.com :
وكيل ضمان المصدر الخارجي

�أت�ش �أ�س بي �سي كوربرييت تر�ستي كومبني (يو كي) ليمتيد
()HSBC Corporate Trustee Company (UK) Limited
 8كندا �سكوير
 8كندا �سكوير
كناري وارف
لندن �إي�5 14إت�ش كيو ()5HQ London E14
اململكة املتحدة
املوقع الإلكرتوينwww.hsbc.com :
هاتف+44 20 7991 8888 :
فاك�س+44 20 7991 4350 :
الربيد الإلكرتوينctla.trustee.admin@hsbc.com :
بنك حساب المصدر المحلي

جمموعة �سامبا املالية
�ص ب 842 :اخلرب31952 :
اململكة العربية ال�سعودية
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
هاتف+966 3 865 8345 :
فاك�س+966 3 865 8393 :
الربيد الإلكرتوينhasan.al-saffar@samba.com :
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المسجل

�شركة �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول)
مبنى التعاونية ،الربج ال�شمايل
طريق امللك فهد
�ص ب ,60612 :الريا�ض11555 :
اململكة العربية ال�سعودية
www.tadawul.com.sa
هاتف+966 1 218 9999 :
فاك�س+966 1 218 1220 :
بريد �إلكرتوينPM@tadawul.com.sa :
مستقبلو العروض ومديرو االكتتاب

�شركة البالد لال�ستثمار
حي الورود
طريق امللك عبداهلل
�ص ب  ,140الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
www.albiladinvest.com
هاتف+966 1 203 9888 :
فاك�س+966 1 203 9899 :
بريد �إلكرتوينTitan@albiladinvest.com :
�شركة الإمناء لال�ستثمار
�ص ب 66333
الريا�ض  ,11576اململكة العربية ال�سعودية
www.alinmainvestment.com
هاتف+966 1 218 5996 :
+966 1 218 5972
فاك�س+966 1 218 5970 :
بريد �إلكرتوينProjectTitan@alinmainvest.com :
�شركة دويت�شه العربية ال�سعودية للأوراق املالية،
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
برج الفي�صلية الدور 17
�ص.ب301809 :
الريا�ض ,11372 :اململكة العربية ال�سعودية
www.db.com/mena
هاتف+966 1 273 9700 :
فاك�س+966 1 273 9741 :
بريد �إلكرتوينTitan@list.db.com :
�شركة الريا�ض املالية
�ص ب  ,21116الريا�ض 11475
اململكة العربية ال�سعودية
www.riyadcapital.com
هاتف+966 1 494 2454 :
فاك�س+966 1 494 2595 :
بريد �إلكرتوينtitan@riyadcapital.com :

ي

مستشارو الهيكل الشرعي

اللجنة ال�شرعية امل�شرتكة
ل�شركة الإمناء لال�ستثمار
و�شركة البالد لال�ستثمار
�ص ب 66333
الريا�ض 11576
اململكة العربية ال�سعودية
www.alinmainvestment.com
هاتف+966 1 218 5996 :
+966 1 218 5972
فاك�س+966 1 218 5970 :
بريد �إلكرتوينTitan@ alinmainvestment.com :
و
�ص ب 140
الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
www.albiladinvest.com
هاتف+966 1 203 9888 :
فاك�س+966 1 203 9899 :
بريد �إلكرتوينTitan@albiladinvest.com :
امل�ست�شارون ال�شرعيون لدى دويت�شه بنك
برج الفي�صلية الدور 17
�ص.ب301809 :
الريا�ض11372 :
اململكة العربية ال�سعودية
www.db.com/mena
هاتف+966 1 273 9700 :
فاك�س+966 1 273 9741 :
بريد �إلكرتوينTitan@list.db.com :
اللجنة ال�شرعية ل�شركة الريا�ض املالية
�ص ب21116 :
الريا�ض11475 :
اململكة العربية ال�سعودية
املوقع الإلكرتوينwww.riyadcapital.com :
هاتف+966 1 494 2454 :
فاك�س +966 1 494 2595 :حتويلة 2575
بريد �إلكرتوينTitan@riyadcapital.com :
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المستشارون القانونيون

�إلى امل�صدر و�صدارة
حامت عبا�س غزاوي و�شركاه
�ص ب 6387
جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية
www.saudilegal.com
هاتف+966 2 650 4475 :
فاك�س+966 2 657 2007 :
بريد �إلكرتوينsadara.sukuk@saudilegal.com :
وايت �آند كي�س �إل �إل بي
 Old Broad Street 5لندن
EC2N 1DW

اململكة املتحدة
www.whitecase.com
هاتف+44 20 7532 1000 :
فاك�س+44 20 7532 1001 :
بريد �إلكرتوينProjectSadara@whitecase.com :
دكتور وليد النوي�صر بالتعاون مع وايت �آند كي�س �إل �إل بي
�ص ب 99879
مبنى ال�سرياكون رقم 15
الدور الرابع ،مكتب  403و،404
�شارع العليا
الريا�ض 11625
اململكة العربية ال�سعودية
�إلى داو
�شريمان �آند �ستريلنغ (لندن) �شراكة ذات م�س�ؤولية حمدودة
Broadgate West
Appold Street 9

لندن
EC2A 2AP

اململكة املتحدة
www.shearman.com
هاتف+44 207 655 5000 :
فاك�س+44 207 655 5500 :
بريد �إلكرتوينSukukS&Steam@Shearman.com :
حامت عبا�س غزاوي و�شركاه
�ص ب 6387
جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية
www.saudilegal.com
هاتف+966 2 650 4475 :
فاك�س+966 2 657 2007 :
بريد �إلكرتوينsadara.sukuk@saudilegal.com :

ل

�إلى �أرامكو ال�سعودية
وايت �آند كي�س �إل �إل بي
 Old Broad Street 5لندن
EC2N 1DW

اململكة املتحدة
www.whitecase.com
هاتف+44 20 7532 1000 :
فاك�س+44 20 7532 1001 :
بريد �إلكرتوينProjectSadara@whitecase.com :
دكتور وليد النوي�صر بالتعاون مع وايت �آند كي�س �إل �إل بي
�ص ب 99879
مبنى ال�سرياكون رقم 15
الدور الرابع ،مكتب  403و،404
�شارع العليا
الريا�ض 11625
اململكة العربية ال�سعودية
ملديري االكتتاب
ميلبانك ،تويد ،هديل و مكلوي �إل �إل بي
Gresham Street 10

لندن
EC2V 7JD

اململكة املتحدة
www.milbank.com
هاتف+44 207 615 3000 :
فاك�س+44 207 615 3100 :
بريد �إلكرتوينMilbankProjectTitan@milbank.com :
�ألن و�أفري �إل �إل بي
الطابق  ،2قرية البوابة ،بناء رقم 8
مركز دبي املايل العاملي
�ص ب 506678
دبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة
www.allenovery.com
هاتف+971 )0( 4426 7100 :
فاك�س+971 )0( 4426 7199 :
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امللحق (( )1القوائم املالية "املراجعة" للم�صدر للفرتة من  24دي�سمرب 2012م لغاية  31دي�سمرب 2012م وتقرير مراجع احل�سابات)
امللحق ( )2القوائم املالية املراجعة ل�صدارة للفرتة من � 30أكتوبر 2011م حتى � 30سبتمرب 2012م ،وتقرير مراجع احل�سابات
امللحق ( )3امليزانية ال�شكلية ل�صدارة كما يف يف � 30سبتمرب 2012م ،التي تعك�س املطلوبات املتعلقة بال�صكوك
امللحق ( )4القوائم املالية املراجعة لداو كما يف يف  31دي�سمرب 2011م ،و 31دي�سمرب 2012م ،ولل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م
و  31دي�سمرب 2011م و  31دي�سمرب 2012م ،وتقرير مراجع احل�سابات امل�سجل امل�ستقل.
امللحق ( )5ملخ�ص تنفيذي للتقرير الفني املعد من قبل نيك�سانت املحدودة
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421
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نبذة عامة عن الطرح والمشروع والتمويل
يجب �أن تقر�أ هذه النبذة العامة كمقدمة لن�شرة الإ�صدار هذه� ،إال �أن �شموليتها ال تكتمل �إال بالرجوع �إلى املعلومات التف�صيلية الواردة يف �أق�سام �أخرى من
هذه الن�شرة .كما �أن هذه النبذة قد ال حتتوي على كافة املعلومات التي يجب �أن يعرفها امل�ستثمرون املحتملون قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف ال�صكوك ،ولذلك
يجب �أن يكون �أي قرار يتخذه �أي م�ستثمر حمتمل لال�ستثمار يف ال�صكوك مبنيا على درا�سة ن�شرة الإ�صدار ككل .و�سوف يكون للم�صطلحات املعرفة يف هذه
الن�شرة نف�س املعاين املن�سوبة لها يف ق�سم "التعريفات والتف�سريات" من ن�شرة الإ�صدار هذه.
يتعني على حملة ال�صكوك املحتملني قراءة �أق�سام ن�شرة الإ�صدار هذه التي عنوانها" :عوامل املخاطرة" ،و"�إ�شعار هام" على التوايل قبل اتخاذ �أي قرارات
باال�ستثمار.
األطراف المشاركون
امل�صدر

�شركة �صدارة للخدمات الأ�سا�سية ،ت�أ�س�ست ك�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة بتاريخ � 11صفر 1434هـ (املوافق 24
دي�سمرب 2012م) من�ش�أة وفق �أنظمة وقوانني اململكة العربية ال�سعودية مبوجب �سجل جتاري رقم .2055018374

ملكية امل�صدر

يبلغ ر�أ�س مال امل�صدر امل�صرح به ( )2مليون ريال �سعودي يتكون من �200.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها 10
رياالت لكل �سهم ،وكلها م�صدرة ومدفوعة بالكامل .ومتلك كل من �صدارة �صكوك واحد بي يف ،و�صدارة �صكوك اثنني
بي يف ،و�صدارة �صكوك ثالثة بي يف ،و�صدارة �صكوك �أربعة بي يف ،و�صدارة �صكوك خم�سة بي يف ،ن�سبة  %20لكل منهم
مبا ميثل  %100من ر�أ�س مال امل�صدر ،كما هو مو�ضح يف الق�سم "و�صف امل�صدر" الق�سم الفرعي "معلومات عامة" من
هذه الن�شرة.

�إدارة امل�صدر

يدير امل�صدر جمل�س �إدارة مكون من الأ�شخا�ص املو�ضحة �أ�سمائهم يف ق�سم "و�صف امل�صدر" الق�سم الفرعي "�أع�ضاء
جمل�س الإدارة للم�صدر و�إدارته" من هذه الن�شرة.

�صدارة

�شركة �صدارة للكيميائيات ،ت�أ�س�ست ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف � 30أكتوبر 2011م ،من�ش�أة وفق �أنظمة وقوانني
اململكة العربية ال�سعودية.

داو Dow

�شركة "داو" للكيماويات ،ت�أ�س�ست يف عام 1897م ،وهي �شركة من�ش�أة وفق �أنظمة وقوانني والية "ديلوير" يف الواليات
املتحدة الأمريكية.

داو الأوروبية

�شركة داو الأوروبية القاب�ضة  ،DEHوهي �شركة مملوكة بالكامل وتابعة ب�شكل غري مبا�شر لـ "داو" ت�أ�س�ست يف هولندا.
�إ�ضافة لذلك ،تعمل داو الأوروبية القاب�ضة كمقدم مهم للتقنية من �أجل امل�شروع.

�أرامكو ال�سعودية

�أرامكو ال�سعودية التي ت�أ�س�ست مبوجب مر�سوم ملكي �صادر يف عام 1988م.

م�ستقبلو العرو�ض ومدراء االكتتاب

�شركة البالد لال�ستثمار ،و�شركة الإمناء لال�ستثمار ،ودويت�شة العربية ال�سعودية للأوراق املالية املحدودة ،و�شركة
الريا�ض املالية.

وكيل حملة ال�صكوك

�أت�ش �أ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة ،مبوجب �إعالن الوكالة ،ف�سوف يتم تعيني وكيل حملة ال�صكوك ب�صفته
وكي ًال بالنيابة عن حملة ال�صكوك ،من بني الأ�شياء الأخرى ،المتالك املنفعة يف التعهدات واملواثيق املقدمة من امل�صدر
و�صدارة مبوجب �إعالن الوكالة.

وكيل الدائنني

دويت�ش بانك تر�ست كومباين �أمريكاز ،فقد مت مبوجب اتفاقية الدائنني ،تعيني وكيل الدائنني من قبل الأطراف
امل�ضمونة (مبا يف ذلك امل�شاركني يف ال�صكوك) للت�صرف نيابة عنهم كوكيل للدائنني مبوجب وثائق التمويل ،فيما
يخ�ص عالقتهم ب�صدارة.

وكيل �ضمان امل�صدر املحلي

ال�سعودي الهولندي كابيتال ،مبوجب اتفاقية تنازل امل�صدر املحلي� ،سوف يتنازل امل�صدر على �سبيل ال�ضمان ،عن
حقوقه مبوجب وثائق التمويل (ح�سب التعريف الوارد يف ال�شروط) التي يكون امل�صدر طرفا فيها �أو ميلك مبوجبها
حقوقا والتي تخ�ضع لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ،ل�صالح وكيل �ضمان امل�صدر املحلي والذي يت�صرف نيابة عن
الأطراف امل�ضمونة من قبل امل�صدر (مبا يف ذلك حملة ال�صكوك) .ومبوجب �ضمان امل�صدر املحلي على اتفاقية
احل�ساب ،ف�سوف مينح امل�صدر �ضمانا على حقوقه فيما يخ�ص ح�ساب ال�صفقة ل�صالح وكيل �ضمان امل�صدر املحلي
والذي يت�صرف بالنيابة عن الأطراف امل�ضمونة من قبل امل�صدر (مبا يف ذلك حملة ال�صكوك).

وكيل �ضمان امل�صدر اخلارجي

�أت�ش �أ�س بي �سي كوربرييت تر�ستي كومبني (يو كي) ليمتيد ،مبوجب �سند ر�سوم وتنازل امل�صدر املحلي ف�سوف مينح
امل�صدر �ضمانا على حقوقه فيما يخ�ص وثائق التمويل (ح�سب التعريف الوارد يف ال�شروط) التي يكون امل�صدر طرفا
فيها �أو التي له مبوجبها حقوقا والتي تخ�ضع للقانون الإجنليزي ،ل�صالح وكيل �ضمان امل�صدر اخلارجي والذي يت�صرف
نيابة عن الأطراف امل�ضمونة من قبل امل�صدر (مبا يف ذلك حملة ال�صكوك).
�أت�ش �أ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة  ،ب�صفتها مدير ًا للدفعات (وي�شمل هذا امل�صطلح �أي خلف لها) ،مبوجب
اتفاقية �إدارة الدفعات يتم تعيني مدير الدفعات من قبل امل�صدر ،من بني �أ�شياء �أخرى ،ل�سداد الدفعات نيابة عن
امل�صدر بناء على ال�صكوك.

مدير الدفعات
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امل�سجل

ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول).

بنك ح�ساب امل�صدر املحلي

جمموعة �سامبا املالية� ،سيتم تعيينها كبنك ح�ساب امل�صدر املحلي مبوجب اتفاقية �إدارة الدفعات حلفظ ح�ساب
امل�صدر با�سم امل�صدر.

الوكيل املفو�ض للم�شاركة

�شركة �صدارة لإجارة الأ�صول.

ح�ساب ال�صفقة

بنك احل�ساب املحلي للم�صدرالذي �سيقوم باالحتفاظ فيه وت�شغيل ح�ساب مقوم بالريال ال�سعودي با�سم امل�صدر.
وجميع الدفعات التي يكون امل�صدر م�ستحق ًا ال�ستالمها مبوجب وثائق ال�صفقة �سوف تدفع يف ح�ساب ال�صفقة� .إ�ضافة
لذلك ،ف�إن مبلغ ر�أ�س املال (كما هو معرف يف ال�شرط ( 2-4ا�ستخدام املتح�صالت من �أ�صول ال�صكوك)) �سوف يتم
االحتفاظ به عند �إيداعه يف ح�ساب ال�صفقة� .أما املبالغ امل�ستحقة الدفع على امل�صدر مبوجب ال�صكوك ،ومبوجب
وثائق ال�صفقة الأخرى التي هو طرف فيها ،ف�سوف يتم حتويلها يف يوم العمل ال�سابق لكل تاريخ توزيع دوري (كما هو
معرف يف ال�شرط ( 2-6حتديد �سعر �سايبور)) �أو تاريخ الإنهاء (كما هو معرف يف ال�شرط ( 1-8الإنهاء املجدول))
�إلى احل�ساب املعني لدى مدير الدفعات (�أنظر �أي�ض ًا "ق�سم احل�ساب املحدد ملدير الدفعات" �أدناه) من الأموال
(با�ستثناء مبلغ ر�أ�س املال ال�سهمي) القائمة يف ح�ساب ال�صفقة.

احل�ساب املحدد ملدير الدفعات

�سيقوم مدير الدفعات بفتح ح�ساب بالريال ال�سعودي ال يحتمل عمولة لديه لغر�ض ا�ستالم احلواالت من ح�ساب
ال�صفقة كما هو مو�صوف يف ق�سم "ح�ساب ال�صفقة" �أعاله .و�سوف ت�ستخدم املبالغ القائمة يف احل�ساب املحدد لوكيل
الدفعات لت�سديد الدفعات �إلى حملة ال�صكوك ومقبو�ضات �أخرى معينة وفق ًا لل�شروط يف كل تاريخ توزيع دوري ويف �أي
تاريخ �إنهاء.

نبذة عن الصكوك وحقوق حملة الصكوك
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ال�صكوك

�صكوك �صادرة بالريال ال�سعودي ت�ستحق الدفع يف تاريخ االنتهاء املجدول.

املبلغ الأدنى لالكتتاب لكل
م�ستثمر

�سوف يكون املبلغ الأدنى لالكتتاب لكل واحد من حملة ال�صكوك يف تاريخ الإقفال مليون ريال �سعودي (ويعادل ذلك 20
�صك على �أ�سا�س �أن فئة كل �صك تبلغ  50.000ريال �سعودي).

املبلغ الأق�صى لالكتتاب لكل
م�ستثمر

ال يزيد احلد الأق�صى عن �إجمايل القيمة اال�سمية لكافة ال�صكوك القائمة.

العدد الأق�صى لالكتتاب لكل
م�ستثمر

العدد الأق�صى لكل م�ستثمر ال يزيد عن عدد ال�صكوك املطروحه لالكتتاب (وكل منها من فئة  50,000ريال �سعودي)
والتي متثل �إجمايل القيمة اال�سمية لكافة ال�صكوك القائمة.

تاريخ االنتهاء املجدول

�سيتم ا�ستعادة ال�صكوك يف تاريخ التوزيع الدوري الذي يلي مبا�شرة تاريخ التوزيع النهائي �إال �إذا مت �شرا�ؤها و�إلغا�ؤها
بالكامل �سابق ًا .ويكون تاريخ ال�سداد الأول هو التاريخ الذي يحل �أو ًال من:
(�أ)يف حالة حتقق تاريخ اكتمال امل�شروع ( )1من يناير �إلى يونيو 15 ،دي�سمرب لنف�س ال�سنة �أو ( )2من يوليو �إلى
دي�سمرب 15 ،يونيو لل�سنة التالية.
(ب)  15دي�سمرب 2018م.

�سعر الإ�صدار

مائة باملائة من القيمة اال�سمية لل�صكوك.

تاريخ الإقفال

التاريخ املحدد على �أنه تاريخ الإقفال والذي يتم ن�شره يف املواقع الإلكرتونية مل�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب وهي
( ، www.albiladinvest.comو  www.alinmaininvestment.comو www.db.com/mena
و  )www.riyadcapital.comومدير الدفعات  www.hsbcsaudi.comوي�صادف يف موعد ال يتعدى ثالثة �أيام
عمل �سعودي بعد نهاية فرتة العر�ض للم�ستثمرين.

فرتة العر�ض للم�ستثمرين

تبد�أ يف 1434/5/4هـ (املتوقع �أن يوافق 2013/3/16م) وتنتهي يف 1434/5/18هـ (املتوقع �أن يوافق 2013/3/30م).

الإدراج

مت تقدمي طلب من �أجل قبول ال�صكوك لإدراجها يف ال�سوق املالية ال�سعودية.

املقا�صة والت�سوية ونقل امللكية

�سوف تتم مقا�صة وت�سوية ال�صكوك طبقا للقواعد والإجراءات املعتمدة لدى امل�سجل .ويجوز نقل ملكية ال�صكوك خارج
فرتة احلظر (كما هو مو�ضح يف ال�شرط ( 3-2فرتات احلظر)) التي مت �إلقاء املزيد من ال�ضوء عليها يف ن�شرة الإ�صدار
هذه يف ق�سم ("�شروط و�أحكام ال�صكوك") طبقا للقواعد والإجراءات املحددة من قبل امل�سجل ومبوجب قيام املتنازل
�إليه بت�سليم امل�سجل املعلومات املطلوبة مبوجب تلك القواعد والإجراءات.

�أ�صول ال�صكوك

تتكون �أ�صول ال�صكوك من�( :أ) جميع حقوق امل�صدر وملكيته وم�صلحته ومزاياه حا�ضرا وم�ستقبال مبوجب وثائق
التمويل التي يكون فيها طرفا �أو التي يكون مبوجبها م�ستفيدا �أو خالفا لذلك مالكا �أي ًا من تلك احلقوق �أو امللكية �أو
امل�صلحة �أو املزايا( ،ب) كافة الأموال التي قد تكون حاليا �أو م�ستقبال من حني لآخر دائنة يف ح�ساب ال�صفقة( ،ج)
كافة عوائد ما تقدم.
احلقوق املمنوحة حلملة ال�صكوك مبوجب وثائق التمويل ،مت الإ�شارة �إليها يف ق�سم "�شروط و�أحكام ال�صكوك"
�صفحة (.)58
وت�شمل حقوق امل�صدر مبوجب وثائق التمويل ما يلي:
(�أ) حق امل�صدر يف ا�ستالم الدفعات من �صدارة مبوجب وثائق التمويل.
(ب)حق امل�صدر كم�شارك متويل رئي�سي وطرف م�ضمون مبوجب اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،واتفاقية الدائنني،
واتفاقية احل�ساب ،ووثائق ال�ضمان (راجع ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية" من هذه الن�شرة).
(ج) حق امل�صدر كم�ستفيد م�ضمون مبوجب �ضمانات االكتمال.

تواريخ التوزيع الدوري

يوم العمل الذي يلي مبا�شرة كل تاريخ توزيع.

مبلغ التوزيع الدوري

�سوف يدفع امل�صدر يف كل تاريخ توزيع دوري حلملة ال�صكوك بالتنا�سب مع القيمة اال�سمية لل�صكوك اململوكة من قبل
كل حامل �صكوك مبلغا يعادل ناجت (�أ) �سعر �سايبور املطبق بالن�سبة لفرتة تراكم العوائد التي تنتهي فورا قبل تاريخ
التوزيع الدوري زائد هام�ش ال�صكوك( ،ب) عدد الأيام يف فرتة تراكم العوائد مق�سوما على  360و(ج) �إجمايل املبلغ
اال�سمي لل�صكوك القائمة يف اليوم الأول من فرتة تراكم تلك العوائد بعد الأخذ يف االعتبار (� )1أي �إلغاءات لل�صكوك
و(� )2أي مبالغ توزيع ثابتة ،و�/أو مبالغ توزيع مبكرة يف كل حالة يتوجب تنفيذها �أو دفعها يف تاريخ التوزيع الدوري الذي
يقع مبا�شرة بعد ذلك اليوم الأول.
الفرتة من (و�شاملة) تاريخ الإقفال لغاية (وغري �شامل ًة) تاريخ التوزيع الأول وكل فرتة متعاقبة من (و�شامل ًة) تاريخ
توزيع لغاية (وغري �شاملة) تاريخ التوزيع الذي يليه مبا�شرة .ويف حالة فرتة تراكم العوائد النهائية فتكون تاريخ التوزيع
النهائي.
تاريخ التوزيع الأول وكل  15يونيو و 15دي�سمرب بعد ذلك حتى و�شام ًال تاريخ التوزيع النهائي� ،شريطة �أنه يف كل حالة �إذا
مل يكون ذلك التاريخ هو يوم عمل ،ف�إن تاريخ التوزيع املعني يجب �أن يقع يف اليوم التايل الذي يكون يوم عمل يف نف�س
ال�شهر التقوميي (�إن وجد) �أو يوم العمل ال�سابق (�إن مل يوجد).

تاريخ التوزيع الأول

 15يونيو 2013م� ،شريطة �أنه �إذا مل يكن ذلك اليوم يوم عمل ،ف�إن تاريخ التوزيع الأول يجب �أن يقع يف يوم العمل التايل
من نف�س ال�شهر التقوميي (�إن وجد) �أو يوم العمل ال�سابق (�إن مل يوجد).

اال�سرتداد اجلزئي يف كل تاريخ
توزيع دوري قبل تاريخ ال�سداد
الأول

يف كل تاريخ توزيع دوري قبل تاريخ ال�سداد الأول ،يجوز ا�سرتداد ال�صكوك جزئيا بالتنا�سب مببلغ يعادل� ،إذا كان
ينطبق ،مبالغ التوزيع املبكرة ذات العالقة .وخالفا لذلك ف�إن مبلغ التوزيع الدوري ي�صبح م�ستحقا فقط يف كل تاريخ
توزيع دوري قبل تاريخ ال�سداد الأول.

اال�سرتداد اجلزئي يف كل تاريخ
توزيع دوري يقع بعد تاريخ
ال�سداد الأول

يف كل تاريخ توزيع دوري يقع بعد تاريخ ال�سداد الأول ،يجوز ا�سرتداد ال�صكوك جزئيا بالتنا�سب مببلغ يعادل جمموع (�أ)
مبالغ التوزيع الثابتة الذي ينطبق ،و(ب) مبالغ التوزيع املبكرة� ،إذا كان ينطبق.

الإنهاء املجدول لل�صكوك

ما مل يكن قد مت ا�سرتدادها �أو �شرا�ؤها �أو �إلغا�ؤها �سابق ًا بالكامل ح�سب املحدد يف ال�شروط وح�سب املو�ضح �أدناه ف�سوف
يتم ا�سرتداد ال�صكوك بالكامل يف تاريخ الإنهاء املجدول مببلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق.

الإنهاء املبكر بعد حادثة تتعلق
بال�ضريبة

تن�ص ال�شروط على �إمكانية اال�سرتداد املبكر لل�صكوك بكاملها ح�سب خيار امل�صدر يف �أي تاريخ توزيع دوري بعد
ح�صول حادثة تتعلق بال�ضريبة �شريطة (� )1أن يقدم امل�صدر �إخطارا خالل فرتة حمددة حلملة ال�صكوك ح�سب
املو�صوف باملزيد من التف�صيل يف ال�شرط ( 2-8الإنهاء املبكر لأ�سباب �ضريبية)� )2( ،أن يقدم امل�صدر �شهادة ور�أي ًا
ح�سبما مت �إي�ضاحه با�ستفا�ضة �أكرث يف ال�شرط ( 2-8اال�سرتداد املبكر لأ�سباب �ضريبية) ،و( )3دفع مبلغ التوزيع
النهائي الذي ينطبق على احلالة.

الإنهاء املبكر ح�سب خيار امل�صدر

تن�ص ال�شروط على �إمكانية اال�سرتداد املبكر لل�صكوك بكاملها ح�سب خيار امل�صدر:
(�أ) يف �أي تاريخ توزيع دوري يقع بعد الذكرى ال�سنوية اخلام�سة من تاريخ الإقفال ب�شرط (� )1أن يقوم امل�صدر
ب�إعطاء �إخطار خالل فرتة حمددة حلملة ال�صكوك ح�سبما ورد و�صفه يف ال�شرط ( 3-8الإنهاء املبكر بناء على اختيار
املُ�صدر) ،و ( )2دفع مبلغ توزيع الإنهاء املنطبق ومبلغ الدفع املبكر الإ�ضايف� ،إذا كان ينطبق.
ً
(ب) يف �أي وقت بعد وقوع حدث تنفيذي ،ب�شرط (� )1أن يعطي امل�صدر �إ�شعار ًا ال تزيد مدته عن  60يوما �إلى حملة
ال�صكوك وفق ًا لل�شرط ( 14الإ�شعارات) (ويكون ذلك الإ�شعار غري قابل للرتاجع ،وملزم ًا للم�صدر با�ستعادة ال�صكوك
بنهاية فرتة الإ�شعار) .و(� )2أن يدفع مبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق ،و�أن يدفع � -إذا كان منطبق ًا – مبلغ الدفعة
املبكرة الإ�ضافية.

فرتة تراكم العوائد

تاريخ التوزيع
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الإنهاء املبكر بعد وقوع حادثة
تتعلق بالدائنني

تن�ص ال�شروط على �أن ال�صكوك �سيتم ا�سرتدادها بالكامل بعد وقوع حادثة تتعلق بالدائنني يف تاريخ الإنهاء ب�سبب
احلادثة املتعلقة بالدائنني مببلغ التوزيع اخلا�ص بالإنهاء ح�سبما ينطبق.

التعجيل بعد واقعة موجبة
للإنهاء

ن�صت ال�شروط (مبوجب ال�شرط ( 5-8الإنهاء بعد واقعة موجبة للإنهاء)) على �أن ال�صكوك ت�صبح م�ستحقة الدفع
وواجبة ال�سداد فور ًا وبالكامل مببلغ توزيع الإنهاء املنطبق بعد وقوع واقعة موجبة للإنهاء يف الأحوال املو�صوفة يف
ال�شرط ( 12الأحداث املوجبة للإنهاء).

مبلغ توزيع الإنهاء

يكون مبلغ توزيع الإنهاء هو �إما (� )1إجمايل القيمة اال�سمية القائمة لل�صكوك (مع الأخذ يف االعتبار �أي مبالغ ا�سرتداد
جزئي طبقا لل�شرط ( 6-8اال�سرتداد اجلزئي)) الذي مت بخ�صو�صه دفع املبلغ بالكامل و�أي �إلغاءات وفق ًا لل�شرط 2-9
(الإلغاء) يكون قد مت الدفع كام ًال بخ�صو�صها) ،زائد كافة مبالغ التوزيع الدوري امل�ستحقة غري املدفوعة املتعلقة بتلك
ال�صكوك� .أو ( )2يف احلاالت املبينة يف اجلزء (ب) من تعريف مبلغ توزيع الإنهاء يف ال�شرط ( 1-8الإنهاء املجدول)،
املبلغ امل�شار �إليه يف النقطة (� )1أعاله ناق�ص ًا مبلغ عجز اخل�سارة الكلية املنطبق.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،وبعد ا�ستالم �إ�شعار تنفيذ م�سبق من وكيل الدائنني وفقا التفاقية الدائنني ،ف�سيكون لكافة اجلهات
الراعية �أو لأي منها �أو لل�شركات الفرعية التابعة لها احلق يف �أي وقت بعد ذلك يف �شراء ال�صكوك بالكامل من حملة
ال�صكوك ب�سعر م�ساو ملبلغ توزيع الإنهاء باملجمل .وحال �شراء ال�صكوك من قبل اجلهة (اجلهات) الراعية ذات ال�صلة
�أو ال�شركات الفرعية التابعة لها ،يتعني على حملة ال�صكوك التوقف عن �إبداء �أي م�صلحة يف حيازة �أ�صول ال�صكوك،
كما لن يكون هناك مزيد ًا من �أي مبالغ م�ستحقة حلملة ال�صكوك بذلك ال�صدد ،ولن يكون للم�صدر �أي �إلتزامات �أخرى
يف هذا ال�ش�أن جتاه حملة ال�صكوك.

�إعادة ال�شراء والإلغاء

ي�سمح للم�شرتي امل�ستحق (كما هو معرف يف ال�شرط ( 1-9ال�شراء)) يف �أي وقت ب�شراء ال�صكوك ب�أي �سعر يف ال�سوق
املفتوحة �أو خالفا لذلك ،وبعد ذلك ال�شراء ،يجوز له ح�سب تقديره املطلق االحتفاظ ب�أي من تلك ال�صكوك �أو �إعادة
بيعها �أو الطلب من امل�صدر �إلغا�ؤها.

�صيغة ال�صكوك وت�سليمها

تتمثل ال�صكوك عند �إ�صدارها مب�صالح يف ال�شهادة الرئي�سية ب�صيغة م�سجلة ،بدون �أية كوبونات مرفقة والتي �ستودع
لدى وكيل حملة ال�صكوك.

العملة

ت�صدر ال�صكوك بالريال ال�سعودي.

القيمة اال�سمية لل�صكوك

�سوف ت�صدر ال�صكوك بفئة قدرها  50.000ريال ومب�ضاعفات الرقم  50.000ريال ملا زاد عن ذلك ،على �أال يقل مبلغ
االكتتاب عن ( )1مليون ريال �سعودي.
ي�سمح بنقل ملكية ال�صكوك كما هو مو�ضح يف ال�شروط� ،شريطة �أنه اعتبار ًا من تاريخ الإقفال (و�شام ًال ذلك التاريخ)
لغاية (و�شام ًال) التاريخ الذي ي�صادف بعد �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ الإقفال ،ف�إن �أي حيازة لل�صكوك من قبل �أي من
حملة ال�صكوك يجب �أن تكون من وقت لآخر مببلغ ال يقل عن جمموع مليون ريال �سعودي (با�ستثناء ما �إذا قام حامل
ال�صكوك ذلك بتحويل كامل حيازته من ال�صكوك).

تخ�صي�ص ال�صكوك

يكون تخ�صي�ص ال�صكوك ح�سب اختيار امل�صدر� ،صدارة ،ومديري االكتتاب امل�شرتكني وم�ستقبلي العرو�ض امل�شرتكني،
و�سيتم التخ�صي�ص بعد انتهاء فرتة العر�ض على امل�ستثمرين.

و�ضعية ال�صكوك

متثل ال�صكوك ح�صة انتفاعية غري قابلة للتجزئة يف �أ�صول ال�صكوك ومتثل التزاما مبا�شرا وم�ضمونا وغري م�شروط،
وطبقا لأولوية التوزيع املحددة يف ال�شرط ( 2-4ا�ستخدام عائدات �أ�صول ال�صكوك) ،ذات مرتبة �أولى على امل�صدر
وهي مت�ساوية دون �أي �أف�ضلية �أو �أولوية فيما بينها.

�أولوية التوزيع

يف كل تاريخ توزيع دوري ويف �أي تاريخ �إنهاء �سوف ي�ستخدم مدير الدفعات املبالغ الدائنة يف احل�ساب املحدد ملدير
الدفعات ح�سب ترتيب الأولوية الوارد يف ال�شرط ( 2-4ا�ستخدام عائدات �أ�صول ال�صكوك).
ب�شرائهم ال�صكوك� ،سوف يعترب حملة ال�صكوك على �أنهم قد قبلوا �أحكام ًا معينة تتعلق مبحدودية الرجوع ح�سب
املو�ضح يف ال�شرط ( 5-3موافقة حملة ال�صكوك).
حتديد ًا ،ف�إن حملة ال�صكوك يوافقون على �أنه لن يتم دفع �أي مبلغ مهما يكن من قبل �أو نيابة عن امل�صدر (الذي
يت�صرف ب�أية �صفة) �إال من عائدات �أ�صول ال�صكوك ،كما يوافقون ب�أنه لن يتم الرجوع على امل�صدر من �أجل دفع �أي
مبلغ ي�ستحق مبوجب ال�صكوك �أو مبوجب �أي من وثائق التمويل �سواء كان لغر�ض �سداد �أي ر�سوم �أو �أي مبالغ مبوجب
ال�صكوك �أو �أي التزام �آخر �أو مطالبة نا�شئة عن �أو مبنية على وثائق التمويل �ضد امل�صدر (ب�أية �صفة) طاملا مت تنفيذ
عائدات �أ�صول ال�صكوك وحتقيقها والوفاء بها بالكامل ،والتي بعدها �سوف تعترب كافة التزامات امل�صدر (ب�أية �صفة)
منق�ضية بالكامل ولن يكون على امل�صدر �أي م�س�ؤولية لدفع �أو تعوي�ض �أي نق�ص يف �أ�صول ال�صكوك.

نقل ملكية ال�صكوك

حمدودية الرجوع
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ال�ضريبة

ينبغي �أن تُدفع كافة الدفعات املتعلقة بال�صكوك دون �أي اقتطاعات �أو خ�صومات من �أجل �أو على ح�ساب اململكة �أو �أي
ق�سم فرعي �سيا�سي �أو �أي �سلطة �ضريبية تابعة لها �إال �إذا كان ذلك االقتطاع مطلوب ًا مبوجب القانون .و�إذا كان اقتطاع
�أو خ�صم �أي �ضريبة مطلوب ًا بالقانون ،ف�إنه يتعني على امل�صدر� -شريطة �أن يكون كل حامل �صكوك معني مقيم ًا يف
اململكة – �أن يدفع لكل حامل �صكوك معني مبالغ �إ�ضافية ،بحيث �أن املبلغ الكامل الذي كان �سوف ي�ستحق الدفع بخالف
ذلك ويدفع مبوجب ال�صكوك� ،إذا مل يتم ا�ستقطاع مثل هذه ال�ضريبة ،قد ا�ستلم من قبل حملة ال�صكوك املذكورين.
�شريطة �أي�ض ًا �أال يتم دفع �أي مبالغ �إ�ضافية من هذا القبيل ،فيما يتعلق ( )1ب�أي �ضريبة �إلى احلد الذي يكون فيها حملة
ال�صكوك قادرين على احل�صول على وا�ستخدام ائتمان �ضريبي فيما يتعلق بال�ضريبة ،ولن يو�ضع يف مركز �أ�سو�أ من
ذلك بعد ال�ضريبة �أكرث مما لو مل يكن �أي اقتطاع �أو ح�سم يتعلق بال�ضريبة املنطبقة كان مطلوب ًا� ،أو (� )2أي �ضريبة
تن�ش�أ ب�سبب �إخفاق �أي حامل �صكوك يف �إيداع �أو تقدمي �أو توفري �أي �شهادة �أو وثيقة� ،أو تقدمي �أي معلومات ،يف كل حالة،
قد تكون �ضرورية للتو�صل �إلى �أي �إعفاء �أو خ�صم متاح يف مبلغ �أي �ضريبة حيثما:
(�أ) يكون حامل ال�صكوك ممن ذكروا مدرك ًا ب�أنه ثمة حاجة �إلى �إيداع �أو تقدمي �أو توفري الوثائق واملعلومات امل�شار لها
�أعاله� ،أو كان من املفرو�ض ب�شكل معقول �أن يكون على �إدراك ذلك.
(ب) �أنه لي�س خم ًال ب�صورة جوهرية باملوقف القانوين �أو التجاري حلامل ال�صكوك ب�أن يودع �أو يقدم �أو يوفر تلك
الوثائق و�/أو املعلومات (ولكن لهذه الأغرا�ض يجب �أن يعترب ب�أنه خمل �إذا ( )1كان من امل�ستحيل ب�سبب معوق قانوين �أو
�إداري يف اململكة �أو فر�ضته اململكة يحول دون �إيداع �أو تقدمي او توفري تلك الوثائق و�/أو املعلومات� ،أو ( )2ذلك الإيداع
�أو التقدمي �أو التوفري يفر�ض على حامل ال�صكوك تكلفة طفيفة ال تذكر ( )de minimisلن يتم تعوي�ضه عنه).
�إ�ضافة لذلك ف�إن كافة الدفعات التي من ِق َبل �ضامني االكتمال ومبوجب �ضمانات االكتمال �ستتم دون �أي اقتطاعات �أو
خ�صومات من �أجل �أو على ح�ساب �أي �ضرائب من قبل احلكومة ،ما مل تكن تلك اال�ستقطاعات واخل�صومات ال�ضريبية
مطلوبة مبوجب القانون .ويف هذه احلالة �سوف يقوم �ضامنو االكتمال وذلك طبق ًا لأحكام ومبوجب �شروط �أحكام
�ضمانات االكتمال ،بدفع مبالغ �إ�ضافية متى ما كان ذلك �ضروري ًا لت�ضمن ا�ستالمهم املبلغ الكامل الذي كان م�ستحقا
وواجب الدفع للم�ستفيدين من ال�ضمان (مبن فيهم امل�صدر).

التعهد بتغطية التكاليف

�ستوقع �صدارة على تعهد تغطية التكاليف توافق مبوجبه( ،ب�شرط فيما يتعلق بال�ضريبة� ،أن ال يكون لدى امل�صدر
نقدية فائ�ضة) ،على تعوي�ض امل�صدر عن تكاليفه وم�صروفاته والتزاماته ال�ضريبية ،و�أي�ضا عن م�س�ؤولية امل�صدر جتاه
�سداد بع�ض الر�سوم وامل�صروفات وااللتزامات ال�ضريبية امل�ستحقة ومبالغ التعوي�ض املدفوعة لبع�ض مقدمي اخلدمات
والأطراف الأخرى مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر وكيل حملة ال�صكوك ،ومدير الدفعات ،ووكالء �ضمان
امل�صدر.

ا�ستخدام املتح�صالت

�سيتم تقدمي متح�صالت �إ�صدار ال�صكوك بعد خ�صم تكاليف وم�صاريف حمددة متفق عليها خا�صة بال�صفقة (وت�شمل،
دون ح�صر ،العموالت املجمعة للإدارة والبيع امل�ستحقة مل�ستقبلي العرو�ض ومديري االكتتاب) ،من امل�صدر �إلى امل�شاركة
لت�ستخدمها وفق ًا خلطة العمل .الرجاء مراجعة ق�سم "ا�ستخدام املتح�صالت" يف هذه الن�شرة للمزيد من التف�صيل.

اجتماعات حملة ال�صكوك

يت�ضمن ال�شرط ( 15اجتماعات حملة ال�صكوك ،التعديل ،التنازل ،التفوي�ض ،التحديد) موجزا ل�شروط �إعالن الوكالة
الالزمة لعقد اجتماعات حملة ال�صكوك لدرا�سة امل�سائل ذات العالقة مب�صاحلهم.

وثائق �صفقة ال�صكوك

وثائق ال�صفقة هي� :إعالن الوكالة ،ال�صكوك ،اتفاقية �إدارة الدفعات� ،سند ر�سوم امل�صدر والتنازل اخلارجي ،اتفاقية
تنازل امل�صدر املحلي ،اتفاقية �ضمان امل�صدر املحلي على احل�ساب ،اتفاقية االكتتاب ،اتفاقية تعهد ف�صل و�إقفال
ال�صكوك ،التعهد بتغطية التكاليف ،اتفاقية الت�سجيل ،اتفاقية امل�شاركة ،اتفاقية الإجارة ،اتفاقية ال�شراء ،اتفاقية
وكالة اخلدمة ،و�سندات لأمر اخلا�صة بال�صكوك ،و�سيتم الدخول فيها فيما يت�صل بت�سهيل ال�صكوك .وين�ضم امل�صدر
�إلى اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،واتفاقية الدائنني .ويكون امل�صدر م�ستفيدا م�ضمون ًا مبوجب �ضمانات االكتمال،
و�ستكون له حقوق كطرف م�ضمون وم�شارك متويل رئي�سي مبوجب اتفاقية احل�سابات ووثائق ال�ضمان التي يكون وكيل
الدائنني ووكيل �ضمان امل�صدر املحلي و�أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي �أطراف ًا فيها بالنيابة عن الأطراف امل�ضمونة
وم�شاركي التمويل الرئي�سيني ،مبن فيهم امل�صدر.

القانون احلاكم

يخ�ضع �إعالن الوكالة ،ال�صكوك ،اتفاقية �إدارة الدفعات ،اتفاقية تنازل امل�صدر املحلي ،اتفاقية �ضمان امل�صدر املحلي
على احل�ساب ،التعهد بتغطية التكاليف ،اتفاقية الت�سجيل ،اتفاقية امل�شاركة ،اتفاقية ال�شراء ،اتفاقية وكالة اخلدمة،
اتفاقية الإجارة ،واتفاقية االكتتاب ،وال�سندات لأمر اخلا�صة بال�صكوك للأنظمة واللوائح النافذة يف اململكة العربية
ال�سعودية.
�أما اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،واتفاقية الدائنني ،واتفاقية احل�سابات ،و�سند ر�سوم امل�صدر والتنازل اخلارجي،
و�ضمانات االكتمال ،واتفاقية تعهد ف�صل و�إقفال ال�صكوك ،واتفاقية وكالة �ضمان امل�صدر ،و�أي التزامات غري تعاقدية
نا�شئة عن �أو فيما يتعلق بتلك الوثائق ف�ستخ�ضع وتف�سر طبقا للقانون الإجنليزي.
تخ�ضع وثائق ال�ضمان اخلارجي املمنوحة من �صدارة �إلى القانون الإجنليزي وتف�سر وفق ًا له ،فيما تخ�ضع وثائق ال�ضمان
املحلي املمنوحة من قبل �صدارة �إلى �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
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قيود البيع

يقت�صر طرح وبيع وت�سليم ال�صكوك على الأ�شخا�ص الذين هم �إما (�أ) �أ�شخا�ص طبيعيني من مواطني اململكة العربية
ال�سعودية� ،أو (ب) من املن�ش�آت القانونية امل�ؤ�س�سة ب�شكل دائم يف اململكة العربية ال�سعودية واحلائزة على رقم �سجل
جتاري �ساري املفعول �صادر عن وزارة التجارة وال�صناعة ،ويف كال احلالتني يحتفظون بح�ساب بنكي يف اململكة العربية
ال�سعودية .و�سيكون التوزيع الأويل لل�صكوك على ال�شركات والهيئات اال�ستثمارية فقط ،وميكن للأ�شخا�ص امل�ؤهلني من
غري ال�شركات والهيئات اال�ستثمارية �شراء ال�صكوك من امل�ؤ�س�سات والهيئات اال�ستثمارية الحقا لذلك.
ولالطالع على املزيد من التفا�صيل حول هذه القيود والقيود الأخرى على طرح وبيع وت�سليم ال�صكوك وبخ�صو�ص توزيع
مواد االكتتاب ذات العالقة بال�صكوك فريجى الرجوع �إلى ق�سم "االكتتاب والبيع" من هذه الن�شرة.

عوامل املخاطرة

يجب �أن يتم �شراء ال�صكوك فقط بعد درا�سة مت�أنية للأهداف اال�ستثمارية حلملة ال�صكوك املحتملني .يرجى الرجوع
�إلى ق�سم "عوامل املخاطرة" من هذه الن�شرة.

نبذة عن الهيكل الشرعي للعملية
ال�شركاء يف امل�شاركة

امل�صدر و�صدارة ب�صفتهم �شركاء مبوجب اتفاقية امل�شاركة.

ال�شريك املنتدب

�صدارة ب�صفتها ال�شريك املنتدب مبوجب اتفاقية امل�شاركة.

الوكيل املفو�ض للم�شاركة

�شركة �صدارة لإجارة الأ�صول.

امل�ؤجرون امل�شرتكون

امل�صدر و�صدارة ب�صفتهم م�ؤجرين م�شرتكني مبوجب اتفاقية الإجارة.
�صدارة ب�صفتها م�ست�أجر ًا مبوجب اتفاقية الإجارة.

مقاول ال�شراء

�صدارة ،ب�صفتها مقاول ال�شراء مبوجب اتفاقية ال�شراء.

مقاول اخلدمات

�صدارة ب�صفتها مقاول اخلدمة مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة.

اتفاقية امل�شاركة

ت�ؤرخ اتفاقية امل�شاركة بتاريخ الإقفال �أو قبله و�سيتم �إبرامها بني امل�صدر ،و�صدارة ،والوكيل املفو�ض للم�شاركة
(مت�صرف ًا ل�صالح وبالنيابة عن ال�شريك املنتدب وال�شركاء) ،ووكيل �ضمان امل�صدر املحلي ،ووكيل الدائنني ،ووكيل
حملة ال�صكوك .وتنظم اتفاقية امل�شاركة الأحكام وال�شروط التي يوافق ال�شركاء مبوجبها على الدخول يف امل�شاركة.
وتهدف امل�شاركة �إلى حتقيق الربح من خالل ا�ستخدام م�ساهمات ال�شركاء طبقا خلطة العمل املو�ضحة يف اتفاقية
امل�شاركة.
وبالن�سبة للم�ساهمات الر�أ�س مالية املقدمة من قبل كل من ال�شركاء ،ف�سيقوم امل�صدر بدفع امل�ساهمة ناق�ص ًا االقتطاع
امل�سموح به مبوجب البند ( 5-2امل�شاركة) من اتفاقية امل�شاركة ،نقدا بالقيد على ح�ساب امل�شروع اخلا�ص ب�صدارة،
و�ست�ساهم �صدارة مب�ساهمة الر�أ�س مالية عينية بالتنازل �إلى امل�شاركة عن حقوقها ومزاياها وا�ستحقاقاتها يف �أ�صول
امل�ساهمة بتقييم اتفق عليه بني ال�شركاء مببلغ  202٫7مليون ريال �سعودي تقريبا.
�سوف ت�ؤرخ اتفاقية الإجارة يف �أو قبل تاريخ الإقفال ويتم �إبرامها بني الوكيل املفو�ض للم�شاركة (مت�صرف ًا مل�صلحة
وبالنيابة عن امل�ؤجرين امل�شرتكني) ،وامل�صدر ،ووكيل �ضمان امل�صدر املحلي ،وامل�ست�أجر ،ووكيل حملة ال�صكوك.
ومبوجب اتفاقية الإجارة �سوف يوافق امل�ؤجرون امل�شرتكون على ت�أجري�أ�صول الإجارة للم�ست�أجر .و�سوف تكون �أ�صول
الإجارة احل�صة التنا�سبية للم�صدر يف �أ�صول امل�شروع كما يف تاريخ اتفاقية الإجارة (دون تعديل وفق ًا التفاقية امل�شاركة
فيما يتعلق مب�ستحقات ال�شركاء ذوي العالقة يف �أ�صول امل�شاركة من وقت لآخر).
ومقابل ت�أجري �أ�صول الإجارة ،يوافق امل�ست�أجر على �سداد دفعات الإيجار املقدمة (قبل و�شام ًال بداية تاريخ الت�أجري،
الذي هو تاريخ الت�سليم) ودفعات الإيجار بعد تاريخ بداية الت�أجري (يف كل حالة مع مبالغ الدفعات املبكرة التي تنطبق)
�إلى امل�صدر ب�صفته م�ؤجر ًا م�شرتك ًا وذلك من خالل دفع ذلك املبلغ يف ح�ساب ال�صفقة.
بالنظر حلقيقة �أن �أ�صول الإجارة �ستكون هي امل�صالح التنا�سبية للم�صدر يف �أ�صول امل�شروع ،فقد وافقت الأطراف
على �أن امل�صدر �سيكون هو �صاحب الأحقية الوحيد يف ا�ستالم جميع دفعات الإيجار املقدمة ،ودفعات الإيجار ،ومبالغ
الدفعات املبكرة ،ومبلغ �إنهاء امل�ست�أجر ،و�أي مبلغ عجز ناجم عن خ�سارة كلية ،وكافة املبالغ الأخرى املذكورة يف وثائق
ال�صفقة ذات العالقة التي ي�ستلمها ،و�أن ال�شريك املنتدب لن يكون خمو ًال با�ستالم �أي من هذه املبالغ ،و�سيكون خمو ًال
فقط با�ستالم املبالغ املن�صو�ص عليها �صراحة يف وثائق التمويل.

امل�ست�أجر

اتفاقية الإجارة
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اتفاقية ال�شراء

اتفاقية وكالة اخلدمة

ال�ضمان املمنوح من قبل امل�صدر

ت�ؤرخ اتفاقية ال�شراء بتاريخ الإقفال �أو قبله ،ويتم �إبرامها بني الوكيل املفو�ض للم�شاركة (مت�صرف ًا ل�صالح وبالنيابة عن
ال�شريك املنتدب وال�شركاء) ،وامل�صدر ،ووكيل حملة ال�صكوك ،ووكيل �ضمان امل�صدر املحلي ،ووكيل الدائنني ،و�صدارة
(ب�صفتها مقاول ال�شراء) .و�ستو�ضح اتفاقية ال�شراء البنود وال�شروط التي بناء عليها �سيت�صرف مقاول ال�شراء كمقاول
م�ستقل لت�أمني الإن�شاءات والت�سليم لأ�صول امل�شروع.
�ست�شمل �أ�صول امل�شروع التي �سيتم �إن�شا�ؤها ما يلي ( )1م�صانع �إيرث بيوتيل اجلاليكول والأمينات (�أمينات الإيثيلني
و�أمينات الإيثانول) )2( .م�صنع لتحويل حم�ض الهيدروكلوريك �إلى كلور(ولكن لي�س م�صنع لإنتاج الكلور القلوي وامللح
ذي العالقة و�أ�صول اخلدمات امل�شرتكة امل�صاحبة) )3( .م�صانع ثنائي النيرتوتولوين ،حم�ض الكربيتيك املركز،
وحم�ض النيرتيك ،و�أنالني البنزين �أحادي النيرتوبنزين ،الأنالني ،الفورملني ،بالإ�ضافة �إلى خمترب مركزي مع نظام
نقل العينات ،و( )4الغاليات التي تزود البخار �إلى الأ�صول املدرجة يف البنود من (� )1إلى (�( )3شام ًال) ،وكذلك
الأ�صول التي هي جزء من امل�شروع.
�إذا مل يتم الت�سليم (�أو اعترب �أنه مل يتم وفق ًا التفاقية ال�شراء) يف تاريخ االكتمال امل�ستهدف �أو قبله ،ف�سيكون مقاول
ال�شراء ملزما بدفع تعوي�ض الت�سليم املت�أخر للم�صدر فيما يتعلق بكل فرتة ت�أخري .و�ستوافق �أطراف اتفاقية ال�شراء
يف تلك االتفاقية ب�أن هذه املبالغ معقولة وعادلة ووفق تقديرات م�سبقة حقيقية للخ�سائر التي تكبدها امل�صدر نتيجة
لإخفاق مقاول ال�شراء يف ت�أمني الت�سليم بدقة ح�سب �شروط اتفاقية ال�شراء.
ت�ؤرخ اتفاقية وكالة اخلدمة يف تاريخ الإقفال �أو قبله ،و�سوف يتم �إبرامها بني الوكيل املفو�ض للم�شاركة (مت�صرف ًا
مل�صلحة وبالنيابة عن امل�ؤجرين امل�شرتكني) ،ووكيل حملة ال�صكوك ،ووكيل �ضمان امل�صدر املحلي ،ووكيل الدائنني،
و�صدارة (ب�صفتها مقاول خدمة م�ستقل).
ومبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة� ،سيعني املدير املنتدب نيابة عن امل�ؤجرين امل�شرتكني ،كمقاول خدمات ،و�سيوافق مقاول
اخلدمات على العمل كمقاول خدمات م�ستقل ل�صالح امل�ؤجرين امل�شرتكني لتنفيذ و�أداء خدمات معينة خالل مدة العقد.
�ست�شمل هذه اخلدمات القيام ب�أعمال ال�صيانة الرئي�سية لأ�صول الإجارة ،واحل�صول على عقود الت�أمني واال�ستمرار
يف املحافظة عليها ،وت�سوية �أي �ضرائب ملكية يتم تقديرها بالن�سبة لأ�صول الإجارة� .سيكون مقاول اخلدمات م�ستحقا
للتعوي�ض عن كافة التكاليف والر�سوم والنفقات ذات ال�صلة بالأداء والوفاء باخلدمات فيما يتعلق ب�أ�صول الإجارة.
بنا ًء على وثائق �ضمان امل�صدر ،ف�سيعطي امل�صدر �ضمان ًا على �أ�صول ال�صكوك �إلى وكيل �ضمان امل�صدر املحلي ووكيل
�ضمان امل�صدراخلارجي (ح�سب احلالة) واللذين �سيحمل كل منهما ال�ضمان مل�صلحة الأطراف امل�ضمونة من امل�صدر،
والتي �ست�شمل حملة ال�صكوك وكل من مقدمي اخلدمات.
و�إلى احلد الذي �سيتم تنفيذ م�صالح ال�ضمان التي �سيتم �إن�شا�ؤها وفق ًا لوثائق �ضمان امل�صدر ،ف�إن متح�صالت ذلك
التنفيذ �ستحول �إلى حملة ال�صكوك والأطراف امل�ضمونة من امل�صدر وفق ًا لرتتيب �أولوية الدفعات املحدد يف ال�شرط
( 2-4ا�ستخدام عائدات �أ�صول ال�صكوك) (انظر �أي�ض ًا ق�سم "ملخ�ص وثائق �صفقة ال�صكوك – وثائق �ضمان امل�صدر"
من هذه الن�شرة لالطالع على ملخ�ص كامل لأحكام و�شروط هذه الوثائق).

7

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

نظرة عامة على وثائق التمويل الرئيسية
اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة
واتفاقية الدائنني

�سيكون امل�صدر و�صدارة �أطراف ًا يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة واتفاقية الدائنني ،ووفقا التفاقية الأحكام العامة
ال�شاملة �سيقوم م�شارك ال�صكوك (ب�صفته م�شارك متويل ذا �أولوية ودائن ذي �أولوية ابتدائي (باال�ستفادة من جمموعة
تعهدات ( )1تعهدات املعلومات امل�شرتكة ،و( )2التعهدات االيجابية وال�سلبية امل�شرتكة ،و( )3حوادث الإخالل
(التق�صري) امل�شرتكة املمنوحة �أو املوافق عليها من قبل �صدارة ل�صالح الدائنني الرئي�سيني فيما يتعلق ب�أدوات التمويل
ذات الأولوية (التي متثل وثائق ت�سهيل ال�صكوك (جمتمعة) واحدة منها).
ً
ً
ووفقا التفاقية الدائنني ،ف�إن م�شارك ال�صكوك (ب�صفته دائن ًا ذي �أولوية وطرفا م�ضمونا) هو (من بني �أمور �أخرى)
امل�ستفيد من حقوق معينة ،وم�س�ؤول عن التزامات معينة ،تتعلق بالدائنني ذوي الأولوية الآخرين والأطراف امل�ضمونة
و�صدارة ،وي�شمل ذلك (على �سبيل املثال) حق ا�ستالم متح�صالت التنفيذ يف وثائق ال�ضمان مبوجب �أولوية يف دفعات
ما بعد التنفيذ اخلا�صة بال�صفقة وامل�شمولة يف تلك الوثائق.
راجع �أي�ضا ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية" من هذه الن�شرة ،الذي يت�ضمن ملخ�صا كامال ل�شروط و�أحكام
هذه الوثائق ،وبالتايل حقوق م�شارك ال�صكوك والتزاماته كدائن ذي �أولوية ،وم�شارك متويل ذي �أولوية يف الت�سهيالت
وطرف م�ضمون مبوجبها .وتكون حقوق م�شارك ال�صكوك بهذه ال�صفات م�ضمونة ل�صالح حملة ال�صكوك ،من بني
�أ�شخا�ص �آخرين ،وفقا لوثائق �ضمان امل�صدر.

�أولويات الدفعات من قبل �صدارة

جميع املبالغ واجبة الدفع من قبل �صدارة مبوجب وثائق ال�صفقة �إلى �أو ل�صالح م�شارك ال�صكوك مرهونة بالدفع من
قبل �صدارة ملا يلي ( )1جميع املبالغ التي لها الأولوية على الدفعات �إلى م�شارك ال�صكوك و ( )2الدفعات التي يجب
�سدادها بالت�ساوي مع الدفعات مل�شارك ال�صكوك ،يف كل حالة ،وفقا لأولويات الدفعات املحددة يف اتفاقية احل�سابات
(قبل تنفيذها) و�أولويات الدفعات بعد التنفيذ ح�سبما هو حمدد يف اتفاقية الدائنني (بعد التنفيذ) ولالطالع على
ملخ�ص لهذه الأولويات (راجع الأق�سام �ضمن هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية  -اتفاقية الدائنني،
و ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية  -اتفاقية احل�ساب").

ال�ضمان املمنوح من قبل �صدارة

وفقا لوثائق ال�ضمان� ،ستمنح �صدارة ال�ضمان على بع�ض �أ�صولها املحددة (با�ستثناء ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة� ،أ�صولها
املادية ،ولكن �شام ًال حقوقها التعاقدية ح�سبما ورد و�صفه بتف�صيل �أكرث يف ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية –
وثائق ال�ضمان") من هذه الن�شرة� ،إلى وكيل ال�ضمان املحلي و�أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي ،وكال منهما يحتفظ بذلك
ال�ضمان ل�صالح الأطراف امل�ضمونة (با�ستثناء �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إذا �شارك ال�صندوق يف متويل
امل�شروع)) ،والتي �ست�شمل اعتبار َا من تاريخ الإقفال م�شارك ال�صكوك.
�إلى احلد الذي يتم فيه تنفيذ م�صالح ال�ضمان التي يتم �إيجادها وفق ًا لوثائق ال�ضمان ،ف�إن م�شارك ال�صكوك (وحملة
ال�صكوك �شريطة �أن يتم الدفع �إليهم من قبل �أو بالنيابة عن م�شارك ال�صكوك) ي�ستحق على �أ�سا�س تنا�سبي ح�صة
من املتح�صالت لذلك التنفيذ ،ويخ�ضع ذلك لأولويات الدفعات ما بعد التنفيذ املحددة يف اتفاقية الدائنني (راجع
ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – وثائق ال�ضمان") من هذه الن�شرة لالطالع على ملخ�ص كامل جلميع �أحكام
و�شروط هذه الوثائق ،وبالتايل حقوق والتزامات امل�صدر ب�صفته م�شارك متويل رئي�سي وطرف ًا م�ضمون ًا مبوجبها.
وفق ًا ل�ضمانات االكتمال� ،ست�ضمن �أرامكو ال�سعودية وداو الأوروبية القاب�ضة قبل وغري �شامل تاريخ االكتمال الواقعي
(مبا ال يزيد عن ح�صة كل منهما) التزامات �صدارة بدفع املبلغ الأ�سا�سي والعمولة والعالوة وتكاليف التمويل الأخرى
امل�ستحقة للم�ستفيدين من ال�ضمان (االلتزامات امل�ضمونة) وب�شكل حمدد يف �سياق ال�صكوك ،التزامات �صدارة
بالدفع مبوجب �أو فيما يتعلق باتفاقية الإجارة ،اتفاقية امل�شاركة ،اتفاقية ال�شراء ،التعهد بتغطية التكاليف ،و�سندات
لأمر اخلا�صة بال�صكوك .ووفق ًا ل�ضمان االكتمال الثانوي من "داو" ،ف�ست�ضمن داو التزامات داو الأوروبية القاب�ضة
مبوجب �ضمان االكتمال الأ�سا�سي من قبل داو الأوروبية القاب�ضة .و�سيتم منح كل �ضمان مل�صلحة امل�ستفيدين من
ال�ضمان (�شام ًال م�شارك ال�صكوك) .انظر كذلك ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – �ضمانات االكتمال" �ضمن
هذه الن�شرة لالطالع على ملخ�ص �أكرث تف�صي ًال ل�شروط �ضمانات االكتمال.
�ستقوم �صدارة بتاريخ الإقفال ومن وقت لآخر بعد ذلك وفق ًا التفاقية الأحكام العامة ال�شاملة بت�سليم �سندات لأمر
اخلا�صة بال�صكوك لوكيل حملة ال�صكوك فيما يتعلق بالتزامها بالدفع �إلى م�شارك ال�صكوك مبوجب وثائق �صفقة
ال�صكوك( .انظركذلك ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة").

�ضمانات االكتمال

�سندات لأمر اخلا�صة بال�صكوك
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ت�صويت الدائنني

�إذا لزم يف �أي وقت اتخاذ قرار� ،أو طلب ذلك �صراحة مبوجب �أو فيما يت�صل ب�أي حكم من �أحكام اتفاقية الدائنني
اتخاذ قرار يتطلب ت�صويت بع�ض الأطراف امل�ضمونة �أو كلها فعندئذ ،يقوم وكيل الدائنني ب�إ�شعار الوكالء الإداريني
املعنيني (الذين �سيكونون يف حالة ت�سهيالت ال�صكوك ،م�شارك ال�صكوك) ،حمددا جممل تفا�صيل القرار املطلوب
اتخاذه .واعتماد ًا على طبيعة ونوع القرار ف�إن اتفاقية الدائنني �ستت�ضمن الفئات التالية من اتخاذ القرارات:
�أ.القرارات بالأغلبية التي �ستحتاج للموافقة اخلطية من كل جمموعة من جمموعات الدائنني ذوي الأولوية ،مع
جميع الدائنني ذوي الأولوية مبوجب كل �أداة من �أدوات التمويل ذات الأولوية ،بحيث ي�صوتون ككتلة واحدة على
�أ�سا�س الأغلبية املطلوبة مبوجب �أداة التمويل ذات الأولوية اخلا�صة بكل منهم (�أو يف حالة ت�سهيل ال�صكوك،
مبوجب �إعالن الوكالة).
ب.القرارات الإدارية ذات الطبيعة الروتينية �أو الإدارية� ،أو غري الهامة� ،أو الإجرائية ،والتي قد يتخذها وكيل
الدائنني دون احلاجة �إلى الت�شاور مع الدائنني ذوي الأولوية.
ج.القرارات الإجماعية التي �ستتخذ مبوافقة �أغلبية الدائنني ذوي الأولوية امل�صوتني ككتلة واحدة على �أ�سا�س الأغلبية
املطلوبة مبوجب �أداة التمويل ذي الأولوية املتعلقة بكل منهم (�أو يف حالة ت�سهيل ال�صكوك ،مبوجب �إعالن الوكالة).
د.قرارالأغلبية امل�ؤهلة ،والتي تتطلب عموم ًا موافقة �أغلبية الدائنني ذوي الأولوية (والتي تتكون على الأقل من
�أغلبية وكاالت ائتمان ال�صادرات) م�صوتني ككتلة واحدة على �أ�سا�س الأغلبية املطلوبة مبوجب �أدوات الدين ذي
الأولوية هذه (�أو يف حالة ال�صكوك ،مبوجب �إعالن الوكالة).
هـ.قرارات الت�سهيالت الفردية املتعلقة فقط مبجموعة معينة من الدائنني ذوي الأولوية ،والتي تتم فقط من قبل
ه�ؤالء الدائنني ذوي الأولوية التابعني لتلك املجموعة ،ي�صوتون وفق ًا لأداة التمويل ذي الأولوية املنطبقة (�أو يف
ت�سهيالت ال�صكوك ،مبوجب �إعالن الوكالة).
و.القرارات املتعلقة بقدرة جمموعة الدائنني ذوي الأولوية على املبا�شرة ب�إجراءات تنفيذية ،حيث تعمل الأغلبية
ذات العالقة على نحو مقيا�س متدرج حيث مع مرور الوقت ،ينخف�ض احلد املطلوب (�أي ن�سبة البدء) ملبا�شرة
الإجراءات التنفيذية.
عند ا�ستالم �إ�شعار من وكيل الدائنني ،ف�سيتم دعوة حملة ال�صكوك للت�صويت على امل�س�ألة ذات العالقة ،من �أجل �إعطاء
التعليمات �إلى م�شارك ال�صكوك للت�صويت وفقا لذلك و�إ�شعار وكيل الدائنني بالأمر ذاته.
�ستحتوي اتفاقية الدائنني على �أحكام معينة ت�ؤكد ب�أن هناك قرارات معينة (ولي�س جميع القرارات) ميكن �أن ت�ؤثر
�سلبيا على م�صالح حملة ال�صكوك ،وال يجوزاتخاذها بدون موافقة م�شارك ال�صكوك الذي يت�صرف بناء على تعليمات
حملة ال�صكوك.
ولالطالع على ملخ�ص �أكرث تف�صي ًال لأحكام ت�صويت الدائنني ،و�أغلبية اتخاذ القرارات ذات العالقة ،راجع ق�سم
"ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية الدائنني".

الدين الإ�ضايف ذي الأولوية

يجوز �أن تتحمل �صدارة ،عند تلبية �شروط معينة� ،أنواعا حمددة من الديون الإ�ضافية التالية (ويتم معاملة الدائنني يف
هذه احلالة كدائنني ذوي �أولوية من كل الوجوه فيما يتعلق بكل دين ذي �أولوية من هذا القبيل (يف حالة دين التو�سعة،
فقط بعد اكتمال مرافق التو�سعة ذات العالقة �أو التطوير امل�سموح به) ،مبا يف ذلك امل�شاركة يف ال�ضمان على �أ�سا�س
الت�ساوي) ،وذلك دون احل�صول على موافقة الدائنني ذوي الأولوية:
�أ .دين التو�سعة  -لتمويل �أو �إعادة متويل �أي مرافق تو�سعة �أو تطوير م�سموح به.
ب.الدين الإ�ضايف املخ�ص�ص للم�صاريف الر�أ�س مالية – لتمويل �أو �إعادة متويل ت�سهيل تو�سعة �أو تطوير م�سموح به.
ج.دين اال�ستبدال – لإعادة متويل �أو ا�ستبدال دين ذي �أولوية �أو التزامات بتوفري هذا الدين ذي الأولوية.
د.الدين التكميلي – لتكميل الدين الأعلى مرتبة احلايل (رهن ًا ب�سقف حمدد).
هـ�.شراء دين تكميلي – ال�ستبدال مبالغ الدين الأويل ذي الأولوية امل�سدد م�سبق ًا من �أجل تلبية متطلبات فح�ص
موثوقية الدائنني.
انظر الق�سم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة – فئات الدين
الإ�ضايف" فيما يتعلق بهذه الفئات من الدين ذي الأولوية الإ�ضايف ،وال�شروط املنظمة لتكبد ذلك الدين.

التوزيعات

مع مراعاة تطبيق �صايف الإيرادات ال�سابقة لالكتمال (كما هي مو�صوفة يف الق�سم من هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ص
وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة – امل�شاركة يف الإيرادات ال�سابقة للت�شغيل") ،وقدرة
�صدارة على دفع مبالغ ت�صحيحية �إذا انخف�ضت ن�سبة الدين �إلى حقوق امللكية عن  ،35 : 65وبعد تاريخ اكتمال امل�شروع
و�شريطة الوفاء ب�شروط معينة �أخرى (كما هو مو�ضح بالتف�صيل ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية
احل�ساب – ح�ساب التوزيعات") من هذه الن�شرة ،ميكن �أن تقوم �صدارة بتحويل الأموال �إلى ح�ساب التوزيعات (الذي
�سيتم منه ا�ستخدام هذه الأموال لإجراء التوزيعات على م�ساهمي �صدارة).
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ملخص المشروع
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�صدارة واجلهات الراعية

وقع امل�ساهمان امل�ؤ�س�سان بتاريخ  12مايو 2007م مذكرة تفاهم (مت تعديلها و�إعادة �صياغتها يف � 30سبتمرب 2010م)
لتطوير امل�شروع يف اململكة .ويت�ضمن امل�شروع تطوير جممع متكامل لل�صناعات الكيماوية والبال�ستيكية ،وبتكلفة تقديرية
تبلغ حاليا 19.3مليار دوالر �أمريكي ( 72.4مليار ريال �سعودي) (�شامل ًة م�صاريف التمويل) يقع يف املدينة ال�صناعية
يف اجلبيل على ال�ساحل ال�شرقي من اململكة العربية ال�سعودية.
قام امل�ساهمان امل�ؤ�س�سان بت�أ�سي�س �صدارة لغر�ض تنفيذ امل�شروع .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ف�إن �صدارة يف و�ضع
ت�شغيلي كامل وتقوم ب�إدارة �أعمالها اليومية.
امل�ساهم التابع لأرامكو ال�سعودية اململوك بالكامل (ب�صورة مبا�شرة) من قبل �شركة �أرامكو ال�سعودية ،وامل�ساهم التابع لـ
داو واململوك ب�شكل غري مبا�شر من قبل �شركة "داو".
�شركة �أرامكو ال�سعودية ،هي �شركة عاملية كبرية متكاملة يف جمال التنقيب عن البرتول و�إنتاجه ،وهي مملوكة بالكامل
من قبل حكومة اململكة .وهي �صاحبة االمتياز الوحيد لإنتاج النفط اخلام يف اململكة ،با�ستثناء م�شروعني يف املنطقة
املحايدة بني ال�سعودية والكويت .كما �أن �شركة �أرامكو ال�سعودية هي حاليا املورد الوحيد للنفط اخلام �إلى م�صايف تكرير
النفط يف اململكة ،وقد اكت�شفت �أكرث من  107حقول من النفط والغاز يف اململكة ،مبا يف ذلك حقل غوار ،وهو �أكرب حقل
نفط يف العامل ،وال�سفانية ،وهو �أكرب حقل نفط خارج الياب�سة يف العامل.
"داو" هي �شركة كيماوية متنوعة جتمع بني قوة العلم والتقنية البتكار ما هو �ضروري لتقدم اجلن�س الب�شري.
وتربط داو الكيمياء واالبتكار مع مبادئ اال�ستدامة للم�ساعدة على التعامل مع �أكرب امل�شاكل والتحديات التي تواجه
العامل ،مثل احلاجة �إلى مياه نظيفة ،وتوليد طاقة متجددة ،وتر�شيد ا�ستخدام الطاقة ،وزيادة الإنتاج الزراعي.
وت�ضم حمفظة داو ال�صناعية املتنوعة من املواد الكيماوية املتخ�ص�صة ،واملواد املتقدمة ،والعلوم الزراعية ،والن�شاط
البال�ستيكي ،طيف ًا وا�سع ًا من املنتجات واحللول املرتبطة بالتقنية التي تقدمها لعمالئها يف حوايل  160دولة حول العامل
يف قطاعات ت�شهد منو ًا مرتفع ًا مثل الإلكرتونيات ،واملياه ،والطاقة ،والطالء ،والزراعة.
داو الأوروبية هي �شركة تابعة لداو ومملوكة بالكامل وب�شكل غري مبا�شر من قبل داو .وتتمثل �أغرا�ض داو الأوربية يف
العمل ك�شركة قاب�ضة ،ت�شمل -دون ح�صر -امل�شاركة يف و�إدارة ومتويل ال�شركات الأخرى .وتعمل داو الأوروبية مبثابة
�ضامن رئي�سي اللتزامات �صدارة وفق ًا ل�ضمان االكتمال الأ�سا�سي من داو الأوروبية ،وامل�ضمون بدوره من قبل "داو"
مبوجب �ضمان االكتمال الثانوي من داو� .إ�ضافة لذلك ،تعمل داو مبثابة مقدم للتقنيات الرئي�سية امل�ستخدمة يف
امل�شروع.

معلومات عن امل�صدر

تتمثل �أغرا�ض �شركة امل�صدر كما ا�شتمل عليه نظامها الأ�سا�سي يف تنفيذ عقود الت�شغيل وال�صيانة  ،و�إدارة وت�شغيل
م�صانع البرتوكيماويات.

نظرة عامة على امل�شروع

يتكون امل�شروع من  26وحدة ت�صنيعية ،وي�ستفيد من خربات �أرامكو ال�سعودية يف �إدارة وتنفيذ امل�شاريع ،وي�ستخدم
العديد من التقنيات ال�صناعية الرائدة لدى "داو" .و�سيكون جممع �صدارة �أحد �أكرب املرافق املتكاملة لل�صناعات
الكيماوية على م�ستوى العامل ،و�أكرب م�شروع من نوعه يف العامل مت بنا�ؤه على مرحلة واحدة .و�سيمتلك جممع �صدارة
قدرات تك�سري مرنة ،و�سينتج ثالثة ماليني طن مرتي �سنوي ًا تقريب ًا من املنتجات الكيماوية ذات القيمة العالية امل�ضافة
واملواد البال�ستيكية العالية الأداء ،م�ستغ ًال الأ�سواق املت�سارعة النمو يف جماالت الطاقة ،والنقل ،والبنية التحتية،
واملنتجات اال�ستهالكية .و�سيكون جممع �إنتاج الكيماويات متكامل ،و�سي�ستفيد من البنية ال�صناعية اجلاهزة واملتطورة
يف مدينة اجلبيل.
ي�شتمل جممع �صدارة على م�صنعني لتك�سري مواد لقيم متنوعة ( )MFCوم�صنع مواد عطرية كوحدتي ت�صنيع لقيم
رئي�سيتني ،و�ستنتج هاتان الوحدتان ( )1الإثيلني والربوبلني من لقيم الإيثان ولقيم النفتا ،و( )2البنزين فائق النقاوة
والتولوين من غازولني االنحالل احلراري ( )Pygasوالبنزين والتولوين امل�شرتى ،ب�صفتها م�سارات الإنتاج املتو�سطة
الأربعة للهيدروكربونات الأ�سا�سية الالزمة لوحدات ت�صنيع امل�شتقات لدى �صدارة.
�ستقوم �صدارة بت�سويق منتجاتها �إلى عمالء متواجدين يف اململكة ويف منطقة ال�شرق الأو�سط ح�سب ملخ�صات
الرتتيبات املدرجة �أدناه� ،سيكون للم�سوق احلق احل�صري وعليه االلتزام بت�سويق املنتجات خارج اململكة ويف منطقة
ال�شرق الأو�سط .و�ستكون هناك اتفاقية ت�سويق ونقل لكل منتج من املنتجات بني �صدارة وامل�سوق ،الذي �سيكون مبدئي ًا
�شركة تابعة لـ "داو" .وبعد تاريخ معني (يختلف اعتماد ًا على املنتج ذي العالقة) ،ف�إنه يجوز لأرامكو ال�سعودية �أو ل�شركة
تابعة لها �أن تختار �أن ت�صبح م�سوق ًا� ،شريطة الوفاء ب�شروط معينة (منها ما يتعلق بالقدرات الت�سويقية لل�شركة املعينة
التابعة لأرامكوال�سعودية ،بالن�سبة للمنتج ذي العالقة) .و�إذا اختارت �شركة تابعة لأرامكو ال�سعودية �أن متار�س حقوق
الت�سويق تلك ،ف�ستكون هناك فرتة انتقالية ي�صبح خاللها ت�سويق كميات املنتجات ذات العالمة امل�سوقة من قبل امل�سوق
على مدار الوقت م�سوقة من قبل ال�شركة املعنية التابع لأرامكو ال�سعودية �إلى �أن يحني الوقت الذي يكون فيه كل من
امل�سوق وال�شركة املعنية التابعة لأرامكو ال�سعودية بالت�سويق بكمية مت�ساوية من املنتجات خارج اململكة ويف منطقة ال�شرق
الأو�سط.

مراحل الإن�شاء

يجري ت�صميم وتنفيذ امل�شروع با�ستخدام عملية تنفيذية قوية تت�ضمن خربات كثيفة يف امل�شاريع العمالقة و�أف�ضل
املمار�سات املتبعة يف هذا ال�صدد لدى اجلهات الراعية .و�سيتم تنفيذ امل�شروع على �أربع مراحل:
 −الأعمال الهند�سية والت�صميمية االبتدائية للربنامج – انتهت يف �أغ�سط�س 2010م.
 −الأعمال الهند�سية والت�صميمية االبتدائية للم�شروع – انتهت يف دي�سمرب 2011م.
� −أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء – �ستنتهي يف �أكتوبر 2015م.
 −الت�شغيل التجريبي وبدء العمل – يتوقع �أن ينتهي بنهاية يونيو 2016م.
اكتملت مرحلة الأعمال الهند�سية والت�صميمية االبتدائية للم�شروع يف �أغ�سط�س 2010م.
ومت اختيار املقاولني ملرحلة الأعمال الهند�سية والت�صميمية االبتدائية للم�شروع.
بد�أت ن�شاطات �إن�شاء امل�شروع يف الن�صف الثاين من عام 2012م ،ويتوقع حالي ًا �أن تكتمل الأعمال امليكانيكية للم�صنع
الأخري يف الن�صف الثاين من عام 2016م .ويتوقع ان ي�ستغرق الأمر فرتة �سنة واحدة (�ستبد�أ قبل يونيو 2016م)
للتمكن من حتقيق اال�ستقرار جلميع العمليات قبل تاريخ البدء يف فح�ص موثوقية الدائنني  .CRTو�سوف يحل تاريخ
اكتمال امل�شروع بعد اكتمال فح�ص موثوقية الدائنني بنجاح ،وبعد تلبية عدد من املتطلبات الأخرى املحددة.

نظرة عامة على وثائق المشروع الرئيسية
اتفاقيات توريد اللقيم

�أبرمت �صدارة عدد ًا من االتفاقيات مع �أرامكو ال�سعودية لتوريد النافثا ،والإيثني ،وغاز املبيعات ،وزيت الوقود،
والبنزين ،والتولوين التي هي مبثابة وقود �أو لقيم للم�شروع.
للمزيد من املعلومات ،انظر الق�سم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية ،اتفاقيات توريد اللقيم".

اتفاقيات توريد املحفزات

�أبرمت �صدارة (�أو �ستربم) اتفاقيات توريد املحفزات مع داو وعدد من ال�شركات املنت�سبة لداو وموردين �آخرين
من طرف ثالث ،وقد حددت هذه االتفاقيات الأحكام وال�شروط التي مبوجبها �سوف ت�شرتي �صدارة املكونات
املحفزة املنا�سبة للم�شروع.

للمزيد من املعلومات انظر الأق�سام يف هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على ن�شاط �صدارة – توريد املحفزات"،
و"ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقيات توريد املحفزات".
اتفاقيات داو لت�سويق ونقل
املنتجات

�أبرمت �صدارة عدد ًا من االتفاقيات مع �شركة داو ال�سعودية العربية برودكت ماركتنج بي يف ،من �أجل ت�سويق ونقل
املنتجات خارج اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�سط.
للمزيد من املعلومات انظر الق�سم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقيات ت�سويق ومتويل
منتجات داو".

عقود الإن�شاء

معظم نطاق �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء �سيتم تنفيذه �إما عن طريق عقد ت�سليم مفتاح باملقطوعية
(� ،)LSTKأو عن طريق عقد خدمات الت�صميم والهند�سة وال�شراء و�إدارة الإن�شاء ( / )EPCMعقد �شراء وبناء
باملقطوعية ( .)LSPBوتقوم ا�سرتاتيجية التعاقد يف امل�شروع على �أهداف �إن�شاء وحدات العمليات بالتوازي،
واحلد من عدد العقود والتداخالت ،مع احلفاظ على جمموعة كافية من مقدمي العرو�ض للمجموعات الإن�شائية
وتقليل تكاليف �إن�شاء امل�شروع.
للمزيد من املعلومات انظر الق�سم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية –عقود الإن�شاء".

اتفاقيات توريد الطاقة

�أبرمت �صدارة اتفاقية توريد الطاقة مع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء كي تتولى تزويد �صدارة باحتياجاتها من
الطاقة يف جممع �صدارة �إلى حد احلمل الأق�صى املن�صو�ص عليه يف العقد بدء ًا من � 1أكتوبر 2013م.
للمزيد من املعلومات انظر الق�سم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقية توريد الطاقة".

اتفاقية �شراء الغازات
ال�صناعية

�أبرمت �صدارة اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية مع �شركة اليند اجلبيل للغازات ال�صناعية املحدودة (،)IGCO
تعهدت هذه ال�شركة مبوجبها بتزويد �صدارة بالقدرات املتعاقدة عليها من الهيدروجني ،و�أول �أك�سيد الكربون،
والأمونبيا ،وح�سب التوفر البخار عايل ال�ضغط.
للمزيد من املعلومات انظر الق�سم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقية �شراء الغازات
ال�صناعية".
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اتفاقية توريد النيرتوجني
والأك�سجني

توريد بروك�سيد الهيدروجني
(فوق �أك�سيد الهيدروجني)

�أبرمت �صدارة اتفاقية لتوريد النيرتوجني والأك�سجني مع ال�شركة الوطنية للغازات ال�صناعية ،تقوم مبوجبها
هذه ال�شركة بتوفري الغازات ل�صدارة ب�شكل م�ستمر وملزم بنا ًء على احلجم املتعاقد عليه من النيرتوجني عايل
ال�ضغط والنيرتوجني والأك�سجني منخف�ض ال�ضغط.
للمزيد من املعلومات يرجى مراجعة ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية  -اتفاقية توريد النيرتوجني
والأك�سجني" من ن�شرة الإ�صدار هذه.
يف  12دي�سمرب 2012م ،وقعت داو و�أرامكو ال�سعودية و�سولفي ( )Solvayمذكرة تفاهم (مذكرة تفاهم بريوك�سيد
الهيدروجني  )HP MOUبخ�صو�ص تطوير م�صنع بريوك�سيد الهيدروجني ( )HP Plantيقع �ضمن جممع
�صدارة .وبنا ًء على �أحكام مذكرة التفاهم� ،ستقوم �صدارة و�إحدى ال�شركات التابعة ل�سولفي بت�أ�سي�س �شركة
م�شروع م�شرتك من املتوقع �أن يطلق عليه م�سمى "ال�شركة ال�سعودية لبريوك�سيد الهيدروجني" ،من �أجل �إن�شاء
ومتلك م�صنع بريوك�سد الهيدروجني ،تتولى �صدارة �إدارة امل�شروع بالن�سبة لعمليات �إن�شاء م�صنع بريوك�سيد
الهيدروجني الذي �سيتم ت�شغيله الحق ًا من قبل �شركة تابعة ل�سولفي �سيتم ت�أ�سي�سها حملي ًا .و�ستكون الطاقة
الت�صميمية مل�صنع بريوك�سيد الهيدروجني  303.000طن مرتي يف ال�سنة ،وهذه الكمية كافية لتلبية احتياجات
�صدارة من هذه املادة بالكامل ( .)%100و�سيتم دعم ت�صميم م�صنع بريوك�سيد الهيدروجني من خالل ما قامت
به داو و�سولفي من تطوير منذ عهد قريب ملرافق م�شابهة لإنتاج بريوك�سيد الهيدروج�سن يف بلجيكا وتايلند.
وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ف�إن الأعمال الهند�سية املنفذة وفق ًا للمذكرة املذكورة ت�سري ب�شكل جيد ،وقد مت
ا�ستكمال الوثائق الهند�سية ،فيما وقعت �صدارة و�سولفي اتفاقية امل�ساهمني ل�شركة امل�شروع امل�شرتك بتاريخ 24
دي�سمرب 2012م ،وت�ستكمالن حالي ًا جمموعة اتفاقيات تتعلق با�ستخدام تقنية �سولفي واتفاقية توريد بريوك�سيد
الهيدروجني اخلام .ومن املتوقع ا�ستكمال املجموعة الكاملة من الوثائق خالل الربع الرابع من عام 2013م.
ملزيد من املعلومات� ،أنظر الق�سم يف ن�شرة الإ�صدار هذه بعنوان (ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقية توريد لقيم
.)HP

توريد البيوتانول

تقوم اجلهات الراعية للبيوتاول بت�أ�سي�س �شركة ( ُيقرتح ب�أن ت�سمى بـ "�شركة البيوتانول ال�سعودية") ،والتي
�ستمتلك فيها اجلهات الراعية للبيوتانول ح�ص�ص مت�ساوية ،من �أجل تنفيذ م�شروع للقيام بت�صميم و�إن�شاء،
ومتويل ،ومتلك ،وت�شغيل م�صنع �إنتاج البيوتانول يف املدينة ال�صناعية الأولى يف اجلبيل ،بطاقة �إنتاجية ا�سمية
وقدرها  330.000طن مرتي يف ال�سنة من منتجات البيوتانول ("م�صنع البيوتانول").
كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،فقد مت �إبرام اتفاقية م�ساهمني حتدد (من �ضمن �أمور �أخرى) �شركة امل�شروع
امل�شرتك ،وحتدد هيكلها املايل والإداري بني اجلهات الراعية للبيوتانول ،ووثائق امل�شروع الأخرى والتي ت�شمل
اتفاقية الإ�سناد والت�صنيع ،ووثائق م�ساندة �أخرى مت االتفاق عليه ب�صورة جوهرية فيما بني اجلهات الراعية
للبيوتانول .ومن املتوقع �أن يتم التوقيع على النماذج النهائية لكافة وثائق امل�شروع خالل الربع الثاين من عام
2013م.
ملزيد من املعلومات ،انظر الق�سم يف ن�شرة الإ�صدارهذه بعنوان "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقية الإ�سناد
والت�صنيع".

�سل�سلة التوريد ،النقل (مركز
التعبئة ،امليناء� ،شاحنات النقل،
وخطوط ال�سكة احلديد)
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�صدارة ب�صدد ا�ستالم العرو�ض اخلا�صة بعقد ت�سهيل ت�سليم جميع املواد اخلام �إلى جممع �صدارة ،وت�صدير
جميع املنتجات (با�ستثناء ما يتم نقله عرب خطوط الأنابيب) من جممع �صدارة.
وبالن�سبة للمواد اخلام املوردة واملنتجات امل�صدرة ،تعتزم �صدارة �أن ت�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي ميناء امللك فهد
ال�صناعي وميناء اجلبيل التجاري .وكالهما يقع على م�سافة �أقل من  20كلم من جممع �صدارة .كما ميكن
�أن ت�ستخدم �صدارة ميناء امللك عبدالعزيز عندما يقت�ضي الأمر .ويجري حالي ًا التفاو�ض على عقود ا�ستخدام
مرافق جممع �صهاريج امليناء ،وفق ًا ملذكرة التفاهم بني �صدارة و�شركة اجلبيل لتخزين الكيماويات واخلدمات
(.)JCSSC
مبدئي ًا ،ولفرتة زمنية ق�صرية ،ف�إن جميع نقل املواد اخلام امل�ستوردة واملواد الآتية من ال�سوق املحلية واملنتجات
امل�صدرة �سيتم نقلها بال�شاحنات فقط املتعاقد عليها فقط مع �شركات ال�شاحنات من داخل اململكة ،القادرة على
ال�شحن با�ستخدام البنية التحتية القائمة من و�إلى املوانئ البحرية .وبعد الفرتة الق�صرية ال�ستخدام �شاحنات
النقل ،ف�إنه �سيتم االنتقال �إلى ا�ستخدام اخلطوط احلديدية ملعظم احتياجات النقل بني جممع �صدارة واملوانئ
البحرية .وقد مت �إجراء م�سح للبنية التحتية لأ�سلوب النقل بال�شاحنات وتقييمه ،واعترب �أنه كاف لالحتياجات
ق�صرية الأمد ل�صدارة ،بانتظار التحول �إلى اخلطوط احلديدية.
وت�شارك �صدارة يف مفاو�ضات مع �شركة اخلطوط احلديدية ال�سعودية للو�صول �إلى اتفاقية لبناء وت�شغيل خدمات
اخلطوط احلديدية بني جممع �صدارة وميناء امللك فهد ال�صناعي وميناء اجلبيل التجاري.

اتفاقية توريد املياه ال�صناعية

اتفاقية ا�ستعارة املوظفني

�أبرمت �صدارة اتفاقية توريد املياه ال�صناعية مع مرافق ،وتوفر مبوجبها مرافق ل�صدارة الكمية املتعاقد عليها
من املياه .وملزيد من املعلومات حول هذه االتفاقية ،انظر الق�سم من ن�شرة الإ�صدار هذه بعنوان "ملخ�ص وثائق
امل�شروع الرئي�سية  -اتفاقية توريد املياه ال�صناعية".
�أبرمت �صدارة اتفاقية ا�ستعارة املوظفني مع امل�ساهم التابع لداو و�أرامكو ال�سعودية لتنظم الإجراءات والأحكام
وال�شروط التي �سيتم مبوجبها �إعارة املوظفني �إلى �صدارة.

للمزيد من املعلومات انظر الق�سم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية –اتفاقية �إعارة
املوظفني" ،و "نظرة عامة على ن�شاط �صدارة – �أمور تتعلق بالعمالة واملوظفني".
اتفاقية ا�ستئجار الأر�ض
ال�صناعية

�أبرمت �صدارة اتفاقية ا�ستئجار الأر�ض من الهيئة امللكية للجبيل وينبع كم�ؤجر من �أجل ا�ستئجار الأر�ض التي �سين�ش�أ
عليها جممع �صدارة.
للمزيد من املعلومات انظر الق�سم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – عقد ا�ستئجار الأر�ض
ال�صناعية".

اتفاقية اخلدمات العامة

�أبرمت �صدارة اتفاقية خدمات عامة مع امل�ساهم التابع لداو و�أرامكو ال�سعودية للح�صول على خدمات فنية وغري فنية �إلى
احلد املطلوب لتنفيذ �أعمال �صدارة وعملياتها.
للمزيد من املعلومات انظر الق�سم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقية الأحكام العامة
ال�شاملة".

االتفاقية الإطارية لعقد
الأمتتة الرئي�سي

�أبرمت داو و�شركة �أرامكو للخدمات اتفاقية �إطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي مع �شركة ( )MACتقوم مبوجبها
( )MACبتوريد نظام التحكم بعمليات احلا�سب الآيل املتكاملة ( )IPCSواخلدمات ذات العالقة ملراقبة ور�صد
�إنتاج امل�صنع �ضمن جممع �صدارة.
وللمزيد من املعلومات انظر الق�سم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – االتفاقية الإطارية لعقد
الأمتتة الرئي�سي".

اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل

�أبرمت �صدارة اتفاقية نظم الت�شغيل والأدوات اخلا�صة بداو ( )Dow OS&Tمع �أحد ال�شركات املنت�سبة لداو،
للتمكن من ا�ستخدام �أنظمة الت�شغيل والأدوات اخلا�صة بداو واملجربة عاملي ًا ،يف جممع �صدارة .وتعد �أنظمة
و�أدوات الت�شغيل من داو من الأدوات امل�ستخدمة يف عمليات الت�صنيع التي ت�ستخدمها داو عاملي ًا يف ت�صميم
وت�شغيل و�صيانة م�صانعها ب�شكل فعال و�آمن.
وللمزيد من املعلومات انظر الق�سم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقية نظم و�أدوات
الت�شغيل".

اتفاقيات نقل التقنية
واتفاقيات الرتاخي�ص
واخلدمات التقنية

�أبرمت �صدارة اتفاقيات الرتخي�ص ،واخلدمات التقنية ونقل التقنية مع عدد من الأطراف املقابلة (تت�ضمن
عدد ًا من ال�شركات املنت�سبة لداو و�أطراف ثالثة �أخرى) ،والتي ورد و�صفها يف �أق�سام هذه الن�شرة بعنوان "نظرة
عامة على ن�شاط �صدارة – التقنية والرتخي�ص"" ،ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقيات التقنية –
اتفاقيات اخلدمات الفنية"" ،ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقيات التقنية – اتفاقية ترخي�ص التقنية"،
و"ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقيات التقنية – اتفاقيات نقل التقنية" ،وتنظم هذه االتفاقيات الأحكام
وال�شروط التي تتمتع مبوجبها �صدارة بالو�صول �إلى التقنية من �أجل ت�شغيل الوحدات املختلفة التي يتكون منها
جممع �صدارة.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

هيكل الصفقة والتدفقات النقدية
ميثل ال�شكل �أدناه �شرح ًا مب�سطا لل�صفقة وو�صف ًا للتدفقات النقدية الرئي�سية التي تقوم ال�صفقة عليها .وعلى امل�ستثمرين املحتملني الرجوع �إلى �شروط
و�أحكام ال�صكوك املو�ضحة يف الق�سم من هذه الن�شرة بعنوان "�شروط و�أحكام ال�صكوك" والأو�صاف التف�صيلية لوثائق ال�صفقة ذات العالقة املو�ضحة يف
الق�سم من هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ص وثائق �صفقة ال�صكوك" وذلك لالطالع على تفا�صيل �أكرث لبع�ض التدفقات النقدية ول�شرح معاين بع�ض امل�صطلحات
املكتوبة باخلط البارز وامل�ستخدمة �أدناه.
هيكل المخطط

التدفقات النقدية:

يتوجب على حملة ال�صكوك املحتملني �أي�ض ًا الرجوع �إلى اجلداول الواردة يف ال�صفحات  21-17من هذا الق�سم لالطالع على ملخ�ص التدفقات النقدية
التالية:
الدفعات من قبل حملة الصكوك والمصدر بتاريخ اإلقفال

�سوف يتم يف تاريخ الإقفال دفع �سعر �إ�صدار ال�صكوك �إلى امل�صدر .و�سيقوم امل�صدر عندئذ بدفع امل�ساهمة (ناق�ص �أي ا�ستقطاع م�سموح به وفق ًا للبند 5-2
(امل�شاركة) من اتفاقية امل�شاركة) نقد ًا كم�ساهمة ر�أ�س مالية �إلى امل�شاركة (التي ت�أ�س�ست مبوجب اتفاقية امل�شاركة) .و�سوف تقوم �صدارة يف نف�س الوقت
بدفع م�ساهمة عينية للم�شاركة تتمثل يف كافة حقوقها ومزاياها وا�ستحقاقاتها يف ونحو �أ�صول امل�ساهمة �إلى امل�شاركة ب�صفتها �شريك ًا يف امل�شاركة .و�سيدفع
ال�شريك املنتدب امل�ساهمة لأمر مقاول ال�شراء من خالل الإيداع يف ح�ساب امل�شروع.
و�سيقوم مقاول ال�شراء م�ستخدما امل�ساهمة مبوجب اتفاقية ال�شراء ،بالتعاقد مع بع�ض مقاويل �أعمال الهند�سة وال�شراء والبناء ( )EPCللعمل على �إن�شاء
وت�سليم �أ�صول امل�شروع.
الدفعات من قبل صدارة إلى المصدر بعد تاريخ اإلقفال

�سوف يقوم الوكيل املفو�ض للم�شاركة (الذي يت�صرف بالنيابة عن امل�ؤجرين امل�شرتكني) ب�إبرام اتفاقية الإجارة مع �صدارة ب�صفة م�ست�أجر والتي مبوجبها
�سوف يوافق امل�ؤجران امل�شرتكان بت�أجري �أ�صول الإجارة �إلى امل�ست�أجر على �أ�سا�س �آجل قبل تاريخ بدء الإيجار وذلك مقابل دفع دفعات الإيجار املقدمة يف كل
تاريخ دفعة �إيجار مقدمة ،ومن ثم على �أ�سا�س فعلي اعتبار ًا من تاريخ بدء الإيجار مقابل �سداد دفعات الإيجار يف كل تاريخ دفعة �إيجار.
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و�سوف ت�سدد دفعات الإيجار املقدمة ودفعات الإيجار مبوجب اتفاقية الإجارة من قبل امل�ست�أجر �إلى امل�صدر بال�سداد املبا�شر �إلى ح�ساب ال�صفقة� .إ�ضافة
لذلك ،ومبوجب �أحكام اتفاقية الإجارة ،يتوجب على امل�ست�أجر يف تاريخ اال�ستحقاق الذي ينطبق� ،أن يدفع �أي�ض ًا للم�صدر (( )1يف كل تاريخ دفعة �إيجار
من تاريخ بدء الإيجار و�شام ًال ذلك التاريخ) �أي مبالغ دفعات مبكرة (كدفعة مقدمة من دفعات الإيجار) ،و (( )2يف �أي وقت)� ،أي وكافة املبالغ الأخرى
امل�ستحقة مهما كانت والتي تكون واجبة ال�سداد مبوجب اتفاقية الإجارة.
�إذا مل يوافق تاريخ بدء الإيجار تاريخ االكتمال امل�ستهدف �أو يتقدمه ،ف�سيقوم مقاول ال�شراء بدفع تعوي�ضات الت�سليم املت�أخر فيما يتعلق بكل فرتة ت�أخري �إلى
امل�صدر يف كل تاريخ دفع لفرتة مت�أخرة� .إ�ضافة لذلك ،ومبوجب �أحكام اتفاقية ال�شراء ،يف تاريخ ا�ستحقاق الدفع املنطبق ،ف�سيدفع مقاول ال�شراء �أي�ض ًا
للم�صدر ( )1مبالغ �أي دفعات مبكرة (كرد جزئي للم�ساهمة ،والذي لهذه الأغرا�ض يجب �أال ي�أخذ يف االعتبار �أي تكاليف �أو م�صاريف خم�صومة �سابق ًا من
تكاليف وم�صاريف ال�صفقة) و(( )2يف �أي وقت) �أي وكافة املبالغ الأخرى امل�ستحقة مهما كانت والواجبة الدفع مبوجب اتفاقية ال�شراء.
اإلنهاء المبكر قبل تاريخ بدء اإليجار

يف حالة الإنهاء املبكر التفاقية الإجارة قبل تاريخ بدء الإيجار� ،سوف يطلب من ال�شريك املنتدب ب�صفته م�ؤجرا م�شرتكا �أن يدفع مبلغ �إنهاء امل�ؤجر (والذي
ميثل ت�سديد جمموع كافة دفعات الإيجار املقدمة املدفوعة من قبل امل�ست�أجر لغاية تاريخ الإنهاء) �إلى امل�ست�أجر .ويف نف�س الوقت �سوف يتم �إنهاء اتفاقية
ال�شراء و�سوف يدفع مقاول ال�شراء مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر �إلى امل�صدر ومبلغ �إنهاء �شراء ال�شريك املنتدب �إلى ال�شريك املنتدب.
ويتكون مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر من مبلغ يعادل جمموع ما يلي (� )1إجمايل القيمة اال�سمية القائمة لل�صكوك بتاريخ الإنهاء (� )2أي مبالغ توزيع دوري
م�ستحقة ومل يتم �سدادها تتعلق بال�صكوك� )3( ،إذا انطبق ذلك ،مبلغ الدفعة املبكرة الإ�ضافية (� )4أي وكافة املبالغ الأخرى القائمة وامل�ستحقة الدفع
مبوجب ال�صكوك (دون ازدواجية االحت�ساب) (� )5أي مبلغ �آخر م�ستحق الدفع من قبل �صدارة (ب�أي �صفة كانت) للم�صدر (ب�أي �صفة كانت) مبوجب �أي
من وثائق التمويل (يف كل حالة فيما يتعلق بالبندين ( )1و(� )5أعاله دون االحت�ساب املزدوج) .وعند دفع ذلك املبلغ ،لن يكون للم�صدر �أي حقوق �أخرى و/
�أو �أي �أحقية يف �أ�صول امل�شاركة القائمة �آنذاك والتي �ست�ؤول �إلى �صدارة بدون احلاجة لأي �إجراءات �شكلية �إ�ضافية ،ويتم حل امل�شاركة .ويتكون مبلغ �إنهاء
�شراء ال�شريك املنتدب من مبلغ يعادل جمموع جميع دفعات الإيجار املقدم املدفوعة بخ�صو�ص �أ�صول الإجارة لغاية تاريخ الإنهاء .وتتم مقا�صة التزامات
�صدارة ب�صفتها مقاول ال�شراء بدفع مبلغ �إنهاء �شراء ال�شريك املنتدب (وفق ًا لأحكام اتفاقية ال�شراء) وذلك مقابل التزام ال�شريك املنتدب ب�أن يدفع مبلغ
�إنهاء امل�ؤجر.
�إذا �أخفق مقاول امل�شرتيات يف دفع كل �أو �أي جزء من مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر �إلى امل�صدر يف تاريخ ا�ستحقاق الدفع ،لن يتم �إنهاء اتفاقية ال�شراء وهذا
املبلغ �سيظل م�ستحق الدفع فورا ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجب على مقاول ال�شراء ،ب�صورة ال رجعة فيها ودون قيد �أو �شرط بدفع مبلغ �شراء امل�صدر الإ�ضايف
الذي ي�ستحق على �أ�سا�س يومي وفقا ل�شروط اتفاقية ال�شراء من تاريخ اال�ستحقاق ،ولكن با�ستثناء التاريخ الذي يتم فيه دفع مبلغ �إنهاء ال�شراء املت�أخر ب�شكل
كامل �إلى ح�ساب �صفقات امل�صدر .و�سوف لن ي�شمل مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر الإ�ضايف �أي تعوي�ض عن املبلغ املت�أخر املبني يف الفقرة ( )2من تعريف مبلغ
�إنهاء �شراء امل�صدر.
مت تلخي�ص الأو�ضاع التي يجوز فيها �إنهاء اتفاقية الإجارة قبل تاريخ بدء الإيجار يف الق�سم بعنوان "ملخ�ص وثائق �صفقة ال�صكوك – اتفاقية الإجارة –
الإنهاء" من هذه الن�شرة.
اإلنهاء المبكر بعد تاريخ بدء اإليجار

يف حالة �أي �إنهاء مبكر التفاقية الإجارة عند تاريخ بدء الإيجار �أو بعده ،ف�سوف يطلب من امل�ست�أجر �أن يدفع مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر �إلى امل�صدر ،وميثل
( )1جميع دفعات الإيجار امل�ستحقة وغري املدفوعة ومبالغ الدفعات املبكرة (�أو �أي جزء منها) )2( ،جمموع جميع دفعات الإيجار الثابتة امل�ستحقة وغري
املدفوعة اعتبارا من و�شام ًال تاريخ �إنهاء الإيجار وفق ًا للبند ( 12الإنهاء) من اتفاقية الإجارة �إلى و�شام ًال تاريخ الإنهاء املحدد املجدول (( )3دون ازدواجية
االحت�ساب) جميع املبالغ الأخرى القائمة وامل�ستحقة مبوجب ال�صكوك �إلى حملة ال�صكوك )4( ،مبالغ الدفعات الإ�ضافية املبكرة (�إذا كان ينطبق) و (� )5أي
مبلغ �آخر م�ستحق الدفع من قبل �صدارة (ب�أية �صفة كانت) للم�صدر (ب�أية �صفة كانت) مبوجب �أي من وثائق التمويل (يف كل حالة فيما يتعلق بالبندين ()1
و(� )5أعاله بدون االحت�ساب املزدوج) .وعند دفع ذلك املبلغ (�أ) مبوجب اتفاقية الإجارة ف�سوف يتملك امل�ست�أجر من امل�صدر كافة حقوقه وم�صالح امللكية
املتبقية يف ومبوجب �أ�صول الإجارة التي مل يتم اال�ستحواذ عليها بعد من خالل �سداد دفعات الإيجار الثابتة ومبالغ الدفعات املبكرة (�إن وجدت) ،و(ب)
مبوجب اتفاقية امل�شاركة لن تعود للم�صدر بعدها �أي حقوق و�/أو �أي �أحقية يف �أ�صول امل�شاركة القائمة �آنذاك والتي �ست�صبح من حق �صدارة بدون احلاجة
لأي �إجراءات ر�سمية �إ�ضافية ،ويتم حل امل�شاركة.
يف حال وقوع حادثة خ�سارة كلية فيما يتعلق ب�أ�صول الإجارة ،ف�سينتهي ا�ستئجار �أ�صول الإجارة ،ولن تعود بعدها على امل�ست�أجر �أي التزامات بت�سديد دفعات
الإيجار (با�ستثناء ما ا�ستحق منها ومل يدفع بعد) .و�سيكون امل�صدر م�ستحق ًا (وفق ًا التفاقية وكالة اخلدمة �أو اتفاقية الإجارة ،ح�سب احلالة) لأن ُيدفع
له يف ح�ساب ال�صفقة ح�صته من عائدات عقود الت�أمني (�أو �أي عقود ت�أمني �أخرى مت احل�صول عليها وفق ًا التفاقية وكالة اخلدمة) امل�ستحقة جراء حادثة
اخل�سارة الكلية ،وفق ًا لأحكام وثائق التمويل .و�إ�ضافة لذلك ،ومبا ال يتعدى  60يوم ًا من تاريخ وقوع حادثة اخل�سارة الكلية ،ميكن �أن تختار �صدارة مبوجب
البند �( 9-10أ) (الت�سديد الإلزامي – حادثة اخل�سارة الكلية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة �أن تدفع دفعة مبكرة لكامل ت�سهيالت ال�صكوك مما ينتج
عنه ا�ستحقاق دفع مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر مبوجب اتفاقية الإجارة .و�إذا مل يتم دفع مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر ذاك خالل  60يوم ًا من وقوع حادثة اخل�سارة الكلية،
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ف�إن )1( :مقاول اخلدمات �أو (ح�سبما ينطبق) ( )2امل�ست�أجر يكون ملزم ًا بدفع �أي مبلغ عجز خ�سارة كلية فور ًا بعد ذلك� ،شريطة �أنه يف احلالة ( )1يكون
مقاول اخلدمات قد �أخل يف �أدائه اللتزاماته مبوجب البند  4من اتفاقية وكالة اخلدمة فيما يتعلق باحل�صول واحلفاظ على عقود ت�أمني معينة تتعلق ب�أ�صول
الإجارة ،ويف احلالة ( )2حادثة اخل�سارة الكلية الناجمة عن �إهمال �أو تق�صري �أو �إخالل امل�ست�أجر مبوجب اتفاقية الإجارة .ويف كلتا احلالتني (ولكن لي�س
يف حالة عدم وجود تق�صري �أو �إهمال �أو �إخالل امل�ست�أجر ح�سبما ينطبق) ،ف�سوف يحق للم�صدر �أن ي�ستلم دفعات من مقاول اخلدمات �أو امل�ست�أجر (ح�سبما
ينطبق ولكن دون ازدواجية االحت�ساب يف كل حالة) عن �أي مبلغ عجز ناجم عن اخل�سارة الكلية (انظر بهذا اخل�صو�ص تعريف م�صطلح "القيمة الكاملة
لإعادة الو�ضع على ما كان عليه" من هذه الن�شرة �ضمن ق�سم "التعريفات والتف�سريات").
فقط بعد وقوع حادثة خ�سارة كلية ،ف�إن دفعة الإنهاء امل�ستحقة للم�صدر ميكن �أن ت�شمل عائدات الت�أمني (�أو �أي عقود ت�أمني �أخرى مت احل�صول عليها وفق ًا
التفاقية وكالة اخلدمة) ومبلغ العجز الناجم عن اخل�سارة الكلية املو�صوف يف الفقرة ال�سابقة ،ويف جميع الأحوال الأخرى للإنهاء املبكر التفاقية الإجارة
بعد تاريخ بدء الإيجار ،ف�إن دفعة الإنهاء امل�ستحقة للم�صدر (وبالتايل امل�ستخدمة لتمويل املبالغ املقابلة امل�ستحقة مبوجب ال�صكوك املو�صوفة �أدناه) �ستكون
فقط مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر ح�سبما ورد و�صفه �أعاله.
الدفع إلى حملة الصكوك بموجب الصكوك

قبل تاريخ بدء الإيجار و�شامال ذلك التاريخ� ،سوف يتم ا�ستخدام دفعات الإيجار املقدم املدفوعة من قبل �صدارة �إلى امل�صدر من �أجل متويل دفع مبالغ
التوزيع الدوري امل�ستحقة على ال�صكوك من امل�صدر �إلى حملة ال�صكوك .واعتبار ًا من تاريخ التوزيع الدوري الذي يلي مبا�شرة تاريخ بدء الإيجار �سوف
ت�ستخدم دفعات الإيجار املدفوعة من قبل �صدارة للم�صدر من �أجل متويل ( )1دفعات مبالغ التوزيع الدوري امل�ستحقة على ال�صكوك من قبل امل�صدر حلملة
ال�صكوك ،و( )2اعتبارا من تاريخ التوزيع الدوري الذي يلي مبا�شرة تاريخ �أول دفعة �سداد ،دفع مبالغ التوزيع الثابتة امل�ستحقة مبوجب ال�صكوك من امل�صدر
�إلى حملة ال�صكوك مبوجب ال�شرط ( 6-8اال�سرتداد اجلزئي).
يف حالة عدم حدوث الت�سليم �أو اعترب �أنه مل يحدث وفق ًا لأحكام اتفاقية ال�شراء (ح�سبما ينطبق) يف �أو قبل تاريخ االكتمال امل�ستهدف ،فيما عدا حدوث
الت�سليم الحق ًا وحتى يتم ذلك وحلول تاريخ بدء الإيجار وفق ًا لذلك (مع مراعاة ال�شرط ( 5-8الإنهاء �إثر حادثة موجبة للإنهاء) وال�شرط ( 12احلوادث
املوجبة للإنهاء) ،يتم الت�سليم الحق ًا ويكون تاريخ بدء الإيجار تبع ًا لذلك ،ت�ستخدم دفعة �صدارة للم�صدر لتعوي�ض الت�سليم املت�أخر لغر�ض متويل ( )1دفع
امل�صدر ملبالغ التوزيعات الدورية ،و( )2يف واعتبار ًا من تاريخ التوزيع الدوري الذي يلي مبا�شرة �أول تاريخ �سداد ،دفع مبالغ التوزيع الثابت مبوجب ال�صكوك
وفق ًا لل�شرط ( 6-8اال�سرتداد اجلزئي).
ويف كل الأوقات قبل وبعد تاريخ بدء الإيجار� ،سوف ت�ستخدم مبالغ الت�سديد املبكر من قبل �صدارة �إلى امل�صدر ( )1مبوجب اتفاقية الإجارة من (و�شام ًال
تاريخ بدء الإيجار) كدفعة م�سبقة من دفعات الإيجار و( )2مبوجب اتفاقية ال�شراء (يف �أي وقت قبل تاريخ بدء الإيجار) كرد جزئي للم�ساهمة( ،والذي لهذه
الأغرا�ض يجب �أال ي�أخذ يف االعتبار �أي تكاليف �أو م�صاريف خم�صومة �سابق ًا من تكاليف وم�صاريف ال�صفقة) ،يف متويل مبالغ التوزيع املبكر التي يدفعها
امل�صدر �إلى حملة ال�صكوك مبوجب ال�شرط ( 6-8اال�سرتداد اجلزئي).
استرداد الصكوك في تاريخ اإلنهاء المقرر

يف تاريخ الإنهاء املقرر� ،سيكون امل�ست�أجر قد �سدد كافة دفعات الإيجار املقدمة ودفعات الإيجار (�أو تعوي�ضات الت�سليم املت�أخر بد ًال منها) على �أ�سا�س "الت�أجري
املنتهي بالتمليك" و�سيتملك ،كنتيجة لذلك ،مع الأخذ يف احل�سبان �أي وكافة دفعات التعوي�ض الثابتة (مبوجب اتفاقية ال�شراء) ،ودفعات الإيجار الثابتة
(مبوجب اتفاقية الإجارة) ومبالغ الدفعات املبكرة (مبوجب �إما اتفاقية الإجارة �أو اتفاقية ال�شراء �أو كليهما (ح�سبما ينطبق)) التي مت دفعها يف ال�سابق،
م�صالح امللكية املتبقية يف �أ�صول الإجارة العائدة للم�صدر .وعند �سداد دفعات الإيجار النهائية للم�صدر بتاريخ الإنهاء املقرر ،ف�سيقوم امل�صدر با�سرتداد
ال�صكوك بالكامل مببلغ التوزيع النهائي الذي ينطبق عليها .وعند ا�سرتداد ال�صكوك بالكامل ،لن يكون للم�صدر �أي حقوق و�/أو �أي ا�ستحقاقات �أخرى يف
�أ�صول امل�شاركة ،حيث ت�صبح �أ�صول امل�شاركة القائمة �آنذاك من حق �صدارة بدون احلاجة لأي �إجراءات �شكلية �أخرى ،ويتم حل امل�شاركة.
استرداد الصكوك قبل تاريخ اإلنهاء المجدول

تعترب ال�صكوك قابلة لال�سرتداد قبل تاريخ الإنهاء املجدول بالكامل ولي�س جزئي ًا يف ظروف معينة وفق ًا لل�شروط ( 2-8الإنهاء املبكر لأ�سباب �ضريبية)3-8 ،
(الإنهاء املبكر بناء على اختيار املُ�صدر) 4-8 ،الإنهاء �إثر واقعة تتعلق بالدائنني ،وقد ت�صبح م�ستحقة وواجبة الدفع فور ًا مبوجب ال�شروط ( 5-8الإنهاء �إثر
واقعة موجبة للإنهاء) ،و( 12الأحداث املوجبة للإنهاء) ،وح�سبما مت و�صف كل منها ب�شكل �أكرث حتديد ًا فيها ويف الق�سم بعنوان "عوامل املخاطرة – هناك
عدد من احلاالت التي يجوز فيها ا�سرتداد ال�صكوك قبل تاريخ ا�ستحقاقها املجدول" من هذه الن�شرة .وعندما يختار امل�صدر �أو يكون ملزم ًا (ح�سب احلالة)
با�سرتداد ال�صكوك مبوجب هذه ال�شروط ،ف�سيكون عليه �أن يدفع مبلغ توزيع الإنهاء املنطبق (بالإ�ضافة �إلى مبلغ الدفع املبكر الإ�ضايف يف حالة اال�سرتداد
مبوجب ال�شرط.
�( 3-8أ) (الإنهاء املبكر ح�سب خيار امل�صدر) �إذا كان ينطبق).
�سوف تنتهي اتفاقية ال�شراء واتفاقية الإجارة يف الأحوال التي تكون فيها ال�صكوك قابلة لال�سرتداد ح�سبما ورد و�صفه �أعاله ،وعلى �صدارة يف هذه الأحوال
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�أن تدفع �إلى امل�صدر مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر �أو مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر (ح�سبما ينطبق ودون ازدواجية االحت�ساب)� ،أو (يف حالة وقوع حادثة خ�سارة كلية)
العائدات (�إن وجدت) الناجمة عن �أي مطالبات مقامة مبوجب عقود الت�أمني (�أو �أي عقود ت�أمني �أخرى مت احل�صول عليها وفق ًا التفاقية وكالة اخلدمة) ومت
ا�ستالمها من امل�صدر مبوجب اتفاقية الإجارة �أو اتفاقية وكالة اخلدمة (ح�سب احلالة) مع مبلغ عجز اخل�سارة الكلية (�إذا ا�ستحق ذلك املبلغ الدفع �إما من
قبل ( )1امل�ست�أجر وفق ًا لأحكام اتفاقية الإجارة� ،أو ( )2مقاول اخلدمات وفق ًا لأحكام اتفاقية اخلدمات)� .إن ا�ستالم هذه املبالغ (�أو بخالف ذلك يف حالة
مبلغ عجز اخل�سارة الكلية التي مل يكن مطلوب ًا دفعها مبوجب اتفاقية الإجارة �أو اتفاقية وكالة اخلدمة) �سوف يتيح للم�صدر �أن يدفع الدفعة املقابلة ملبلغ
التوزيع النهائي الذي ينطبق املطلوب دفعه مبوجب ال�صكوك.
�إذا �أخفق امل�ست�أجر يف دفع �أي �أو كل مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر عند ا�ستحقاقه ،فلن يتم انهاء اتفاقية الإيجار م�ستقب ًال ،و�سيكون امل�ست�أجر ملزما مبوا�صلة ا�ستئجار
�أ�صول الإيجار والدفع ب�صورة ال رجعة فيها ودون قيد �أو �شرط وتلقائيا �إلى امل�صدر ،بالإ�ضافة �إلى مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر امل�ستحق ولكن غري املدفوع ،ومبلغ
�إنهاء امل�ست�أجر الإ�ضايف الذي �سي�ستحق على �أ�سا�س يومي وفقا ل�شروط عقد الإيجار من تاريخ اال�ستحقاق ،لغاية ولكن با�ستثناء التاريخ الذي يتم فيه دفع
مبلغ انهاء امل�ست�أجر بالكامل �إلى ح�ساب �صفقات امل�صدر .و�سوف لن يت�ضمن مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر الإ�ضايف �أي تعوي�ض عن �أي ن�سبة من املبلغ املت�أخر املبني
يف الفقرة (�أ) من تعريف مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر الذي ميثل املبلغ املطلوب دفعه مبوجب الفقرة (�أ) من تعريف دفع الإيجار.
التكاليف والمصاريف الخاصة بالمصدر

�سيتكبد امل�صدر تكاليف وم�صاريف والتزامات �ضريبية معينة من وقت لآخر مبا يف ذلك امل�صاريف والتكاليف التي يتكبدها مقدمو اخلدمات والأطراف
الثالثة ،مبا يف ذلك امل�صاريف والتكاليف والتزامات ال�ضرائب املطلوب دفعها من قبله �إلى اجلهات امل�شرعة �أو التنظيمية مثل هيئة ال�سوق املالية .و�ستتعهد
�صدارة ،وفق ًا لأحكام التعهد بتغطية التكاليف وخ�ضوع ًا للمحددات الواردة يف ذلك التعهد ،بالدفع �إلى �أو لأمر امل�صدر ،من وقت لآخر ،مبلغ ًا م�ساوي ًا لتلك
التكاليف وامل�صاريف والتزامات ال�ضريبة (مبا يف ذلك � -إذا كان ينطبق – مبلغ ًا م�ساوي ًا للمبلغ امل�ستحق الدفع من قبل امل�صدر وفق ًا لل�شرط  10وعنوانه
(ال�ضرائب)� ،إال �إذا كان امل�صدر لديه مبالغ نقدية فائ�ضة يف ح�ساب ال�صفقة لدفع تلك املبالغ عند ا�ستحقاقها.
�سوف ميتلك ال�شركاء امل�ساهمون يف امل�صدر  %100من امل�صدر .وبالتايل ،ف�إن  %100من الأرباح املعدلة بال�ضريبة ال�سنوية للم�صدر �سوف تخ�ضع ل�ضريبة
الدخل مبعدل .%20
�إن دخل امل�صدر (على �شكل دفعات له من قبل �صدارة مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك) يق�صد منها �أن يطابق متام ًا التزاماته نحو حملة ال�صكوك مبوجب
ال�صكوك و�إلى مقدمي اخلدمات والأطراف الثالثة .وتبع ًا لذلك ،ف�إن امل�صدر ال يتوقع منه حتقيق دخل �أو خ�سارة �صافية على �أ�سا�س �سنوي ،وبالتايل ،ف�إنه
ال يتوقع �أن يكون هناك التزامات �سنوية كلية لدفع �ضريبة الدخل لدى امل�صدر.
مقاصة رسوم الخدمات

�سوف تتم مقا�صة التزام ال�شريك املنتدب ب�صفته يعمل نيابة عن امل�ؤجرين امل�شرتكني بدفع ر�سوم اخلدمات �إلى مقاول اخلدمة مقابل التزام مقاول اخلدمة
(الذي يت�صرف ب�صفته امل�ست�أجر) بدفع ر�سم اخلدمة املعادل كدفعة �إيجار تكميلية �إ�ضافية مبوجب اتفاقية الإجارة �أو ح�سبما تقت�ضي احلالة ،كجزء من
مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر مبوجب اتفاقية الإجارة.
ملخص التدفقات النقدية

يلخ�ص اجلدول التايل التزامات الدفع للم�صدر مبوجب ال�صكوك ،وتدفقات الدفعات �إلى امل�صدر من �صدارة مبوجب وثائق ت�سهيالت ال�صكوك ذات
العالقة ،والتي �سي�ستخدمها امل�صدر للوفاء بهذه االلتزامات:
الدفع امل�ستحق من
امل�صدر

ن�ص ال�شروط �أو
وثائق ال�صفقة ذات
العالقة

�أولوية الدفع
(قبل التنفيذ)
مبوجب ال�شرط
�( 2-4أ)

�أولوية الدفع (بعد
التنفيذ) مبوجب
ال�شرط ( 2-4هـ)

املدفوعات املعادلة من �صدارة �إلى امل�صدر

.1

الدفعات
ملقدمي
اخلدمات
ووكيل
الدائنني
ووكالء
ال�ضمان

متفرقات مبوجب وثائق
ال�صفقة

الأول

الأول

الوفاء بالدفعات من قبل �صدارة مبوجب التعهد
بتغطية التكاليف.

2

�أطراف ثالثة

متنوع مبوجب وفيما
يتعلق بوثائق ال�صفقة

الثاين

الثاين

تلبي بدفعات من �صدارة مبوجب تعهد التكاليف.
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الدفع امل�ستحق من
امل�صدر

ن�ص ال�شروط �أو
وثائق ال�صفقة ذات
العالقة

�أولوية الدفع
(قبل التنفيذ)
مبوجب ال�شرط
�( 2-4أ)

�أولوية الدفع (بعد
التنفيذ) مبوجب
ال�شرط ( 2-4هـ)

املدفوعات املعادلة من �صدارة �إلى امل�صدر

تعتمد على الفرتة التي يقع فيها تاريخ ا�ستحقاق
الدفعة (�أنظر "اجلدول الزمني الدال على
الدفعات" �أدناه)� ،إما ( )1العن�صر املتغري من
تعوي�ضات الت�سليم املت�أخر مبوجب اتفاقية ال�شراء.
( )2دفعات الإيجار املقدمة مبوجب اتفاقية
الإجارة� .أو ( )3العن�صر املتغري من دفعات
الإيجار مبوجب اتفاقية الإجارة .1
تعتمد على الفرتة التي يقع فيها تاريخ ا�ستحقاق
الدفعة (انظر اجلدول الزمني الدال على
الدفعات" �أدناه)� ،إما )1( :دفعات التعوي�ض
الثابتة (كونها العن�صر الثابت من تعوي�ضات
الت�سليم املت�أخر) مبوجب اتفاقية ال�شراء� ،أو ()2
دفعات الإيجار الثابتة (كونها العن�صر الثابت من
دفعات الإيجار) مبوجب اتفاقية الإجارة.2

.3

مبلغ التوزيع
الدوري

ال�شرط ( 6مبالغ التوزيع
الدورية)

الثالث

الثالث

.4

مبالغ التوزيع
الدوري
الثابت

ال�شرط 6-8
(اال�سرتداد اجلزئي)

الرابع

ال ينطبق

.5

مبالغ التوزيع
املبكر

ال�شرط ( 6-8اال�سرتداد
اجلزئي)

الرابع

ال ينطبق

مبالغ الدفع املبكر امل�ستحقة مبوجب اتفاقية الإجارة
�أو اتفاقية ال�شراء.

.6

مبلغ التوزيع
عند الإنهاء

ال�شرط ( 1-8الإنهاء
املجدول)2-8 ،
(الإنهاء املبكر
لأ�سباب �ضريبية)،
( 3-8الإنهاء املبكر
بنا ًء على خيار
امل�صدر)4-8 ،
(الإنهاء �إثر واقعة
تتعلق بالدائنني)،
�أو ( 5-8الإنهاء �إثر
حادثة موجبة للإنهاء)
وال�شرط ( 12الأحداث
املوجبة للإنهاء)
ح�سبما ينطبق

اخلام�س

الرابع

تعتمد على الفرتة التي يقع فيها تاريخ ا�ستحقاق
الدفعة (انظر "اجلدول الزمني الدال على
الدفعات" �أدناه)� ،أي من )1( :مبلغ �إنهاء �شراء
امل�صدر مبوجب اتفاقية ال�شراء )2( ،مبلغ �إنهاء
امل�ست�أجر مبوجب اتفاقية الإجارة� ،أو (�( )3إذا مل
تخرت �صدارة �أن تدفع م�سبق ًا كامل قيمة ت�سهيالت
ال�صكوك وفق ًا للفقرة �( 9-10أ) الدفع امل�سبق
الإلزامي بالكامل – حادثة اخل�سارة الكلية) من
اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة  GCTAخالل
( )60يوم ًا من حادثة اخل�سارة الكلية) ،العائدات
(�إن وجدت) من �أي مطالبات مبوجب عقود
الت�أمني (�أو �أي عقود ت�أمني �أخرى مت احل�صول
عليها مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة) مت ا�ستالمها
من قبل امل�صدر مبوجب اتفاقية الإجارة �أو اتفاقية
وكالة اخلدمة (ح�سبما ينطبق)� ،إلى جانب مبلغ
عجز اخل�سارة الكلية (�إلى احلد امل�ستحق الدفع
من قبل �صدارة) مبوجب اتفاقية الإجارة �أو
اتفاقية وكالة اخلدمة (ح�سبما ينطبق) .3

.7

مبالغ الدفع
الإ�ضافية
املبكرة

ال�شرط ( 3-8الإنهاء
املبكر بنا ًء على اختيار
امل�صدر)

اخلام�س

الرابع

الدفعات الإ�ضافية املبكرة مبوجب اتفاقية الإجارة �أو
اتفاقية ال�شراء.

.8

�إ�ضافة من
�أجل تغطية
ال�ضريبة
مبوجب
ال�صكوك

ال�شرط ( 10ال�ضرائب)

ال ينطبق

ال ينطبق

يتم الوفاء به بالدفع من قبل �صدارة �إلى امل�صدر
مبوجب وثائق التمويل� ،أو �إلى احلد الذي ال يكون
فيه لدى امل�صدر مبلغ نقدي فائ�ض يف ح�ساب
ال�صفقة لدفع املبالغ امل�ستحقة مبوجب �أو �أخفق يف
االمتثال لأي التزام وفق ًا لل�شرط ( 10ال�ضرائب)
وفق ًا للتعهد بتغطية التكاليف.

الدفع امل�ستحق من
امل�صدر

.9

مبلغ توزيع
الإنهاء
الإ�ضايف

ن�ص ال�شروط �أو
وثائق ال�صفقة ذات
العالقة
ال�شرط ( 2-7وقف
وا�ستئناف اال�ستحقاق)

�أولوية الدفع
(قبل التنفيذ)
مبوجب ال�شرط
�( 2-4أ)
اخلام�س

�أولوية الدفع (بعد
التنفيذ) مبوجب
ال�شرط ( 2-4هـ)
الرابع

املدفوعات املعادلة من �صدارة �إلى امل�صدر

اعتماد ًا على الفرتة الزمنية التي يقع فيها تاريخ
ا�ستحقاق الدفعة (�أنظر "اجلدول الزمني الدال
على الدفعات" �أدناه)� ،إما ( )1مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر
الإ�ضايف مبوجب اتفاقية الإجارة� ،أو ( )2مبلغ الإنهاء
الإ�ضايف التفاقية �شراء امل�صدر مبوجب اتفاقية
ال�شراء.

مالحظات:
.1تتكون كل واحدة من هذه الدفعات الثالث ،ودفعة امل�صدر الالحقة ملبلغ التوزيع الدوري من نف�س العنا�صر الأربعة التالية )1( :نف�س �سعر �سايبور (حم�سوب ًا مبوجب ال�شرط ( 2-6حتديد �سعر �سايبور))
(زائد هام�ش ال�صكوك) )2( .ك�سر منتظم لعدد الأيام وهو (العدد الفعلي للأيام� )3( .)360/إجمايل القيمة اال�سمية القائمة لل�صكوك يف اليوم الأول لفرتة اال�ستحقاق ذات العالقة (�آخذ ًا يف االعتبار
�أي تخفي�ضات و�إلغاءات للمبلغ الأ�سا�سي التي قد جرت لغاية ويف ذلك التاريخ) .و( )4مطبقة عل فرتة ا�ستحقاق مدتها �ستة �أ�شهر من (ومبا يف ذلك) تاريخ  15يونيو �أو  15دي�سمرب (ح�سبما ينطبق) حتى
(وبا�ستثناء) تاريخ  15يونيو �أو  15دي�سمرب التايل (ح�سبما ينطبق) مع التعديالت املنا�سبة املتعلقة بغري �أيام العمل و�أي فرتة دفعة جمدولة تكون مدتها �أقل من �ستة �أ�شهر� .أما فرتات اال�ستحقاق فهي:
( )1فرتات الت�أخري ،فيما يتعلق بتعوي�ض الت�سليم املت�أخر )2( .فرتات دفعات الإيجار املقدمة ،فيما يتعلق بالإيجار املقدم )3( .فرتات الإيجار ،فيما يتعلق بدفعات الإيجار ،و( )4فرتة تراكم الإيرادات،
فيما يتعلق مببالغ التوزيع الدوري .ملزيد من املعلومات انظر التعريفات اخلا�صة بهذه امل�صطلحات يف ق�سم "التعريفات والتف�سريات" من هذه الن�شرة.
.2كل واحدة من هاتني الدفعتني ،ودفعة امل�صدر ملبالغ التوزيع الثابتة مبوجب ال�شرط ( 6-8اال�سرتداد اجلزئي) لهما نف�س جدول الدفع كما هو مو�ضح يف تعريفاتهما الواردة يف ق�سم "التعريفات
والتف�سريات" من هذه الن�شرة� ،أو (يف حالة مبالغ التوزيع الثابتة) يف ال�شرط ( 6-8اال�سرتداد اجلزئي) مع ( )1نف�س تواريخ الدفع (�إال �أن مبالغ التوزيع الثابتة املدفوعة من امل�صدر يف يوم العمل الذي
يلي ا�ستالم دفعات التعوي�ض الثابتة املقابلة لذلك �أو دفعات الإيجار الثابتة من قبل امل�صدر من �صدارة) و( )2نف�س مبالغ ال�سداد الثابتة.
.3كل واحدة من هذه املبالغ الثالثة ح�سبما هو معرف يف اتفاقية ال�شراء واتفاقية الإجارة (وكل منها ح�سبما ورد يف التعريفات الواردة يف ق�سم "التعريفات والتف�سريات " يف هذه الن�شرة ،يق�صد منها
�أن تكون كافية لتلبية مبالغ توزيع الإنهاء ذات العالقة امل�ستحقة من امل�صدر مبوجب ال�صكوك ،مع �أي مبالغ �أخرى م�ستحقة مبوجب �أولوية الدفعات لدى امل�صدر ح�سبما ورد يف ال�شرط ( 2-4ا�ستخدام
عائدات �أ�صول ال�صكوك).

الجدول الزمني المبدئي التمهيدي للدفعات

يلخ�ص اجلدول التايل تواريخ الدفعات الرئي�سية التي ي�ستلم امل�صدر فيها الدفعات من �صدارة مبوجب وثائق ت�سهيالت ال�صكوك ذات العالقة ،ويبني تواريخ
الدفع املقابلة ومبالغ الدفع من امل�صدر مبوجب ال�صكوك:
تاريخ الدفع مبوجب
اتفاقية الإجارة �أو
اتفاقية ال�شراء �أو
اتفاقية وكالة اخلدمة
(ح�سبما ينطبق)

الدفع �إلى امل�صدر من قبل
�صدارة

تاريخ الدفع مبوجب
ال�شروط

الدفع من قبل امل�صدر

الدفعات الدورية
.1

تاريخ دفعة الإيجار املقدمة
الأولى.

دفعة الإيجار املقدمة مبوجب
اتفاقية الإجارة و�أي مبلغ دفعة
مبكرة مبوجب اتفاقية ال�شراء،
�إذا كان ينطبق ،و�أي مبالغ �أخرى
م�ستحقة .

تاريخ التوزيع الدوري.1

مبلغ التوزيع الدوري و�أي مبالغ توزيع مبكر�إذا كان
ينطبق.

.2

كل تاريخ دفعة �إيجار مقدمة
(لغاية ومبا يف ذلك تاريخ
بدء الإيجار).

دفعة الإيجار املقدمة مبوجب
اتفاقية الإجارة و�أي مبلغ دفعة
مبكرة مبوجب اتفاقية ال�شراء،
�إذا كان ينطبق ،و�أي مبالغ �أخرى
م�ستحقة .

تاريخ التوزيع الدوري.

مبلغ التوزيع الدوري و�أي مبالغ توزيع مبكر �إذا كان
ينطبق.

.3

تاريخ دفعة الإيجار الأولى.

دفعة الإيجار و�أي مبلغ دفعة مبكرة
مبوجب اتفاقية الإجارة� ،إذا كان
ينطبق و�أي مبالغ �أخرى م�ستحقة.

تاريخ التوزيع الدوري.1

مبلغ التوزيع الدوري ،مبالغ التوزيع الثابت و�أي مبالغ
توزيع مبكر �إذا كان ينطبق.

.4

كل تاريخ دفعة �إيجار.

دفعة الإيجار و�أي مبلغ دفعة مبكرة
مبوجب اتفاقية الإجارة � ،إذا كان
ينطبق و�أي مبالغ �أخرى م�ستحقة.

تاريخ التوزيع الدوري.1

مبلغ التوزيع الدوري ،مبالغ التوزيع الثابت و�أي مبالغ
توزيع مبكر �إذا كان ينطبق.
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الدفع �إلى امل�صدر من قبل
�صدارة

تاريخ الدفع مبوجب
ال�شروط

الدفع من قبل امل�صدر

تاريخ الدفع مبوجب
اتفاقية الإجارة �أو
اتفاقية ال�شراء �أو
اتفاقية وكالة اخلدمة
(ح�سبما ينطبق)
.5

تاريخ دفعة فرتة الت�أخري
الأولى. 2

تعوي�ضات الت�أخري يف الت�سليم و�أي
مبلغ دفعة مبكرة مبوجب اتفاقية
ال�شراء� ،إذا كان ينطبق و�أي مبالغ
�أخرى م�ستحقة .

تاريخ التوزيع الدوري.1

مبلغ التوزيع الدوري ،مبالغ التوزيع الثابت و�أي مبالغ
توزيع مبكر �إذا كان ينطبق.

.6

كل تاريخ دفعة عن فرتة
الت�أخري. 2

تعوي�ضات الت�أخري يف الت�سليم و�أي
مبلغ دفعة مبكرة مبوجب اتفاقية
ال�شراء� ،إذا كان ينطبق و�أي مبالغ
�أخرى م�ستحقة .

تاريخ التوزيع الدوري.1

مبلغ التوزيع الدوري ،مبالغ التوزيع الثابت و�أي مبالغ
توزيع مبكر �إذا كان ينطبق.

دفعات الإنهاء
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.7

تاريخ الإنهاء مبوجب اتفاقية
ال�شراء(.)3

مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر زائد �أي
مبلغ �إ�ضايف خا�ص ب�إنهاء �شراء
امل�صدر ي�صبح م�ستحق ًا.

.8

تاريخ الإنهاء مبوجب اتفاقية
الإجارة(.)4

مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر زائد �أي مبلغ
�إ�ضايف لإنهاء امل�ست�أجر .

تاريخ ا�سرتداد
ال�صكوك مبوجب
ال�شروط ( 2-8الإنهاء
املبكر لأ�سباب
�ضريبية)3-8 ،
(الإنهاء املبكر بناء
على اختيار املُ�صدر)،
( 4-8الإنهاء
�إثر واقعة تتعلق
بالدائنني)� ،أو 5-8
(الإنهاء �إثر واقعة
موجبة للإنهاء) ،و
( 12الأحداث املوجبة
للإنهاء) (ح�سبما
ينطبق).
مبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق (زائد �أي مبلغ دفعة
تاريخ ا�سرتداد
مبكرة �إ�ضافية (�إذا كانت م�ستحقة مبوجب ال�شرط
ال�صكوك مبوجب
�(3-8أ) (الإنهاء املبكر بناء على اختيار املُ�صدر)).
ال�شرط (2-8الإنهاء
املبكر لأ�سباب
�ضريبية)3-8 ،
(الإنهاء املبكر بناء
على اختيار املُ�صدر)،
( 4-8الإنهاء
بعد واقعة تتعلق
بالدائنني) (با�ستثناء
ما كان يتعلق باحلاالت
املذكورة يف البند
� 9أدناه)� ،أو 5-8
(الإنهاء بعد واقعة
موجبة للإنهاء) ،و12
(الأحداث املوجبة
للإنهاء) (ح�سبما
ينطبق).
مبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق (زائد �أي مبلغ دفعة
مبكرة �إ�ضافية (�إذا كانت م�ستحقة مبوجب ال�شرط
( 3-8الإنهاء املبكر بناء على اختيار املُ�صدر))).

.9

تاريخ الدفع مبوجب
اتفاقية الإجارة �أو
اتفاقية ال�شراء �أو
اتفاقية وكالة اخلدمة
(ح�سبما ينطبق)

الدفع �إلى امل�صدر من قبل
�صدارة

تاريخ الدفع مبوجب
ال�شروط

الدفع من قبل امل�صدر

خ�ل�ال ف�ت�رة ال ت��زي��د عن
 60ي��وم�� ًا م��ن وق��وع حادثة
خ�����س��ارة ك��ل��ي��ة ،ع��ن��دم��ا مل
ت��خ�تر ����ص���دارة �أن ت��دف��ع
م�����س��ب��ق�� ًا ق��ي��م��ة ت�سهيالت
ال�صكوك بالكامل وفق ًا
للفقرة �( 9-10أ) (الدفع
امل�سبق الإلزامي – حادثة
اخل�������س���ارة ال��ك��ل��ي��ة) من
اتفاقية الأح��ك��ام العامة
ال�شاملة.

عائدات (�إن وجدت) من عقود
الت�أمني التي تنطبق (�أو �أي عقود
ت�أمني �أخرى مت احل�صول عليها
وفق ًا التفاقية وكالة اخلدمة)
زائد مبلغ عجز اخل�سارة الكلية
(�إن وجد) .5

تاريخ ا�سرتداد ال�صكوك
مبوجب ال�شرط 4-8
(الإنهاء بعد واقعة تتعلق
بالدائنني).

مبلغ التوزيع عند الإنهاء الذي ينطبق.5

مالحظات:
 .1تقع تواريخ التوزيع الدوري يف اليوم التايل للعمل باململكة بعد تاريخ الدفعة املقبلة مبوجب اتفاقية الإجارة واتفاقية ال�شراء.
.2تقع تواريخ الدفع الدوري املت�أخر فقط �إذا كان تاريخ بدء الإيجار ال يقع �أو ُيعترب �أنه ال يقع وفقا التفاقية ال�شراء يف �أو قبل تاريخ االكتمال امل�ستهدف� .إذا �أ�صبح تعوي�ض الت�سليم املت�أخر م�ستحق ًا ،ف�إنه
بالتايل ما دام هذا هو احلال ،لن يتم �سداد �أي من دفعات الإيجار املقدمة (با�ستثناء املبالغ امل�ستحقة ولكن غري املدفوعة) وال دفعات الإيجار مبوجب اتفاقية الإجارة ،وبدال من ذلك يتم دفع مبالغ تعادل
ذلك كتعوي�ض عن الت�سليم املت�أخر.
.3ينطبق هذا فقط قبل تاريخ بدء الإيجار .
�.4إذا وقع الإنهاء يف �أو بعد تاريخ بدء الإيجار ،عندها تكون دفعة الإنهاء املنطبقة هي مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر (با�ستثناء ما يتعلق باملالحظة � 5أدناه).
.5يف حال وقوع حادثة خ�سارة كلية ،ومل تخرت �صدارة وفق ًا للبند �( 9-10أ) الدفعات امل�سبقة الإلزامية -حادثة اخل�سارة الكلية من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة � GCTAإجراء الدفع امل�سبق كام ًال لقيمة
ت�سهيالت ال�صكوك ،ف�إن دفعة الإنهاء املنطبقة عندئذ تكون جمموع ما يلي )1( :العائدات (�إن وجدت) من �أي مطالبة مبوجب عقود الت�أمني (�أو �أي عقود ت�أمني �أخرى مت احل�صول عليها وفق ًا التفاقية
وكالة اخلدمة) ومت ا�ستالمها من قبل امل�صدر و(� )2إجمايل مبلغ عجز اخل�سارة الكلية (يف حالة الفقرة ( )2م�ستحقة الدفع �إما مبوجب( :خ) اتفاقية الإجارة (�إذا كانت حادثة اخل�سارة الكلية ناجمة
عن �إهمال �أو تق�صري امل�ست�أجر �أو �أن يكون امل�ست�أجر قد �أخل يف �أدائه اللتزاماته يف اتفاقية الإجارة) �أو (ذ) اتفاقية وكالة اخلدمة (�إذا كان مقاول اخلدمات قد �أخل يف ت�أدية التزاماته مبوجب البند 4
من اتفاقية وكالة اخلدمة فيما يتعلق باحل�صول واحلفاظ على عقود ت�أمني معينة تتعلق ب�أ�صول الإجارة).

21

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

اللجان االستشارية الشرعية والتصريحات
يتعني على حملة ال�صكوك املحتملني عدم االعتماد على الت�صريحات الواردة �أدناه لتقرير ما �إذا كان من املالئم لهم اتخاذ قرار باال�ستثمار يتعلق بال�صكوك،
ويجب عليهم ا�ست�شارة م�ست�شاريهم ال�شرعيني اخلا�صني لتحديد ما �إذا كانت ال�صفقة املقرتحة واملو�صوفة يف هذه الت�صريحات متوافقة مع مبادئ ال�شريعة
من عدمه.
تصريح اللجنة الشرعية المشتركة لشركة اإلنماء لالستثمار وشركة البالد لالستثمار

تقوم �شركة الإمناء لال�ستثمار عند الطلب بتوزيع ن�سخ على حملة ال�صكوك املحتملني من الت�صريح ال�صادر عن اللجنة ال�شرعية امل�شرتكة ل�شركة الإمناء
لال�ستثمار و�شركة البالد لال�ستثمار املتعلقة بال�صكوك مبا ي�ؤكد من وجهة نظرها �أن الإ�صدار املقرتح لل�صكوك والهيكل والآليات ذات العالقة املو�صوفة يف
بع�ض وثائق �صفقة ال�صكوك متوافقة مع مبادئ ال�شريعة.
لمحة عامة عن اللجنة الشرعية المشتركة لشركة اإلنماء لالستثمار وشركة البالد لالستثمار

اللجنة ال�شرعية امل�شرتكة ل�شركة الإمناء لال�ستثمار و�شركة البالد لال�ستثمار هي جلنة م�ستقلة م�ش ّكلة لغر�ض ال�صفقات ذات ال�صلة بالإ�صدار املقرتح
لل�صكوك ،وتت�ألف الهيئة من ع�ضو واحد من اللجنة ال�شرعية ب�شركة الإمناء لال�ستثمار وع�ضوين من اللجنة ال�شرعية ب�شركة البالد لال�ستثمار.
أعضاء اللجنة الشرعية المشتركة لشركة اإلنماء لالستثمار وشركة البالد لالستثمار

الدكتور سليمان بن تركي التركي (عضو)

الدكتور �سليمان بن تركي الرتكي هو ع�ضو هيئة التدري�س يف املعهد العايل للق�ضاء بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية .ويحمل الدكتور الرتكي
درجة املاج�ستري والدكتوراه يف الفقه الإ�سالمي كما يحمل درجة املاج�ستري يف القانون التجاري الدويل من جامعة �إي�سيك�س يف اململكة املتحدة ،وي�سعى
حاليا للح�صول على درجة الدكتوراه يف القانون من جامعة لندن .والدكتور الرتكي هو م�ؤلف كتاب من�شور با�سم "بيع الآجل وتطبيقاته يف امل�صرفية
الإ�سالمية" .وقد �شارك يف العديد من الندوات وامل�ؤمترات الإ�سالمية مثل منظمة املحا�سبة والتدقيق للم�ؤمتر ال�سنوي للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وندوة
الربكة لالقت�صاديات الإ�سالمية.
الشيخ الدكتور يوسف بن عبد اهلل الشبيلي (عضو)

ال�شيخ الدكتور يو�سف بن عبداهلل ال�شبيلي هو �أ�ستاذ م�ساعد يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية واملعهد العايل للق�ضاء ق�سم الفقه املقارن .يعمل
الدكتور ال�شبيلي حالي ًا م�ست�شار ًا للعديد من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي (عضو)

ال�شيخ الدكتور حممد بن �سعود الع�صيمي هو �أ�ستاذ م�شارك يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،كلية ال�شريعة ،ق�سم الإدارة واالقت�صاد .ويعمل
ال�شيخ الع�صيمي حالي ًا م�ست�شار ًا للعديد من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
تصريح المستشار الشرعي لدى دويتشه بنك

عند الطلب تقوم �شركة دويت�شه العربية ال�سعودية للأوراق املالية بتوزيع ن�سخ من الت�صريح ال�صادر عن امل�ست�شار ال�شرعي على حملة ال�صكوك املحتملني
املتعلقة بال�صكوك مبا ي�ؤكد من وجهة نظرها �أن الإ�صدار املقرتح لل�صكوك والهيكل والآليات ذات العالقة املو�ضحة يف بع�ض وثائق �صفقة ال�صكوك متوافقة
مع مبادئ ال�شريعة.
لمحة عن المستشار الشرعي لدى دويتشه بنك

امل�ست�شار ال�شرعي لدى دويت�شه بنك هو م�ست�شار م�ستقل معني من قبل �شركة دويت�شه العربية ال�سعودية للأوراق املالية املحدودة يف اململكة العربية ال�سعودية،
�إذ يقوم امل�ست�شار بانتظام مبراجعة وتقييم ال�صفقات املربمة من قبل �شركة دويت�شه العربية ال�سعودية للأوراق املالية املحدودة يف اململكة العربية ال�سعودية
�أو ال�شركات التابعة لها �أو عمالئها للت�أكد من توافقها التام مع ال�شريعة الإ�سالمية.
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معلومات عن المستشار الشرعي لدى دويتشه بنك

الدكتور حسين حامد حسن

نال الدكتور ح�سني حامد ح�سن درجة الدكتوراه من كلية ال�شريعة يف جامعة الأزهر بالقاهرة يف م�صر يف عام 1965م .كما يحمل �شهادتني يف القانون من
املعهد الدويل للقانون املقارن من جامعة نيويورك و�شهادتني يف القانون واالقت�صاد من جامعة القاهرة .وقد عمل �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا و�أ�ستاذ ًا م�شارك ًا و�أ�ستاذ ًا
لل�شريعة يف كلية القانون واالقت�صاد بجامعة القاهرة يف الفرتة من 1960م – 2002م.
ي�شغل الدكتور ح�سن يف الوقت احلا�ضر رئا�سة وع�ضوية جمال�س �إ�شرافية �شرعية يف �أكرث من ع�شرين م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية حول العامل مبا يف ذلك بنك
الإمارات الإ�سالمي وبنك دبي الإ�سالمي وبنك ال�شارقة الأهلي والبنك الإ�سالمي للتنمية ،و�شركة دبي الإ�سالمية للت�أمني و�إعادة الت�أمني (�أمان) ،ومتويل،
و�أمالك ،ومركز �إدارة ال�سيولة ،وهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
كما قام الدكتور ح�سن بت�أليف  21كتابا يف القانون الإ�سالمي والتمويل واالقت�صاد الإ�سالمي والدرا�سات االجتماعية والآداب �إ�ضافة �إلى �أكرث من  400مقال
بحثي يف هذه املوا�ضيع.
الفتاوى الشرعية التفصيلية الصادرة عن اللجنة الشرعية بشركة الرياض المالية

�سوف توزع على حملة ال�صكوك املحتملني بناء على طلب موجه �إلى �شركة الريا�ض املالية ،ن�سخ من الفتاوى ال�شرعية ال�صادرة من اللجنة ال�شرعية ب�شركة
الريا�ض املالية فيما يتعلق بال�صكوك ،والتي ت�ؤكد �أن الإ�صدار املعرو�ض لل�صكوك والهيكلية ذات العالقة والآلية املو�صوفة يف م�ستندات ووثائق ال�صكوك ،هي
يف ر�أي اللجنة ال�شرعية مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ومبادئها.
نبذة عن اللجنة الشرعية بشركة الرياض المالية

قام جمل�س الإدارة ل�شركة الريا�ض املالية بتعيني اللجنة ال�شرعية يف العام 2008م ،وهي جلنة م�ستقلة تقدم التوجيه والإر�شاد ل�شركة الريا�ض املالية وتعقد
اجتماعات دورية منتظمة للمراجعة والتقييم من �أجل �ضمان االلتزام التام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ومبادئها.
أعضاء اللجنة الشرعية في شركة الرياض المالية

الشيخ عبد اهلل بن سليمان المنيع

ال�شيخ عبد اهلل ،وهو م�ست�شار وع�ضو يف الديوان امللكي يف اململكة وهو ع�ضو يف هيئة الق�ضاء الأعلى التابعة للديوان امللكي منذ ت�أ�سي�سها يف العام 1391هـ .وقد
مت تعيينه نائ ًبا للرئي�س العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد يف العام 1396هـ .وهو ع�ضو يف جممع الفقه الإ�سالمي مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي،
وقا�ض �سابق مبحكمة التمييز مبكة املكرمة.
وكان �ساب ًقا نائ ًبا لرئي�س حماكم مكة املكرمةٍ ،
ي�شغل ال�شيخ عبد اهلل ع�ضوية جلان الرقابة ال�شرعية يف عدد من امل�صارف ال�سعودية .وهو � ً
أي�ضا ع�ضو يف العديد من املجال�س والهيئات ال�شرعية ومنها
هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،ومقرها البحرين .كما �أ�شرف على عدد من ر�ساالت الدكتوراه و�شارك يف مناق�شة عدد من ر�سائل
املاج�ستري والدكتوراه ،وجمع عددًا من الأحكام ال�شرعية (الآراء التف�سريية) وكتب عددًا من امل�ؤلفات يف التمويل الإ�سالمي.
الشيخ الدكتور عبد اهلل بن محمد المطلق

ال�شيخ عبد اهلل ع�ضو يف اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .ح�صل ال�شيخ عبد اهلل على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام حممد بن �سعود بالريا�ض
رئي�سا لق�سم الفقه املقارن باجلامعة .ي�شغل ال�شيخ عبد اهلل ع�ضوية جلان الرقابة ال�شرعية يف عدد من امل�صارف ال�سعودية.
يف العام 1404هـ ،وكان �ساب ًقا ً
�أ�شرف ال�شيخ عبد اهلل على عدد من ر�ساالت الدكتوراه و�شارك يف مناق�شة عدد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه ،وجمع عددًا من الأحكام ال�شرعية (الآراء
التف�سريية) وكتب عددًا من امل�ؤلفات يف جمال التمويل الإ�سالمي.
الشيخ الدكتور محمد أحمد القري بن عيد

ال�شيخ القري �أ�ستاذ االقت�صاد الإ�سالمي بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ،واملدير ال�سابق ملركز �أبحاث االقت�صاد الإ�سالمي يف نف�س اجلامعة.
ال�شيخ القري حا�صل على اجلائزة العلمية للبنك الإ�سالمي للتنمية يف العلوم امل�صرفية واملالية الإ�سالمية للعام 2004م .وهو خبري يف �أكادميية الفقه
الإ�سالمي التابعة ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي وجممع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي.
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ال�شيخ القري ع�ضو يف هيئات حترير عدد من املن�شورات الأكادميية يف جمال اخلدمات املالية الإ�سالمية والفقه ،منها املجالت التي ت�صدر عن جممع الفقه
برابطة العامل الإ�سالمي ،والدرا�سات االقت�صادية الإ�سالمية بالبنك الإ�سالمي للتنمية ،واالقت�صاد الإ�سالمي بالرابطة الدولية لالقت�صاد الإ�سالمي يف
لندن ،واملجل�س اال�ست�شاري ل�سل�سلة هارفارد يف ال�شريعة الإ�سالمية .ي�شغل ال�شيخ القري ع�ضوية العديد من هيئات الفتوى والرقابة ال�شرعية يف العديد من
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية� .ألف عدة كتب ومقاالت حول التمويل الإ�سالمي باللغتني العربية والإجنليزية .وهو � ً
أي�ضا من املتحدثني الدائمني يف امل�ؤمترات التي
تعقد حول العامل ،وعمل �ساب ًقا � ً
أ�ستاذا زائ ًرا بجامعة هارفارد يف العام 1995م .ويحمل ال�شيخ القري درجة الدكتوراة يف الإقت�صاد من جامعة كاليفورنيا.
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عوامل المخاطرة
يجب على حملة ال�صكوك املحتملني ،قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار ،درا�سة عوامل املخاطرة املبينة �أدناه بعناية (والتي ميكن لأي منها �أن ي�ؤثر �سلبي ًا وب�صورة
ملمو�سة على �أعمال املُ�صدر و�صدارة ونتائج �أعمالهم وو�ضعهم املايل) ،بالإ�ضافة �إلى جميع املعلومات الأخرى الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه �آخذين بعني
االعتبار ظروفهم و�أهدافهم اال�ستثمارية اخلا�صة .علم ًا ب�أن العوامل املذكورة �أدناه ال ت�شمل جميع العوامل املمكنة� .إذ قد تكون هنالك خماطر و�شكوك
�إ�ضافية غري معلومة لل ُم�صدر يف تاريخ �صدور ن�شرة الإ�صدار هذه� ،أو مل يعتربها امل�صدر جوهرية يف الوقت احلايل ،والتي ميكن �أن ت�صبح جوهرية وت�ؤثر
�سلب ًا على �أعماله ،ونتائج عملياته ،وو�ضعه املايل و�/أو تلك اخلا�صة ب�صدارة .وبالتايل يتعني على حملة ال�صكوك املحتملني �إجراء تقييم م�ستقل خا�ص بهم
للمخاطر املتعلقة ب�شراء ال�صكوك والبيئة االقت�صادية والتنظيمية التي يعمل فيها املُ�صدر �أو �صدارة.
تت�ضمن ن�شرة الإ�صدار هذه عبارات و�ألفاظ ًا ت�شري �إلى� ،أو تعبرّ عن تو ّقعات وتط ّلعات م�ستقبلية ميكن �أن تنطوي على خماطر و�شكوك� .إذ قد تختلف النتائج
الفعلية لكل من �صدارة واملُ�صدر ب�شكل ملمو�س عن تلك التي ت�صفها مثل هذه العبارات نتيجة لعوامل خمتلفة ،مبا يف ذلك تلك املخاطر التي تواجهها �صدارة
وامل�صدر التي �سيتم تناولها يف هذا الق�سم ،ويف �أق�سام �أخرى من ن�شرة الإ�صدار هذه .وللمزيد من املعلومات وينبغي على حملة ال�صكوك املحتملني قراءة
ق�سم "بيانات التوقعات امل�ستقبلية" يف ن�شرة الإ�صدار هذه.

(�أ) املخاطر املتعلقة ب�أعمال �صدارة وامل�صدر وامل�شروع
ليس لدى صدارة تاريخ تشغيلي ،وأصولها الوحيدة هي مصالحها في المشروع:

حيث �أن امل�شروع هو قيد الإن�شاء حالي ًا ،و�صدارة �شركة جديدة قد ت�أ�س�ست حديثا ،وبالتايل لي�س لديها تاريخ ت�شغيلي وتعتمد على خربة اجلهات الراعية
ليقدموا لها ،من بني �أ�شياء �أخرى ،التدريب واخلربة لت�شغيل جممع �صدارة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �أ�صول �صدارة الوحيدة هي م�صاحلها يف امل�شروع،
والتي ت�شمل (عند تنفيذه) جممع �صدارة والأ�صول املتعلقة به ،و�إيرادات الت�شغيل املتحققة منه ،ووثائق التمويل ،ووثائق امل�شروع الأخرى التي هي طرف فيها،
وح�سابات امل�شروع ،وغريها من الأ�صول واالتفاقيات ذات ال�صلة بت�شغيل امل�شروع .لن تتلقى �صدارة �أي �إيرادات ملمو�سة �إلى حني بداية �إنتاجها ملنتجاتها
وبدء بيع املنتجات لعمالئها.
وعقب انتهاء �ضمانات االكتمال يف تاريخ اكتمال امل�شروع� ،سوف تكون هذه الأ�صول ،مبا يف ذلك املبالغ امل�ستلمة من �إيرادات الت�شغيل ل�صدارة ،امل�صدر
الوحيد للأموال املتاحة ل�صدارة للوفاء بالتزاماتها وت�سديد الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها لي�سدد
جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك .ال ميكن تقدمي ت�أكيدات ب�أن �أي ًا من الإيرادات الت�شغيلية الناجتة عن امل�شروع �سوف تكون
كافية خلدمة هذه املدفوعات� ،أو �أنه يف حالة وقوع حادثة تق�صري� ،أن �أ�صول �صدارة هذه �سوف تو ّلد ما يكفي من الأموال لتمكينها من تقدمي هذه الدفعات.
لن يتم بيع المنتجات (أو ،على األقل ،أغلبيتها العظمى) بواسطة صدارة بموجب عقود "دفع أو شراء":

�ستقوم �صدارة بت�سويق املنتجات مبا�شرة للعمالء داخل اململكة ويف منطقة معينة يف ال�شرق الأو�سط .و�سيتم ت�سليم ما تبقى من املنتجات (التي من املتوقع
�أن ت�شكل غالبية الإنتاج) من قبل �صدارة �إلى امل�سوق ،الذي يتعني عليه نقلها وت�سويقها وبيعها للعمالء خارج اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�سط .وال يقوم امل�سوق
بال�شراء والدفع ل�صدارة مقابل املنتجات ،و�إمنا ،مع بع�ض اال�ستثناءات ،يقوم امل�سوق بت�سليم �صدارة العائدات املتحققة من مبيعات للعمالء .وحيث �أن�( :أ)
هذه املنتجات لن يتم بيعها من قبل �صدارة �إلى امل�سوق �أو العمالء مبوجب عقود "دفع �أو �شراء" التي تتطلب �أن يتم ال�سداد ل�صدارة مقابل املنتجات �سواء مت
�أو مل يتم قبولها فعليا( .ب) �أي �إخفاق ملمو�س من قبل امل�سوق يف الوفاء بالتزاماته جتاه �صدارة� ،أو �إنهاء �إحدى اتفاقيات داو لت�سويق ونقل املنتجات  ،ميكن
�أن ي�ؤدي �إلى نق�ص جوهري يف �إيرادات الت�شغيل ل�صدارة ،و�أن لدى �صدارة و�سائل جرب �ضرر حمدودة متاحة لها �ضد امل�سوق يف مثل هذه الظروف (والتي
قد ال تعو�ض بالكامل عن النق�ص يف الإيرادات) .و(ج) اتفاقية داو لت�سويق ونقل املنتجات لي�س لها فرتات �إنتهاء حمددة ت�ستطيع بعدها �صدارة �أن ت�ستبدل
امل�سوق (�أو �أي م�سوق تعينه �شركة �أرامكو ال�سعودية ،يف حال اختارت بدء الت�سويق بن�سبة  %50من خم�ص�ص املنتجات للم�سوق ،كما هو مو�ضح يف �أماكن �أخرى
من هذه الن�شرة) ،ف�إن �أي انتهاكات من قبل امل�سوق اللتزاماته ميكن �أن ينق�ص من الأموال املتاحة ل�صدارة للوفاء بالتزاماتها لتقدمي دفعات �إلى املُ�صدر
مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها لي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد عليه مبوجب ال�صكوك .ال ميكن �أن يكون
هناك �أي �ضمان ب�أن �صدارة �ستكون قادرة على ا�ستبدال امل�سوق بطريقة فعالة من حيث التكلفة والوقت املنا�سب.
تعتمد صدارة على توريد اللقيم والوقود في أوقات محددة بموجب اتفاقيات توريد اللقيم:

تعتمد �صدارة فقط على �أرامكو ال�سعودية لإمدادها يف الأوقات املحددة بالكميات التي حتتاجها من اللقيم والوقود والتي تلتزم �أرامكو ال�سعودية بتوريدها
ل�صدارة مبوجب اتفاقيات توريد اللقيم .غري �أنه مبوجب �أحكام اتفاقية توريد اللقيم ،ف�إن التزام �أرامكو ال�سعودية بت�سليم اللقيم يخ�ضع للتغيريات يف
الأنظمة املنطبقة و�سيا�سات الإنتاج ذات العالقة يف اململكة العربية ال�سعودية (ويف حالة لقيم الإيثان ،على مدى توفره داخل اململكة) .على �سبيل املثال،
قد يكون لأرامكو ال�سعودية قدرة حمدودة لتوريد غاز االيثني �أو غاز املبيعات ل�صدارة� ،إذا مل يخ�ص�ص ل�صدارة الكمية ذات العالقة من وزارة البرتول
والرثوة املعدنية يف ال�سعودية �أو قد مت �إلغاء �أو تخفي�ض تلك احل�صة من قبل الوزارة قبل انتهاء مدة اتفاقيات توريد اللقيم ذات ال�صلة (لقد مت انتهاء تاريخ
خطاب التخ�صي�ص احلايل كما �أن �صدارة قد دخلت حالي ًا يف حمادثات من �أجل جتديد خطاب التخ�صي�ص .عالوة على ذلك ،ف�إنه يتم �إعفاء �شركة �أرامكو
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ال�سعودية من التزامها بتوفري الإمدادات عند وقوع حدث خارج عن نطاق �سيطرتها املعقولة دون �أن تخ�ضع ل�شرط دفع تعوي�ضات نقدية �أو غري ذلك من
و�سائل اجلرب .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد تعرت�ض عمليات ت�سليم اللقيم اخلام من قبل �أرامكو ال�سعودية عدد من املعوقات ،مثل �صعوبات الإنتاج �أو �صعوبات
ت�شغيلية يف �شبكة التوزيع� ،أو حوادث �صناعية� ،أو ف�شل املعدات.
�إذا �أخفقت �أرامكو ال�سعودية يف توريد الوقود �أو اللقيم اخلام خملة بذلك يف اتفاقات توريد اللقيم اخلام ،ف�إن و�سائل جرب ال�ضرر واملخففات العملية
لدى �صدارة تعترب حمدودة .وفيما يتعلق باتفاقية توريد لقيم النافتا ،واتفاقية توريد لقيم التولوين ،واتفاقية توريد لقيم البنزين ،يكون ل�صدارة احلق يف
احل�صول على تعوي�ض حمدود (مبا يف ذلك يف حالة عدم توريد �شركة �أرامكو ال�سعودية نوعيات معينة من لقيم النافتا للتعوي�ض عن �إخفاقات معينة يف توريد
لقيم الإيثان) ،ولكن يخ�ضع ذلك ل�شروط وحتفظات خمتلفة ،ومن غري املرجح يف �أي من احلاالت �أن يخفف ب�شكل كامل من اخل�سائر التي ميكن �أن تتكبدها
�صدارة .عالوة على ذلك ،فيما يتعلق بالف�شل يف توريد الكميات الكاملة املتعاقد عليها من لقيم الإيثان� ،أو غاز املبيعات �أو زيت الوقود (لأ�سباب �أخرى غري ما
يتعلق بحدوث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد اللقيم ذات ال�صلة وظروف �إعفاء �أخرى) ،ف�إن و�سيلة اجلرب الوحيدة الأ�سا�سية ل�صدارة هي حقها يف �إنهاء
اتفاقية توريد اللقيم ذات ال�صلة ،والتي تطبق على �أي حال فقط يف احلاالت الق�صوى من عدم التوريد ،وهذه الأنواع من الوقود واللقيم اخلام قد يكون من
ال�صعب �أو امل�ستحيل احل�صول عليها من غري �شركة �أرامكو ال�سعودية.
يف حال غياب التوريد من قبل املوردين (مبن فيهم �أرامكو ال�سعودية) ،فقد يتوجب على �صدارة دفع املزيد من الأموال للح�صول على بع�ض متطلباتها من
اللقيم اخلام والوقود كما هو م�شار �إليه �أعاله (ويف بع�ض احلاالت فقد يكون من امل�ستحيل من الناحية العملية �إيجاد م�صدر بديل للتوريد) مما قد ي�ؤثر �سلب ًا
على و�ضع �صدارة املايل ونتائج عملياتها ،وبالتايل يحد من قدرتها على توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات الى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة
ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
الإيثان هو نوع من اللقيم اخلام الرئي�سي وله �أهمية رئي�سية يف الأداء االقت�صادي للم�شروع .هناك ت�شديد على التوازن بني العر�ض/الطلب يف اململكة ،على
الرغم من احتمال تخفيف ذلك بحلول عام 2015م وذلك اعتمادا على (�أ) ا�ستهالك الإيثان يف امل�ستقبل بوا�سطة حمطات الإثيلني امل�ستقبلية ،و (ب)
�إنتاج الإيثان يف امل�ستقبل الذي �سيعتمد على �إنتاج الغاز الطبيعي ،وحمتوى الإيثان من الغاز ،وبناء مرافق ا�ستخال�ص الإيثان اجلديدة يف الوقت املنا�سب.
و�سيعتمد ت�أثري �أي نق�ص يف الإيثان على حجم العجز .و�ضمن احلد الذي ت�ستطيع فيه �صدارة معاجلة النافتا الإ�ضايف ،تكون �أرامكو ال�سعودية ملزمة تعاقديا
بتوفري ما يكفي من النافتا لل�سماح ب�إنتاج �أوليفينات يعادل ما كان ممكنا من النق�ص يف غاز الإيثان (�أي  1.75طن من النافتا مقابل كل طن واحد من
غاز الإيثان الذي مل يتم توريده) .وحيث �أن قدرة �صدارة على معاجلة النافتا حمدودة ،ف�إنه يف حالة النق�ص الكبري يف لقيم الإيثان ،ف�إن �صدارة لن تكون
قادرة على احلفاظ على �إنتاجها من الأوليفينات .يف كلتا احلالتني ،يكون �إنتاج �صدارة من االثيلني وم�شتقات االثيلني �أقل ،على الرغم من �أن �إنتاجها من
مادة الربوبيلني ،واخلام  Cو( )Pygasقد يكون �أعلى .ويف احلاالت التي حتد فيها قدرة �صدارة على معاجلة النافتا من قدرتها على تعوي�ض اخل�سائر
يف لقيم الإيثان� ،ست�ستحق �صدارة تعوي�ضا ماليا حمدودا من �شركة �أرامكو ال�سعودية .ولن يكون التعوي�ض يف �أي من احلالتني كافيا لتعوي�ض كل اخل�سائر
االقت�صادية الناجمة عن النق�ص يف لقيم الإيثان ،مما قد يكون له ت�أثري �سلبي ملمو�س على و�ضع �صدارة املايل ونتائج عملياتها ،وبالتايل يحد من قدرتها على
توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها نحو تقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ
امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
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تعتمد صدارة على توريد المدخالت والخدمات في أوقات محددة من موردين آخرين:

تطلب �صدارة التوريد ،يف الوقت املنا�سب ،للكميات املتعاقد عليها من املدخالت واخلدمات الأخرى ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،خمتلف
الغازات ال�صناعية التي توفرها ال�شركة الوطنية للغازات ال�صناعية ،و�شركة تابعة ل�شركة ليندا ايه جي ،وكذلك الطاقة من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء،
واملياه من �شركة مرافق ،واملحفزات من جمموعة متنوعة من املوردين �أ�صحاب احلقوق االمتالكية ،والبيوتانول وفقا مل�شروع م�شرتك �سيتم �إبرامه مع ال�شركة
ال�سعودية حلام�ض االكريليك و�شركة كيان ال�سعودية للبرتوكيماويات ،وبريوك�سيد الهيدروجني اخلام وفقا مل�شروع م�شرتك مع �إحدى ال�شركات املنت�سبة
ل�شركة �سولفاي.
فيما يتعلق مبثل هذه املدخالت واخلدمات املطلوبة من قبل �صدارة ،ف�إن ما ميثل جوهري ًا جميع التزامات التوريد يخ�ضع ل�شروط تعفي املُ ّورد من الأداء مبا
يف ذلك عند وقوع �أحداث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية التوريد ذات ال�صلة من دون �أن يخ�ضع املورد ل�شرط تقدمي تعوي�ضات نقدية �أو غري ذلك من و�سائل
اجلرب .و�إذا مت �إعفاء مورد ال�سلع الرئي�سية �أو مزود اخلدمات من التزامه بالتوريد على هذا الأ�سا�س� ،أو تخلف يف �أداء تلك االلتزامات ،فقد تتوقف �أعمال
وعمليات �صدارة .ويف بع�ض احلاالت ،قد ال يكون ممكنا �أو جمديا من الناحية التجارية ل�صدارة �أن تقوم برتتيب م�صادر بديلة للتوريد ،وبالتايل ،قد يطول
مثل هذا التوقف .وال ميكن �أن يكون هناك �أي �ضمان ب�أن موردي �صدارة �سيقومون بتوريد جميع املدخالت واخلدمات الالزمة للم�شروع وفقا التفاقات التوريد
ذات ال�صلة� ،أو �أن �أي نق�ص �أو انقطاع يف مثل هذا التوريد لن يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على نتائج �أعمال �صدارة وعملياتها� .إن الإخفاق يف احل�صول
على املدخالت الالزمة مبوجب هذه العقود ميكن �أن ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الإيرادات الت�شغيلية ل�صدارة مما ي�ؤثر �سلبي ًا على و�ضعها املايل ونتائج
عملياتها ،وبالتايل يحد من قدرتها على توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها نحو تقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر
على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك .كذلك ،لي�س هناك ما ي�ضمن ب�أن تكون �صدارة قادرة على
ا�ستبدال �أي من �أو كل املوردين بطريقة جمدية من حيث التكلفة والوقت املنا�سب.
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المخاطر المرتبطة بعوامل خارجة عن سيطرة صدارة قد تؤثر سلبيًا على ربحيتها:

التدفقات النقدية لدى �صدارة والأرباح التي حتققها هي �إلى حد بعيد ناجت الفرق (�أو "الهام�ش") بني الأ�سعار التي تبيع بها �صدارة املنتجات من جهة،
والأ�سعار التي تدفعها �صدارة مقابل ح�صولها على اللقيم واخلدمات وغريه من املدخالت (مبا يف ذلك املاء والكهرباء والبيوتانول ،وبريوك�سيد الهيدروجني،
واملواد املحفزة والغازات ال�صناعية) ،بالإ�ضافة �إلى تكاليف الت�شغيل النقدية ل�صدارة.
ميكن �أن تتذبذب الأ�سعار التي تبيع بها �صدارة املنتجات ب�شكل كبري بناء على عدد من العوامل العاملية مثل الت�سعري العاملي للنفط اخلام وقوى العر�ض/
الطلب الأ�سا�سي على منتجاتها (�أنظر �أدناه).
�إن ال�سعر الذي تدفعه �صدارة مقابل اللقيم ذي العالقة يف �إطار اتفاقية توريد لقيم الإيثان واتفاقية توريد زيت الوقود ،واتفاقية توريد غاز املبيعات مع �أرامكو
ال�سعودية ،هو �سعر اللقيم ذي العالقة يف اململكة كما حتدده اجلهة احلكومية ذات العالقة من وقت لآخر ،والذي يخ�ضع للتغيري (وقد ح�صل �آخر تغيري يف
عام  .)1998وميكن �أن تت�أثر هذه الأ�سعار بعدد من العوامل غري املرتبطة ب�صدارة وتقع خارج �سيطرتها ،مبا يف ذلك التغيريات يف الظروف االقت�صادية يف
اململكة ،وال�سيا�سات االقت�صادية للحكومة ،والظروف االقت�صادية العاملية و� /أو الإقليمية واملعاهدات الدولية �أو ما �شابهها من التزامات �أ�صبحت اململكة �أو
�ست�صبح طرفا فيها (مبا يف ذلك االلتزامات التي دخلت فيها احلكومة فيما يتعلق بع�ضوية اململكة يف منظمة التجارة العاملية.
يعتمد ال�سعر الذي تدفعه �صدارة للقيم يف �إطار اتفاقية توريد لقيم النافتا واتفاقية توريد لقيم البنزين ،واتفاقية توريد لقيم التوليون ،على �أ�سعار متعلقة
بال�سوق والتي تخ�ضع لنف�س قوى ال�سوق املو�ضحة �أعاله بالن�سبة لأ�سعار منتجات �صدارة.
من املرجح �أن تزداد الأ�سعار التي تدفعها �صدارة للمدخالت الأخرى ال�ضرورية (مثل مواد اللقيم الأخرى واملاء والكهرباء والبيوتانول وبريوك�سيد الهيدروجني
واملواد املحفزة والغازات ال�صناعية) واخلدمات من وقت لآخر وفقا لأحكام االتفاقيات ذات العالقة وبالن�سبة لأ�سعار الطاقة الكهربائية ،ف�إن ال�سعر ال�سائد
قد يتغري بناء على تعليمات وزارة املياه والكهرباء.
على الرغم من �أنه من املتوقع �أن تظل تكاليف الت�شغيل التي �ستتكبدها �صدارة بالدوالر الأمريكي م�ستقرة ن�سبيا ،ف�إن ما ميثل جوهري ًا جميع تكاليف و�أجور
املوظفني ،وبع�ض تكاليف الت�شغيل الأخرى املحلية� ،سيتم تكبدها بالريال ال�سعودي .وبالتايل �سوف تت�أثر بعدد من العوامل ،مبا يف ذلك معدالت الت�ضخم يف
اململكة ،و�سعر �صرف الريال ال�سعودي مقابل الدوالر الأمريكي (انظر ق�سم "املخاطر املرتبطة بتذبذب �أ�سعار العمالت").
�ستت�أثر الأ�سعار التي تتمكن �صدارة من حتقيقها ملنتجاتها بعدد من العوامل اخلارجة عن �سيطرتها ،مبا يف ذلك التغريات يف العر�ض والطلب العاملي
والإقليمي على كل منتج ،والتي بدورها تت�أثر مبجموعة من العوامل من بينها الظروف االقت�صادية العاملية والإقليمية ،والأحوال املناخية والتغيريات العاملية
والإقليمية� ،أو عدم التوازن يف توفر الوقود واللقيم والقدرة الإنتاجية البرتوكيماوية ،والتطورات ال�سيا�سية وغريها واملناف�سة من �شركات وم�شاريع مناف�سة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن التقدم التقني امل�ستخدم لإنتاج اللقيم �أو املواد البرتولية الكيميائية �سيقلل من تناف�سية �صدارة يف عرو�ض منتجاتها.
لي�س هناك �ضمان ب�أن حتافظ الأ�سعار (على �سبيل املثال ،نتيجة حتويل تلك املنتجات �إلى �سلع والتي تعترب �أ�سا�سية لنجاح امل�شروع اقت�صادي ًا �أو عوامل
�أخرى) على م�ستويات �ستمكن �صدارة من ت�شغيل امل�شروع ب�صورة مربحة وجتنبها االنخفا�ض اجل�سيم يف �إيراداتها الت�شغيلية ،وقد يحد ذلك من قدرتها
على توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ
امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبلها مبوجب ال�صكوك.
سوف تعتمد صدارة على البنية التحتية للنقل والوصول إلى مرافق الميناء:

�ستعتمد �صدارة على الدخول �إلى ميناء امللك فهد ال�صناعي وميناء اجلبيل التجاري ،وعلى البنية التحتية املحلية للنقل من �أجل نقل املواد اخلام �إلى جممع
�صدارة واملنتجات من جممع �صدارة .و�سيتم �شحن حوايل  %87من املنتجات �إلى �أ�سواق ت�صدير �أو�سع والن�سبة الباقية �إلى الأ�سواق املحلية عرب البنية التحتية
للنقل .وتتبع ا�سرتاتيجية �سل�سلة التوريدات مزيج ًا من مفهوم املزج بني الدفع وال�سحب ( ،)hybrid push-pull conceptوال يوفر جممع �صدارة �أي طاقة
تخزينية ،وحتتاج جميع منتجات الت�صدير �إلى الدفع �إما �إلى ميناء امللك فهد ال�صناعي �أو ميناء اجلبيل التجاري مبجرد �أن ت�صبح جاهزة للت�صدر.
وتتوقع �صدارة حالي ًا �أن تدخل يف اتفاقية مع �شركة اجلبيل ل�شحن الكيماويات واخلدمات ( ، )JCSSCلتوفري ال�صهاريج والو�صول �إلى امليناء لتحميل بواخر
�شحن ال�سوائل ال�سائبة (غري املعب�أة) باملنتجات ،وللمواد اخلام الرئي�سية الآتية �إلى جممع �صدارة .ويف حال مل تكن ( )JCSSCقادرة على بدء ت�شغيل
مرافق املحطة يف الوقت املحدد ،ف�ست�ضطر �صدارة �إلى ا�سترياد وت�صدير كميات كبرية من املواد ال�سائلة يف حاويات �آيزو ( .)ISOوهذا الأمر قد يتطلب من
�صدارة خف�ض او تعليق ت�سليم املنتجات وتكبد تكاليف زائدة ،نظر ًا لعدم توفر العدد الالزم من حاويات الآيزو ،ولتكلفة تلك احلاويات.
�أما بالن�سبة للمواد ال�صلبة وال�سوائل املعب�أة ،ف�ستحتاج �صدارة �إلى منفذ �إلى ميناء اجلبيل التجاري لت�صدير حاويات املنتجات (حوايل  80.000حاوية
قيا�سية  TEUيف ال�سنة) وا�سترياد حاويات املواد اخلام والتوريدات .وقد يقع نق�ص يف توفر احلاويات الفارغة يف اجلبيل م�ستقب ًال مما يكون له �أثر �سلبي
على ا�سترياد وت�صدير منتجات �صدارة وموادها اخلام ،وقد يتطلب ذلك من �صدارة ا�سترياد حاويات فارغة.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

ويف بداية امل�شروع� ،سوف ت�ستخدم ال�شاحنات يف نقل املنتجات واملواد بني امل�شروع وامليناءين �إلى �أن تبد�أ البنية التحتية خلط ال�سكة احلديد بالعمل ،وهنا
�سيتم االنتقال على مراحل من ال�شاحنات �إلى خطوط ال�سكك احلديدية� .أما على املدى الطويل ،ف�ستعتمد �صدارة على البنية التحتية لل�سكك احلديدية التي
�سيتم �إن�شا�ؤها لربط امل�شروع مبيناء امللك فهد ال�صناعي وميناء اجلبيل التجاري.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن مدينة اجلبيل ال�صناعية الأولى ومدينة اجلبيل ال�صناعية الثانية ت�شكالن معا مركزا رئي�سيا للبرتوكيماويات ،وت�ست�ضيفان جمموعة
متنوعة من ال�صناعات الأخرى ،التي ت�شكل الكثري منها �صادرات رئي�سية .و�سوف ت�ؤدي االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية املتزايدة �إلى زيادة ال�ضغط على
ميناء امللك فهد ال�صناعي لتوفري الأرا�ضي للخزانات والأر�صفة لتحميل وتفريغ املواد ،وعلى ميناء اجلبيل التجاري ب�صفته م�شغل ميناء احلاويات للعمل على
زيادة الإنتاجية والكفاءة الت�شغيلية للميناء وعلى الطرق و�شبكات النقل الأخرى.
�إن �أي �إعاقة لإمكانية و�صول �صدارة �إلى ميناء امللك فهد ال�صناعي �أو ميناء اجلبيل التجاري على النحو املبني �أعاله� ،أو ت�أخريات �أو تعليق للإن�شاء �أو الت�شغيل
اخلا�صة مبرافق النقل املحلية ميكن �أن ت�ؤدي �إلى زيادة يف تكاليف �أو خف�ض يف كميات املنتجات الذاهبة �إلى ال�سوق� ،أو غريها من الآثار اللوج�ستية ال�سلبية
التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الإيرادات الت�شغيلية ل�صدارة ،ويحد من قدرتها على توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها بتقدمي الدفعات
�إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
مخاطر متعلقة باألعمال اإلنشائية والتأخير:

كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إن العمل جا ٍر من قبل �صدارة ،يف املراحل الهند�سية والإن�شائية من امل�شروع .وقد يت�أثر تقدم �سري العمل بامل�شروع من وقت
لآخر �سلب ًا وب�شكل ملمو�س بواحد �أو �أكرث من العوامل املرتبطة عادة بامل�شاريع ال�صناعية الكبرية ،مبا يف ذلك النق�ص غري املتوقع يف املعدات واملواد والأيدي
العاملة ،و�أي ق�صور يف الأداء من جانب �أي من املقاولني و�/أو مقاويل الباطن لأعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء  ))EPCالعاملني يف امل�شروع ،وعدم القدرة
على �إيجاد بديل ،والت�أخر يف الت�سليم� ،أو توفري املعدات واملواد الأ�سا�سية ،والنزاعات العمالية ،وامل�سائل املتعلقة بكفاءة �أداء العمال ،والأحداث ال�سيا�سية،
واملعار�ضة ال�سيا�سية� ،أو املحلية� ،أو احل�صار� ،أو احلظر� ،أو �إجراءات التقا�ضي ،والظروف اجلوية ال�سيئة ،والزيادات يف التكاليف ،والكوارث الطبيعية� ،أو
احلوادث� ،أو التخريب �أو الفتنة واحلرب واال�ضطرابات املدنية ،والتغيريات يف القوانني� ،أو امل�شاكل البيئية� ،أو اجليولوجية ،و �أي ظروف معاك�سة �أخرى.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن ظروف وديناميكية ال�سوق قد تتغري ب�سرعة من وقت لآخر يف اململكة العربية ال�سعودية ومنطقة اخلليج ،مما يعر�ض �صدارة �إلى
مواجهة �صعوبات غري متوقعة .ونتيجة لكل ذلك ال ميكن تقدمي �ضمانات ب�أن �أي زيادة يف التكاليف �أو الت�أخري ،الذي قد ي�صاحب العوامل امل�شار �إليها �أعاله
لن ي�ؤثر �سلبا وب�شكل ملمو�س على تقدم �أعمال امل�شروع .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يعترب امل�شروع �أكرب مرفق �إنتاج للمواد البال�ستيكية واملواد الكيميائية �سيتم
�إن�شا�ؤه يف العامل يف وقت واحد ،ولتحقيق ذلك ،مت ف�صل هند�سة و�شراء و�إن�شاء امل�شروع �إلى  49جمموعة عمل .كما �أن حجم امل�شروع ودرجة التن�سيق املطلوبة
بني خمتلف املجموعات مل ي�سبق لها مثيل ،وقد ت�ؤدي هذه العوامل �إلى حدوث ت�أخريات يف �إكمال امل�شروع.
كما �أن حدوث العديد من العوامل ال�سابقة �أثناء عملية الإن�شاء �سي�ؤثر على موثوقية و�أداء جممع �صدارة بعد اكتمال البناء ،وي�ؤدي بناء ًا على ذلك �إلى تعطيل
الإنتاج خالل الت�شغيل� .إن �إطالة تعطيل كل �أو جل عمليات امل�شروع قد يتطلب من �صدارة تعليق ت�سليم املنتجات ،ويحرمها من حتقيق الإيرادات من بيع هذه
املنتجات.
ومن املخاطر �أي�ضا �أن وحدات املعاجلة التي ت�شكل جممع �صدارة ،قد تف�شل ،عند �إن�شائها ،يف حتقيق م�ستويات الأداء امل�ضمون ،على �سبيل املثال ب�سبب وجود
عيب يف الإن�شاء �أو يف تقنيات املعاجلة التي ت�ستخدمها الوحدات .وكما هو احلال بالن�سبة لأي م�شروع كبري ،يتم ا�ستخدام العديد من املقاولني لإكمال �أعمال
الهند�سة والإن�شاء ،وبالتايل ،لي�س هناك �ضمان �شامل من مقاول واحد لإن�شاء جممع �صدارة ب�أكمله.
�إن �أي ت�أخري يف �أعمال البناء �أو نق�ص يف الأداء �أو �إعاقة �أن�شطة الت�شغيل مثلما ورد �أعاله مبا يف ذلك ما ينتج عن عدم احل�صول على كافة الرتاخي�ص
البيئية اجلوهرية �أو عدم االمتثال لها ،ميكن �أن ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الإيرادات الت�شغيلية لل�شركة ،ويحد من قدرتها على توفري الأموال الالزمة
للوفاء بالتزاماتها بتقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة
ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
سيتطلب إنشاء مشروع صدارة حشد قوة عاملة كبيرة:

�إن احلجم الكبري ملجمع �صدارة يعني �ضرورة ح�شد قوة عاملة كبرية وتن�سيقها ب�شكل منا�سب خالل مرحلة البناء .وي�شمل ذلك بناء و�صيانة البنية التحتية
واملرافق امل�ؤقتة الكافية لتلبية احتياجات القوة العاملة خالل مرحلة البناء .ونظرا حلجم جممع �صدارة ،من املمكن �أن ي�ؤدي الف�شل يف التن�سيق و�إدارة
التوا�صل بني مقاويل الهند�سة وال�شراء والإن�شاء (� )EPCإلى الت�أثري ب�شكل كبري على التقدم يف تنفيذ امل�شروع.
يف �أي مرحلة معينة ،يحتمل �أن يكون هناك �صعوبة يف توفري �أعداد كافية من املوظفني (مبا يف ذلك املوظفني الرئي�سيني املهرة الذين يعتربون من العنا�صر
الأ�سا�سية لنجاح امل�شروع) ،حيث �أن توافر املوظفني حتدده عوامل تنظيمية� ،أو �سوقية خارجة عن �سيطرة �صدارة ،مثل عدد م�شاريع البناء الأخرى التي
يجري تنفيذها يف اململكة �أو يف منطقة ال�شرق الأو�سط� ،أو توفر ت�أ�شريات العمل يف اململكة .و�إذا كان هناك نق�ص يف العمالة املتاحة ،فيحتمل �أن ي�ؤدي ذلك
�إلى زيادة يف تكاليف امل�شروع �أو يت�سبب يف ت�أخريات �أثناء مرحة �إن�شاء �أو ت�شغيل امل�شروع.
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وباملثل ،ميكن �أن ي�ؤثر نق�ص املوظفني �سلبا على الإيرادات الناجتة عن جممع �صدارة خالل مرحلة الت�شغيل .وت�شمل خطة �صدارة بالن�سبة للقوة العاملة
التعاقد مع موظفني جدد وحمرتفني ذوي خربة من اجلهات الراعية .و�سيكون من ال�ضروري بالن�سبة للموظفني اجلدد لدى �صدارة �أن يتم تدريبهم لت�شغيل
وحدات املعاجلة بفعالية .لذلك تعتمد فعالية القوة العاملة لدى �صدارة خالل الت�شغيل على توافر املوظفني ذوي اخلربة ونوعية التدريب املقدم للموظفني
اجلدد.
يتطلب الت�شغيل التجريبي وبدء العمل يف �صدارة توفري مئات املوظفني املدربني تدريبا جيدا واملهرة يف الوقت املنا�سب .وميكن �أن ي�ؤدي النق�ص يف املدربني
ذوي اخلربة و� /أو املتدربني امل�ؤهلني� ،أو االرتفاع الكبري يف دوران القوة العاملة لدى �صدارة� ،أو حدوث م�شاكل غري معروفة تق�صر الوقت املتاح للتدريب� ،إلى
الت�أثري �سلبيا على جودة برنامج التدريب وتوافر الأفراد ذوي املهارات املطلوبة يف تواريخ بدء الت�شغيل امل�ستهدفة .
كما تت�أثر تكاليف بناء وت�شغيل جممع �صدارة مبتطلبات برنامج ال�سعودة الذي ين�ص على م�شاركة املواطنني ال�سعوديني يف قطاعات العمل يف اململكة .ويف
حني �أن مقاويل الهند�سة وال�شراء والإن�شاء واالدارة ( )EPCMومقاويل الهند�سة وال�شراء والإن�شاء ( )EPCملزمني تعاقديا باالمتثال ل�سيا�سة ال�سعودة يف
اململكة ،فمن املمكن �أن تتغري �أنظمة ومتطلبات ال�سعودة املنطبقة خالل مرحلة الإن�شاء و�/أو �أثناء مرحلة الت�شغيل وقد ت�ؤدي احلاجة لتلبية هذه املتطلبات
�إلى الت�أثري على تكاليف امل�شروع ب�شكل عام.
ميكن لهذه الأحداث ،منفردة �أو جمتمعة� ،أن ت�ؤثر �سلبا على �أعمال �صدارة ونتائج عملياتها ،مما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الإيرادات الت�شغيلية ل�صدارة،
وهذا بدوره ميكن �أن ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها بتقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي
يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
السعودة

بد�أت وزارة العمل منذ  18يونيو 2011م يف تطبيق برنامج �سعودة جديد ي�سمى "نطاقات" ،ويقوم هذا الربنامج على مبد�أ ت�صنيف املن�ش�آت بنا ًء على ن�سبة
املوظفني ال�سعوديني فيها �ضمن نطاقات �أو فئات "ممتاز"�" ،أخ�ضر"�" ،أ�صفر"� ،أو "�أحمر" بالرتتيب التنازيل من حيث االمتثال للت�شريعات ،و�إما �أن يح�صل
�صاحب العمل على مزايا االمتثال �أو يتعر�ض لعقوبات تتعلق بتوظيفه للموظفني الأجانب اعتماد ًا على الفئة التي يقع فيها .وب�شكل عام ،ف�إن �أ�صحاب العمل
الذين يحلون يف الفئة "املمتازة" �أو "اخل�ضراء"� ،سيكون من ال�سهل عليهم احل�صول على ت�صاريح عمل ملوظفيهم الأجانب� ،أما �أ�صحاب العمل الذين يحلون
يف النطاق "الأ�صفر" ،ف�إنه يحق لهم فقط جتديد ت�صاريح العمل للموظفني الأجانب احلاليني الذين لديهم ،دون منحه ت�صاريح �أخرى� ،أما �أ�صحاب العمل
الذين يحلون يف النطاق "الأحمر" ،فلن يكونوا قادرين حتى على جتديد ت�صاريح العمل ملوظفيهم احلاليني.
حيث ان عدد املوظفني ال�سعوديني لدى �صدارة يف  5فرباير 2013م يبلغ نحو  1027موظف ًا ي�شكلون نحو  %92.61من موظفي �صدارة الذين يعملون يف اململكة
العربية ال�سعودية من املواطنني ال�سعوديني .والن�سبة احلالية من املوظفني ال�سعوديني لدى �صدارة ت�ضعها يف الفئة "املمتازة" ،مما يعني �أنها ممتثلة ملتطلبات
"برنامج نطاقات".
كما �أنه ال يوجد لدى املُ�صدّر �أي موظفني كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،ومن املتوقع �أن يكون لديه موظف واحد م�ستقب ًال.
و�إذا ما �أخفقت �صدارة باال�ستمرار يف االمتثال ملتطلبات برنامج نطاقات ،فقد تنخف�ض فئتها �إلى "الأ�صفر" �أو "الأحمر" (اعتماد ًا �إلى مدى عدم التزامها).
ويف حال وقوع ذلك ،ف�ستخ�ضع �صدارة لعدد من العقوبات (التي تعتمد �أي�ض ًا على مدى عدم االمتثال) ،وي�شمل ذلك:
تعليق طلبات احل�صول على ت�أ�شريات عمل للموظفني الأجانب لدى �صدارة.
تعليق طلبات �صدارة لنقل كفالة موظفني �أجانب حاليني �أو حمتملني.
�سيمنع موظفو �صدارة الأجانب من تغيري م�سميات املهنة يف ت�أ�شريات العمل اخلا�صة بهم.
 ال ي�سمح ل�صدارة بفتح ملفات جديدة ملن�ش�آتها لدى وزارة العمل.
يجوز ملوظفي �صدارة الأجانب نقل وظائفهم وت�أ�شريات عملهم (كفاالتهم) �إلى �شركات �أخرى واقعة �ضمن الفئتني "املمتازة" �أو "اخل�ضراء" دون
موافقة �صدارة على ذلك.
�إن وقوع جميع الأحداث املذكورة �أعاله �أو �أي منها قد ي�ؤثر �سلبي ًا وب�صورة جوهرية على �آفاق العمل لدى �صدارة ،وو�ضعها املايل ونتائج �أعمالها ،مما يخف�ض
من الأموال املتاحة ل�صدارة لتلبية التزاماتها بالدفع �إلى امل�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،والتي يعتمد امل�صدر على الوفاء بها من �أجل قيامه بدفع
جميع املبالغ امل�ستحقة عليه وواجبة الدفع من قبله مبوجب ال�صكوك.
�إ�ضافة لذلك ،ف�إنه ال ميكن الت�أكيد ب�أن �صدارة �ستكون قادرة على ا�ستبدال �أي من �أو جميع ه�ؤالء املوظفني املت�أثرين �سلبي ًا بطريقة جمدية اقت�صادي ًا ويف
الوقت املنا�سب.
يعتمد إنتاج صدارة لمنتجات معينة على عدد من الوحدات داخل مجمع صدارة:

جممع �صدارة هو مرفق متكامل للبرتوكيماويات ،مع عدد من الوحدات املرتابطة .وهذا يعني �أن �إنتاج بع�ض املنتجات يعتمد على عمليات �أكرث من وحدة
واحدة ،و�أي ف�شل يف وحدة واحدة قد يعني �أن �سل�سلة الإنتاج لأكرث من منتج �ستتوقف .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،توجد عمليات �إنتاج �صدارة بكاملها يف موقع واحد
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(وهو جممع �صدارة) يف مدينة اجلبيل ال�صناعية يف اململكة ،وال حتتفظ �صدارة مبرافق �إنتاج بديلة يف جممع �صدارة .و�إذا عانت �صدارة من فقدان كلي �أو
جزئي ملرافق �إنتاجها ،فلن تكون قادرة على حتويل الإنتاج �إلى مرفق �آخر و�ست�ضطر �إلى تعليق �أو تخفي�ض ت�صنيع املنتجات.
ميكن �أن ت�ؤدي مثل هذه الظروف �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الإيرادات الت�شغيلية ل�صدارة ،وهذا بدوره ميكن �أن ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الأموال الالزمة
للوفاء بالتزاماتها بتقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة
ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
مخاطر متعلقة بترخيص التقنية:

�أبرمت �صدارة اتفاقيات ترخي�ص مع �شركات رائدة ومرموقة تقدم الرتاخي�ص و�/أو تقوم بت�شغيل التقنيات .انظر �أي�ضا الق�سم اخلا�ص بـ " نظرة عامة على
امل�شروع  -التقنية والرتاخي�ص" من ن�شرة الإ�صدار هذه ملزيد من التفا�صيل عن املرخ�صني.
يتوا�صل تطوير هذه التقنيات والعمليات يف قطاع البرتوكيماويات على امل�ستوى العاملي� .إن عدم الرتخي�ص ل�صدارة با�ستخدام تطور تقني هام من �ش�أنه �أن
ي�ؤدي �إلى جعل التقنيات والعمليات املرخ�صة �أن ت�صبح �أقل تناف�سية ،مما ي�ؤثر �سلب ًا على تناف�سية �صدارة.
ي�شتمل ترخي�ص واحد منحته داو ل�صدارة ،وهو ترخي�ص بوليوالت كربونات ثنائي امليثيل ( ،)DMCعلى ترخي�ص فرعي للتقنية املرخ�صة لإحدى ال�شركات
املنت�سبة ل�شركة داو والذي ي�شرتط امتالك �أو �سيطرة م�ساهمي�/شركاء داو على الأقل على ن�سبة  %35من حقوق امللكية يف �صدارة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن
حق �صدارة فيما يتعلق بتح�سينات املرخ�صني وفقا لتقنية ( )HPPOم�شروط بامتالك �أو �سيطرة داو على الأقل على ن�سبة  %25من حقوق امللكية يف �صدارة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �إنهاء حقوق �صدارة مبوجب اتفاقية ترخي�ص تقنية داو ب�سبب خمالفة جوهرية اللتزام الدفع� ،أو خمالفة جوهرية لاللتزامات
املتعلقة بال�سرية /واال�ستخدام املقيد� ،أو االمتناع غري املعقول عن جتديد اتفاقية توريد لقيم الإيثان �أو اتفاقية توريد لقيم النافتا ،كلها من الأمور املمكنة.
قدم امل�ست�شار الفني والبيئي تقييما ملخاطر التقنية لعملية التقنيات امل�ستخدمة من قبل �صدارة .وقد مت حتديد ثماين تقنيات (مبا يف ذلك تقنية  ،TDAو
 ،TDIوحام�ض النيرتيك ،وبوليوالت  ، DMCو  ،HCUو  ،POوالبوليثيلني املنخف�ض الكثافة  ،LDPEو  )PMDIعلى �أنها متثل خطرا �أعلى ن�سبيا بناء على
خربة الت�شغيل احلالية الأكرث حمدودي ًة للمرخ�ص ،والطبيعة االبتكارية ن�سبيا للتقنية امل�ستخدمة �أو التغيري الكبري يف الت�صميم املرتبط بالتو�سع الكبري يف
نطاق �أعمال �صدارة.
تعترب امل�س�ؤولية الإجمالية للمرخ�ص مبوجب اتفاقية ترخي�ص تقنية داو بحد �أق�صى معني با�ستثناء اتفاقيات ترخي�ص تقنية داو و�أحيانا يف حالة حدوث
�أ�ضرار ناجمة عن �سوء ت�صرف متعمد من املرخ�ص �أو من بع�ض الأ�شخا�ص ذوي عالقة به .و�سيتم تطبيق �أي ت�سوية للتعوي�ض املتفق عليه م�سبق ًا عن ف�شل
املرخ�ص يف تلبية �ضمانات الأداء املعينة ،وكذلك الدفعات امل�ستقطعة من املرخ�ص مبوجب اتفاقية ترخي�ص تقنية داو ذات ال�صلة (با�ستثناء ا�ستقطاع
ال�ضرائب امل�ستحقة) ،على احلد الأعلى للم�س�ؤولية الإجمالية.
قد ت�ؤثر هذه احلوادث ،متفرقة �أو جمتمعة� ،سلب ًا على الأعمال التجارية ل�صدارة ونتائج عملياتها ،وبالتايل تنخف�ض �إيراداتها الت�شغيلية ب�شكل ملمو�س .قد
ي�ؤدي هذا بدوره �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الأموال املتاحة ل�صدارة للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد
املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
مخاطر تتعلق بالتعامالت مع أطراف أخرى ذات عالقة:

ت�شارك �صدارة ،ويف ظروف معينة ،تعتمد على تعامالت عديدة مع الأطراف ذات العالقة مع (�أ) داو (ب) �أرامكو ال�سعودية (ج) �شركات �أخرى ي�سيطر
عليها �أو خا�ضعة لل�سيطرة من قبل �شركاء/م�ساهمو �صدارة و�/أو (د) امل�شاريع امل�شرتكة التابعة ل�صدارة� .ستقوم داو و�أرامكو ال�سعودية (بعد بدء حقوقها
الت�سويقية) �أو �شركاتهما املنت�سبة بنقل املنتجات وت�سويقها خارج اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�سط ،مع قيام �أرامكو ال�سعودية بدور مورد اللقيم اخلام وتقوم
�شركات جمموعة داو بتوفري التقنيات الرئي�سية واملحفزات الكيماوية .و�ستقوم بع�ض امل�شاريع امل�شرتكة التابعة ل�صدارة بتوريد املواد اخلام ال�ضرورية لإنتاج
منتجات �صدارة (على �سبيل املثال ،البيوتانول وبريوك�سيد الهيدروجني اخلام) .انظر �أي�ضا الق�سم الوارد يف ن�شرة الإ�صدار هذه بعنوان "العالقات اخلا�صة
بالتعامالت مع الأطراف ذات العالقة".
لي�س هناك �أي �ضمان ب�أن هذه الرتتيبات تقدم �أو �ستقدم ل�صدارة �شروط ًا مماثلة ب�شكل كبري لتلك التي قد حت�صل عليها �صدارة من �أطراف ثالثة غري تابعة،
�أو �أن هذه الرتتيبات قد ميكن اال�ستعا�ضة عنها برتتيبات مع �أطراف ثالثة ب�شروط مماثلة �إذا �أ�صبح من ال�ضروري �إجراء تبديالت .كما �أنه لي�س هناك �أي
�ضمان ب�أن �صدارة� ،إذا ت�ضررت من �سوء �أداء �أحد الأطراف ذات العالقة� ،ستالحق �أي مطالبات مبوجب هذه الرتتيبات بذات القوة ،كما لو مت �إبرام مثل
هذه الرتتيبات مع �أطراف �أخرى غري تابعة.
كما �أنه لي�س هناك �أي �ضمان ب�أن �صدارة ،التي ي�سيطر عليها �شركا�ؤها/م�ساهموها� ،ستتخذ �أو متتنع عن اتخاذ �إجراءات معينة� ،أو تت�صرف بطريقة معينة،
فيما يتعلق ب�أي اتفاقية لها مع �أي طرف ذي عالقة ،بطريقة تختلف عما لو كان هذا الطرف الآخر جهة غري ذات عالقة.
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وبالتايل ،ف�إن اعتماد �صدارة على التعامل مع �أطراف ثالثة متعددة ذات عالقة ميكن �أن ي�ؤدي يف بع�ض ظروف عدم الأداء �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الإيرادات
الت�شغيلية لل�شركة ،ويحد من الأموال املتاحة لها للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على
الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
مخاطر تتعلق بترتيبات تمويل الدين:

�سيتوفر ل�صدارة مبوجب �أحكام وثائق التمويل ،القدرة على الو�صول �إلى الأموال التي التزم بها م�شاركو التمويل ذوي الأولوية مبرور الوقت لدفع تكاليف
امل�شروع .ومع ذلك ،ف�إن �أحكام وثائق التمويل قد توفر مل�شاركي التمويل ذوي الأولوية �أو �أي منهم القدرة على �إ�صدار �إ�شعار وقف ال�سحب عند وقوع ظروف
معينة ،مثل عدم حتقيق الن�سبة املطلوبة من الدين �إلى حقوق امللكية يف �أي وقت� ،أو وقوع حادثة تق�صري �أو حادثة تق�صري حمتملة وا�ستمرارها.
وبالتايل ،لي�س هناك �أي �ضمان ب�أن �صدارة �سوف ت�صبح قادرة على جمع الأموال الالزمة لتمويل امل�شروع� ،أو حتى و�إن جمعتها �أن ت�ستمر يف القدرة على
الو�صول �إليها وفقا ل�شروط �أي من وثائق التمويل ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�ؤثر �سلب ًا وب�شكل ملمو�س على �سري العمل يف �إن�شاء امل�شروع والنمو املتوقع يف �إيرادات
امل�شروع والتدفقات النقدية ،وميكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا كذلك على الو�ضع املايل ل�صدارة ونتائج عملياتها وقدرتها على خدمة ديونها ،مبا يف ذلك التزاماتها
جتاه املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد الدفعات جلميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة الدفع من قبله مبوجب
ال�صكوك.
مخاطر مرتبطة بضمانات االكتمال:

نظرا ل�ضخامة املبالغ امل�ضمونة من قبل �ضامني االكتمال مبوجب �ضمانات االكتمال ،ال يوجد هناك �أي �ضمانات ب�أن �ضامني االكتمال �سيقومون �إما (�أ)
بدفع كل املبالغ املطلوبة مبوجب ذلك �أو (ب) تقدمي �أي دفعات �ضمن االطار الزمني املطلوب مبوجب �ضمانات االكتمال .وملزيد من التفا�صيل عن �ضمانات
االكتمال� ،أنظر ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – �ضمانات االكتمال" من هذه الن�شرة .ميكن �أن ي�ؤثر ذلك �سلبا وب�شكل ملمو�س على الو�ضع املايل
ل�صدارة ونتائج عملياتها ،مما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض يف الأموال املتاحة ل�صدارة للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك،
التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
المخاطر المتعلقة بالفصل  -اإلقفال

تراعي وثائق التمويل �أن يتم الإقفال على مرحلتني ("الف�صل-الإقفال") يقوم مبوجبها حملة ال�صكوك بتوفري التمويل للم�صدر قبل تكبد �صدارة الدين
الأويل ذي الأولوية (غري ت�سهيل ال�صكوك) يف واعتبارا من الإقفال املايل الثاين .ي�ؤكد امل�صدر �أن �صدارة مل تقم بتوقيع �أي اتفاقيات مبدئية خا�صة بوكاالت
ائتمان ال�صادرات للتنفيذ بعد �إ�صدار ال�صكوك .وكنتيجة لهذه الرتتيبات املالية ،ف�إن هناك خطرا يتمثل يف عدم قدرة �صدارة على زيادة كامل مبلغ الدين
ذي الأولوية الأويل املطلوب الكمال امل�شروع (كما هو متوقع يف احلالة امل�صرفية) بعد تاريخ الإقفال .يف مثل هذه احلالة �سيكون حملة ال�صكوك يف النهاية
هم م�شاركو التمويل ذوي الأولوية الوحيدون الذين يوفرون التمويل الالزم للم�شروع ،الأمر الذي يتطلب �أن يتم متويل تكاليف امل�شروع املتبقية عن طريق
م�ساهمات حقوق ملكية من قبل الراعني -ال ميكن �أن يكون هناك �أي �ضمان ب�أن يقوم الراعون بتمويل تلك امل�ساهمات الإ�ضافية يف حقوق امللكية .وعلى
الرغم من �أن حملة ال�صكوك ي�ستفيدون من �ضمانات االكتمال وحق الدفع امل�سبق الإلزامي �إذا مل يحل تاريخ التوقيع الثاين خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ �إقفال
ال�صكوك (وفقا لل�شرط ( 4-8االنهاء بعد حادثة تتعلق بالدائنني)) ،ف�إنه كما ُذكر يف عوامل املخاطرة �أعاله هناك خطر يتمثل يف �أن ال يتم الدفع بالكامل
مبوجب �ضمانات االكتمال.
تت�صور عملية الف�صل-الإقفال احتمالية �أن يتم تعديل �أو �إعادة �صياغة وثائق متويل حمددة (مبا يف ذلك اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،واتفاقية
احل�سابات ،واتفاقية الدائنني) التي �أبرمت يف تاريخ التوقيع الأول كجزء من حتمل �صدارة لت�سهيل ال�صكوك ،يتوقع تعديلها يف تاريخ التوقيع الثاين من �أجل
بيان الأحكام التي مت االتفاق عليها بني �صدارة والدائنني ذوي الأولوية الأوليني (عدا امل�شارك الأويل يف ال�صكوك) .و�إن �أي تعديل �أو �إعادة �صياغة لوثائق
مالية من هذا القبيل لن يتطلب موافقة �إيجابية من حملة ال�صكوك يف ذلك الوقت ،ومع ذلك �سوف يعمل على �إلزام حملة ال�صكوك دون منحهم الفر�صة
ملراجعة التعديالت املقرتحة على وثائق التمويل ما دامت �صدارة وامل�صدر ي�صدران �شهادة م�سائل وتعهدات املوافقة على ال�صكوك نيابة عن وكيل حملة
ال�صكوك وفقا التفاقية التعهد بف�صل � -إقفال ال�صكوك بتاريخ �أق�صاه �سبعة (� )7أيام قبل التاريخ الثاين املزمع التوقيع فيه م�ؤكد ًا على �أن التعديل املقرتح
�أو �إعادة �صياغة وثائق التمويل ذات العالقة يف تاريخ التوقيع الثاين لن تقع �ضمن نطاق م�س�ألة موافقة ال�صكوك ،وهناك خطر ب�أن تقوم �صدارة وامل�صدر
بامل�صادقة على �أن التعديل املقرتح �أو �إعادة �صياغة وثائق التمويل ذات العالقة يف تاريخ التوقيع الثاين لن تقع �ضمن نطاق م�س�ألة موافقة ال�صكوك و�أن وثائق
التمويل (ب�صيغتها املعدلة واملعادة �صياغتها) قد ت�ؤثر �سلب ًا على حقوق حملة ال�صكوك كنتيجة لتعديل حق حملة ال�صكوك �أو م�صلحتهم والتي ال يتم املحافظة
عليها وفق �أي من تعهدات ال�صكوك �أو �أنها خارج نطاق م�سائل املوافقة على ال�صكوك.
مخاطر تتعلق باإلنتاج والعمليات ،بما في ذلك الحوادث واالضرار أو إلحاق األذى بالناس أو إصابتهم أو إلحاق األذى بالبيئة
نتيجة إنتاج وتخزين ونقل مواد خطرة وذات قابلية عالية لالشتعال:

تقع العمليات الإنتاجية ل�صدارة يف موقع واحد �ضمن مدينة اجلبيل ال�صناعية الثانية يف اململكة العربية ال�سعودية .وت�شمل� ،أو �سوف ت�شمل عملياتها الإنتاجية
معاجلة وتخزين الوقود واللقيم اخلام فيما يتعلق ب�إنتاج املنتجات� .إن الوقود واللقيم اخلام واملنتجات التي �سيتم �إنتاجها من قبل ال�شركة ،بحكم طبيعتها
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هي مواد خطرة ولديها قابلية عالية لال�شتعال� .إن طبيعة عمليات الإنتاج امل�ستقبلية ل�صدارة تعر�ضها ملخاطر متزايدة من حوادث االنفجارات واحلرائق.
كما �أنها �أي�ض ًا عر�ضة للمخاطر الت�شغيلية العامة يف قطاع البرتوكيماويات ،مثل انقطاعات �إمدادات الطاقة ،وجوانب الق�صور التقنية ،واحلوادث ال�صناعية.
وميكن �أن تنجم عن هذه املخاطر �أ�ضرار� ،أو وفيات� ،أو �أذى� ،أو دمار (ح�سب احلالة) يف املمتلكات ومرافق الإنتاج ،والب�شر و�/أو البيئة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
�إذا حدث ت�سرب �أو �أي تل ّوث ناجم عن �إنتاج �صدارة� ،سواء �أثناء التخزين� ،أو الت�صدير وال�شحن� ،أو بيع املنتجات ،ف�سوف يعر�ض �صدارة مل�سئوليات بيئية
كبرية .وميكن رفع دعاوى �ضد �صدارة �أو اتخاذ �إجراء �ضدها من قبل احلكومة حتى �إذا كان املت�سبب يف الت�سرب �أو التل ّوث طرف ًا ثالث ًا �أو طرف يت�صرف
با�سم �صدارة كوكيل لها� ،أو مورد �أو ناقل للمنتجات ال�ستخدامها من قبل �صدارة� ،سواء حدثت �أو مل حتدث يف جممع �صدارة� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن
لهذه املخاطر �أو احلوادث �أن ت�ؤذي ب�شكل كبري �سمعة �صدارة ،والتي ميكن �أن ت�ؤثر �سلبا وب�شكل ملمو�س على قدرتها على ت�سيري �أعمالها .وميكن لأي من
هذه املخاطر �أو احلوادث �أو كلها ،ف�ض ًال عن امل�س�ؤولية القانونية املرتتبة عليها� ،أن يكون لها ت�أثري �سلبي ملمو�س على الو�ضع املايل ونتائج عمليات الت�شغيل
ل�صدارة.
وعلى الرغم من �أن �صدارة ت�ؤمن �ضد بع�ض املخاطر واخل�سائر� ،إال �أنه ال ميكن الت�أمني على جميع خماطر الت�شغيل (ملزيد من التفا�صيل حول عوامل
املخاطرة هذه �أنظر الق�سم اخلا�ص حتت عنوان "املخاطر املتعلقة بالت�أمني")� .إن وقوع �أي من احلوادث امل�ؤثرة على عمليات �صدارة والتي مل تتم تغطيتها
بالكامل من قبل الت�أمني ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي ملمو�س على الو�ضع املايل ل�صدارة وعملياتها ونتائج عملياتها� .إ�ضافة لذلك ،فمن �ضمن ال�شروط التي
يطلبها �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية للم�شاركة امل�ستقبلية يف متويل امل�شروع ،عدم ت�سمية �أي م�ستفيد يف عقود الت�أمني على امل�شروع يف حالة اخل�سارة
با�ستثناء ال�صندوق نف�سه .وبالتايل ،ف�إن �أي مطالبة قد تكون لدى املُ�صدر (وم�شاركي التمويل ذوي الأولوية الآخرين) �ستكون مطالبة باملتح�صالت املتبقية
التي مل ي�أخذها �صندوق التنمية ال�صناعية.
وبالتايل ،ف�إن هذا ميكن �أن يحد ب�شكل ملمو�س من الأموال املتاحة ل�صدارة للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك،
التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
عالوة على ذلك ،ف�إن ف�شل �صدارة يف اال�ستجابة ب�شكل كاف لأي حادث بيئي ج�سيم يحتمل �أن يت�سبب يف التق�صري يف جوانب معينة من متويلها ،وهو ما قد
ينتج عنه ت�سريع املبالغ امل�ستحقة من �صدارة ملقر�ضيها �أو قد يكون لها ت�أثري �سلبي ملمو�س على قدرتها على املحافظة على ذلك التمويل �أو احل�صول على
متويل �إ�ضايف.
التزامات كبيرة لالمتثال باألنظمة واللوائح المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة ،والمسؤولية االجتماعية المشتركة
ومعايير االستدامة:

يجب �أن تخ�ضع �صدارة وعليها �أن متتثل للقوانني البيئية املختلفة و�إجراءات ال�صحة وال�سالمة ،التي تفر�ض عليها التزامات ت�شغيلية والتزامات معاجلة.
ميكن �أن ينجم عن االلتزامات الت�شغيلية تكاليف كبرية نتيجة لرتكيب و�صيانة املعدات ال�ضابطة للتل ّوث ،وكذلك الغرامات والعقوبات املرتتبة على عدم
االمتثال لهذه التعليمات ،ووقف حمتمل للعمليات جزئي ًا �أو كلي ًا .قد تكون هذه التكاليف كبرية كما ميكن �أن تفر�ض على ال�شركة قيودا حتد من قدرتها على
العمل ،مما قد ينتج عنه خ�سائر كبرية يف االيرادات.
ميكن �أن ينجم عن االلتزام باملعاجلات البيئية تكاليف مادية كبرية ترتبط ب�أعمال التحقيق وتنظيف الأماكن �أو النظم البيئية �أو املياه امللوثة ،ف�ضال عن
دعاوى ومطالبات التعوي�ض عن الأ�ضرار التي تلحق باملمتلكات .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد تواجه �صدارة مبطالبات تعوي�ض عن وفيات� ،أو �إ�صابات للأ�شخا�ص
نتيجة التعر�ض للمواد اخلطرة الناجتة عن عملياتها� ،أو من الآثار ال�سلبية على املوارد الطبيعية جراء عملياتها (مبا يف ذلك ما هو حمتمل من نقل املواد
اخلطرة �أو �شحن املنتجات واملواد اخلام �أو التلوث الكيماوي).
لي�س مبقدور �صدارة حتديد تقديرات دقيقة لتكلفة جميع النفقات امل�ستقبلية املتعلقة بالأمور البيئية من حيث املبالغ املالية والوقت وذلك للأ�سباب التالية:
(�أ) �إمكانية االكت�شاف الدوري لظروف بيئية جديدة� ،أو معلومات �إ�ضافية عن الأو�ضاع القائمة.
(ب) عدم اليقني الكامن يف تقدير تكاليف مكافحة وتنظيف التلوث.
(ج) عدم اليقني الكامن يف حتديد مقدار امل�س�ؤولية مبوجب القوانني البيئية التي تفر�ض امل�س�ؤولية دون خط�أ على الأطراف امل�س�ؤولة املحتملة.
(د) التطور يف طبيعة القوانني والأنظمة البيئية وتف�سرياتها وتطبيقها.

وخالل مرحلة الإن�شاء� ،سيكون لدى �صدارة حماية ت�أمينية حمدودة على اخل�سائر البيئية ،ح�سبما مت �إي�ضاحه بتف�صيل �أكرث يف ق�سم "نظرة عامة على
امل�شروع – الت�أمني" .عالوة على ذلك ،ب�سبب هذه ال�شكوك ،يجوز �أن تكون املخ�ص�صات التي و�ضعتها �صدارة حل�ساب املطالبات املتعلقة بالبيئة �أقل يف
النهاية من املبلغ الفعلي للمطلوبات.
بالإ�ضافة �إلى القوانني والأنظمة املتعلقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة ( ،)EHSيتعني على �صدارة االلتزام باملعايري الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية االجتماعية
واال�ستدامة البيئية ،مثل تلك التي و�ضعتها م�ؤ�س�سة التمويل الدولية .وتتعلق هذه املعايري ،من بني �أمور �أخرى ،باحلفاظ على ورعاية املوارد الطبيعية وامل�ساكن
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الطبيعية واملجتمعات املحلية وال�سكان ،وتقليل �أي ت�أثري �سلبي لعمليات �صدارة على هذه الو�سائط .وتزداد هذه املعايري �صرامة و�شمولية مع مرور الوقت،
يتزايد التحقق من االلتزام بها من قبل ال�سلطات التنظيمية ،وجمموعات املواطنني واجلماعات البيئية ،وكذلك من قبل امل�ستثمرين وامل�ؤ�س�سات املالية� .إن
ف�شل �صدارة يف االلتزام بهذه املعايري ميكن �أن ي�ؤدي �إلى الإ�ضرار ب�سمعتها� ،أو رفع مطالبات �ضدها� ،أو عدم قدرتها على احل�صول على املوافقات التنظيمية
�أو التمويل املطلوب لعملياتها .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،من املتوقع �أن تزيد التكاليف و�أن يزيد الوقت املطلوب من كبار املدراء لالمتثال لهذه املعايري مع مرور
الوقت.
ت�ؤدي عمليات �صدارة يف جممع �صدارة �إلى انبعاث غازات االحتبا�س احلراري ،مثل ثاين �أك�سيد الكربون وامليثان و�أك�سيد النيرتوجني ،والتي تعترب عادة
م�صدر ًا للقلق الرتباطها مع ظاهرة االحتبا�س احلراري وتغيري املناخ .وهناك عدد من التدابري الت�شريعية والتنظيمية ملعاجلة انبعاثات الغازات الدفيئة يف
مراحل خمتلفة من املناق�شة �أو التنفيذ ،مبا يف ذلك بروتوكول كيوتو (� )Kyotoضمن �إطار م�ؤمتر الأمم املتحدة لتغيري املناخ ،وهي االتفاقية الدولية ال�سائدة
للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتي وقعت عليها اململكة .وقد تف�ضي املناق�شات املتوا�صلة املتعلقة �أو النا�شئة عن ا�ستمرار بروتوكول كيوتو �إلى التزامات
�أخرى تقوم على معاهدات تلتزم بها اململكة� ،أو �إلى خطوات مماثلة �أو �أخرى تقوم بها احلكومة ،للحد من ومعاجلة الأ�ضرار البيئية الناجمة عن انبعاثات
الغازات الدفيئة .وميكن لهذه التدابري �أن ت�ؤدي �إلى زيادة التكاليف (مبا يف ذلك احتمال فر�ض �ضريبة على انبعاث الغازات� ،أو فر�ض �إجراءات تنظيمية
�أخرى) على �صدارة من جراء القيام ،من بني �أمور �أخرى ،مبا يلي:
(�أ) ت�شغيل و�صيانة جممع �صدارة.
(ب) تركيب معدات جديدة يف جممع �صدارة ل�ضبط االنبعاثات.
(ج) تنظيم و�إدارة برنامج انبعاث غازات االحتبا�س احلراري.
(د) ت�صدير املنتجات وفقا للمعايري الدولية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن لهذه �أو غريها من التدابري التنظيمية املحتملة �أن تف�ضي �إلى احلد من الطلب على املنتجات يف الأ�سواق ،التي �ستقوم �صدارة
وامل�سوق ببيع �أوتوزيع املنتجات فيها� ،أو قد ت�ؤثر على ا�ستهالك املنتجات من قبل عمالء �صدارة ،مما �سي�ؤثر على عملياتها .ونتيجة لأي من املخاطر �أعاله،
قد يحد ب�شكل ملمو�س من الأموال املتاحة ل�صدارة للوفاء بالتزاماتها يف تقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على
الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
المخاطر المتعلقة بالتأمين:

ينطوي تطوير و�إن�شاء وت�شغيل امل�شروع على خماطر عديدة ،وخا�صة الواردة ب�شكل حمدد يف هذه الن�شرة .ويتوجب على �صدارة يف ومن تاريخ اكتمال امل�شروع
ومبوجب وثائق التمويل �أن ت�ؤمن فقط �ضد هذه املخاطر ،وباملبالغ املحددة ،وفق ما جرت العادة على ت�أمينه من قبل �أ�صحاب املهارة واخلربة مالكي �أو م�شغلي
قطاع �صناعة التكرير والبرتوكيماويات يف منطقة ال�شرق الأو�سط حتت نف�س الظروف� ،أو يف ظروف مماثلة ،حيث يتم احل�صول على مثل هذا الت�أمني
ب�شروط جتارية معقولة ،عدا الت�أمني �ضد التخريب وما �شابهه (والذي لن يتم الت�أمني �ضده) ،ح�سبما ورد و�صفه ب�صورة �أكرث حتديد ًا يف ق�سم "نظرة عامة
على امل�شروع – الت�أمني".
ت�ؤمن ال�شركة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع ،وخالل مرحلة الإن�شاء فقط �ضد جميع املخاطر فيما يتعلق بالإن�شاءات  ،و�ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري ،و�سوف لن
تكون هناك حاجة لتقا�سم عائدات �أي مطالبة مع م�شاركى التمويل ذوي الأولية .وتكون ترتيبات الت�أمني املتعلقة بالفرتة ال�سابقة لالكتمال ح�سبما ورد و�صفه
ب�صورة �أكرث حتديد ًا يف ق�سم "نظرة عامة عن امل�شروع – الت�أمني" .كما �أن على مقاويل الإن�شاء احلفاظ على وجود عقود ت�أمني حمددة ح�سبما ورد و�صفه
ب�صورة �أكرث حتديد ًا يف ق�سم "نظرة عامة على امل�شروع – الت�أمني".
لن يغطي ت�أمني �صدارة قبل وبعد تاريخ اكتمال امل�شروع جميع املخاطر التي قد تتعر�ض لها �أعمالها التجارية و�أ�صولها (مبا يف ذلك امل�شروع) .قد ال حت�صل
�صدارة ،يف حال وقوع حادث �ضمن نطاق التغطية الت�أمينية ،على تعوي�ض كاف يغطي اخل�سائر الفعلية التي وقعت .وعلى وجه اخل�صو�ص ،حتى لو كان الت�أمني
�ضد فقدان �أو تلف املعدات� ،أو غريها من الأ�صول ،ف�إن موقع جممع �صدارة و�ضخامة حجم بع�ض املعدات امل�ستخدمة فيه والطبيعة الفريدة لبع�ض تلك
املعدات امل�ستخدمة يف امل�شروع ،والفرتة الطويلة التي عادة ما يتطلبها ت�صنيع وحدات بديلة ،ميكن �أن ي�ؤدي �إلى ت�أخري كبري يف اال�ستبدال وميكن �أن يعيق
عمليات �صدارة.
مت و�صف �أحكام وحدود التغطية الت�أمينية احلالية واملتوقعة لأعمال �صدارة يف ق�سم "نظرة عامة على امل�شروع  -الت�أمني" .لي�س هناك �ضمان ب�أن با�ستمرار
وجود بوال�ص ت�أمني �صدارة ،بعد احل�صول عليها ،من م�ؤمنني مقبولني ب�شروط معقولة جتاري ًا �أو حتى يتم احل�صول عليها �إطالق ًا .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،و�إلى
احلد الذي ي�شارك فيه �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف متويل امل�شروع ،كجزء من حزمة ال�ضمان� ،ستتنازل �صدارة لل�صندوق عن حق ا�ستالم جميع
عائدات الت�أمني مبوجب بوال�ص ت�أمني معينة ل�صدارة ،كما ميكن لل�صندوق �أي�ض ًا �أخذ تنازل عن �أي متح�صالت ناجمة عن بوالي�ص �إعادة الت�أمني التي يتم
احل�صول عليها مبوجب بوالي�ص الت�أمني املادي اخلا�صة ب�صدارة .ويحق لوكيل ال�ضمان املحلي فقط احل�صول على العائدات املتبقية ملدفوعات الت�أمني التي
تبقى بعد تطبيق حزمة ال�ضمان اخلا�صة ب�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،لتوزيعها على م�شاركي التمويل ذوي الأولوية الآخرين (مبا يف ذلك م�شارك
ال�صكوك).
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�إن وقوع �أحداث ال يغطيها ت�أمني �صدارة (مثل التخريب �أو ما �شابهه) ،وعدم املالئمة يف امل�ستقبل لواحد �أو �أكرث من حملة ت�أمني �صدارة ،وحيث ال تكفي املبالغ
امل�سرتدة حتت �أي بولي�صة ت�أمني لتغطية تكاليف �إعادة البناء� ،أو ا�ستبدال الأ�صول التي ت�ضررت� ،أو دمرت ،والت�أخري يف �أعمال البناء� ،أو الإنتاج نتيجة ملثل
هذا احلدث (�سواء كانت �ضمن التغطية الت�أمينية �أم ال) و�/أو وجود قيود على �صرف عائدات الت�أمني يف الدفع امل�سبق لديون م�شاركي التمويل ذوي الأولوية
نتيجة لأولوية حق ال�ضمان ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (فور الدخول يف ت�سهيل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي� ،إن وجد)  ،ميكن جلميع هذه
العوامل �أن ت�ؤدي �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الأموال املتاحة ل�صدارة للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد
املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
المخاطر المتعلقة باالختراق األمني العام أوالتخريب:

�ستوظف ال�شركة نظام ًا متطور ًا لتدابري الأمن املادي حلماية موظفيها وعملياتها و�أ�صولها .وميكن حدوث اخرتاق �أمني ،مما قد ي�ؤدي �إلى �إحلاق �أ�ضرار
كبرية ب�أ�صول �صدارة� ،أو �إلى �إ�صابات� ،أو خ�سائر يف الأرواح ملوظفيها .قد تكون بع�ض �أو كل التكاليف املرتبطة ب�أي خرق من هذا القبيل واخل�سائر الناجمة
عن ذلك غري م�شمولة بالتغطية الت�أمينية ،وعلى وجه اخل�صو�ص ف�إنه لي�س مطلوب ًا من �صدارة االحتفاظ وهي ال حتتفظ بالت�أمني �ضد عمليات التخريب،
(يرجى االطالع بهذا ال�صدد على ق�سم عوامل املخاطرة �أعاله بعنوان "املخاطر املتعلقة بالت�أمني")� .إن وقوع �أي خمالفة ج�سيمة تتعلق بالأمن العام ميكن
�أن ي�ؤدي �إلى (�أ) عدم قدرة �صدارة على �إنتاج املنتجات �أو تعرث �شبكة الإمداد والتوزيع ملنتجاتها .و� /أو (ب) خ�سارة عامة يف الثقة التي يحظى بها الن�شاط
االقت�صادي ،مما قد ي�ؤدي �إلى ك�ساد اقت�صادي وتدين الطلب على املنتجات الكيماوية والبال�ستيكية ،الأمر الذي �سيكون له �أثر �سلبي جوهري على و�ضع
�صدارة املايل ونتائج عملياتها .و�أي �أثر �سلبي جوهري من هذا القبيل على الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها قد يخف�ض ب�صورة جوهرية من الأموال
املتاحة ل�صدارة لتلبية التزاماتها بالدفع �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،وهو الوفاء الذي يعتمد عليه املُ�صدر لدفع جميع املبالغ امل�ستحقة
والواجبة الدفع من قبله مبوجب ال�صكوك.
المخاطر المرتبطة بموقع المشروع:

يقع امل�شروع يف منطقة مهمة من الناحية الإ�سرتاتيجية والتي �شهد تاريخها فرتة عدم ا�ستقرار  ،واذا تكرر عدم اال�ستقرار  ،فقد يكون لذلك �أثر �سلبي
جوهري على اململكة والتجارة الدولية ،وبالتايل على امل�شروع .و�سوف تعتمد �إيرادات �صدارة ب�شكل كبري على قدرة �سفن امل�سوق على نقل املنتجات من خالل
املمرات املائية الدولية .و �أي ا�ضطراب كبري يف حركة ال�شحن البحري قد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على قدرة امل�سوق على نقل املنتجات ،وبالتايل ،يخف�ض
ب�صورة جوهرية من الأموال املتاحة ل�صدارة لتلبية التزاماتها بالدفع �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،وهو الوفاء الذي يعتمد عليه املُ�صدر لدفع
جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة الدفع من قبله مبوجب ال�صكوك.
المخاطر المتعلقة بالتذبذب في أسعار العمالت:

يرتبط الريال ال�سعودي حالي ًا بالدوالر الأمريكي وفقا ل�سيا�سة احلكومة ال�سعودية النقدية احلالية حتى تاريخ �إ�صدار ن�شرة الإ�صدار هذه( ،ب�سعر �صرف
يبلغ  3.75ريال �سعودي =  1.00دوالر �أمريكي) .ورغم �أنه مل ي�صدر �أي بيان ر�سمي عن احلكومة ال�سعودية �أو م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�ش�أن تغيري
هذه ال�سيا�سة� ،إال �أنه لي�س هناك �أي �ضمان ب�أن �سعر ال�صرف هذا �سيظل ثابت ًا .و�سيتم تقومي جزء من النفقات الر�أ�س مالية ل�صدارة وجزء من تغطية
نفقاتها الت�شغيلية بالريال ال�سعودي ،بينما �سيتم تقومي جزء كبري من �إيراداتها والتزاماتها طويلة الأجل (عدا ت�سهيالت ال�صكوك ،والت�سهيالت الإ�سالمية
الأخرى ،والت�سهيالت التجارية بالريال ال�سعودي ،وعن�صر الريال ال�سعودي يف الت�سهيالت املغطاة من قبل  ،K-Eximوالت�سهيالت املغطاة من قبل ،K-Sure
وت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي(�إلى حد م�شاركة ال�صندوق يف متويل امل�شروع)) بالدوالر الأمريكي .لي�س مطلوب ًا من �صدارة االحتفاظ
بربنامج التحوط ملخاطر العملة (�إال يف الظروف التي يتجاوز فيها املبلغ الرئي�سي الرتاكمي للدين الأعلى مرتبة بالريال ال�سعودي ما يعادل  6مليارات دوالر
�أمريكي ويكون متويل �أ�سواق ر�أ�س املال بعمالت �أخرى غري الدوالر �أو الريال ال�سعودي) .وفقا لذلك� ،إذا �سمح ل�سعر ال�صرف �أن يتذبذب بحرية ،و�إذا زادت
قيمة الريال يف مقابل الدوالر الأمريكي ،ف�إن نفقات �صدارة املق ّومة بالريال �سوف تزيد بالن�سبة للدوالر الأمريكي ،وت�سهم بح�صة �أكرب من �إيراداتها املقومة
بالدوالر الأمريكي.
من خالل اتفاقيات داو لت�سويق ونقل املنتجات� ،ستح�صل �صدارة على �إيرادات مقومة بعمالت غري الدوالر الأمريكي والريال ال�سعودي .وحيث �أنه ال يتعني
على �صدار احلفاظ على �أي برنامج حتوط (عدا على النحو املبني �أعاله) ،ف�إن التقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت قد ي�ؤثر �سلبا على قيمة تلك املبيعات
وبالتايل على �صايف الدخل والتدفقات النقدية الناجتة عن هذه املبيعات ،وهو ما قد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على و�ضع �صدارة املايل ونتائج عملياتها،
ويخف�ض من الأموال املتاحة لها لتلبية التزاماتها بالدفع �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك.
ميكن لأي من هذه املخاطر �أن يكون له ت�أثري ملمو�س على الو�ضع املايل ل�صدارة ونتائج عملياتها ،مما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الإيرادات الت�شغيلية
ل�صدارة .وميكن �أن ي�ؤدي هذا بدوره �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الأموال املتاحة لل�شركة للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة
ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
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المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار العموالت:

خالل مرحلة الإن�شاء� ،سيتم متويل جممع �صدارة ب�أموال من م�صادر متنوعة ،بع�ضها ي�ستخدم �أ�سعار عموالت متقلبة .وخالل التقدم يف �سري العمل� ،ستزداد
املبالغ امل�سحوبة على الت�سهيالت املتاحة و�ستتغري تكاليف امل�شروع نتيجة للتغريات يف �أ�سعار الفائدة ق�صرية الأجل امل�ستخدمة ك�سعر �أ�سا�سي لهذه التمويالت.
وحيث �أنه ال يتعني على �صدارة احلفاظ على برنامج حتوط لأ�سعار العموالت ،ف�إن التقلبات يف �أ�سعار العموالت قد ت�ؤثر �سلبا على تكلفة متويل الديون التي
تتكبدها ،مما �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على الو�ضع املايل ل�صدارة .مما قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الأموال املتاحة ل�صدارة للوفاء بالتزاماتها
لتقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبله
مبوجب ال�صكوك.
ي�سمح ل�صدارة ،وفقا ل�شروط معينة� ،أن حت�صل على ديون �إ�ضافية .ومل يتم حتديد معدل العمولة على القرو�ض امل�ستقبلية ،حيث �ستحددها الظروف ال�سائدة
يف ال�سوق يف ذلك الوقت .وحيث �أنه ال يتعني على �صدارة احلفاظ على برنامج حتوط لأ�سعار العموالت ،ف�إن التقلبات يف �أ�سعار العموالت قد ي�ؤثر �سلبا على
تكلفة متويل الديون ،وقد يكون لذلك التمويل ت�أثري �سلبي جوهري على الو�ضع املايل ل�صدارة .مما قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الأموال املتاحة ل�صدارة
للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة
ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار السلع:

�ستطلب �صدارة معادن ثمينة و�سلع معينة لت�شغيل امل�صانع والإنتاج  ،ولكن تكلفة �شراء تلك املواد غري م�ؤكدة .كما �أن توافرها �أو وجود بدائل مقبولة لها ،هي
من الأمور اخلارجة عن �سيطرة �صدارة .وحيث �أنه ال يتعني على �صدارة احلفاظ على برنامج حتوط لأ�سعار ال�سلع ،ف�إن التقلبات يف �أ�سعار املعادن النفي�سة
قد ت�ؤثر �سلبا على تكلفة �إن�شاء امل�شروع ،وقد يكون لها ت�أثري �سلبي جوهري على الو�ضع املايل ل�صدارة .مما قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الأموال املتاحة
ل�صدارة للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،التي يعتمد املُ�صدر على الوفاء بها كي ي�سدد جميع املبالغ امل�ستحقة
والواجبة ال�سداد من قبله مبوجب ال�صكوك.
يمكن أن تؤدي بعض االنتهاكات من قبل بعض المساهمين إلى خروج داو من المشروع ،بما في ذلك إنهاء بعض
اتفاقيات داو لتراخيص التقنية:

وفقا لأحكام اتفاقية امل�ساهمني/ال�شركاء ،هناك ظروف معينة قد تخرج ب�سببها داومن امل�شروع.
�إذا وقعت حادثة تق�صري اعترب فيها �أن ال�شريك/امل�ساهم تابع لداو خمل بواجباته ،ومت الوفاء خمتلف �شروط اتفاقية امل�ساهمني/ال�شركاء ،فيجوز �أن يطلب
ال�شركاء/امل�ساهمون الآخرون (بعد فرتة املناق�شة والتقييم) من ال�شريك/امل�ساهم تابع لداو بيع �أ�سهمه/ح�ص�صه لهم .وبعد ممار�سة هذه الآلية ،يكون
ل�صدارة احلق يف �إنهاء �أي اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات مع داو.
�إذا وقعت حادثة تق�صري اعترب فيها �أن ال�شريك/امل�ساهم التابع لأرامكو ال�سعودية قد وقع منه �إخالل بواجباته ،ومت حتقق خمتلف �شروط اتفاقية ال�شركاء/
امل�ساهمني ،فيجوز �أن يطلب ال�شريك/امل�ساهم تابع لداو (بعد فرتة املناق�شة والتقييم) من ال�شريك/امل�ساهم التابع لأرامكو ال�سعودية �شراء �أ�سهمه/
ح�ص�صه .وبعد ممار�سة هذه الآلية( ،وفرتة من املناق�شات بح�سن نية) يكون لداو احلق يف �إنهاء خمتلف العقود مبا فيها �أي اتفاقية ت�سويق ورفع املنتجات
( )PMLAمع داو واتفاقيات داو للخدمات الفنية ،و بع�ض اتفاقيات داو لتوريد املحفزات غري االمتالكية ،و�ستنتهي حقوق �صدارة لإدخال حت�سينات على
تقنية داو املرخ�صة مبوجب اتفاقيات داو لرتاخي�ص التقنية التي مل يتم بعد ت�سويقها (وبع�ض احلقوق الأخرى مبوجب اتفاقيات داو لرتاخي�ص التقنية)
تلقائيا.
ميكن �أن ي�ؤثر خروج ال�شريك/امل�ساهم التابع لداو �سلبا على �صدارة لأن وجود داو ك�صاحب م�صلحة ملكية يقدم فوائد ا�سرتاتيجية هامة ل�صدارة ،مبا
يف ذلك �سوق البرتوكيماويات العاملي ومعرفة �سل�سلة التوريد التي ترفعها داو ملجل�س �إدارة �صدارة .عالوة على ذلك ،ميكن �أن ي�ؤثر �إنهاء بع�ض االتفاقيات
واحلقوق ذات ال�صلة (كما هو مو�ضح �أعاله) ب�شكل جوهري على عمليات �صدارة ،وهذا بدوره ميكن �أن يكون له ت�أثري ملمو�س على و�ضع �صدارة املايل.
ونتيجة لذلك ،قد يتم تخفي�ض الأموال املتاحة ل�سداد جميع املبالغ امل�ستحقة مبوجب الت�سهيالت (مبا يف ذلك ت�سهيالت ال�صكوك) ب�شكل جوهري ،مما
يخف�ض الأموال املتاحة لل ُم�صدر لإجراء الدفع مبوجب ال�صكوك.

(ب) املخاطر املتعلقة بوثائق �صفقة ال�صكوك وال�صكوك
ُتعتبر قابلية تنفيذ وعد أو تعهد من جانب واحد بالتصرف بطريقة معينة (كما هو مقدم من صدارة في التعهد بتغطية
التكاليف) أمرًا مشكوكًا فيه في المملكة:

�إن الوعد �أو التعهد من جانب واحد بالت�صرف بطريقة معينة (عدا التعهد �أو الوعد من جانب واحد ب�أن يتم ب�شكل غري م�شروط وغري قابل للنق�ض دفع
املبلغ الأ�سا�سي الذي مت اقرتا�ضه ،مبا يف ذلك من خالل �إ�صدار ال�سندات كال�صكوك) قد ال ين�شئ التزام ًا قابال للتنفيذ �أمام املحاكم واللجان الق�ضائية يف
اململكة العربية ال�سعودية.
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فيما يتعلق ب�إ�صدار ال�صكوك ،قامت �صدارة مبنح تعهد بتغطية التكاليف �إلى املُ�صدر ،وافقت فيه على الدفع لل ُم�صدر �أو بالنيابة عنه تكاليف وم�صاريف
حمددة يتكبدها املُ�صدر ،مبا يف ذلك ما يتعلق مبختلف مقدمي اخلدمات والأطراف الثالثة �أخرى .وفيما عدا �إذا ما ر�أت املحكمة �أو اللجنة الق�ضائية ذات
العالقة يف اململكة �أن االلتزامات الواردة �ضمن التعهد بتغطية التكاليف هي ملزمة ل�صدارة نظر ًا لأن املُ�صدر كان يعمل �ضد م�صاحلها اخلا�صة باالعتماد
عليها ،فثمة خماطرة ب�أن التعهد بتغطية التكاليف لي�س ملزم ًا �أمام املحكمة �أو اللجنة الق�ضائية ذات العالقة يف اململكة .ويف هذه احلالة� ،سي�ضطر املُ�صدر
�إلى ا�ستخدام املبالغ املتاحة لتلبية التزاماته مبوجب ال�صكوك لتغطية التكاليف وامل�صاريف امل�ستحقة عليه ملقدمي اخلدمات والأطراف الثالثة واجلهات
الأخرى ،مما يقلل من الأموال املتاحة له للدفع �إلى حملة ال�صكوك.
ُتعتبر قابلية تنفيذ حكم من أحكام وثائق صفقة الصكوك (بما في ذلك الصكوك نفسها) فيما يتعلق بعدم قابلية
خصم الضرائب قد يكون أمرًا مشكوكًا فيه:

قد يتعذر تنفيذ �أي �أحكام واردة يف وثائق �صفقة ال�صكوك (مبا يف ذلك ال�صكوك) فيما يتعلق بالتعوي�ض� ،أو التكاليف الزائدة� ،أو رد النقود �أو عدم قابلية
خ�صم ال�ضرائب ،و�إلى احلد الذي يتم فيه تف�سري ذلك ال�شرط من قبل حمكمة �أو جلنة ق�ضائية خمت�صة يف اململكة على �أنه حماولة ال�سرتداد مبالغ مل يتم
تكبدها فعلي ًا كنتيجة مبا�شرة لإخفاق الطرف التي رفعت �ضده املطالبة.
يتوجب على حملة ال�صكوك املحتملني �أن يالحظوا يف هذا ال�ش�أن على وجه التحديد �أن وثائق �صفقة ال�صكوك (مبا يف ذلك ال�صكوك نف�سها) حتتوي على
�أحكام توافق مبوجبها �صدارة ،ويف حالة ال�صكوك املُ�صدر ،على ت�سديد دفعات �إ�ضافية �إلى امل�ستلم ذي العالقة يف حال وجود �أي خ�صم �أو اقتطاع مطلوب
بفعل القانون املنطبق ،بحيث ي�ستلم امل�ستلم املعني املبلغ الكامل امل�ستحق له.
ويف حال رف�ضت �صدارة �أو املُ�صدر التقيد بالتزاماتهما مبوجب هذه الأحكام ،ويف حالة اعتربت حمكمة �أو جلنة ق�ضائية يف اململكة �أن تلك االلتزامات غري
قابلة للتنفيذ ،ف�سيكون هناك خطر ب�إمكانية �أن ي�ستلم حملة ال�صكوك مبالغ �أقل من امل�ستحق لهم مبوجب ال�صكوك.
ُتعتبرقابلية تنفيذ مبلغ دفعة مبكرة إضافية أمرًا مشكوكًا فيه في المملكة:

حتث ال�شريعة الإ�سالمية على النحو املطبق يف اململكة على ت�سديد الديون ،وبالتايل ف�إن توقيع �أي غرامات على امل�ساهمة �أو الدفعات املقدمة (مهما كان
و�صفها) يتم �إيقاعها عند الت�سديد املبكر للدين (مثل – يف حالة ال�صكوك – مبلغ الدفعة املقدمة الإ�ضافية كما هو معرف هناك� ،أو الدفعة املقابلة لذلك
�إلى املُ�صدر من قبل �صدارة مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك) تنطوي على خماطرة ب�أن يتم اعتبارها غري قابلة التنفيذ من قبل املحكمة �أو اللجنة الق�ضائية
يف اململكة .وبالتايل� ،إذا رف�ض املُ�صدر �أن يدفع مبلغ دفعة مبكرة �إ�ضافية �إلى حملة ال�صكوك ،واعتربت �أي حمكمة �أو جلنة ق�ضائية يف اململكة �أن دفع ذلك
املبلغ غري قابل التنفيذ ،ف�ستكون هناك خماطرة ب�أن حملة ال�صكوك لن ي�ستلموا ذلك املبلغ عند اال�سرتداد املبكر لكامل قيمة ال�صكوك مبوجب ال�شرط 3-8
(الإنهاء املبكر ح�سب خيار املُ�صدر).
ثمة مخاطرة بأن تكون اتفاقية اإلجارة غير قابلة للتنفيذ إذا اعتبرت أنها تمثل صفقتين في اتفاقية واحدة تتعلقان بنفس
األصول أو الحقوق أو الخدمات.

مبوجب النظام املعمول به يف اململكة ،يعترب بع�ض العلماء �أنه ال ميكن �أن يكون هناك �صفقتني يف اتفاقية واحدة تتعلق بنف�س الأ�صول �أو احلقوق �أو اخلدمات،
غري �أن فقهاء �آخرين قد ال يظهر لهم مانع من ذلك �إذا كانت ال�صفقتني خمتلفتني يف طبيعتهما.
وبالتايل ،فهناك خطورة ب�أن اتفاقية الإجارة ،الذي مت توثيقها على �أنها (ت�أجري حتى التملك) لأ�صول الإجارة قد ال تكون قابلة للتنفيذ �إذا تبنت حمكمة �أو
جلنة ق�ضائية يف اململكة الر�أي الأول املذكور �آنف ًا.
ويف هذه احلالة ،لن يكون املُ�صدر قادر ًا على تنفيذ دفع املبالغ امل�ستحقة له من �صدارة مبوجب اتفاقية الإجارة ،مما يرتك املُ�صدر دون مبالغ كافية لت�سديد
الأموال امل�ستحقة عليه مبوجب ال�صكوك.
هناك مخاطرة بإمكانية حل المشاركة:

قد تعترب حمكمة �أو جلنة ق�ضائية �سعودية �أن امل�شاركة باطلة �أو منعدمة للأ�سباب التالية:
(�أ)مبوجب نظام ال�شركات ال�سعودي ،ف�إن ال�شركة �أو املن�ش�أة التي مل يتم ت�أ�سي�سها وفق ًا لنظام ال�شركات ال�سعودي �أو التي ال حتمل �صفة ال�شركة �أو
املن�ش�أة املتعارف عليها يف الفقه الإ�سالمي تعترب باطلة .ومل ي�سبق �أن قامت حمكمة �أو جلنة ق�ضائية �سعودية باعتماد وتعريف "امل�شاركة" ،وبالتايل
�إذا وجدت حمكمة �أو جلنة ق�ضائية �سعودية �أن امل�شاركة لي�ست من �أنواع ال�شركات املعروفة يف الفقه الإ�سالمي ،فلن تعترب �شركة امل�شاركة كيان ًا
قانوني ًا مبوجب الأنظمة ال�سعودية.
(ب)يف حال قيام �أحد ال�شركاء ب�سحب م�ساهمته يف امل�شاركة .هناك خطورة ب�أن �إعادة حتويل م�ساهمة �صدارة العينية يف ر�أ�س مال امل�شاركة ،والذي
ميكن �أن يتم يف �أي وقت يف �أو اعتبار ًا من تاريخ اتفاقية امل�شاركة ،ميكن �أن يعترب من قبل حمكمة �أو جلنة ق�ضائية يف اململكة ب�أنه �سحب من قبل
�صدارة مل�ساهمتها يف امل�شاركة ،على نقي�ض ال�صفقة الثنائية التي �أبرمها ال�شريك املنتدب وفق ًا ل�سلطاته للقيام بذلك مبوجب اتفاقية امل�شاركة.
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يف �أي من احلالتني ،ف�إن ثمة خماطرة ب�أن �أي حل للم�شاركة على هذا النحو �سوف يبطل االتفاقيات املربمة بالنيابة عن امل�شاركة (مبا يف ذلك اتفاقية الإجارة
املو�صوفة يف الذمة واتفاقية ال�شراء ،واتفاقية وكالة اخلدمة) ،على الرغم من �أنها من املرجح �أن ت�ستمر ملزمة ب�شكل انفرادي وت�ضامني ،وفق ًا لأحكامها يف
مواجهة ال�شركاء يف امل�شاركة .و�إذا كان هذا هو احلال ،فمن املمكن من خالل كونها قابلة للتنفيذ انفرادي ًا وت�ضامني ًا ،مقابل املُ�صدر و�صدارة ك�شركاء ،فقد
يتحمل امل�صدر م�سئوليات غري متوقع تكبدها ،مما يرتك املُ�صدر دون �أموال كافية لتلبية التزاماته مبوجب ال�صكوك.
وعلى فر�ض �أن الر�أي الثاين هو الذي ي�سود يف حال �أي عملية حل للم�شاركة ،فمن املرجح ب�أن هذا احلل �سي�ؤدي �إلى اعتبار �أ�صول امل�شاركة من قبل حمكمة
�أو جلنة ق�ضائية �سعودية مملوكة من قبل ال�شركاء وفق ًا مل�ساهمتهم يف ر�أ�سمال امل�شاركة (املقوم كما يف تاريخ حل امل�شاركة ،عقب �أي �سحب لتلك امل�ساهمات،
وبالتايل �إذا كان �سبب احلل هو �سحب امل�ساهمة ،ف�إنه ميكن اعتبار �أ�صول امل�شاركة مملوكة بالكامل من قبل املُ�صدر)� .أما التزامات الدفع مبوجب اتفاقية
الإجارة املو�صوفة يف الذمة ،واتفاقية ال�شراء ،واتفاقية وكالة اخلدمة لن تُعترب بال�ضرورة غري قابلة التنفيذ نتيجة لذلك ،ولكن ثمة خماطرة ب�أن تعترب
حمكمة �أو جلنة ق�ضائية �سعودية �أن الدفعات يجب �أن ت�ستحق لكل �شريك بن�سبة ح�صة ملكيته يف �أ�صول امل�شاركة (بالتنا�سب مع م�ساهمة كل منهم يف ر�أ�س
مال امل�شاركة مقوم ًا بتاريخ حل امل�شاركة بعد �أي �سحب لتلك امل�ساهمات) .وبالتايل� ،إذا كان �سبب حل امل�شاركة لي�س ب�سبب �سحب امل�ساهمة ،ولكن ل�صدور
حكم ال يعرتف بامل�شاركة ككيان مبوجب النظام املعمول به يف ال�سعودية ،فثمة خماطرة يف �أن ت�أمر حمكمة �أو جلنة ق�ضائية �سعودية ب�أنه يجب امل�شاركة يف
الدفعات امل�ستحقة لل ُم�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك مع �صدارة ب�صفتها ال�شريك الآخر ،وذلك بالتنا�سب مع ملكية كل منهما يف �أ�صول امل�شاركة .ف�إذا
كان هذا هو احلال ،وبنا ًء على تقييم من قبل حمكمة �أو جلنة ق�ضائية مل�صالح امللكية الن�سبية لل�شركاء لأ�صول امل�شاركة يف حينه ،فمن املمكن �أن يح�صل
املُ�صدر على �أموال غري كافية من �صدارة لت�سديد الدفعات املتعلقة باملبالغ امل�ستحقة عليه مبوجب ال�صكوك .ومن ناحية �أخرى ،فيمكن �أن تعترب حمكمة �أو
جلنة ق�ضائية �سعودية �أنه على الرغم من كون امللكية يف �أ�صول امل�شاركة موزعة بالتنا�سب بني ال�شركاء كما هو مو�صوف �أعاله ،ولكون �أ�صول الإجارة متثل
م�ستحقات املُ�صدر وم�صاحله يف �أ�صول امل�شروع فقط ،ف�إن جميع هذه املبالغ يجب �أن ت�ستمر م�ستحقة لل ُم�صدر وفق ًا لأحكام االتفاقيات ،لكن ال ميكن ت�أكيد
�أن هذا الر�أي �سيكون هو الر�أي ال�سائد.
�إ�ضافة ملا تقدم� ،إذا مت حل امل�شاركة �أو وجد �أنها لي�ست كيان ًا قانوني ًا ،فيمكن �أن تقرر حمكمة �أو جلنة ق�ضائية يف اململكة �أن م�صالح حملة ال�صكوك يف
امل�شاركة قد مت حتويلها �إلى مطالبة بالدين يف �أ�صول الإجارة .ومبوجب النظام واجب التطبيق يف اململكة ،ف�إن حتويل �أو بيع الدين غري م�سموح به عموم ًا،
وبالتايل ف�إن قرار ًا من هذا القبيل ت�أخذه حمكمة �أو جلنة ق�ضائية �سعودية من املرجح �أن ي�ؤدي �إلى جعل ال�صكوك غري قابلة للتداول وفق ًا ملبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية (رغم �أن بع�ض العلماء يقرون بذلك النقل �أو البيع بالقيمة اال�سمية)� .إ�ضافة لذلك ويف هذا ال�سياق ،يتوجب على حملة ال�صكوك املحتملني �أن
يالحظوا �أ�صول امل�شروع فقط تقدر بـ ( %)7.5تقريب ًا املكتملة كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،و�أنه يف الواقع العملي من املحتمل �أن تبقى ال�صكوك قابلة التداول
يف هذه الظروف يف تداول.
المصدر
هناك مخاطرة بإمكانية قيام محكمة أو لجنة قضائية في المملكة باعتبار التزامات الدفع من صدارة إلى ُ
المصدر يعتمد على هذه الدفعات
بموجب وثائق صفقة الصكوك غير قابلة التنفيذ إذا رفضت صدارة دفعها ،حيث أن ُ
كإيراداته الوحيدة لتمكينه من دفع المبالغ المستحقة عليه بموجب الصكوك:

التزامات الدفع اخلا�صة ب�صدارة مبوجب وثائق عملية ال�صكوك ،وعلى وجه اخل�صو�ص اتفاقية الإجارة ،واتفاقية ال�شراء ،واتفاقية وكالة اخلدمة ،والتعهد
بتغطية التكاليف ت�شكل م�صدر الدخل الوحيد لل ُم�صدر .ف�إذا رف�ضت �صدارة مراعاة التزاماتها بالدفع� ،أو طعنت يف �أي من التزاماتها بالدفع �إلى املُ�صدر
على �أ�سا�س عدم قابلية تنفيذها ،فلن يتح�صل املُ�صدر على �أموال كافية لدفع املبالغ امل�ستحقة عليه مبوجب ال�صكوك.
هناك عدد من الأحوال التي ميكن ل�صدارة فيها املجادلة بنجاح ب�أن بع�ض �أو جميع التزاماتها بالدفع �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك غري ملزمة.
و�سيتم �إلقاء املزيد من ال�ضوء على �أهم هذه الأحوال يف هذا الق�سم من ن�شرة الإ�صدار ،ولكنها لي�ست الأ�س�س الوحيدة التي قد تعتمد عليها �صدارة يف بناء
مثل هذا االدعاء ،والتي قد ت�ستند �إلى مبادئ عامة يف القانون �أو ال�سيا�سات العامة ال�سعودية و�/أو باالعتماد على خ�صائ�ص معينة لهيكل وثائق �صفقة
ال�صكوك والعمليات املت�صورة فيها .ولي�س ثمة �ضمان فيما �إذا كانت مثل هذه املطالبة �ستنجح �أم ال .حتى لو �أخفقت �صدارة يف القيام بهذا االعرتا�ض ،ف�إن
الوقت امل�ستنفذ يف �إثبات عدم �صحة هذا االدعاء قد ي�ؤدي �إلى ت�أخريات كبرية يف دفع املبالغ امل�ستحقة حلملة ال�صكوك.
يتعني على حملة ال�صكوك املحتملني مالحظة �أنه قبل تاريخ اكتمال امل�شروع ،ف�إن التزامات الدفع اخلا�صة ب�صدارة �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة
ال�صكوك م�ضمونة من قبل �ضامني االكتمال مبوجب �ضمانات االكتمال ،و�أن التزامات ال�ضمان اخلا�صة ب�ضامني االكتمال الواردة يف تلك االتفاقية من�صو�ص
عليها بو�ضوح يف �إلزامهم� ،سواء كانت التزامات �صدارة مبوجب االتفاقيات ذات العالقة غري �شرعية �أو غري قابلة التنفيذ �أو غري ذلك� .إ�ضافة لذلك فقد
�أعطت �صدارة تعهد ًا منف�ص ًال بدفع جميع املبالغ امل�ستحقة عليها �إلى املُ�صدر �أو لأي طرف �آخر ،ب�أي �صفة كانت ،مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك وفق ًا
لأحكامها مبوجب البند ( 42وثائق ت�سهيالت ال�صكوك) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة كما لو �أن تلك الأحكام قد وردت بالكامل يف تلك االتفاقية التي
تخ�ضع للقانون الإجنليزي وتخ�ضع ل�سلطة املحاكم الإجنليزية الق�ضائية .لكن يتوجب على حملة ال�صكوك املحتملني مالحظة �أوجه الق�صور التي حتيط
بقابلية تنفيذ الأحكام التي ت�صدرها املحاكم الإجنليزية يف اململكة العربية ال�سعودية ،ح�سبما متت مناق�شته يف بند عوامل املخاطرة املعنون بـ "ميكن �أن
تواجه امل�ستثمرين �صعوبات يف �إنفاذ قرارات التحكيم والأحكام الأجنبية يف اململكة" من ن�شرة الإ�صدار هذه.
�أخري ًا ،يتوجب على حملة ال�صكوك املحتملني مالحظة �أن حمكم ًة �أو جلن ًة ق�ضائية �سعودية ما قد تختار منع �صدارة من "الإثراء بدون �سبب" نتيجة اجلدل
ب�أن �أحد االلتزامات �أو �أكرث غري قابلة التنفيذ كما هو مو�صوف �أعاله ،بحيث �أنه ،على �سبيل املثال ،لي�س من املمكن تفادي �سداد املبلغ الأ�صلي والتزاماته
�إلى امل�صدر ،غري �أنه لي�س هناك �ضمان بذلك.
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يتعين على حملة الصكوك المحتملين مالحظة انه ليس لديهم مستحقات مادية في أصول المشروع أو في حقوق
ملكية في أصول المشاركة األخرى ،مثل المساهمة من قبل الشركاء (بما في ذلك المساهمة الرأس مالية العينية
المقدمة من صدارة لحقوقها وفوائدها ومستحقاتها في ونحو وبموجب اتفاقية تأجير األرض الصناعية):

�إن حيازة ال�صكوك ال تخول حملة ال�صكوك احليازة املادية لأ�صول امل�شروع� ،أو ملكية �أ�صول امل�شاركة الأخرى مثل م�ساهمات ال�شركاء (مبا يف ذلك امل�ساهمة
الر�أ�س مالية العينية املقدمة من �صدارة واملمثلة بحقوقها ،وفوائدها ،وم�ستحقاتها يف ونحو ومبوجب اتفاقية ت�أجري الأر�ض ال�صناعية الرئي�سية) .كل �صك
ميثل امل�صلحة اخلا�صة بحامله يف �أ�صول ال�صكوك ،والتي مت حتديدها يف ق�سم "�أحكام و�شروط ال�صكوك  -ال�شرط �( 1-4أ�صول ال�صكوك)" من هذه
الن�شرة ،وت�شمل كافة حقوق وملكية وم�صالح وفوائد امل�صدر ،احلالية وامل�ستقبلية ،يف ونحو ومبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك التي هو طرف فيها �أو التي هو
�أحد امل�ستفيدين منها� ،أو بخالف ذلك له �أي من تلك احلقوق ،وامللكية ،وامل�صلحة ،والفائدة ،ولكنه ال ي�شمل احليازة املادية لأ�صول امل�شروع �أو ملكية �أ�صول
امل�شاركة الأخرى .وكل �صك يخول حامله با�ستالم توزيعات دورية من املُ�صدر للمبالغ املن�صو�ص على ا�ستحقاقها عليه مبوجب �أحكام و�شروط ال�صكوك (كما
هي حمددة يف هذه الن�شرة).

على وجه اخل�صو�ص على حملة ال�صكوك املحتملني مالحظة �أن  -وكما هو مو�ضح مبزيد من التف�صيل يف بند عوامل املخاطرة املعنون بـ "ال�ضمان املمنوح
من �صدارة للدين الأعلى مرتبة (مبا ذلك ت�سهيالت ال�صكوك) حمدود وتنفيذه يخ�ضع لبع�ض ال�شكوك" -الأ�صول املادية ل�صدارة غري م�ضمونة مل�صلحة
م�شاركي التمويل ذوي الأولوية (مبن فيهم املُ�صدر) ،وغري م�شمولة بالتايل كجزء من امللكية امل�ضمونة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،و�أن �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي ،اعتبار ًا من التاريخ الذي ين�ضم فيه �إلى ترتيبات متويل �صدارة كم�شارك متويل ذي �أولوية� ،سيح�صل على رهن ذي �أولوية �أولى على
جممع �صدارة وجميع الأ�صول املادية الأخرى املتعلقة بامل�شروع ،مبا يف ذلك �أ�صول امل�شروع (�إن انطبق) ،و�سوف يعتمد حملة ال�صكوك (من خالل امل�صدر
ب�صفته م�شارك ًا ذا �أولوية يف ال�صكوك) على اتفاقية �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ب�أن يعيد املتح�صالت املتبقية بعد تنفيذ م�صالح ال�ضمان ذات
العالقة التي ميتلكها على الأ�صول املادية ل�صدارة وفق ًا التفاقية التنازل عن م�صالح ال�ضمان مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
�إن م�صالح ال�ضمان التي مت �إن�شا�ؤها مبوجب وثائق �ضمان املُ�صدر مت و�صفها يف هذا الق�سم �أدناه حتت البند الذي عنوانه "ت�شتمل �ضمانات حملة ال�صكوك
ب�شكل رئي�سي على �ضمان احلقوق التعاقدية لل ُم�صدر وفق ًا لوثائق �ضمان امل�صدر .وحملة ال�صكوك لي�سوا م�ضمونني مبا�شرة مبوجب ال�ضمان املقدم من
قبل �صدارة لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي ووكيل ال�ضمان املحلي" .و�إذا ما مت تنفيذها ،ف�ستخول حملة ال�صكوك (من �ضمن �أ�شياء �أخرى) باال�ستفادة من
احلقوق التعاقدية لل ُم�صدر ال�ستالم الدفعات من �صدارة للمبالغ املختلفة مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك .غري �أنها ال تخول حملة ال�صكوك حيازة �أو احلق
يف بيع �أو ت�أجري �أ�صول امل�شروع �أو �أ�صول امل�شاركة الأخرى.
المصدر قد يكون خارج نطاق صالحياته:
هناك مخاطرة بأن إصدار الصكوك من قبل ُ

�إن نظام ال�شركات ال�سعودي ال ين�ص �صراحة على �إ�صدار �أوراق مالية ذات طبيعة م�شابهة لل�صكوك من قبل �شركة �سعودية م�ساهمة (مثل املُ�صدر) .غري
�أنه يجدر بحملة ال�صكوك مالحظة ما يلي:
(�أ) ال يحتوي نظام ال�شركات على �أي �أحكام متنع �صراحة ال�شركة امل�ساهمة ال�سعودية من �إ�صدار �أوراق مالية ذات طبيعة م�شابهة لل�صكوك.
(ب)متثل ال�صكوك م�صالح كل حامل �صكوك يف �أ�صول ال�صكوك ،وال مينع نظام ال�شركات ال�سعودي ال�شركات ال�سعودية من نقل �أي من حقوقها و�/أو
التزاماتها مبوجب �أي عقد تكون طرف ًا فيه.
(ج) النظام الأ�سا�سي لل ُم�صدر يخوله ب�شكل حمدد ب�إ�صدار �سندات مبا يف ذلك �سندات الدين وال�صكوك.
(د)مت اعتماد طرح و�إ�صدار ال�صكوك من قبل هيئة ال�سوق املالية التي تنظم طرح و�إ�صدار الأوراق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.
غري �أنه مل يحدث �سابق ًا يف اململكة �أن �أي �أوراق مالية �أو �سندات ذات طبيعة م�شابهة لل�صكوك كانت عر�ضة للت�أويالت القانونية �أو التنفيذ يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وبالتايل فمن غري امل�ؤكد على وجه التحديد كيف و�إلى �أي حد ميكن �أن تعترب حمكمة �سعودية �أو اللجنة �أن ال�صكوك مت �إ�صدارها ح�سب الأ�صول
من قبل املُ�صدر.
تسليم أصول المشروع بموجب اتفاقية الشراء ليس شرطًا لتاريخ اكتمال المشروع ،والذي تنتهي عنده ضمانات
االكتمال:

من املمكن �أن يحل تاريخ اكتمال امل�شروع دون �أن تكمل �صدارة �إن�شاء جميع �أ�صول امل�شروع مو�ضوع التزامات ال�شراء مبوجب اتفاقية ال�شراء .وهذا يعني على
الرغم من ذلك انتهاء �ضمانات االكتمال بحلول تاريخ اكتمال امل�شروع ،وعليه ف�إن �أي مدفوعات م�ستحقة �أو واجبة ال�سداد بعد ذلك من قبل �صدارة مبوجب
وثائق �صفقة ال�صكوك لن ت�ستفيد من �أحكام تلك الوثائق.
يف حال مل تقم �صدارة ب�إن�شاء جميع �أ�صول امل�شروع ،ف�سوف ي�ؤدي هذا الإخفاق �إلى عدم الت�سليم مبوجب اتفاقية ال�شراء ،مما يت�سبب يف ( )1ا�ستحقاق
دفع تعوي�ضات الت�سليم املت�أخر من قبل �صدارة على �أ�سا�س دوري �إذا ما ا�ستمر عدم الت�سليم هذا بعد التاريخ املحدد كتاريخ اكتمال م�ستهدف ،و(� )2إذا مت
�إنهاء اتفاقية ال�شراء قبل ت�سليم �أ�صول امل�شروع ،فيجب �أن يتم دفع مبلغ �إنهاء �شراء املُ�صدر (لتمويل ا�سرتداد ال�صكوك) الناجم عن ذلك� .إن قابلية تنفيذ
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االلتزام بدفع تعوي�ضات الت�سليم املت�أخر ومبلغ �إنهاء �شراء املُ�صدر يف اململكة هو �أمر م�شكوك يف ح�صوله �إذا ما مت تف�سريه من قبل حمكمة �أو هيئة ق�ضائية
�أخرى يف اململكة كغرامة بد ًال من تقديرات حقيقية للخ�سارة التي مت تكبدها ،وهذه االلتزامات ،يف احلاالت املو�صوفة يف عوامل املخاطرة ،مل تعد ت�ستفيد من
الدعم املقدم من خالل �ضمانات االكتمال اعتبار ًا من تاريخ اكتمال امل�شروع.
عالوة على ذلك ،ففي مثل هذه احلاالت ف�إن قدرة حملة ال�صكوك على طلب �إجراء تنفيذي من قبل �أغلبية الدائنني ذوي الأولوية الالزمة لذلك يف حالة عدم
دفع هذه املبالغ من قبل �صدارة قدرة حمدودة وذلك على النحو املبني يف عوامل املخاطرة بعنوان "متثل ال�صكوك ن�سبة �صغرية من �إجمايل ديون �صدارة
الأعلى مرتبة .تتخذ قرارات الدائنني على �أ�سا�س الن�سبة والتنا�سب ،مما قد يحد من قدرة املُ�صدر املوجه من قبل وكيل حملة ال�صكوك الذي يت�صرف بناء
على تعليمات حملة ال�صكوك على الت�أثريعلى نتائج قرارات الدائنني".
للمصدر وفقًا لوثائق ضمان المصدر.
تشتمل ضمانات حملة الصكوك بشكل رئيسي على ضمان الحقوق التعاقدية ُ
وحملة الصكوك ليسوا مضمونين مباشرة بموجب الضمانات المقدمة من صدارة ألمين ووكيل الضمان الخارجي ووكيل
الضمان المحلي.

�إن التزامات املُ�صدر (من بني �أمور �أخرى) بت�سديد الدفعات مبوجب ال�صكوك م�ضمونة ل�صالح وكالء �ضمان املُ�صدر بالنيابة عن حملة ال�صكوك و�أطراف
�أخرى م�ضمونة من املُ�صدر وفق ًا لوثائق �ضمان املُ�صدر.
مت و�صف م�صالح ال�ضمان النا�شئة عن وثائق ال�ضمان بتف�صيل �أكرث يف ق�سم " ملخ�ص وثائق �صفقة ال�صكوك – وثائق �ضمان املُ�صدر" .وتت�ألف ب�شكل رئي�سي
من التنازل ،على �سبيل ال�ضمان ،مبوجب الأنظمة ال�سعودية �أو القانون الإجنليزي ح�سبما ينطبق ،عن حقوق املُ�صدر كم�شارك متويل ذي �أولوية ،وطرف
م�ضمون مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ،واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،واتفاقية الدائنني واتفاقية احل�ساب ،ووثائق ال�ضمان ،ووثائق التمويل الأخرى،
التي هو طرف فيها �أو له حقوق مبوجبها.

�إن م�صالح ال�ضمان النا�شئة مبوجب وثائق �ضمان املُ�صدر قابلة للتنفيذ بطريقة حمددة ووفق ًا ل�شروط مت و�صفها يف ق�سم " ملخ�ص وثائق �صفقة ال�صكوك
– وثائق �ضمان املُ�صدر" يف ن�شرة الإ�صدارهذه.
يف حال تنفيذ م�صالح ال�ضمان النا�شئة مبوجب وثائق �ضمان املُ�صدر ،فهي تهدف �إلى متكني وكالء �ضمان املُ�صدر لتوجيه املُ�صدر يف ممار�سة حقوقه
التعاقدية امل�ضمونة كما �سلف ذكره� ،أو بدال عن ذلك ،ملمار�سة تلك احلقوق كمتنازل له ووكيل مفو�ض ح�سب الأ�صول �شريطة (عند ال�ضرورة) تلقي التعليمات
من حملة ال�صكوك� ،أو وكيل حملة ال�صكوك بالنيابة عن حملة ال�صكوك .ويجب مالحظة �أن حملة ال�صكوك ال ي�ستفيدون مبا�شرة من م�صالح ال�ضمان التي
متنحها �صدارة مبوجب وثائق ال�ضمان املحكومة بالقانون ال�سعودي .ذلك �أن ا�ستفادتهم من م�صالح ال�ضمان غري مبا�شرة من خالل منح ال�ضمان من قبل
املُ�صدر مبوجب وثائق �ضمان املُ�صدر �إلى وكالء �ضمان امل�صدر.
وفيما يتعلق مب�صالح ال�ضمان التي �أن�ش�أتها وثائق �ضمان املُ�صدر ،فيتوجب على حملة ال�صكوك املحتملني مالحظة ما يلي:
(�أ)�سيكون تناز ًال قاب ًال للتنفيذ �ضد طرف ثالث �إذا مت �إ�شعاره بذلك �أقر به ذلك الطرف الثالث وفقا للأحكام ذات العالقة ،وقد مت �أو �سيتم �إ�شعار
الأطراف املقابلة يف االتفاقيات بذلك التنازل الذي قام مبوجبه امل�صدر مبنح �ضمان وفق ًا لوثائق �ضمان املُ�صدر .غري �أنه يجدر بحملة ال�صكوك
ذوي ال�صلة مالحظة �أن قابلية تنفيذ التنازل املفرت�ض عن طريق ال�ضمان (مثل ذلك املمنوح من قبل املُ�صدر وفقا لوثائق �ضمان املُ�صدر) مل
تخ�ضع بعد للنظر من قبل حماكم اململكة العربية ال�سعودية .و�إذا ما ر�أت حمكمة �أو جلنة ق�ضائية يف اململكة �أن مثل هذا التنازل غري قابل للتنفيذ،
فقد يواجه حملة ال�صكوك �صعوبة �أكرث يف ا�سرتداد املبالغ امل�ستحقة لهم مبوجب ال�صكوك.
(ب)مبوجب وثائق �ضمان املُ�صدر ،منح املُ�صدر رهنا على ح�ساب ال�صفقة واملبالغ الدائنة القائمة يف ذلك احل�ساب ،ل�صالح وكيل �ضمان املُ�صدر
املحلي ل�صالح (من بني �آخرين) حملة ال�صكوك (�إلى جانب التنازل عن حقوقه فيما يتعلق بح�ساب ال�صفقة والأر�صدة الدائنة املودعة فيه).
ولإن�شاء الرهن ،ف�إن املرتهن يجب �أن يثبت احليازة املادية �أو ال�سيطرة الفعلية على املرهون وال يجوز �أن يكون للراهن �أي حق للت�صرف �أو غري
ذلك من �سيطرة على املرهون .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجب �أن يكون املرهون قاب ًال للبيع .وحيث �أن الرهن املزمع �إن�شا�ؤه على ح�ساب ال�صفقة مل يتم
النظر فيه بعد من قبل حمكمة �سعودية ،ف�إنه ال يزال من غري امل�ؤكد فيما �إذا كانت حمكمة �أو جلنة ق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية �ستعترب �أو
ال تعترب �أن لدى وكيل �ضمان املُ�صدر املحلي حيازة �أو �سيطرة كافية على احل�ساب لإن�شاء رهن �صحيح� ،أو �أن تعترب �أنه قد مت �إن�شاء رهن �صحيح
على الأ�صول التي ميكن بيعها يف �إطار الأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
(ج)مبوجب ال�شريعة الإ�سالمية كما هي مطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية ،ال ميكن تنفيذ فوائد ال�ضمان ب�سبب �إخفاق املدين يف دفع الفوائد �أو مبلغ له طبيعة
الفائدة (مهما كان و�صفه) .وعليه ،ف�إذا ما اعتربت �أي حمكمة يف اململكة العربية ال�سعودية �أن �أي مبلغ ي�ستحق الدفع من قبل املُ�صدر مبوجب ال�صكوك
ميثل دفعة فوائد ،ف�إن هناك خماطرة ب�أن فوائد ال�ضمان املقررة يف وثائق �ضمان املُ�صدر قد ت�صبح غري نافذة فيما يتعلق بعدم دفعها من قبل املُ�صدر.
(د)�إن منح �أي م�صالح �ضمانية �سي�ضمن فقط مبلغ �إجمايل الدين املتاحة مبوجب �أحكام االتفاقية ذات العالقة ،التي تن�شىء التزام ًا يعترب ب�أنه
م�ضمون كما يف تاريخ منح ال�ضمان ذي العالقة .وبالتايل ،لو مت زيادة املديونية مبوجب ال�صكوك يف �أي وقت بعد تاريخ هذه الن�شرة ،فمن املرجح
�أن يكون من ال�ضروري �أخذ �ضمان �إ�ضايف فيما يتعلق باملبلغ الزائد ،ولي�س هناك ثمة ت�أكيد ب�أن املُ�صدر �سيمتثل اللتزاماته بفعل ذلك� ،أو �أن تكون
الأ�صول غري املعب�أة متاحة لذلك الغر�ض.
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(هـ)ومن �سمات فوائد ال�ضمان املمنوحة مبوجب وثائق �ضمان املُ�صدر هو �أنه قد مت �إعطاء وكالة لوكالء �ضمان املُ�صدر من قبل املُ�صدر فيما يتعلق
بذلك ،مما ميكن وكالء �ضمان املُ�صدر من اتخاذ �أي �إجراءات �ضرورية حلماية واحلفاظ على �أو �إجناز فوائد ال�ضمان ب�صفتهم وكالء امل�صدر
ااملفو�ضني ح�سب الآ�صول .غري �أنه مبوجب الأنظمة واللوائح املنطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إن تعيني (�سواء كان هذا التعيني ح�سب ن�صه
قاب ًال للنق�ض �أم ال) طرف ثالث كوكيل بالفعل� ،أو نائب �أو وكيل مفو�ض بالت�صرف بالنيابة عن �أو با�سم الطرف �أو ال�شخ�ص الذي قام بتعيينه،
يعترب عموم ًا ب�أنه قابل للنق�ض �إال �إذا كانت ال�صالحية مقرونة مب�صلحة مرهونة بنتائج ممار�سة ال�صالحية املذكورة� .إن �صالحيات التوكيل
املمنوحة لوكالء �ضمان املُ�صدر قد مت الن�ص عليها �صراحة ب�أنها غري قابلة للنق�ض ،ولكن هناك �أمر غري م�ؤكد فيما يتعلق ب�إمكانية نق�ض التفوي�ض
برغبة املُ�صدر ،حتى ولو كان ذلك التفوي�ض مقرون مب�صلحة .ومن �ش�أن ذلك �أن يكون له �آثار �سلبية على قدرة وكالء �ضمان املُ�صدر بتنفيذ
ال�ضمان بالنيابة عن حملة ال�صكوك والأطراف امل�ضمونة الأخرى من املُ�صدر .و �أي ت�صرف يتخذه الطرف الثالث وفق ًا لذلك التفوي�ض قبل �إ�شعار
الطرف الثالث بالنق�ض� ،سيكون نافذ ًا .وحيث �أن وزارة العدل قد �أ�س�ست م�ؤخر ًا ممار�سة ا�ستخدام مناذج حمددة من الوكالة ،فثمة خطر ب�أن
والوكاالت مل�صلحة وكالء �ضمان امل�صدر قد ال يتم ت�صديقها من قبل كاتب العدل.
هناك عدد من الحاالت التي يجوز فيها استرداد قيمة الصكوك قبل تاريخ استحقاقها المقرر:

ت�شتمل �شروط اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،واتفاقية الدائنني على عدد من الأحكام التي ت�سمح ل�صدارة با�سرتداد بع�ض �أو كل الديون الأعلى مرتبة قبل
موعد ا�ستحقاقها .تنطبق بع�ض هذه الأحكام ولي�س جميعها على ت�سهيالت ال�صكوك التي يقدمها املُ�صدر �إلى �صدارة .و�إذا ما مت الدفع امل�سبق لت�سهيالت
ال�صكوك عم ًال ب�أحد هذه الأحكام ،فمن ثم تن�ص �أحكام و�شروط ال�صكوك على ا�سرتداد مبكر لل�صكوك .وبالتايل ،فهناك عدد من احلاالت التي يجوز فيها
�إعادة دفع قيمة ال�صكوك قبل تاريخ ا�ستحقاقها املقرر.

لالطالع على ملخ�ص كامل للأحكام ،وتف�سري �أي منها ينطبق على ت�سهيالت ال�صكوك ،يرجى مراجعة ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية
الأحكام العامة ال�شاملة " ،و "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية الدائنني" ،و"�شروط و�أحكام ال�صكوك" يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
وب�شكل خا�ص ،ولكن لي�س على �سبيل احل�صر ،يجب على حملة ال�صكوك املحتملني مالحظة �أنه وفق ًا لل�شرط ( 3-8الإنهاء املبكر بناء على اختيار املُ�صدر)
وال�شرط املقابل له يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة� ،إما ( )1يف �أي تاريخ توزيع دوري يحل بعد الذكرى اخلام�سة من تاريخ الإقفال� ،أو ( )2يف �أي وقت
مبوجب (�إ�شعار مدته ال تزيد عن �ستني ( )60يوم ًا) بعد وقوع حادثة تنفيذية ،يف كل حالة يكون فيها املُ�صدر قد اختار ا�سرتداد قيمة ال�صكوك (كلي ًا ولي�س
جزئي ًا) ،و�أخطر بذلك �صدارة� ،ستقوم �صدارة بت�سديد قيمة ال�صكوك م�سبق ًا بالكامل ،وبالتايل يقوم املُ�صدر با�سرتداد ال�صكوك بالكامل.
وباملثل ،وفق ًا لل�شرط ( 2-8الإنهاء املبكر لأ�سباب �ضريبية) وال�شرط املقابل له يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،يف �أي تاريخ توزيع دوري بعد وقوع حدث
يتعلق بال�ضريبة ،اختار املُ�صدر وفقا له ا�سرتداد قيمة ال�صكوك (كلي ًا ولي�س جزئي ًا)� ،ستقوم ال�شركة بت�سديد قيمة ال�صكوك م�سبق ًا بالكامل ،وبالتايل يقوم
املُ�صدر با�سرتداد ال�صكوك بالكامل.
ووفق ًا لل�شرط ( 4-8الإنهاء بعد وقوع حدث يتعلق بالدائنني) ،يقوم املُ�صدر با�سرتداد ال�صكوك مقابل مبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق بتاريخ �إنهاء الناجم
عن حادث يتعلق بعقد الدائنني (ح�سب تعريف كل منهما الوارد يف ال�شرط ( 4-8الإنهاء عقب حادث يتعلق بالدائنني) عند حدوث حدث يتعلق بالدائنني).
ويت�ضمن احلدث الذي يتعلق بالدائنني �أن ت�صبح �صدارة ملزمة وفقا للفقرة الفرعية (ب) من البند ( 8-10الدفعة الإلزامية – حادثة اخل�سارة الكلية)،
�أو تختار -وفق ًا للفقرة الفرعية (�أ) من البند ( 9-10الدفعة الإلزامية -حادثة اخل�سارة الكلية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة� ،أو ت�صبح ملزمة وفق ًا
للبند ( 8-10الدفعات الإلزامية الأولية– ت�سهيالت ال�صكوك) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،بالقيام بالت�سديد املبكر لكامل قيمة ت�سهيالت ال�صكوك.
وبالتايل هناك عامل خماطرة ،يتمثل يف �أنه ،ويف ظروف خمتلفة ،بع�ضها خارج نطاق �سيطرة �صدارة واملُ�صدر ،ميكن ا�سرتداد ال�صكوك كلي ًا �أو جزئي ًا يف
وقت مبكر ،با�ستثناء اال�سرتداد املبكر لل�صكوك وفق ًا الختيار املُ�صدر يف ال�شراء مبوجب ال�شرط ( 3-8الإنهاء املبكر بناء على اختيار املُ�صدر) ،ح�سبما ورد
و�صفه �أعاله ،ومن ثم فقط ويف ظروف حمدودة كما هو مو�ضح يف ذلك ال�شرط ( 3-8الإنهاء املبكر بناء على اختيار املُ�صدر) ،لن يكون هناك تعوي�ض على
�شكل عالوة �أو مبلغ جابر �أو �أية مدفوعات �أخرى للم�ستثمرين مقابل ذلك اال�سرتداد املبكر.
إذا وقعت حادثة خسارة كلية ،فقد ال تكون هناك أموال كافية متحققة من متحصالت التأمين لتسديد الصكوك بالكامل،
وفي حاالت محددة فقد تكون صدارة غير ملزمة بدفع كامل مبلغ عجز الخسارة الكلية:

�إذا وقعت حادثة خ�سارة كلية تتعلق ب�أ�صول الإجارة ،ومل يتم ا�ستعادة ال�صكوك وفق ًا لل�شرط ( 4-8الإنهاء بعد حادثة تتعلق باتفاقية الدائنني) وذلك ب�سبب
عدم اختيار �صدارة وفق ًا للفقرة الفرعية (�أ) من البند ( 8-10الدفعة امل�سبقة الإلزامية -حادثة اخل�سارة الكلية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة� ،أن
تدفع م�سبق ًا ت�سهيالت ال�صكوك املتعلقة بذلك خالل  60يوم ًا من وقوع حادثة اخل�سارة الكلية املذكورة ،ف�إنه يجب فور ًا بعد ذلك )1( :ا�سرتداد ال�صكوك
وفق ًا لل�شرط ( 4-8الإنهاء بعد حادثة تتعلق بالدائنني) ب�سبب �أن �صدارة �أ�صبحت ملزمة وفق ًا للفقرة الفرعية (ب)( )1من البند ( 8-10الدفعة امل�سبقة
الإلزامية – حادثة اخل�سارة الكلية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة� ،أن تدفع م�سبق ًا كامل ت�سهيالت ال�صكوك .و( )2تلتزم �صدارة وفق ًا للفقرة الفرعية
(ب)( )2من البند ( 9-10الدفعة امل�سبقة الإلزامية -حادثة اخل�سارة الكلية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة� ،أن تدفع م�سبق ًا �أو تدفع مبكر ًا (ح�سب
احلالة) مبلغ ًا ي�ساوي كافة املبالغ القائمة مبوجب كل ت�سهيل �آخر.
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و�إذا كان يتعني ا�سرتداد ال�صكوك وفق ًا للبند (� )1أعاله ،ف�سوف يتم تخفي�ض مبلغ توزيع الإنهاء امل�ستحق الدفع �إلى حملة ال�صكوك مببلغ ي�ساوي مبلغ عجز
اخل�سارة الكلية الذي ينطبق �إذا (�س) مل تكن �صدارة (ب�صفتها مقاول اخلدمات مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة) قد �أخلت يف ت�أدية التزاماتها مبوجب البند
( )4من اتفاقية وكالة اخلدمة يف احل�صول واحلفاظ على عقود ت�أمني معينة تتعلق ب�أ�صول الإجارة� ،أو (�ص) �إذا مل تكن �صدارة (ب�صفتها م�ست�أجر ًا مبوجب
اتفاقية الإجارة) قد �أخلت �أو ق�صرت �أو وقع منها تفريط يف ت�أدية التزاماتها مبوجب اتفاقية الإجارة .ويف حال حتقق �إحدى احلالتني (�س) �أو (�ص) �أعاله،
ف�إن مبلغ توزيع الإنهاء الذي ي�ستحقه حملة ال�صكوك �سيقت�صر على املبالغ املتحققة من �أي عقود ت�أمني (ح�سب التعريف الوارد لهذا امل�صطلح لأغرا�ض وثائق
الدائنني) (�أو �أي عقود ت�أمني �أخرى مت احل�صول عليها وفق ًا التفاقية وكالة اخلدمة) وتكون م�ستحقة الدفع حل�ساب ال�صفقة وفقا التفاقية وكالة اخلدمة �أو
(ح�سب احلالة) اتفاقية الإجارة و�إلى احلد امل�سموح به مبوجب �أحكام وثائق الدائنني .ويف هذا اخل�صو�ص ،ينبغي �أن يدرك حملة ال�صكوك �أن �صدارة ملزمة
مبوجب �أحكام وثائق الدائنني �أن تطبق عقود الت�أمني (�أو �أي عقود ت�أمني �أخرى مت احل�صول عليها وفقا التفاقية وكالة اخلدمة) ب�صرامة وفق ًا لأحكام تلك
الوثائق ،مما قد ينجم عنه �أن يكون مبلغ توزيع الإنهاء امل�ستلم من قبل حملة ال�صكوك يف هذه الظروف �أقل من املبلغ الذي قد يكون عليه احلال يف و�ضع
خمتلف� ،أو يف �أحوال معينة مو�ضحة يف وثائق الدائنني قد يكون بقيمة �صفر.
مبوجب �أحكام اتفاقية وكالة اخلدمة ،ف�إنه يف حال وقوع حادثة خ�سارة كلية تتعلق ب�أ�صول الإجارة ،يحق لوكيل الدائنني ووكالء ال�ضمان (ح�سبما ينطبق)
االفرتا�ض ب�أن مقاول اخلدمات �سيكون ملزم ًا بدفع كامل مبلغ عجز اخل�سارة الكلية مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة لأغرا�ض حتديد قيمة �أي مطالبة ملمار�سة
حقوق التنفيذ مبوجب وثائق الدائنني �أو اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .وبالتايل ،عند ممار�سة حقوق التنفيذ هذه ،ف�إنه يحق لوكيل الدائنني ووكالء
ال�ضمان �أو �أي منهم (ح�سبما ينطبق) مطالبة �صدارة مببلغ يت�ضمن مبلغا ي�ساوي عجز اخل�سارة الكلية� ،سواء كان �أو مل يكن مبلغ عجز اخل�سارة الكلية مقرر ًا
دفعه يف ذلك الوقت �إلى املُ�صدر (ب�صفته م�ؤجر ًا م�شرتك ًا) مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة .و�إذا ما تقرر قبل ال�سداد النهائي للأموال �إلى الأطراف امل�ضمونة
بعد ممار�سة حقوق التنفيذ تلك ،ب�أن مبلغ عجز اخل�سارة الكلية قد �أ�صبح م�ستحق الدفع من قبل مقاول اخلدمات مبوجب �أحكام اتفاقية وكالة اخلدمة ،ف�إن
املُ�صدر (كطرف م�ضمون وبالتايل حملة ال�صكوك) �سي�شاركون يف متح�صالت حقوق التنفيذ تلك (مبا يف ذلك مبلغ ًا ي�ساوي مبلغ عجز اخل�سارة الكلية)
بالتنا�سب مع الأطراف امل�ضمونة الأخرى وفق ًا لوثائق الدائنني واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .غري �أنه �إذا مل يتقرر ا�ستحقاق دفع مبلغ عجز اخل�سارة
الكلية من قبل مقاول اخلدمات مبوجب �أحكام اتفاقية وكالة اخلدمة قبل وقوع ذلك ال�سداد النهائي ف�إنه�( :أ) �إذا كانت متح�صالت حقوق التنفيذ تلك
غري كافية يف وقت ال�سداد النهائي لت�سوية املطالبات القائمة للأطراف امل�ضمونة (غري املُ�صدر) ،ف�إنه ميكن لتلك الأطراف امل�ضمونة (فيما بينها فقط)
امل�شاركة بالتنا�سب يف بع�ض �أو كامل (ح�سب احلد الذي مل يتم فيه ت�سوية مطالبات الأطراف امل�ضمونة بالكامل) مبلغ ي�ساوي مبلغ عجز اخل�سارة الكلية وفقا
لوثائق الدائنني واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .و (ب) �أي �إجراء بوا�سطة �أو بالنيابة عن حملة ال�صكوك للمطالبة بدفع مبلغ عجز اخل�سارة الكلية (�أو �أي
جزء منها) بعد �أن يكون قد مت دفع ذلك ال�سداد النهائي ،ميكن يف �أحوال معينة ويف ظل غياب �أي مبالغ �أخرى حمتجزة ل�صالح املُ�صدر (كطرف م�ضمون)
مبوجب �أحكام وثائق الدائنني واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة� ،أن تتم ب�شكل منف�صل وم�ستقل عن حقوق املُ�صدر كطرف م�ضمون مبوجب وثائق الدائنني
واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .ويف هذه احلالة� ،سيعتمد حملة ال�صكوك على توفر مبالغ �إ�ضافية لدى �صدارة تكون متاحة يف ذلك الوقت لت�سوية �أي ًا من
مثل هذه املطالبات بالكامل ،ولي�س هناك �ضمان بتحقق ذلك.
وبالتايل ،ف�إنه يف الأو�ضاع املو�صوفة �أعاله ،قد يخ�سر حملة ال�صكوك بع�ض �أو جميع ا�ستثماراتهم يف ال�صكوك.
محدودية الظروف التي يجوز فيها تسريع الصكوك:

مل تن�ص �شهادات ال�صكوك على �أحداث �إخالل معينة �أو �أحداث معينة موجبة للإنهاء .وبد ًال من ذلك ،ت�صبح ال�صكوك قابلة للدفع وم�ستحقة فور ًا فقط يف
الظروف املذكورة يف ال�شرط  12وعنوانه (احلادثة املوجبة للإنهاء) .وب�إيجاز� ،إذا وقعت حادثة ت�ستوجب الإنهاء مبوجب اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة
�أو �إعالن الوكالة ،ووقع تبع ًا لذلك �إجراء تنفيذي ف�إن ال�صكوك �ست�صبح تلقائي ًا وفور ًا م�ستحقة وواجبة الدفع بالكامل مببلغ التوزيع النهائي املنطبق .ولن
ت�صبح ال�صكوك م�ستحقة وواجبة الدفع بعد حادثة الإنهاء با�ستثناء ما كان متوافق ًا مع ال�شرط ( 12احلادثة املوجبة للإنهاء) .ويتوجب على امل�ستثمرين
املحتملني يف هذا ال�ش�أن كذلك مالحظة �أحد عوامل املخاطرة الواردة يف هذه الن�شرة وعنوانه "متثل ال�صكوك ن�سبة �صغرية من �إجمايل ديون �صدارة الأعلى
مرتبة .تتخذ قرارات الدائنني ب�صورة عامة على �أ�سا�س الن�سبة والتنا�سب ،مما قد يحد من قدرة املُ�صدر الذي يوجهه وكيل حملة ال�صكوك الذي يت�صرف
بناء على تعليمات حملة ال�صكوك على الت�أثري على نتائج قرارات الدائنني" ويالحظوا �إمكانية القدرة املحدودة يف الت�أثري على نتائج الت�صويت اخلا�ص ب�أي
�إجراء تنفيذي مقرتح ،حتى و�إن كان احلادث املوجب للإنهاء ذي العالقة قد وقع مبوجب ت�سهيالت ال�صكوك فقط.
مت ت�ضمني الأحداث التي ت�ستوجب الإنهاء التي تنطبق على ت�سهيالت ال�صكوك (والت�سهيالت الأخرى) يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (فيما يخ�ص
حاالت الإخالل العامة املتعلقة بجميع الت�سهيالت) ويف �إعالن الوكالة (فيما يخ�ص �أحداث الإخالل املتعلقة بال�صكوك املتعلقة بت�سهيل ال�صكوك) .وقد
حتققت هذه الأحداث من خالل الأفعال� ،أو الإغفاالت� ،أو احلوادث التي ت�ؤثر لي�س فقط على �صدارة و�أداء امل�شروع ،ولكن حتى على ال�شركات التابعة
ل�صدارة وحتى تاريخ هذه الن�شرة فاملُ�صدر هو ال�شركة الوحيدة التابعة ل�صدارة .وقد مت تلخي�ص هذه الأحداث التي ت�ستوجب الإنهاء يف ق�سم "ملخ�ص
وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة" و"ملخ�ص وثائق ال�صكوك – �إعالن الوكالة" .ومما جتدر مالحظته� ،أن الدائنني ذوي الأولوية
املعنيني ي�ستفيدون من �أحداث �إخالل �إ�ضافية معينة حددتها اتفاقية الأحكام العامة التكميلية ،والتي ال ي�سمح الإخالل بها حلملة الأ�سهم بالت�صويت لأجل
اتخاذ �إجراء تنفيذي يتعلق بذلك ،وال ين�ش�أ وقوع حادثة موجبة للإنهاء مبوجب ت�سهيل ال�صكوك (رغم �أن املبالغ امل�ستحقة مبوجب ال�صكوك قد يتم ت�سريعها
يف النهاية �إلى احلد الذي قوم فيه جمموعات الدائنني الأخرى بالت�صويت مل�صلحة الإجرء التنفيذي يف تلك الظروف).
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االلتزام بدفع مبالغ على شكل فوائد ليس قابل التنفيذًا بموجب األنظمة السعودية:

عند تف�سري وثائق �صفقة ال�صكوك (مبا يف ذلك ال�صكوك نف�سها) ب�شكل �إجمايل� ،أو فردي ،قد ي�ؤدي ذلك �إلى �أن تتو�صل حمكمة �أو جلنة ق�ضائية يف
اململكة العربية ال�سعودية �إلى ا�ستنتاج مفاده �أنه يجب جتاهل خ�صائ�صها التي جعلها متوافقة مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية املنطبقة على �صفقة التمويل
وفقا لل�شريعة الإ�سالمية ،وتبعا لذلك ف�إنه يجب �إعادة تكييف خ�صائ�ص ال�صفقة باعتبارها �صفقة متويل تقليدية (�أي �أنها لي�ست مطابقة ملبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية).
�إذا مت �إعادة تكييف اخل�صائ�ص مما ذكر ،ف�إن االلتزام بدفع مبلغ على �شكل فائدة (مهما كان و�صفه �أو كان ينطوي �أو ال ينطوي على عن�صر جزاء)،
مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر �أي ربح ،فلن يكون عادة قابال للتنفيذ وفقا لأنظمة اململكة .ويرتتب على ذلك �أن الأحكام اخلا�صة بالدفع ،التي
حتددها حمكمة �أو جلنة ق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية والتي تكون يف �شكل ربح وغريها من املبالغ على �شكل الفائدة من قبل �صدارة �إلى املُ�صدر �أو
من املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك (مبا يف ذلك كمبياالت ال�صكوك) ،وال�صكوك ،قد ال يتم تنفيذها من قبل حمكمة �أو جلنة ق�ضائية يف اململكة
العربية ال�سعودية.
�أحد العنا�صر التي قد تدفع حمكمة �أو جلنة ق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية للنظر يف التزامات دفع على �أنها فائدة �أو مبلغ على �شكل فائدة ميكن �أن
يكون ا�ستخدام �سعر �سايبور ( )SAIBORك�سعر مرجعي يف ح�ساب تلك الدفعة �أو املبلغ.
وحتديدا ،قد تقوم حمكمة �أو جلنة ق�ضائية يف اململكة ،بناء على طلب من يدفع مبالغ لها طبيعة الفوائد ،ب�إ�صدار حكم فقط فيما يتعلق باملبالغ الأ�صلية التي
حكمت تلك املحكمة �أو اللجنة الق�ضائية �أنها م�ستحقة وواجبة الدفع ،مع خ�صم املبلغ الذي يكون على �شكل فائدة والذي مت دفعه �سابقا من قبل اجلهة الدافعة
�إلى امل�ستفيد .وهذا ينطبق على خف�ض �أي مبالغ مت دفعها �سابقا من قبل �صدارة لل ُم�صدر� ،أو من قبل املُ�صدر ،فيما يتعلق باملبالغ التي على �شكل فوائد ،مما
يخف�ض بالتايل املبلغ امل�ستحق لل ُم�صدر من �صدارة وبالتايل حلملة ال�صكوك فيما يتعلق بدفع املبالغ الأ�صلية.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،هناك خطر يتمثل يف �أن حمكمة �أو جلنة ق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية (ح�سبما تقت�ضى احلالة) �سوف لن ت�ضع اعتبار ًا لأي
حادث تق�صري با�ستثناء التخلف عن �سداد املبالغ التي تكون على �شكل مبالغ �أ�صلية.
قد ال يتمكن المستثمرون في الصكوك من العثور على مشتر إذا ما احتاجوا إلى التخلص من استثماراتهم قبل تاريخ
االستحقاق:

ال توجد حالي ًا �سوق لل�صكوك ،وقد ال يتطور �سوق لها ،و�إن تط ّور قد ال ي�ستمر .ويف حالة تطور �سوق لل�صكوك فقد يتم تداول ال�صكوك ب�سعر �أقل من
�سعرها عند االكتتاب الأويل ب�سبب عدد من العوامل املختلفة ،مثل �أ�سعار العموالت ال�سائدة ،وحالة �سوق الأوراق املالية امل�شابهة ،والو�ضع املايل ل�صدارة
و�/أو املُ�صدر ،والأداء والتوقعات امل�ستقبلية للن�شاط والظروف االقت�صادية يف اململكة وتو�صيات حمللي الأوراق املالية .و�إذا مل تتطور �سوق ال�صكوك ،فقد
ال ي�ستطيع امل�شرتون �إعادة بيعها� ،أو قد ي�ستغرق بيعها فرتة طويلة من الزمن .وبناء على ذلك ،ف�إن م�شرتي ال�صكوك قد ال ي�ستطيع ت�صفية ا�ستثماره يف
ال�صكوك ب�سهولة.
�ستكون قدرة حملة ال�صكوك على نقل ال�صكوك مقيدة مما �سي�ؤثر على قيمة ال�صكوك.
يحصل حملة الصكوك على دفعات بالمبالغ المستحقة لهم بموجب الشروط بعد حصول الدائنين المضمونين اآلخرين
على المبالغ الخاصة بهم من صدارة بموجب التسهيالت:

يتعني على �صدارة �سداد الدفعات مبوجب كافة �سندات التمويل ذات املرتبة العليا ،مبا يف ذلك �إلى املُ�صدر مبوجب ت�سهيالت ال�صكوك ،يف  15يونيو و15
دي�سمرب �أو �إذا مل ي�صادف ذلك التاريخ يوم عمل ،يف اليوم التايل الذي ي�صادف يوم عمل من نف�س ال�شهر التقوميي (�إن وجد) �أو يوم العمل ال�سابق (�إن مل
يوجد) .هذا علم ًا �أن "يوم العمل" له تعريفات خمتلفة فيما يتعلق بالدفعات املدفوعة من �صدارة �إلى املُ�صدر مبوجب ت�سهيالت ال�صكوك ،ومل�شاركي التمويل
ذوي الأولوية الآخرين مبوجب الت�سهيالت الأخرى� ،أو من قبل املُ�صدر حلملة ال�صكوك مبوجب ال�صكوك .وبالتايل ،قد ي�ستلم املُ�صدر الدفعات من �صدارة
يف تواريخ خمتلفة عن تلك التي ي�ستلم فيها م�شاركوا التمويل ذوي الأولوية دفعاتهم.
يمكن أن يواجه المستثمرون صعوبات في تنفيذ قرارات التحكيم واألحكام األجنبية في المملكة:

املُ�صدر هو �شركة م�ساهمة و�صدارة هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة ،وكالهما ت�أ�س�س مبوجب �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية .يقيم بع�ض �أع�ضاء جمل�س
املديرين يف �صدارة وجميع �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�صدر وجميع م�سئوليهم التنفيذيني وبع�ض م�ست�شاريها الواردة �أ�سما�ؤهم يف ن�شرة الإ�صدار هذه داخل
اململكة العربية ال�سعودية .ويوجد كل �أو جزء كبري من �أ�صول ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية .كما �أن �شركة �أرامكو ال�سعودية ،وهي �أحد �ضامني
االكتمال ،مقرها يف اململكة العربية ال�سعودية.
بينما تخ�ضع وثائق �صفقة ال�صكوك لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية (با�ستثناء �سند ر�سوم املُ�صدر والتنازل اخلارجي) ،هنالك وثائق متويل رئي�سية (مبا
يف ذلك �شروط اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،واتفاقية الدائنني ،و�ضمانات االكتمال) تخ�ضع للقانون الإجنليزي وتخ�ضع (مع بع�ض اال�ستثناءات) ل�سلطة
املحاكم الإجنليزية الق�ضائية .وتعتمد الدفعات مبوجب ال�صكوك يف نهاية املطاف على وفاء كل من �صدارة واملُ�صدر ،ومن املمكن �أي�ض ًا �ضامني االكتمال
كمقدمني ل�ضمانات االكتمال ،وذلك بوفائهم بالتزامات الدفع اخلا�صة بهم وغريها من االلتزامات مبوجب وثائق التمويل� ،سواء كانت حتكمها القانون
الإجنليزي �أو قوانني اململكة العربية ال�سعودية .و�إن مل يفعلوا ذلك ،فقد ي�صبح �ضروري ًا اتخاذ �إجراء بتنفيذ االلتزامات ذات ال�صلة و�/أو املطالبة بتعوي�ضات،
ح�سب مقت�ضى احلال ،والتي قد تكون مكلفة وت�ستغرق وقتا طويال.
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�إن االلتزامات امل�ستندة فقط على القانون الإجنليزي �سوف تكون قابلة للتنفيذ مبوجب �إجراء �أ�صلي �أمام املحاكم ال�سعودية �إلى احلد الذي ال تتعار�ض فيه مع
�أنظمة اململكة العربية ال�سعودية ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .وقد ال تراعي املحاكم ال�سعودية اختيار الأطراف للقانون الإجنليزي باعتباره القانون احلاكم
لأي وثيقة متويل بعينها .ينظر يف اململكة �إلى القانون الأجنبي على �أنه م�س�ألة واقعية يجب �إقامة الدليل لإثبتها ،كما �أن تف�سري القانون الإجنليزي من ِقبل
املحاكم يف اململكة العربية ال�سعودية قد ال يتفق مع تف�سري املحكمة الإجنليزية .تتمتع املحاكم يف اململكة ب�سلطة تقديرية فيما يخ�ص �إقرار اختيار قانون
�أجنبي والنظر يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية �أو غريها وفقا لذلك القانون� ،إذا كانت مقتنعة بوجود �صلة منا�سبة بني اتفاق املعامالت ذات ال�صلة والقانون
الأجنبي الذي مت اختياره .و لن تعرتف املحاكم ب�أي حكم من �أحكام �أي قانون �أجنبي يتعار�ض مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،وال�سيا�سة العامة� ،أو النظام
العام� ،أو الآداب العامة يف اململكة� ،أو �أي قوانني واجبة التطبيق �أو قابلة التطبيق يف اململكة العربية ال�سعودية.
�إن تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم يتطلب وجود نظام املعاملة باملثل مع البلد املعني ،وقد �صادقت اململكة على معاهدة نيويورك ،ولكن االتفاقيات
العاملية املتعلقة بالتطبيق املتبادل للأحكام والتي دخلت اململكة طرفا فيها هي معاهدة اجلامعة العربية بخ�صو�ص تنفيذ الأحكام وامل�ؤرخة يف � 16أبريل
1983م ومعاهدة جمل�س التعاون اخلليجي بخ�صو�ص تنفيذ الأحكام امل�ؤرخة يف  6دي�سمرب 1995م� .إال �أن من املمكن التقدم بطلب لتنفيذ حكم �أجنبي �إذا
�أمكن �إثبات �أن �سلطات البلد الذي �صدر فيها احلكم �سوف تعطي قوة تنفيذية لأحكام املحاكم ال�سعودية بدون اال�ضطرار التخاذ �إجراءات قانونية نحو
احلكم.
�إن نظام التنفيذ ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 53/وتاريخ � 13شعبان 1433هـ (املوافق  03يوليو 2012م) تفر�ض مطلبا ب�أن املحاكم ال�سعودية لي�س لها
�صالحية ق�ضائية يف �أي خالف مت �صدور قرار �أو حكم فيه ،وهذا ال ينطبق �إذا كان هناك اتفاقية ت�شري �إلى حل النزاعات بالتحكيم يف بلد غري اململكة العربية
ال�سعودية� .إ�ضافة لذلك ،ال ميكن �أن يت�ضمن احلكم الأجنبي �أو قرار التحكيم �أي �شيء خمالف لأحكام النظام العام يف اململكة العربية ال�سعودية.
لي�س لل�سوابق الق�ضائية يف اململكة �أي �أثر ملزم على القرارات الالحقة� .إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن قرارات املحاكم يف اململكة العربية ال�سعودية ب�شكل عام ال
ت�سجل .وت�سبب هذه العوامل �شكوك ق�ضائية كبرية.
اتفقت الأطراف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة �أنه يجوز لوكيل الدائنني يف بع�ض احلاالت التي تعذر فيها حل �أي نزاع ين�ش�أ فيما يتعلق باتفاقية الأحكام
العامة ال�شاملة� ،أو �أي وثيقة متويل �أخرى (ويف كل حالة غري تلك التي يحكمها القانون ال�سعودي) على اللجوء �إلى التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية
( .)ICCوقد مت �إدخال اتفاقية نيويورك �إلى حيز التنفيذ يف اململكة العربية ال�سعودية يف  18يوليو 1994م .وعليه فمن املرجح �أن �أي قرار حتكيم �صادر
يف لندن �أو يف مركز دبي املايل الدويل وفقا للأحكام ذات ال�صلة من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (مع مراعاة ما يرد �أدناه) �أن يكون قاب ًال للتنفيذ يف
اململكة العربية ال�سعودية وفقا لأحكام اتفاقية نيويورك .تلتزم اململكة العربية ال�سعودية يف �إطار اتفاقية نيويورك ،باالعرتاف بقرارات التحكيم الأجنبية
وتنفيذها ،ما مل يثبت الطرف املعرت�ض �أحد الأ�سباب الوجيهة لرف�ض التنفيذ مبوجب املادة اخلام�سة من اتفاقية نيويورك� ،أو �إذا وجدت حماكم اململكة
العربية ال�سعودية �أن مو�ضوع النزاع ال ميكن ت�سويته عن طريق التحكيم� ،أو رف�ض تنفيذه ملخالفته لل�سيا�سة العامة للمملكة العربية ال�سعودية (والتي ت�شتمل
على مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية) .مع ذلك مل يتم عملي ًا اختبار ما �إذا كانت املحاكم يف اململكة العربية ال�سعودية �ستطبق حكم التحكيم الأجنبي وفقا لأحكام
اتفاقية نيويورك� ،أو غري ذلك .ووفق ًا لنظام التحكيم ال�سعودي اجلديد ،الذي دخل حيز التنفيذ يف � 18شعبان 1433هـ املوافق  8يوليو 2012م ،والذي مل يتم
بعد اختباره يف املحاكم واللجان الق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إنه يتوجب على �أي حمكمة �سعودية رف�ض النظر يف �أي خالف �إذا ما دخلت �أطرافه
يف اتفاق م�سبق لتقدمي اخلالف للتحكيم وقام املدعى عليه بالتم�سك بذلك الدفع قبل تقدمي دفاعه يف املو�ضوع .و�إذا اتفقت �أطراف ق�ضية يف حمكمة �أثناء
جمريات تلك الق�ضية تقدمي اخلالف �إلى حتكيم ،ف�إن نظام التحكيم يحتم على املحاكم �أن توقف ذلك الإجراء.
متطورة نسبيًا ،وقد يختلف التفسير الشرعي حول مدى امتثال وثائق صفقة
أنظمة المملكة المتعلقة بالتنفيذ غير
ّ
الصكوك لمبادئ الشريعة باختالف محاكم المملكة ولجانها القضائية:

�ستخ�ضع وثائق �صفقة ال�صكوك (با�ستثناء وثيقة ر�سوم امل�صدر ولتنازل املُ�صدر اخلارجية) ،لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويتم تف�سريها وفقا لها.
وينبغي �أن يالحظ حملة ال�صكوك املحتملون �أن خمتلف املحاكم واللجان الق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية التي تطبق �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية،
وال �سيما مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ذات ال�صلة ح�سبما يتم تف�سريه وتطبيقه وفقا لتعاليم املذهب الفقهي احلنبلي ،قد تقوم بفهم �أو تطبيق� ،أو �إعادة فهم
�أي وثيقة من وثائق �صفقة ال�صكوك (مبا يف ذلك ال�صكوك) ب�صورة خمالفة ل�شروطها .ويف هذا ال�صدد ،يجوز �أن ترف�ض املحاكم واللجان الق�ضائية يف
اململكة العربية ال�سعودية تنفيذ �أي التزامات تعاقدية �أو غريها �إذا ر�أت �أن التنفيذ �سيكون خمالفا ملبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،التي يتم تف�سريها وفقا لتعاليم
املذهب احلنبلي.
ومتلك جلنة ت�سوية منازعات الأوراق املالية وجلنة اال�ستئناف يف اململكة االخت�صا�ص احل�صري للنظر والبت يف �أي دعوى� ،أو �إجراء قانوين� ،أو ق�ضائي،
ولت�سوية �أي خالفات قد تن�ش�أ عن� ،أو فيما يتعلق بامل�سائل املتعلقة بالأوراق املالية .وينبغي على حملة ال�صكوك املحتملني مالحظة �أنه ،على حد علم املُ�صدر،
ال توجد �سابقة ق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية لتف�سري �أو تنفيذ �أحكام �أوراق مالية ذات طبيعة مماثلة لل�صكوك .وعليه ،من غري امل�ؤكد الإملام متام ًا
بالكيفية التي ،واملدى الذي يتم فيه تنفيذ ال�صكوك ،و�/أو وثائق �صفقة ال�صكوك (�أو �أي واحد منها) من قبل جلنة ت�سوية منازعات الأوراق املالية� ،أو جلنة
اال�ستئناف� ،أو �أي �سلطة ق�ضائية �أخرى يف اململكة العربية ال�سعودية.
وقد وافقت احلكومة على �إعادة ت�شكيل النظام الق�ضائي يف اململكة العربية ال�سعودية ،مبا يف ذلك �إن�شاء حمكمة ُعليا ،وكذلك حمكمة جتارية ،وحمكمة
للأحوال ال�شخ�صية ،وحماكم عمالية .وقد مت �إ�صدار نظام الق�ضاء اجلديد ونظام ديوان املظامل يف اململكة العربية ال�سعودية باملر�سوم امللكي رقم م78/
بتاريخ 1429/9/19هـ ،املوافق � 1أكتوبر 2008م� ،إال �أنه مل يدخل بعد حيز التنفيذ ب�شكل كامل .ومبوجب نظام الق�ضاء اجلديد ،تتولى املحكمة ال ُعليا جميع
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املهام الأخرى ،عدا بع�ض امل�س�ؤوليات الإدارية اخلا�صة مبجل�س الق�ضاء الأعلى ،والذي ميثل حالي ًا �أعلى حمكمة يف اململكة العربية ال�سعودية� .سوف يحال
اخت�صا�ص ديوان املظامل احلايل بالنظر والبت يف املنازعات التجارية �إلى املحكمة التجارية اجلديدة كجزء من عملية �إعادة الهيكلة هذه .ولي�س من الوا�ضح
حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه �أثر �إعادة الهيكلة هذه على ال�صكوك ووثائق �صفقة ال�صكوك� ،أو �أي مطالبات تتعلق بها.
يجدر بحملة ال�صكوك مالحظة �أن خمتلف م�ست�شاري ال�شريعة الإ�سالمية ،واملحاكم ،واللجان الق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية ،قد يخرجون بوجهات
نظر خمتلفة حول ق�ضايا متماثلة ،وبالتايل يتعني على حملة ال�صكوك املحتملني الراغبني يف ذلك الت�شاور مع م�ست�شاريهم القانونيني وال�شرعيني للح�صول
على م�شورتهم ب�ش�أن مدى امتثال ال�صكوك ،ووثائق �صفقة ال�صكوك لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .ينبغي على حملة ال�صكوك �أي�ض ًا مالحظة �أنه على الرغم
من �أن امل�ست�شار ال�شرعي لدى دويت�شه بنك ،وجلنة الرقابة ال�شرعية امل�شرتكة لدى �شركة الإمناء لال�ستثمار و�شركة البالد لال�ستثمار واللجنة ال�شرعية لدى
�شركة الريا�ض املالية قد �أ�صدرت فتاوي وت�صاريح ت�ؤكد �أن ال�صكوك ،وبع�ض وثائق �صفقة ال�صكوك تتوافق مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،ف�إن مثل هذه
الت�صريحات لن تعترب ملزمة على حمكمة �أو جلنة ق�ضائية يف اململكة ،مبا يف ذلك يف �سياق الإجراءات املتعلقة ب�إع�سار �أو �إفال�س املُ�صدر �أو �صدارة ،و�أن �أي
حمكمة �أو جلنة ق�ضائية يف اململكة �سيكون لها حرية الت�صرف يف �أن تقرر بنف�سها ما �إذا كانت ال�صكوك �أو وثائق �صفقة ال�صكوك ،والرتتيبات ذات ال�صلة
بها�( ،أو �أي جزء منها) تتوافق مع �أنظمة اململكة ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،وبالتايل هي واجبة النفاذ يف اململكة العربية ال�سعودية.
المصدر على الوفاء بالتزاماتهما بموجب وثائق
قد يؤثر االمتثال لنظام اإلفالس في المملكة على قدرة صدارة أو ُ
الصفقة:

ميكن �أن ت�ؤثر �أنظمة الإفال�س ال�سعودي �سلب ًا على قدرة �صدارة� ،أو املُ�صدر على الوفاء بالتزاماتهما مبوجب وثائق ال�صفقة يف حالة �إع�سار �صدارة �أو املُ�صدر.
وهناك �سوابق قليلة للتكهن ب�أن املطالبات املقدمة بوا�سطة حملة ال�صكوك� ،أو بالنيابة عنهم� ،أو وكيلهم ،و�/أو �أي مف ّو�ض من قبلهم ميكن �أن تتم ت�سويتها،
وعليه ال ميكن ت�أكيد �أن حملة ال�صكوك �سيح�صلون على قيمة مطالباتهم بالكامل �أو حتى على �أي منها يف هذه الظروف.
يجب على المستثمرين في الصكوك االعتماد على إجراءات نظام المقاصة:

ت�صدر ال�صكوك فقط يف �شكل معنوي رئي�سي م�سجل ،و�سوف متثلها يف جميع الأوقات م�صلحة امل�ستثمرين يف ال�صك الرئي�سي والتي �ستودع مع وكيل حملة
ال�صكوك يف تاريخ الإقفال .ولن يكون من حق حملة ال�صكوك احل�صول على �شهادات يف �شكل حمدد .وحتتفظ تداول ب�سجالت م�صالح امل�ستفيدين يف
ال�صك الرئي�سي لدى وكيل حملة ال�صكوك .ويف حني يتم متثيل ال�صكوك من قبل ال�صك الرئي�سي ،ي�صبح مبقدور امل�ستثمرين التداول يف م�صاحلهه املنفعية
فقط من خالل نظام املقا�صة والت�سوية لدى امل�سجل ،وي�سدد املُ�صدر التزاماته مبوجب ال�صكوك من خالل نظام املقا�صة والت�سوية .يعتمد امل�ستفيد �صاحب
امل�صلحة يف ال�صك الرئي�سي على �إجراءات نظام املقا�صة والت�سوية لدى امل�سجل وامل�شاركني فيه فيما يتعلق بالدفعات مبوجب ال�صكوك.
يعتزم مدراء االكتتاب وم�ستقبلو العرو�ض ،ورمبا �أحد �صانعي ال�سوق ،ومع بذل جهود معقولة و�شريطة احل�صول على املوافقات التنظيمية الداخلية ،القيام
ب�إعطاء ت�سعري ا�سرت�شادي يتعلق بال�صكوك و�/أو عمل �سوق لها ،دون �أن يكونوا ملزمني بذلك .وال توجد حالي ًا �سوق ثانوية قائمة بذاتها لل�صكوك ،وال يوجد
�ضمان بت�أ�سي�س مثل هذا ال�سوق بعد �إ�صدار ال�صكوك� .إن �أي بيع لل�صكوك من قبل حملة ال�صكوك يف ال�سوق الثانوية التي قد تن�ش�أ قد يكون ب�سعر �أدنى
من �سعر ال�شراء الأ�صلي لل�صكوك .انظر بهذا ال�صدد ق�سم عوامل املخاطرة �أعاله بعنوان " قد ال يتمكن امل�ستثمرون يف ال�صكوك من العثور على م�شرتين
لل�صكوك �إذا ما احتاجوا �إلى التخل�ص من ا�ستثماراتهم قبل تاريخ اال�ستحقاق".
قد ال تكون الصكوك مناسبة لجميع المستثمرين:

ال�صكوك هي �أدوات معقدة ،ورمبا ال تكون اال�ستثمار املنا�سب جلميع امل�ستثمرين .يجب على كل م�ستثمر حمتمل يف ال�صكوك حتديد مدى مالءمة هذا
اال�ستثمار يف �ضوء ظروفه اخلا�صة .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ينبغي �أن يتوفر لدى كل م�ستثمر حمتمل ما يلي:
(�أ)املعرفة واخلربة الكافية لإجراء تقييم مفيد لل�صكوك ،ومزايا وخماطر اال�ستثمار يف ال�صكوك ،وفهم املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
(ب)املعرفة ،والقدرة على الو�صول �إلى �أدوات حتليلية منا�سبة لتقييم اال�ستثمار يف ال�صكوك ،وت�أثري ال�صكوك على املحفظة اال�ستثمارية الكلية للم�ستثمر،
وذلك يف �سياق و�ضعه املايل اخلا�ص.
(ج)املوارد املالية الكافية ،وال�سيولة لتحمل جميع املخاطر املرتتبة على اال�ستثمار يف ال�صكوك ،ال�سيما عندما تختلف ُعملة امل�صدر عن عملة امل�ستثمر
املحتمل.
(د)الفهم الدقيق ل�شروط ال�صكوك والدراية ب�سلوك امل�ؤ�شرات والأ�سواق املالية ذات ال�صلة.
(هـ)القدرة على تقييم (مبفرده �أو مب�ساعدة م�ست�شار مايل) ال�سيناريوهات املحتملة للعوامل االقت�صادية وغريها التي قد ت�ؤثر على اال�ستثمار ،وقدرته على
حتمل املخاطر ذات ال�صلة.
ال�صكوك هي �أدوات معقدة ،ميكن �شرا�ؤها باعتبارها و�سيلة للحد من املخاطر �أو زيادة العائد يف ظل وجود بع�ض املخاطر املفهومة ،واملدرو�سة ،واملنا�سبة
للمحفظة ال�شاملة للم�ستثمر .يجب على حملة ال�صكوك يف الأ�سواق النا�شئة �إدراك �أن هذه الأ�سواق تخ�ضع ملخاطر �أكرب من الأ�سواق الأكرث منو ًا ،ويت�ضمن

44

ذلك يف بع�ض احلاالت ،خماطر قانونية واقت�صادية و�سيا�سية كبرية .وفقا لذلك ،يتعني على امل�ستثمرين توخي احلذر خا�صة يف تقييم املخاطر ،ويجب �أن
يقرروا ب�أنف�سهم مدى مالءمة ا�ستثمارهم يف �ضوء هذه املخاطر .ينبغي على حملة ال�صكوك املحتملني عدم اال�ستثمار يف ال�صكوك ما مل تتوفر لديهم اخلربة
(�إما مبفردهم �أو مب�ساعدة م�ست�شار مايل) لتقييم كيفية �أداء ال�صكوك يف ظل الظروف املتغرية ،وما ت�أثري هذه التغيريات على قيمة ال�صكوك ،وت�أثري ذلك
اال�ستثمار على املحفظة اال�ستثمارية الكلية للم�ستثمر املحتمل.
تخ�ضع الأن�شطة اال�ستثمارية مل�ستثمرين معينني لأحكام ولوائح قوانني اال�ستثمار� ،أو �إلى املراجعة �أو التنظيم من قبل �سلطات معينة .ويتعني على كل حامل
�صكوك حمتمل ا�ست�شارة م�ست�شاريه القانونيني لتحديد ما �إذا كان و�إلى �أي مدى )1( :متثل ال�صكوك ا�ستثمارات م�شروعة بالن�سبة له ،و( )2ميكن ا�ستخدام
ال�صكوك ك�ضمان للح�صول على �أنواع خمتلفة من القرو�ض ،و( )3غري ذلك من القيود التي تنطبق على �شراء �أو رهن �أي من ال�صكوك من قبل حامل
ال�صكوك .وينبغي على امل�ؤ�س�سات املالية ا�ست�شارة م�ست�شاريها القانونيني� ،أو اجلهات التنظيمية املنا�سبة لتحديد الطريقة املالئمة للتعامل مع ال�صكوك
مبوجب قواعد خماطر ر�أ�س املال� ،أو �أي قواعد و�أنظمة مماثلة.
قد تكون هناك تبعات ضريبية مرتبطة بالدفعات بموجب وثائق التمويل والصكوك:

ميكن �أن يتعر�ض حملة ال�صكوك �إلى دفع �ضريبة دخل �أو �ضريبة مقتطعة �أو زكاة �أو �ضريبة �أخرى يف اململكة العربية ال�سعودية جراء �شراء ال�صكوك �أو
حيازتها �أو بيعها.
يجب على كل حامل �صكوك حمتمل احل�صول على ا�ست�شارة مهنية خا�صة حول الت ِبعات ال�ضريبية ل�شراء وحيازة ال�صكوك والت�صرف بها.
وللمزيد من الإي�ضاحات حول الأمور املتعلقة بال�ضريبة والزكاة ب�ش�أن �شراء ال�صكوك �أو حيازتها �أو بيعها� ،أنظر ق�سم "ال�ضريبة والزكاة" يف ن�شرة الإ�صدار هذه.

(ج) املخاطر املتعلقة باملُ�صدر وعالقة املُ�صدر مع �صدارة
المصدر باألموال الكافية لتسديد مبالغ متعلقة بالصكوك عند
سوف يعتمد حملة الصكوك على صدارة لتزويد ُ
استحقاقها:

املُ�صدر �شركة تابعة ب�شكل غري مبا�شر ل�صدارة .وقد ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  24دي�سمرب 2012م ولي�س لها تاريخ ت�شغيلي .وقد مت ت�أ�سي�س
املُ�صدر ك�أداة متويل حملية ل�صدارة .وتتج�سد الأ�صول املادية لل ُم�صدر يف م�صلحته التنا�سبية يف امل�شاركة ،وحقه يف الدفع من �صدارة مبوجب وثائق �صفقة
ال�صكوك ،وحقوقه كم�ستفيد من ال�ضمانات مبوجب �ضمانات الإكتمال حتى تاريخ �إكتمال امل�شروع� ،إ�ضافة �إلى حقوق امل�صدر باعتباره م�شارك متويل ذا
�أولوية ،وطرف م�ضمون مبوجب وثائق التمويل الأخرى (مبا يف ذلك ،ودون ح�صر ،اتفاقية الأحكام العامة  ،واتفاقية الدائنني ،ووثائق ال�ضمان) ،وحقوقه
كطرف م�ضمون يف املمتلكات امل�ضمونة ومتح�صالت التنفيذ عليها.
وبالتايل� ،سوف يعتمد املُ�صدر كليا (بعد تاريخ �إكتمال امل�شروع والإفراج عن �ضمانات االكتمال) يف الوفاء بالتزاماته بت�سديد دفعات مبوجب ال�صكوك على
وفاء �صدارة بالتزاماتها يف ت�سديد الدفعات امل�ستحقة على �صدارة للم�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك (ملزيد من املعلومات راجع ق�سم "ملخ�ص وثائق
�صفقة ال�صكوك" من ن�شرة الإ�صدار هذه)� ،أو بخالف ذلك على القدرة على ا�ستالم القيمة من حقوق املُ�صدر مبوجب الرتتيبات التعاقدية تلك .تعتمد قدرة
�صدارة على ت�سديد هذه االلتزامات �إلى حد بعيد على و�ضعها املايل ونتائج عملياتها .ويف حالة حدوث تغيري �سلبي يف و�ضعها املايل �أو نتائج عملياتها ،قد ال
يتوفر لل ُم�صدر املال الكايف ل�سداد جميع املبالغ امل�ستحقة على �أو فيما يتعلق بال�صكوك.

املُ�صدر �شركة تابعة ب�صورة غري مبا�شرة ل�صدارة ،و�صدارة بدورها ي�سيطر عليها ب�صورة غري مبا�شرة �ضامنو االكتمال ،وهذه العالقات ميكن �أن ت�ؤدي
�إلى ت�ضارب يف امل�صالح مع حملة ال�صكوك.
املُ�صدر هو �شركة تابعة ل�صدارة ب�صورة غري مبا�شرة ،وعلى الرغم من �أن �صدارة تخ�ضع لتعهدات �سلبية مثلما مت تو�ضيحه يف ق�سم "ملخ�ص وثائق
التمويل الرئي�سية  -اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة -التعهدات" ،ويخ�ضع املُ�صدر �إلى تعهدات �سلبية حتد من ن�شاطه مبا يف ذلك ما ا�شتمل عليه ال�شرط
( 5التعهدات) من ال�شروط اخلا�صة بال�صكوك� ،إال �أن املخاطرة هنا تتج�سد يف �أن �صدارة قد ت�سعى لال�ستفادة من املُ�صدر على نحو ال يتوافق مع وثائق
التمويل� ،أو مبا ي�سمح ل�صدارة بتفادي التزاماتها مبوجب وثائق التمويل.
�إذا وقع حادث تق�صري ،قد ت�سعى �صدارة ال�ستغالل موقفها كطرف م�ساهم ب�شكل غري مبا�شر يف املُ�صدر لإعاقة �أو �إحباط اجلهود التي يبذلها حملة ال�صكوك
لتنفيذ التزامات ال�ضمان اخلا�صة بهم وتوجيه املُ�صدر عند م�شاركته يف ترتيبات الدائنني يف �إطار اتفاقية الدائنني ،مما يحد من قيمة املبالغ امل�سرتدة
مبوجب ال�صكوك .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ف�إن القانون املعمول به يف ال�سعودية ال مينع قيام ال�شركة املدرجة �أ�سهمها يف تداول تعمل وفق ًا مل�صلحتها
اخلا�صة ،من الت�صرف �ضد م�صالح ال�شركة الأم �أو ال�شركة الأم الرئي�سية (وبالتايل م�ساهمي تلك ال�شركة الأم �أو ال�شركة الأم الرئي�سية) .ويف �سياق
ال�صفقة ،ف�إن مثل هذه الت�صرفات قد ت�شمل )1( :الت�صويت ل�صالح اتخاذ �إجراء تنفيذي مبوجب اتفاقية الدائنني )2( .الت�صويت ل�صالح تنفيذ م�صالح
ال�ضمان املمنوحة من قبل �صدارة مبوجب وثائق ال�ضمان وحت�صيل وتوزيع العوائد� )3( .إنهاء اتفاقية الإجارة واتفاقية ال�شراء ووثائق �صفقة ال�صكوك
الأخرى )4( .مالحقة �صدارة من خالل املحاكم يف اجنلرتا �أو اململكة العربية ال�سعودية جراء عدم الدفع �أو عدم الأداء .و� /أو ( )5مالحقة �ضامني االكتمال
فيما يتعلق بال�سداد مبوجب �ضمانات الإكتمال.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

المصدر .وبشكل عام
ليس لحملة الصكوك عالقة تعاقدية مباشرة مع صدارة أو ضامني االكتمال وإنما عالقتهم مع ُ
المصدر:
يجب أن يمارس حملة الصكوك حقوقهم من خالل وكيل حملة الصكوك ووكالء ضمان ُ

لي�س حلملة ال�صكوك عالقة تعاقدية مبا�شرة مع �صدارة �أو مع �ضامني االكتمال ،فال�صكوك متثل التزامات حلملة ال�صكوك على املُ�صدر فقط.
مبوجب ال�شروط ،ال يحق لأي حامل �صكوك القيام ب�أي �إجراءات مما يقوم به وكيل حملة ال�صكوك �أو وكالء �ضمان املُ�صدر �ضمن ال�سياق االعتيادي للأعمال
مبوجب �أي وثيقة من وثائق التمويل (كما هي معرفة يف ال�شروط) �إال �إذا (�أ) �أخفق وكيل حملة ال�صكوك �أو وكالء �ضمان املُ�صدر (ح�سب احلالة) و�أ�صبحوا
ملزمني ب�إجراء ت�صرف و�أخفقوا يف القيام بذلك خالل  30يوم ًا من ن�شوء التزامهم بذلك الإجراء ،وا�ستمر �إخفاقهم يف ذلك ،و(ب) كان حامل ال�صكوك
املعني (�أو حامل ال�صكوك مع حملة ال�صكوك الآخرين الذين يقرتحون اتخاذ ذلك الإجراء) ميتلكون ما ال يقل عن  %25من �إجمايل القيمة اال�سمية
لل�صكوك القائمة.
حتديد ًا� ،إذا �أ�صبح حملة ال�صكوك خمولني بالت�صرف من خالل ممار�سة � -أو توجيه املُ�صدر ملمار�سة  -حقوقهم مبوجب وثائق التمويل (كما هي معرفة
يف ال�شروط) ب�سبب امتناع وكيلهم عن الت�صرف �أو خالف ذلك ف�إنه يتعني عليهم القيام بذلك ب�شرط املراعاة الدائمة لاللتزامات ،والقيود ،واملطلوبات
اخلا�صة باملُ�صدر �أو املفرو�ضة عليه مبوجب وثائق الدائنني واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .وقد ُيط َلب من حملة ال�صكوك الذين �أ�صبحوا خمولني
بالت�صرف �أن يوقعوا على تعهد (بال�صيغة املو�ضحة يف �إعالن الوكالة) قبل �أن ي�صبح ب�إمكانهم امل�ضي قدم ًا يف الإجراء الذي �سيقومون به� .إن االلتزامات
والقيود واملطلوبات اخلا�صة باملُ�صدر �أو املفرو�ضة عليه (ب�صفته م�شارك ًا متويل ذي �أولوية يف التمويل وطرف ًا م�ضمون ًا) مبوجب وثائق الدائنني واتفاقية
الأحكام العامة ال�شاملة ،قد مت تلخي�صها يف هذه الن�شرة ،وخ�صو�ص ًا يف ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة " والق�سم
"ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية الدائنني" ،والق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية احل�سابات" ،وهذه الوثائق وبع�ض وثائق التمويل
الأخرى (مبا يف ذلك �ضمانات االكتمال) متاح ن�سخ منها لالطالع عليها من قبل حملة ال�صكوك املحتملني ملدة  20يوم ًا قبل تاريخ الإقفال وبعد ذلك ،ما
دام هناك مبالغ ما زالت م�ستحقة الدفع مبوجب ال�صكوك ،من قبل حملة ال�صكوك� ،أثناء �ساعات العمل االعتيادية يف �أي يوم من �أيام الأ�سبوع (با�ستثناء
�أيام اخلمي�س واجلمع والعطل الر�سمية) يف املكتب املحدد لوكيل حملة ال�صكوك (ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة ,املكتب الرئي�سي لأت�ش ا�س بي
�سي� ،شارع العليا ،حي املروج� ،ص ب  ،9084الريا�ض  ،11413اململكة) .ويتوجب على حملة ال�صكوك قراءة هذه امللخ�صات واالتفاقيات ب�أنف�سهم ،واالطالع
على الأحكام الواردة فيها.

(د) املخاطر املتعلقة بوثائق الدائنني وال�ضمان املمنوح من قبل �صدارة و�/أو امل�صدر عن مديونيتها
محدودية الرجوع على الجهات الراعية في سداد المديونية:

با�ستثناء ما كان وفقا ل�ضمانات االكتمال ،والتي �سوف ينتهي توافرها بتاريخ اكتمال امل�شروع ،ال ميلك املُ�صدر (وبالتايل حملة ال�صكوك ووكيل حملة
ال�صكوك) �أي حق رجوع على اجلهات الراعية �أو ال�شركات املنت�سبة لهم (غري �صدارة) ،يف حال عدم وفاء �صدارة بت�سديد �أي من التزاماتها نحو املُ�صدر،
وهي التزامات تخ�ص �صدارة وحدها .لالطالع على و�صف ال�شروط والأحكام اخلا�صة ب�ضمانات االكتمال ،راجع ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية –
�ضمانات االكتمال" يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
وباملثل ،ف�إن االلتزام بت�سديد جميع املبالغ امل�ستحقة فيما يتعلق بال�صكوك �سيكون فقط التزام املُ�صدر ،ولي�س �صدارة �أو �أي من اجلهات الراعية .وكل من
�صدارة واملُ�صدر كيانات ذات غر�ض واحد لها �أ�صول حمدودة كما مت تو�ضيحه يف هذه الوثيقة.
ومبوجب ال�شروط ،يوافق حملة ال�صكوك �أنه ال يحق لهم اتخاذ �أي �إجراءات مما يقوم به ،يف ال�سياق االعتيادي للأعمال ،وكيل حملة ال�صكوك �أو وكالء �ضمان
املُ�صدر مبوجب �أي وثيقة من وثائق ال�صفقة با�ستثناء يف ظروف حمدودة جد ًا ح�سبما ورد و�صفه يف فقرة عوامل املخاطرة �أعاله التي عنوانها "لي�س حلملة
ال�صكوك عالقة تعاقدية مبا�شرة مع �صدارة �أو �ضامني االكتمال .و�إمنا عالقتهم مع املُ�صدر .وب�شكل عام يجب �أن ميار�س حملة ال�صكوك حقوقهم من خالل
وكيل حملة ال�صكوك ووكالء �ضمان املُ�صدر" .و�إذا �أ�صبح لدى حملة ال�صكوك احلق يف اتخاذ مثل هذا الإجراء ،ف�إن عليهم القيام بذلك مع املراعاة الدائمة
ومبا يتوافق مع االلتزامات والقيود واملطلوبات اخلا�صة بـاملُ�صدر �أو املفرو�ضة عليه مبوجب وثائق الدائنني ذات العالقة واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
سوف تتحمل صدارة ديونًا كبيرة ،وقد تتكبد ديونا إضافية كبيرة في المستقبل وفقًا ألحكام وثائق التمويل) ،وقد تعجز
المصدر:
عن الوفاء بالتزاماتها تجاه ُ

�ستتحمل �صدارة مديونية كبرية فيما يتعلق بتمويل امل�شروع الذي يعد طرح ال�صكوك جزء ًا منه ،ووفق ًا لكل من هذا الطرح والت�سهيالت االئتمانية الأخرى
(التي ميكن الدخول فيها قبل� ،أو بالتزامن مع� ،أو بعد طرح ال�صكوك) .بعد اكتمال هذا الطرح كما يف تاريخ هذه الن�شرة� ،سوف تتحمل �صدارة ديون طويلة
الأجل بنحو  1.66مليار دوالر �أمريكي� .إن مديونية �صدارة الكبرية قد حتد من مرونتها يف التخطيط من �أجل� ،أو التفاعل نحو التغيريات التي تطر�أ على
ن�شاطها التجاري وال�صناعة التي تعمل فيها.
و�ستكون �صدارة قادرة على تكبد ديون �إ�ضافية من املحتمل �أن تكون كبرية من وقت لآخر وفق �أحكام و�شروط وثائق التمويل دون حتديث االفرتا�ضات التي
ي�ستند عليها التوقع امل�صريف ب�شرط �أن يتم تكبد ذلك الدين خالل � 12شهر ًا من الإقفال املايل ،مبا يف ذلك الديون الهادفة �إلى (�أ) �إعادة متويل �أو ا�ستبدال
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الديون الأعلى مرتبة �أو االلتزامات بتقدمي مثل هذه الديون � .أو (ب) زيادة الدين الأعلى مرتبة احلايل (يخ�ضع ل�سقوف معينة)� ،أنظر �أي�ضا ق�سم "ملخ�ص
وثائق التمويل الرئي�سية – اتافقية الأحكام العامة ال�شاملة– فئات ديون �إ�ضافية" يف ن�شرة الإ�صدار هذه لالطالع على و�صف ال�شروط التي مبوجبها يجوز
حتمل هذه الديون الإ�ضافية .يجب على حملة ال�صكوك املحتملني مالحظة على وجه اخل�صو�ص �أن �أي ديون تتكبدها �صدارة بهدف متويل مرفق تو�سع
�أو تطوير م�سموح به� ،أو متويل النق�ص يف تكاليف امل�شروع �ستمثل ديون �إ�ضافية لديون �صدارة املك�شوفة غري امل�سددة ،وذلك على نقي�ض �إعادة التمويل �أو
ا�ستبدال الديون القائمة.
متثل �أ�صول �صدارة ،مبا يف ذلك الإيرادات الناجتة عن ت�شغيل جممع �صدارة ،امل�صدر الوحيد للأموال املتاحة لت�سديد ديونها الأ�صلية والعموالت على
مديونيتها ،مبا يف ذلك الدفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك .علم ًا ب�أن بع�ض البنود �سوف ت�ستحق الدفع قبل ت�سديد خدمة الدين فيما يتعلق
مبديونية �صدارة وفقا للتدفقات النقدية الواردة من ال�صفقة ،كما ورد بتفا�صيل �أكرث يف ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية  -اتفاقية احل�ساب – ح�ساب
الإيرادات اخلارجي" ،و"ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية -اتفاقية احل�ساب -ح�ساب االيرادات املحلي" و"ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية -اتفاقية بنك
احل�ساب -ح�ساب خدمة الدين" .ال ميكن �إعطاء �ضمانات ب�أن �إيرادات �صدارة �ستكون كافية لتلبية هذه املدفوعات مع املحافظة على مبلغ كاف خلدمة
مديونيتها ،الأمر الذي بدوره قد يرتك املُ�صدر دون �أموال كافية ل�سداد جميع املبالغ امل�ستحقة عليه �أواملتعلقة بال�صكوك .و�أي ديون ذات �أولوية �إ�ضافية قد
تكون يف مرتبة م�ساوية وت�سهم بح�صة تنا�سبية يف ال�ضمان مع ت�سهيل ال�صكوك والديون الأخرى ذات الأولوية ،مما قد ي�ؤدي بالتايل �إلى )1( :خف�ض فوائد
ال�ضمان حلملة ال�صكوك وقدرتهم على التحكم ب�إجراءات معينة يتم اتخاذها فيما تعلق بال�ضمان )2( .زيادة املخاطر ب�أن �صدارة لن تكون قادرة على
خدمة ديونها عند ا�ستحقاقها.
يمكن استخدام المصدر كمصدر لمزيد من إصدارات الصكوك:

يتوفر لدى �صدارة القدرة على حتمل الديون ذات الأولوية عن طريق زيادة �إ�صدارات ال�صكوك من خالل املزيد من �إ�صدارات ال�صكوك عن طريق امل�صدر
�شريطة اتخاذ قرار �إداري مبوافقة �أغلبية الدائنني ذوي الأولوية (مبا يف ذلك احل�صول على ت�صويت بااليجاب من حملة ال�صكوك) .ومن �ش�أن هذا �أن
ي�ؤدي �إلى العديد من التعديالت على وثائق التمويل ووثائق م�صدر ال�صكوك مما ي�ؤدي �إلى وجود جمموعة �أخرى من حملة ال�صكوك ممن لهم مطالبات
�ضد امل�صدر .كما يلزم املوافقة على ترتيبات الدائنني بني حملة ال�صكوك وحملة ال�صكوك اجلدد والتفاو�ض ب�ش�أنها يف وقت �إ�صدار املزيد من �إ�صدارات
ال�صكوك – بيد �أن هناك خطرا من �إ�ضعاف �أ�صوات حملة ال�صكوك كمجموعة دائنني ذات �أولوية على افرتا�ض �أن حملة ال�صكوك اجلدد �سي�شكلون جزءا
من نف�س جمموعة الدائنني ذات الأولوية كحملة ال�صكوك الأوليني .وعالوة على ذلك ،فمن املمكن �أن ال تن�سجم م�صالح ت�صويت املجموعات املختلفة من
حملة ال�صكوك.
تمثل الصكوك نسبة صغيرة من إجمالي ديون صدارة األعلى مرتبة .تتخذ قرارات الدائنين على أساس نسبة وتناسب ،مما
قد يحد من قدرة مشارك الصكوك ،الذي يتصرف وفق التوجيهات الصادرة عن وكيل حملة الصكوك حسب تعليمات حملة
الصكوك ،على التأثير على نتائج قرارات الدائنين:

با�ستثناء قرارات معينة تتطلب املوافقة باالجماع �أو تلك ذات الطبيعة �إدارية ،تن�ص اتفاقية الدائنني على اتخاذ القرارات على �أ�سا�س الأغلبية (التي يف حالة
قرار الأغلبية امل�ؤهلة ،يجب �أن يت�ضمن �أغلبية وكالة ائتمان ال�صادرات) ،وتعد هذه القرارات فور اتخاذها مبوجب الأغلبية املطلوبة ،ملزمة لبقية امل�شاركني
يف التمويل ذوي الأولوية .لالطالع على ملخ�ص �أحكام ت�صويت الدائنني ،والأغلبية املطلوبة ذات ال�صلة ،يرجى مراجعة ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل
الرئي�سية – اتفاقية الدائنني) يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
�إن احلجم الن�سبي لت�سهيالت ال�صكوك بالن�سبة لإجمايل الديون ذات الأولوية يعني ب�شكل عام ،وحتى يتم ب�شكل جوهري �إطفاء الدين الآخر ذي الأولوية
القائم احلايل� ،أنه يف حالة طلب ت�صويت الدائنني على �أمر ما ،يتم الو�صول غالب ًا �إلى القرارات التي تدعمها الأغلبية املطلوبة ملجموعات الدائنني ذوي
الأولوية ويكون اتباع م�سار العمل ح�سب توجيهاتها ،حتى و�إن قام وكيل حملة ال�صكوك بناء على تعليمات حملة ال�صكوك بتوجيه م�شارك ال�صكوك للت�صويت
بعك�س ذلك.
على �سبيل املثال ،يف حال وقوع حادثة تق�صري (وهي �أي�ض ًا من احلوادث املوجبة للإنهاء)� ،إذا رغب حملة ال�صكوك يف توجيه م�شارك ال�صكوك لإخطار وكيل
الدائنني من خالل �إ�صدار �إ�شعار البدء يف �إجراءات جرب ال�ضرر ،باتخاذ �إجراءات تنفيذية �ضد �صدارة ،وفق ًا لوثائق التمويل ،ف�إن مثل هذا الإجراء �سي�سمح
به فقط �إذا مت احل�صول على الأغلبية املطلوبة من جمموعات الدائنني ذوي الأولوية .وتعمل الأغلبية املنطبقة على �أ�سا�س انخفا�ضي بحيث ،مع مرور الوقت،
تنخف�ض الأغلبية الالزمة لبدء �إجراء التنفيذ ،وبالتايل �إحتمال متكني حملة ال�صكوك من بدء �إجراء التنفيذ بعد انق�ضاء الوقت.
ويختلف م�ستوى حدود االرتفاع ومعدل االنخفا�ض اعتماد ًا على ما �إذا كان الإجراء التنفيذي يتعلق بحادثة تق�صري (�إخالل) �أو بحادثة تق�صري �أ�سا�سية.
وعلى وجه اخل�صو�ص ،ينبغي الإ�شارة �إلى �أنه فيما يتعلق بحادث التق�صري الأ�سا�سي (مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات ،مبا يف ذلك �إفال�س �صدارة �أو �أحد
اجلهات الراعية) ،خالل الفرتة من ( )1تاريخ الإ�شعار ذي ال�صلة �إلى  30يوم بعد ذلك %75 ،من املبلغ الأ�سا�سي القائم من الدين ذي الأولوية ذي العالقة
ذوي الأولوية (بالت�صويت ككتلة واحدة على �أ�سا�س �أغلبية  )2( ،)%75نهاية الفرتة املذكورة يف البند ( )1لغاية  90يوما بعده ،يتعني احل�صول على ن�سبة
 %50من من املبلغ الأ�سا�سي القائم للدين ذي الأولوية ذي العالقة (للت�صويت ككتلة على �أ�سا�س �أغلبية  )3( )66.66يف �أي وقت بعد الفرتة املذكورة يف
البند ( )2يتعني احل�صول على ن�سبة  %10من املبلغ الأ�سا�سي القائم من الدين ذي الأولوية ذي العالقة (للت�صويت ككتلة على �أ�سا�س �أغلبية  )%50لبدء
�إجراء التنفيذ .يف هذه احلالة� ،إذا مل توافق جمموعة �أخرى من الدائنني ذوي الأولوية على طلب حملة ال�صكوك التخاذ �إجراء التنفيذ ،عندئذ ال ي�سمح
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ب�أخذ �إجراء التنفيذ .وبعد انق�ضاء فرتة ال�ستني ( )60يوما امل�شار �إليها �أعاله ،وب�شرط �أن ميثل حملة ال�صكوك ن�سبة ال تقل عن  %10من املبلغ الأ�صلي للدين
الأعلى مرتبة ذي العالقة القائم �آنذاك ،فيجوز حلملة ال�صكوك بدء �إجراء التنفيذ كمجموعة من الدائنني ذوي الأولوية دون احلاجة لت�شكيل �أغلبية .يف
حالة الإجراء التنفيذي املتعلق بحادثة التق�صري (الإخالل) (والتي تعترب كذلك حادثة موجبة للإنهاء)� ،شريطة �أن ميثل حملة ال�صكوك ما ال يقل عن %10
من املبلغ الأ�صلي من الدين ذي الأولوية القائم �آنذاك ،ف�إنه ال يجوز حلملة ال�صكوك البدء بالإجراء التنفيذي مما ذكر كمجموعة دائنني ذوي �أولوية دون
احلاجة لأن ي�شكلوا �أغلبية �إال بعد  270يوم ًا من الإ�شعار ذي ال�صلة.
بينما من املتوقع ب�أن ي�شكل ت�سهيل ال�صكوك ،مبدئي ًا على الأقل� ،أكرث من  %10من املبلغ الأ�صلي من الدين ذي الأولوية ،ف�إن هذه الن�سبة قد تت�ضاءل �إذا
ما تكبدت �صدارة مبلغ ًا كبري ًا من الدين ذي الأولوية الإ�ضايف وفق ًا لأحكام وثائق التمويل ،ويف تلك احلالة ،ف�إن قدرة حملة ال�صكوك على البدء يف �إجراء
تنفيذي بعد انتهاء الفرتة املنطبقة قد تت�ضاءل �أكرث.
�إن نظام �صنع قرار الدائنني املو�ضح �أعاله لبدء �إجراءات التنفيذ ينطبق ب�شكل م�سا ٍو على �إعتبار جمموعة الدائنني ذات الأولوية (عدا ت�سهيالت ال�صكوك)
من �إ�شعار بدء جرب ال�ضرر ال�صادر مبوجب توجيهات امل�شارك يف ال�صكوك (الذي يت�صرف وفق توجيهات حملة ال�صكوك) بخ�صو�ص احلوادث املوجبة
للتق�صري يف ال�صكوك .وحيث �أن حوادث التق�صري املتعلقة بال�صكوك حمددة بت�سهيالت ال�صكوك وهي تفيد فقط حملة ال�صكوك ،ف�إن جمموعات الدائنني
ذات الأولوية الأخرى قد ال متيل بال�ضرورة لدعم �أي �إ�شعار بدء جرب ال�ضرر من هذا القبيل.
�إن املبد�أ القائل ب�أن قرارات الدائنني ميكن �أن تتخذ فقط من خالل الأغلبية املطلوبة ي�ستثنى منه فئة من القرارات ذات الأهمية الأ�سا�سية جلميع م�شاركي
التمويل ذوي الأولوية ،وهي القرارات الإجماعية وقرارات معينة تتعلق ب�ضمانات االكتمال ،والتي ال يجوز اتخاذها دون موافقة جمموعات الدائنني ذوي
الأولوية (مبا يف ذلك م�شارك ال�صكوك الذي يت�صرف بنا ًء على تعليمات حملة ال�صكوك من خالل وكيل حملة ال�صكوك) .وهذا ال يعني بال�ضرورة �أن حملة
ال�صكوك لهم حق النق�ض لهذه الأمور الواقعة يف هذه الفئة ،حيث �أن �أ�صوات حملة ال�صكوك �سيتم جتاهلها �إلى احلد الذي ال ت�ستجيب فيه �إلى قرار �ضمن
الفرتة الزمنية املطلوبة� .إ�ضافة لذلك ،ف�إن �أثر ًا من �آثار الت�صويت ككتلة واحدة �ضمن كل جمموعة دائنني ذوي �أولوية هو فيما يتعلق بالقرارات اجلماعية،
الت�صويت ككتلة قد يحد من النطاق لأقلية حملة ال�صكوك لإيقاف قرار �إجماعي ،عندما – على �سبيل املثال –يقوم حملة ال�صكوك املتبقني �ضمن ت�سهيل
ال�صكوك باعتماد ذلك والت�صويت الإيجابي ككتلة واحدة .وهناك �أمور �أخرى متحفظ عليها بحيث ال يجوز اتخاذها دون موافقة م�شارك ال�صكوك (مت�صرف ًا
ح�سب تعليمات حملة ال�صكوك من خالل وكيل حملة ال�صكوك) .لقد تعهد املُ�صدر يف �إعالن الوكالة بعدم امل�شاركة مطلق ًا يف �أي ت�صويت مل�شاركي التمويل
ذوي الأولوية �أو بخالف ذلك �إعطاء �أو اال�ستجابة لأي طلب للتعليمات� ،أو املوافقة� ،أو الإعفاء من وكيل الدائنني� ،أو وكيل ال�ضمان املحلي� ،أو �أمني ووكيل
ال�ضمان اخلارجي� ،أو �أي طرف �آخر وفق ًا التفاقية الدائنني� ،أو اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة � ،أو �أي من وثائق �صفقة �أخرى ،با�ستثناء يف حال وجود موافقة
�صريحة من وكيل حملة ال�صكوك وح�سب توجيهاته (با�ستثناء يف الظروف الذي يكون م�سموح ًا فيها للم�صدر التوقيع واملوافقة على تعديل و�إعادة �صياغة
وثائق التمويل دون احل�صول على تعليمات من حملة ال�صكوك وفق ًا لإعالن الوكالة واتفاقية تعهد ف�صل � /إقفال ال�صكوك).
على الرغم من �أن خطر قيام غالبية حمددة من دائني �صدارة بالت�صويت الغالب على �أ�صوات الدئنني مبوجب ت�سهيل معني بذاته ين�سحب على جميع
م�شاركي التمويل ذوي الأولوية ب�صفة فردية� ،إال �أن هناك خطر ًا يتمثل يف �إمكانية حتالف بع�ض م�شاركي التمويل ذوي الأولوية ممن جتمعهم م�صالح م�شرتكة
والت�صويت مع ًا على هذا الأ�سا�س .على �سبيل املثال ،قد مييل جميع م�شاركي التمويل ذوي الأولوية يف �إطار ت�سهيالت وكالة ائتمان ال�صادرات للت�صويت
بطريقة م�شرتكة تدل على توافق م�صاحلهم .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،يتوقع �أن تكون ت�سهيالت ال�صكوك هي امل�شاركة الوحيدة من الأ�سواق املالية يف
الديون ذات الأولوية ،مع كون بقية دين �صدارة قد مت تقدميه من قبل "بنوك جتارية "مك�شوفة" ،وبنوك جتارية منتفعة من �ضمانات وكالة ائتمان ال�صادرات،
�أو الت�أمني ،ووكاالت ائتمان ال�صادرات ( ،)ECAsوالبنوك الإ�سالمية ،و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إلى احلد الذي ي�شارك فيه ال�صندوق يف
متويل امل�شروع) ،و�صندوق اال�ستثمارات العامة ،و�إذا لزم الأمر ،التمويل ذي الأولوية املقدم من اجلهات الراعية.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،يخ�ضع ت�صويت املقر�ضني لآلية تخفي�ض ،حيث يتم وفق ًا لها ح�سم الأ�صوات واملبالغ القائمة ل�صالح م�شاركي التمويل ذوي الأولوية الذين
مل يخطروا وكيل الدائنني بقرارهم ب�ش�أن م�س�ألة ما خالل فرتة زمنية حمددة من جملة الأ�صوات عند حتديد النتيجة النهائية .لالطالع على ملخ�ص كامل
لهذه الآلية ،الرجاء مراجعة ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية الدائنني" يف ن�شرة الإ�صدار هذه .وبناء عليه� ،إذا مل يتمكن حملة ال�صكوك من
ح�ضور اجتماع كامل الن�صاب ملناق�شة ق�ضية معينة واال�ستجابة خالل املدة الزمنية املطلوبة ،فرمبا لن يتم ح�ساب �أ�صواتهم .لالطالع على الأحكام املتعلقة
بعقد اجتماعات حملة ال�صكوك يرجى مراجعة ال�شرط رقم ( 15اجتماعات حملة ال�صكوك ،التعديل ،التنازل ،التفوي�ض والتحديد).
ال يستفيد حملة الصكوك من تعهدات محددة وحوددث تقصير يستفيد منها الدائنون ذوو األولوية اآلخرون:

ي�ستفيد حملة ال�صكوك (الذين يت�صرفون من خالل م�شارك ال�صكوك) والدائنون ذو الأولوية الأوليون الآخرون (�أي الذين لديهم القدرة على الت�صويت
بخ�صو�ص �أي قرار دائنني ذي �صلة فيما يتعلق ب�أي تعهد �أو حادثة تق�صري ،وي�ستطيعون البدء والت�صويت على �أي �إجراء تنفيذي ذي �صلة بذلك) من
التعهدات امل�شرتكة و�أحداث التق�صري املو�ضحة يف �إتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .بيد �أن حملة ال�صكوك ال ينتفعون من التعهدات التكميلية و�أحداث
التق�صري املو�ضحة يف اتفاقية الأحكام العامة التكميلية والتي هي ملنفعة الدائنني ذوي الأولوية املنطبقني .وبينما يكون حملة ال�صكوك قادرين على الت�صويت
على �إجراء تنفيذي فيما يتعلق بحادثة تق�صري تكميلي حاملا يتم البدء به من قبل الدائنني ذوي الأولوية املنطبقني ،ف�إنه ال يحق حلملة ال�صكوك البدء وال
الت�صويت على �أي تعديل �أو تنازل فيما يتعلق بذلك .لذا ،يتعني على حملة ال�صكوك امل�ستقبليني (املتوقعني) مالحظة هذا التمييز يف احلقوق بني حملة
ال�صكوك والدائنني ذوي الأولوية املنطبقني والذي ميكن �أن يعني ما يلي )1( :يتم تعديل التعهدات التكميلية �أو التنازل عنها ،دون اعطاء حملة ال�صكوك
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�إمكانية الت�صويت على قرار الدائنني )2( .يعتمد حملة ال�صكوك على الدائنني ذوو الأولوية املنطبقني ال�صدار �إ�شعار البدء باجراء جرب ال�ضرر فيما يتعلق
بحادثة التق�صري التكميلية .الرجاء مراجعة ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية االحكام العامة التكميلية".
قد يتعين تقاسم المتحصالت بين مشاركي التمويل ذوي األولوية اآلخرين إذا ما قدمت ُمطالبات في إطار ضمانات
االكتمال:

تت�ضمن اتفاقية الدائنني �أحكام ًا لتقا�سم املبالغ التي دفعها �ضامنو االكتمال يف �إطار �ضمانات االكتمال يف بع�ض الظروف ،ويف حال عدم كفاية املبلغ املدفوع
لتلبية �أكرث من مطالبة متزامنة من �أحد م�شاركي التمويل ذوي الأولوية (مبا يف ذلك املُ�صدر) �أو �أي م�ستفيد �ضمان �آخر .ينبغي على حملة ال�صكوك
املحتلمني مراجعة ملخ�ص الأحكام ذات ال�صلة يف اتفاقية الدائنني الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه يف ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية
الدائنني".
يتمثل ت�أثري هذه الأحكام يف �أنه يف ظروف معينة� ،سيكون ثمة احتمال �أن يدفع �ضامنو االكتمال مبالغ كافية لتلبية مطالبات �ضمن نطاق �ضمانات االكتمال
اخلا�صة بكل منهم على التوايل املقامة بالنيابة عن م�شارك ال�صكوك يف �إطار ت�سهيالت ال�صكوك ،ولكن على م�شارك ال�صكوك فيما يتعلق باملبالغ امل�ستحقة
له تقا�سم املبلغ الذي ح�صل عليه مع غريه من م�شاركي التمويل ذوي الأولوية الذين لديهم مطالبات �ضد �ضامني االكتمال يف �إطار �ضمانات االكتمال مل
يتم دفعها .وهذا من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى انخفا�ض املبالغ التي يتلقاها م�شارك ال�صكوك ،وبالتايل انخفا�ض يف املبالغ املتوفرة لديه لدفع م�ستحقات حملة
ال�صكوك .ميكن �أن ينطبق �شرط التقا�سم هذا على �أي مطالبة مهما كانت طبيعتها مقامة من قبل م�شارك ال�صكوك �أو بالنيابة عنه يف �إطار �ضمانات
االكتمال ،وتنطبق كذلك على �أي مبالغ حتكم بها حمكمة� ،أو هيئة حتكيم ل�صالح م�شارك ال�صكوك بعد دعوى ناجحة �ضد �ضامني االكتمال عن �أي نق�ص
يف ت�سديد من قبلهم لأي مطالبة مبوجب �ضمانات االكتمال .لي�س هناك �أي �ضمان ب�أن �أي نق�ص يف املبلغ املدفوع لل ُم�صدر �سوف يتم جربه يف �إطار تطبيق
�آلية التقا�سم هذه.
يجب على حملة ال�صكوك املحتملني �أي�ض ًا مالحظة �أن �ضمانات االكتمال ت�ضمن التزامات �صدارة نحو م�شارك ال�صكوك يف �إطار وثائق ال�صفقة ،وال ت�شمل
(ب�شكل مبا�شر) التزامات م�شارك ال�صكوك مبوجب ال�صكوك وعليه ،ف�إن م�شارك ال�صكوك هو امل�ستفيد من ال�ضمان مبوجب ذلك ،وبالتايل يف حال ت�ضرر
م�شارك ال�صكوك من عدم ت�سديد �صدارة مبوجب ت�سهيالت ال�صكوك� ،سيكون لدى م�شارك ال�صكوك القدرة على املطالبة يف �إطار �ضمانات االكتمال
مبوجب الآلية التي ورد و�صفها يف ق�سم " ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية الدائنني" يف ن�شرة الإ�صدار هذه .على �أنه تكمن املخاطرة هنا يف �أن
م�شارك ال�صكوك ،مبجرد تلقيه �أي مبالغ من �ضامني االكتمال ،ال يقوم بتحويلها حلملة ال�صكوك .و�إن حدث ذلك ف�إن حملة ال�صكوك ال ميلكون حق مطالبة
�ضامني االكتمال �أو الرجوع عليهم يف �إطار �ضمانات االكتمال.
الضمان الممنوح من قبل صدارة للمديونية ذات األولوية (بما في ذلك تسهيل الصكوك) محدودة ويخضع تنفيذها إلى
بعض عدم اليقين.

�إن �أ�صول �صدارة حمدودة ،وعلى الأخ�ص بح�سب ما مت و�صفها يف عوامل املخاطرة حتت عنوان "املخاطر املتعلقة ب�أعمال �صدارة وامل�صدر وامل�شروع" –
�إذ لي�ست لدى �صدارة �أي �سوابق ت�شغيلية ،و�أ�صولها الوحيدة هي م�صاحلها يف امل�شروع" .فمنذ تاريخ (�إن انطبق) الدخول يف ت�سهيالت �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعوديُ ،يتوقع ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي �أن يح�صل على رهن ذي �أولوية �أويل على جممع �صدارة وجميع الأ�صول املادية الأخرى ذات
ال�صلة بامل�شروع( ،با�ستثناء عقد �إيجار الأر�ض ال�صناعية) ،ووفقا للقوانني املتبعة يف اململكة العربية ال�سعودية ،حيث يتم االعرتاف بالرهون العقارية فقط
ذات الأولوية الأويل .وكما يف تاريخ الإقفال ،ف�إن الأ�صول املادية ل�صدارة (والأ�صول الأخرى ،وفق ما هي مو�ضحة �أدناه ،والتي مت الن�ص على �أن يكون مو�ضوع
ال�ضمان املمنوح من �صدارة ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي غري م�ضمونة مل�صلحة م�شاركي التمويل ذوي الأولوية (مبن فيهم املُ�صدر) ،وغري م�شمولة
بالتايل كجزء من ال�ضمان .ويف حال التوقيع على ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،ومت منح م�صلحة �ضمان لل�صندوق (ت�صبح �صدارة عندها
ملزمة با�ستحداث رهن عقاري من املرتبة الثانية على الأ�صول املادية املمنوحة لباقي م�شاركي التمويل ذوي الأولوية ،مبا يف ذلك امل�صدر ،يف حال �أ�صبح مثل
ذلك النوع من م�صلحة ال�ضمان معرتف ًا به ،وفق القوانني واملمار�سات املرعية يف اململكة العربية ال�سعودية) .لذا ،ف�إذا مت الدخول يف ت�سهيل �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي بعقد ،ومت منح م�صلحة �ضمان ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،ف�سيكون م�شاركي التمويل ذوي الأولوية معتمدين على اتفاقية
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لت�سليم املتح�صالت املتبقية بعد تنفيذ م�صالح ال�ضمان ذات ال�صلة التي حتتفظ بها على �أ�صول �صدارة املالية تنفيذا
التفاقية التنازل عن م�صالح ال�ضمان ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
وحيثما تكون ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي غري جاهزة يف تاريخ اكتمال امل�شروع� ،أو يف �أي وقت بعد ذلك ،يتم �إعادة دفع تلك الت�سهيالت
بالكامل ،وعندئذ وبالقدر املمكن وفقا لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ،تكون �صدارة ملزمة مبنح وكيل ال�ضمان ذي ال�صلة�( :أ) رهن ًا على �أ�صول �صدارة
الثابتة( ،ب) تناز ًال عن حقوق �صدارة ال�ستالم متح�صالت الت�أمني (با�ستثناء �أي متح�صالت يتم دفعها مبا�شرة من قبل مانح الت�أمني �إلى مطالب طرف
ثالث) و�أي متح�صالت ت�أمني ذات �صلة ،و (ج) التنازل عن طريق �ضمان على حقوق �صدارة مبوجب اتفاقيات ترخي�ص التقنية من �شركة داوواتفاقيات
ترخي�ص التقنية من طرف ثالث (يف كل حال ح�سبما ينطبق).
عالوة على ذلك ،فعلى الرغم من �أن كل جهة راعية قد وقعت اتفاقيات رهن �أ�سهم  /ح�ص�ص بخ�صو�ص م�صاحلها يف �صدارة ،ف�إن هذا املفهوم (بالن�سبة
لل�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة) غري معرتف به مبوجب القوانني املرعية يف اململكة العربية ال�سعودية ،كما �أن هناك عدم يقني ق�ضائي بخ�صو�ص جدوى
وفعالية هذه الرتتيبات ومدى فاعليتها ك�أمر تعاقدي حم�ض بني الأطراف املن�صو�ص عليها يف العقد.
عالوة على ذلك ،ف�إن كان وكيل ال�ضمان الداخلي (وفق توجيهات وكيل الدائنني) قادر ًا على تنفيذ جزء من ال�ضمان املمنوح لتنفيذ وثائق ال�ضمان الداخلي
بحيث يكون وكيل ال�ضمان الداخلي قادر ًا على ممار�سة �سيطرة مبا�شرة على امل�شروع �أو جممع �صدارة (الأمر الذي من غري املحتمل �أن يح�صل� ،إذا ما
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�أخذنا باحل�سبان حمدودية توفر �أداء خا�ص) فمن املمكن �أن ي�صبح جممع �صدارة غري قابل للت�شغيل بدون تعاون �أرامكو ال�سعودية ،وداو وال�شركات املنت�سبة
لداو �إذا ما �أخذنا بعني االعتبار دورها كموردين رئي�سيني وم�سوقني للم�شروع .وبنا ًء عليه ال يوجد هناك �أي ت�أكيدات من �أنه يف �سيناريو التنفيذ� ،سيحقق
امل�شاركون املاليون ذوو الأولوية كامل قيمة ال�ضمان .وقد تعني نواحي الق�صور يف وثائق ال�ضمان الداخلي ،مثل تلك املو�ضحة �أعاله ،والتي ميكن �أن ي�ستفيد
منها امل�شاركون املاليون ذوو الأولوية (مبا يف ذلك امل�صدر)� ،أنه بعد ح�صول حادثة �إخالل �أو حادثة �إخالل �أ�سا�سية ،وتنفيذ ال�ضمان ،فقد تتوفر متح�صالت
تنفيذ �أقل ميكن �أن يتقا�سمها امل�شاركون املاليون ذوي الأولوية .وهذا قد ي�ؤدي �إلى عدم كفاية ملمو�سة يف الأموال املتوفرة للم�صدر لت�سديد الدفعات امل�ستحقة
والواجبة الدفع مبوجب ال�صكوك.
أرامكو السعودية ،بصفتها دائنًا تجاريًا لصدارة وبصفتها مورد اللقيم الخام لها ،هي طرف مضمون .وهذا وضع غير عادي
بالنسبة لمقرض تجاري أن يتمتع به في تمويل مشروع:

�ستكون �أرامكو ال�سعودية ب�صفتها مورد اللقيم اخلام ،طرف ًا م�ضمون ًا مبقت�ضى اتفاقية الدائنني .و�سيكون مورد اللقيم م�ضمون ًا مع اخل�ضوع ملا يلي:
(�أ)بالأقدمية على م�شاركي التمويل ذوي الأولوية الآخرين فيما يتعلق مبتح�صالت تنفيذ وثائق ال�ضمان املحلي التي �سيتم ا�ستخدامها يف الوفاء مببلغ مورد
اللقيم اخلام.
(ب)للمدى الذي ينطبق فيه ،فيما يتعلق مبتح�صالت تنفيذ وثائق ال�ضمان املحلي على �أ�سا�س التبعية دون الأطراف امل�ضمونة الأخرى فيما يتعلق ب�أي مبلغ
زائد لتوريد اللقيم اخلام و�أي مبلغ من مبالغ مورد اللقيم ال يتم الوفاء به من خالل متح�صالت تنفيذ وثائق ال�ضمان املحلي امل�شار �إليها يف الفقرة
(�أ) �أعاله.
وكما مت ذكره يف الق�سم "املخاطر املتعلقة بف�صل الإقفال" من عوامل املخاطرة ،تت�صور وثائق التمويل ف�صل الإقفال الذي يوفر حملة ال�صكوك مبوجبه
متوي ًال للم�صدر قبل �إ�صدار �صدارة الدين ذا الأولية الأويل (عدا ت�سهيل ال�صكوك) يف واعتبار ًا من الإقفال املايل الثاين .وكجزء من املفاو�ضات امل�ستمرة
مع وكاالت ائتمان ال�صادرات فيما يخ�ص الرتتيبات بني الدائنني ،فمن املحتمل لزوم �إجراء بع�ض التعديالات على اتفاقية الدائنني .مث ًال هناك �إمكانية يف
حال طلبت وكاالت ائتمان ال�صادرات �أن ال يكون مورد اللقيم طرف ًا م�ضمون ًا فيما يتعلق بوثائق ال�ضمان اخلارجي� ،أن تُطلب تعديالت التفاقية الدائنني قبل
الإقفال املايل الأول والإقفال املايل الثاين ،ويف احلالة املذكورة لن تنطبق الفقرة (ب) �أعاله.
وباعتبارها طرف ًا م�ضمون ًا� ،ستكون �شركة �أرامكو ال�سعودية ملزمة جوهري ًا بنف�س �شروط الأطراف الأخرى امل�ضمونة قبل وبعد التنفيذ وفق ًا التفاقية الدائنني،
وذلك على الرغم من �أن مورد اللقيم �سيمتلك حقوق ت�صويت حمددة فقط فيما يخ�ص اتخاذ القرارات بني الدائنني.
ال ميلك م�شاركو التمويل ذوي الأولوية الآخرون تقييد �أو ال�سيطرة على حق �شركة �أرامكو ال�سعودية يف تعليق �شحنات اللقيم اخلام وفق ًا التفاقية توريد
اللقيم اخلام .ومع ذلك ف�إن �أي تعليق من هذا القبيل �سي�ؤدي ،مع مراعاة االختبارات اجلوهرية وانتهاء فرتات املعاجلة املنطبقة� ،إلى ن�شوء حادثة تق�صري،
وباخل�ضوع لت�صويت الدائنني وفق ًا التفاقية الدائنني� ،إلى ال�سماح مل�شاركي التمويل ذوي الأولوية "بالتدخل" مبوجب الإ�شعار ذي العالقة والإقرار بالتنازل
(ح�سبما تقت�ضي احلالة).
تتحكم صدارة في استخدام تدفقاتها النقدية من خالل إيراداتها النقدية التعاقدية ،باستثناء حاالت محددة:

يحكم التدفقات النقدية التعاقدية الواردة يف اتفاقية بنك احل�ساب (ح�سب ما هو مو�ضح �أكرث حتديدا يف ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية  -اتفاقية
بنك احل�ساب") ا�ستخدام �صدارة جلميع املبالغ القائمة يف اجلانب الدائن حل�ساب االيرادات اخلارجي وح�ساب االيرادات املحلي وغريهما ،قبل اتخاذ �أي
اجراء تنفيذي .با�ستثناء بع�ض احلاالت املعينة املحدودة ت�سيطر �صدارة ،ولي�س �أي طرف ثالث م�ستقل ،على التدفقات النقدية من خالل التدفقات النقدية
التعاقدية ،وكذلك على عمليات املدفوعات النقدية �إلى ومن جميع ح�سابات امل�شروع ،مبا يف ذلك ح�ساب خدمة الدين وح�ساب احتياطي خدمة الدين.
حتتفظ �صدارة بحق حرية ال�سحب� ،أو نقل املبالغ من و�إلى ح�سابات امل�شروع ،وفق ًا للتدفقات النقدية والأحكام ذات ال�صلة التفاقية بنك احل�ساب حتى
�إ�صدار �إ�شعار منع ،كما هو مبني �أدناه باملزيد من التف�صيل .
بعد تاريخ اكتمال امل�شروع ،و�شريطة حدوث ظروف معينة �أخرى (كما هو مو�ضح باملزيد من التف�صيل يف ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية  -اتفاقية
بنك احل�ساب" يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،يجوز ل�صدارة نقل الأموال حل�ساب التوزيعات (ومن هنالك ت�صبح اتاحة للتوزيع على م�ساهميها) يف �أي وقت .ومل
يتم �ضمان ح�ساب التوزيعات ل�صالح الأطراف امل�ضمونة .وحيث �أن مدفوعات خدمة الدين تتم كل �ستة �أ�شهر ،لي�س هناك ما ي�ضمن �أنه يف تاريخ الدفع ذي
ال�صلة الواقع كل �ستة �أ�شهر �سيتوفر لدى �صدارة ما يكفي من الأموال طوال فرتة ال�ستة �أ�شهر يف ح�ساب خدمة الدين لتلبية متطلبات خدمة الدين لديها،
على الرغم من �أنه ي�سمح ل�صدارة نقل الأموال �إلى ح�ساب التوزيعات يف داخل الفرتة.
عند وقوع حادثة تق�صري ،ميكن لوكيل الدائنني �إ�صدار �إ�شعار احلظر �إذا ما مت توجيهه لذلك ،مت�صرفا وفقا التفاقية الدائنني .ويف حال �أ�صدر وكيل الدائنني
�إ�شعار احلظر ل�صدارة ،فعندئذ ودون امل�سا�س بحقوق الأطراف امل�ضمونة مبوجب وثائق ال�ضمان ،و�إلى �أن يقوم وكيل الدائنني ب�إخطار �صدارة وبنوك
احل�ساب ب�أنه قد مت �إلغاء �إ�شعار احلظر هذا ،ف�إنه ال يجوز ال�سحب من ح�سابات امل�شروع (بخالف ح�ساب التوزيعات) �إال مبوافقة م�سبقة من وكيل الدائنني،
ويجوز لوكيل الدائنني توجيه بنوك احل�ساب (نيابة عن �صدارة) بدفع �أي مبالغ م�ستحقة غري مدفوعة يف �إطار الت�سهيالت ،با�ستثناء التدفق النقدي املنطبق
على ح�ساب االيرادات اخلارجية وح�ساب االيرادات املحلية التي ت�سمح بدفعات معينة خالل ا�ستمرار حادثة تق�صري .و�سيقوم وكيل الدائنني ب�إ�شعار �صدارة
(مع ت�سليم ن�سخة �إلى بنوك احل�ساب) ب�إلغاء احلظر فور ًا مبجرد علمه بعدم وجود حادثة تق�صري قائمة.
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يسمح لصدارة باالحتفاظ بكميات كبيرة من النقد داخل المملكة خالل كل فترة نصف سنوية:

وفقا لأحكام اتفاقية بنك احل�ساب ،ف�إنه يتعني على �صدارة عموم ًا يف يوم العمل الأخري من كل �شهر تقوميي �أن حت ّول �إلى ح�ساب الإيرادات اخلارجية مبلغ
الر�صيد الدائن حل�ساب االيرادات املحلية .ويهدف هذا الإجراء �إلى طم�أنة م�شاركي التمويل ذوي الأولوية ب�أن الأموال القائمة ل�صالح ح�سابات الإيرادات
اخلارجية وح�ساب الإيرادات املحلية ،حمفوظة يف اخلارج �إلى احلد املمكن يف ح�ساب م�ضمون ل�صالح الأطراف امل�ضمونة وفق ًا للقانون الإجنليزي .ولكن
يخ�ضع هذا ال�شرط العام ال�ستثناء يتمثل يف �أن �صدارة �سيكون لها احلق يف االحتفاظ يف ح�ساب االيرادات املحلية مببلغ ال يتجاوز جميع التكاليف الت�شغيلية
املقدر �أن تكون واجبة الدفع يف اململكة العربية ال�سعودية خالل ( )60ال�ستني يوما القادمة .لالطالع على ملخ�ص كامل لأحكام اتفاقية بنك احل�ساب ،الرجاء
مراجعة ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية  -اتفاقية بنك احل�ساب " يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
وميكن �أن تكون هذه املبالغ يف فرتة ( )60ال�ستني يوما كبرية .ويف حال وقوع حادثة تق�صري �أو حادثة تق�صري �أ�سا�سية ،واتخاذ �إجراء التنفيذ �أثناء وجود
هذه املبالغ قائمة ل�صالح ح�سابات الإيرادات املحلية ،ف�إن ال�شكوك فيما يتعلق بقابلية تنفيذ م�صالح ال�ضمان التي �أن�ش�أتها اتفاقيات ال�ضمان املحلي على
احل�سابات على ح�سابات الإيرادات املحلية تعني �ضعف قدرة الأطراف امل�ضمونة (التي تت�صرف من خالل وكيل ال�ضمان املحلي) على احل�صول على هذه
الأموال .ونتيجة لذلك ،قد تنخف�ض وب�شكل ملمو�س الأموال املتاحة ل�سداد جميع املبالغ امل�ستحقة مبوجب الت�سهيالت (مبا يف ذلك ت�سهيالت ال�صكوك) ،مما
يخف�ض الأموال املتاحة لل ُم�صدر للقيام بالدفع مبوجب ال�صكوك.
ملناق�شة �أوجه الق�صور املحتملة يف ال�ضمان الذي يتم �أخذه على �أ�صول �صدارة مبوجب الت�سهيالت امل�شمولة يف اململكة العربية ال�سعودية� ،آمل الأخذ يعني
االعتبار �أن عامل املخاطرة �أعاله حتت عنوان "ال�ضمان املمنوح ل�صدارة للدين ذي الأولوية (مبا يف ذلك ت�سهيالت ال�صكوك) حمدود ،كما �أن �إمكانية
تطبيقه عر�ضة لل�شك وعدم اليقني".
تعتمد صدارة على التوقعات واالفتراضات األساسية:

مت ترتيب متويل �صدارة يف �إطار الت�سهيالت على �أ�سا�س افرتا�ضات وتوقعات معينة فيما يتعلق بجملة �أمور من بينها قدرة امل�شروع على حتقيق �إيرادات يف
امل�ستقبل ،والتكاليف املرتبطة ببناء وت�شغيل جممع �صدارة ،و�شروط الدين امل�ضمون طوال مدة الدين الأعلى مرتبة (مبا يف ذلك ت�سهيالت ال�صكوك)،
والتكاليف التمويل املرتبطة بالدين الأعلى مرتبة .قام امل�ست�شار الفني والبيئي ب�إعداد التقرير الفني والبيئي ( ،)T&E Reportوقد مت ت�ضمني ملخ�ص للنتائج
الرئي�سية للتقرير يف امللحق ( )5من ن�شرة الإ�صدار هذه الذي ت�ضمن ا�ستعرا�ض ًا حمدود ًا للنموذج املايل .ويتعني على امل�ستثمرين مراجعة هذا امللخ�ص،
وكذلك التقرير الفني ب�أكمله (وهو متاح لالطالع عليه يف املكتب املحدد لوكيل حملة ال�صكوك (ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة ،املكتب الرئي�سي
لأت�ش ا�س بي �سي� ،شارع العليا ،حي املروج� ،ص ب  ،9084الريا�ض  ،11413اململكة العربية ال�سعودية) وفق ًا لق�سم "معلومات عامة" يف ن�شرة الإ�صدار هذه).
مت اتخاذ بع�ض االفرتا�ضات مثل تلك املو�صوفة �أعاله لأغرا�ض �إعداد النموذج املايل والتقرير الفني ،وكذلك فيما يتعلق بالأداء احلايل وامل�ستقبلي ملرافق
�صدارة ،والنفقات الر�أ�سمالية ،وتكاليف اللقيم اخلام ،ونفقات الت�شغيل وال�صيانة ،والأ�سعار التي مت حتقيقها للمنتجات ،وحجم املبيعات ال�سنوية للمنتجات،
وتكاليف العمالة ،وتكاليف ال�صيانة ،واملديونية القائمة من وقت لآخر ،وعدد من االحتماالت الطارئة اجلوهرية ،وغريها من امل�سائل الأخرى التي لي�ست
�ضمن نطاق �سيطرة املُ�صدر ،وال ميكن التنب�ؤ بنتائجها على وجه اليقني والدقة املطلقة .هذه االفرتا�ضات وغريها من االفرتا�ضات امل�ستخدمة يف �إعداد
النموذج املايل والتقرير الفني بطبيعتها خا�ضعة ل�شكوك كبرية و�سوف تختلف النتائج الفعلية ورمبا ب�شكل كبري عن تلك املتوقعة .ال ميكن لل ُم�صدر� ،أو
ل�صدارة� ،أو اجلهات الراعية� ،أو داو الأوروبية القاب�ضة (� ،)DEHأو امل�ست�شار الفني والبيئي (� ،)T&Eأو مراجع النموذج املايل �أن يقدم �ضمانات ب�أن هذه
االفرتا�ضات �صحيحة� ،أو �أن هذه التوقعات والتقديرات �سوف تعك�س النتائج الفعلية للعمليات.
عند تكبد بع�ض �أنواع الديون الأعلى مرتبة الإ�ضافية ،وحتديد ًا دين اال�ستبدال والدين التكميلي التي يتم تكبدها خالل � 12شهرا من الإقفال املايل ،ال يطلب
من �صدارة �أن حتدث افرتا�ضاتها عند اعداد منوذج مايل معدل ،ك�شرط لتكبد هذه الديون.
وبناء عليه ،ف�إن النموذج املايل وبيانات التو ّقعات امل�ستقبلية الواردة يف التقرير الفني ال تدل بال�ضرورة على القيم احلالية �أو الأداء امل�ستقبلي ،ولذلك ،لي�س
هناك �إقرارات فعلية �أو مق�صودة ،وال يجب ا�ستنتاجها ،فيما يتعلق بوجود �أي احتمال يف امل�ستقبل لأي جمموعة من احلقائق �أو الظروف ،و ُي َّ
حذر امل�ستثمرون
املحتملون من االعتماد املفرط على النموذج املايل �أو التقرير الفني .و�إذا اختلفت النتائج الفعلية جوهري ًا عن تلك امل�شار �إليها� ،أو �إذا ثبت �أن االفرتا�ضات
امل�ستخدمة يف �صياغة النموذج املايل �أو التقرير الفني غري �صحيحة جوهري ًا ،فقد يدل هذا على وجود اختالف جوهري يف �إيرادات �صدارة الت�شغيلية
وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها عن تلك التي كانت متوقعة ح�سب النموذج املايل .وقد ي�ؤدي ذلك بدوره �إلى انخفا�ض ملمو�س يف الأموال املتاحة ل�صدارة
للوفاء بالتزاماتها لتقدمي دفعات �إلى املُ�صدر مبوجب وثائق ت�سهيالت ال�صكوك ،وبالتايل ين�سحب ذلك على املبالغ املتاحة لل ُم�صدر لت�سديد جميع املبالغ
امل�ستحقة عليه والواجبة ال�سداد من قبلها مبوجب ال�صكوك.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

شروط وأحكام الصكوك
فيما يلي الأحكام وال�شروط التي تنطبق على ال�صكوك بال�صيغة التي �سيتم �إرفاقها كمالحق لإعالن الوكالة �ضمن امللحق �( 2شروط و�أحكام ال�صكوك).
�إن كل واحدة من ال�صكوك بالريال ال�سعودي امل�ستحقة يف تاريخ الإنهاء املجدول (ال�صكوك) �صادرة عن �شركة �صدارة للخدمات الأ�سا�سية (املُ�صدر).
يتم ت�سديد الدفعات املرتبطة بال�صكوك طبق ًا التفاقية �إدارة الدفعات اخلا�صة بال�صكوك امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال (كما هو معرف يف ال�شرط 2-6
(حتديد �سعر �سايبور)) (اتفاقية �إدارة الدفعات اخلا�صة بال�صكوك) واملربمة من بني �آخرين بني املُ�صدر ،و�صدارة ،و�أت�ش �أ�س بي �سي العربية ال�سعودية
املحدودة (ب�صفتها هذه ،وكيل حملة ال�صكوك ) ،و�أت�ش �أ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة كمدير الدفعات (بهذه ال�صفة ،وي�شار �إليه مع �أي من
مديري الدفعات الإ�ضافيني �أو الآخرين الذين يتم تعيينهم من وقت لآخر بخ�صو�ص ال�صكوك ،بـمدير الدفعات).
ت�شتمل البيانات الواردة يف ال�شروط على ملخ�صات للأحكام املف�صلة يف وثائق التمويل وتخ�ضع لتلك الأحكام (كما هو حمدد يف �إعالن الوكالة اخلا�صة
بال�صكوك ووردت تفا�صيل بع�ضها يف ال�شرط (( )1-4موجودات ال�صكوك) .ويف هذه ال�شروط� ،سيكون للكلمات وامل�صطلحات املعرفة يف �إعالن الوكالة
اخلا�صة بال�صكوك �أو التي مت �إدراج تعريفاتها �ضمني ًا يف ذلك الإعالن ،نف�س املعاين امل�ستخدمة يف هذه الوثيقة� .إ�ضافة لذلك ،ف�إن قواعد الت�أويل �أو
التف�سريات املو�ضحة يف �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك (مبا يف ذلك الواردة يف البند  1-2منها) �ستنطبق على هذه ال�شروط مع تغيري التفا�صيل بنف�س
القدر كما لو �أنها جميع ًا وردت يف هذه ال�شروط .تتوفر ن�سخ من وثائق التمويل للمعاينة وفق ًا للق�سم الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه حتت عنوان "معلومات
عامة" .ويعترب حملة ال�صكوك ب�أنهم على علم وملتزمني بجميع �أحكام وثائق التمويل املنطبقة عليهم.
يعترب كل واحد من حملة ال�صكوك باكتتابه يف و�شرائه مل�صلحة يف �صك واقتنائه لها� ،أنه )1( :يفو�ض املُ�صدر ،نيابة عن حملة ال�صكوك ،ويطلب منه
ا�ستخدام املبالغ التي دفعها بخ�صو�ص �صكوكه يف �شراء ح�صة تنا�سبية من موجودات ال�صكوك (كما هي معرفة يف ال�شرط � 1-4أ�صول ال�صكوك))2( .
وافق على تعيني وكيل حملة ال�صكوك كوكيل له فيما يتعلق بال�صكوك وفقا للأحكام الواردة يف �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك وهذه ال�شروط ،ووكالء
�ضمان امل�صدر كوكيل له وفق ًا للأحكام الواردة يف وثائق �ضمان امل�صدر ويف هذه ال�شروط )3( .وافق على تعيني املُ�صدر وكيال له فيما يتعلق مبوجودات
ال�صكوك وفقا للأحكام الواردة يف �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك وهذه ال�شروط� )4( .صادق ووافق على دخول املُ�صدر ووكيل حملة ال�صكوك ووكالء
�ضمان امل�صدر يف وثائق التمويل التي يكون كل منهم طرف ًا فيها )5( .ال�سماح للم�صدر ب�إدخال �أي تعديالت و �إعادة �صياغة �إتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة
واتفاقية الدائنني ،واملوافقة على الإلتزام ب�أحكام االتفاقيات املذكورة �آنف ًا (ب�صيغتها املعدلة واملعاد �صياغتها) و�أي وثائق متويل �أخرى يقرتح تعديلها ،يف كل
حالة ،بدون طلب تعليمات وكيل حملة ال�صكوك قبل �إدخال امل�صدر لذلك التعديل �أو �إعادة ال�صياغة ،مع مراعاة قيام �صدارة وامل�صدر بت�سليم �شهادة �أمور
املوافقة والتعهدات اخلا�صة بال�صكوك قبل ماال يقل عن � 7أيام من تاريخ التوقيع الثاين (ح�سب التعريف الوارد يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة) ،وفق ًا
للبند ( 1-7ع) من �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك و ( )6وافق كما هو حمدد يف ال�شرط ( 5-3اتفاقية حملة ال�صكوك).
 1.1الصيغة والفئة وحق الملكية:
 1 11 -1الصيغة والفئة:

يتم �إ�صدار ال�صكوك يف �صيغة م�سجلة من فئة  50.000ريال �سعودي ومب�ضاعفات الرقم  50.000ريال �سعودي ملا زاد عن ذلك  ،على �أال يقل املبلغ الأدنى
لالكتتاب عن ( )1مليون ريال �سعودي ،وي�سمح بنقل ملكية ال�صكوك كما هو مو�ضح يف هذه ال�شروط�( ،شريطة �أنه اعتبار ًا من تاريخ الإقفال (و�شام ًال ذلك
التاريخ) لغاية (و�شام ًال) التاريخ الذي ي�صادف بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ الإقفال ،ف�إن �أي حيازة لل�صكوك من قبل �أي من حملة ال�صكوك يجب �أن تكون من
وقت لآخر مببلغ ال يقل عن جمموع ( )1مليون ريال �سعودي (با�ستثناء ما �إذا قام حامل ال�صكوك بتحويل كامل حيازته من ال�صكوك وتتمثل ال�صكوك عند
�إ�صدارها ب�صك رئي�سي يودع لدى وكيل حملة ال�صكوك) .ولن يتم �إ�صدار �صكوك فردية متثل ح�صة يف ال�صك الرئي�سي ،ولكن ميكن حلملة ال�صكوك �أن
يح�صلوا عند الطلب على ك�شف من �شركة �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول) (امل�سجل) يبني ح�صتهم من ال�صكوك كما هي مقيدة يف ال�سجل .و�سوف ميثل
ال�صك الرئي�سي كل ال�صكوك املعلقة وما ميلكه حملة ال�صكوك كم�صلحة ملكية غري جمز�أة يف موجودات ال�صكوك.
 1 11 -1حق الملكية

يحتفظ امل�سجل ب�سجل لل�صكوك وفقا لأحكام اتفاقية الت�سجيل .و�سيتم معاملة احلامل امل�سجل ح�سب الأ�صول لأي �صك (با�ستثناء ما يقت�ضيه النظام
بخالف ذلك) على �أنه املالك املطلق لذلك ال�صك �أو تلك ال�صكوك بالن�سبة جلميع الأغرا�ض (�سواء كان هناك دفعة على ال�صك مت�أخرة ال�سداد �أم ال وبغ�ض
النظر عن �أي �إ�شعار ملكية �أو �أمانة يخ�ص ال�صك �أو �أي م�صلحة فيه �أو �أي كتابة عليه �أو يف حال �سرقته �أو فقدانه) ،ولن تقع على �أي �شخ�ص �أي م�س�ؤولية
امل�سجل ح�سب الأ�صول وعلى حقه يف �صكه خال من
قانونية نتيجة ملعاملة من يحمل �أي �صك على النحو ال�سالف الذكر .و�سوف يعرتف امل�صدر بحامل ال�صك ّ
�أي ا�ستحقاق لدى الغري �أو مقا�صة �أو مطالبة مقابلة من جانب املُ�صدر �ضد حامل ال�صك الأ�صلي �أو �أي حامل و�سيط له .ويف هذه ال�شروط ،يق�صد مب�صطلح
حامل ال�صك واحلامل (فيما يتعلق بال�صك) املعاين املحددة يف �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك.
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2.2نقل الصكوك:
 2 22 -2عمليات النقل

مع مراعاة ال�شرطني ( 3-2فرتات حظر النقل) و ( 4-2اللوائح) و�أحكام اتفاقية �إدارة الدفعات اخلا�صة بال�صكوك ،ف�إنه يجوز نقل ال�صكوك فقط
مب�ضاعفات الرقم  50.000ريال ،و�شريطة �أنه اعتبار ًا من و�شام ًال تاريخ الإقفال حتى و�شام ًال التاريخ الذي ي�صادف بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ الإقفال،
ف�إن �أي امتالك لل�صكوك يجب �أن يكون من وقت لآخر مببلغ ال يقل بالإجمال عن ( )1مليون ريال �سعودي (با�ستثناء عندما يقوم حامل ال�صكوك املذكور
امل�سجل باملعلومات التي ت�شرتطها اللوائح والإجراءات.
بنقل كامل ملكيته من ال�صكوك) ،ووفق ًا للقواعد والإجراءات املعتمدة لدى امل�سجل من خالل تزويد ّ
يجوز نقل ال�صك �إلى �أي �شخ�ص �شريطة�( :أ) �أن يكون �شخ�صا طبيعيا ويحمل جن�سية اململكة العربية ال�سعودية ("اململكة")� ،أو (ب) �أي �شخ�ص اعتباري
�آخر م� َّؤ�س�س ب�صفة دائمة يف اململكة ولديه رقم �سجل جتاري �ساري املفعول �صادر من وزارة التجارة وال�صناعة (�أو �أي جهة تخلفها) ،ولديه يف �أي من
الفقرتني (�أ) و(ب) ح�ساب بنكي يف اململكة ،وهو خارج الواليات املتحدة الأمريكية.
 2 22 -2الرسوم

امل�سجل .وجتنبا للب�س ،ال يتحمل املُ�صدر وال وكيل
امل�سجل ويتحملها املتنازل واملتنازل �إليه وفق ًا لقواعد و�إجراءات ّ
يخ�ضع نقل ال�صكوك لر�سوم يتقا�ضاها ّ
امل�سجل .ولن يتم فر�ض �أي ر�سوم �أخرى على امل�صدر �أو وكيل حملة ال�صكوك بالن�سبة لنقل ال�صكوك.
يفر�ضها
حملة ال�صكوك م�س�ؤولية دفع �أي تكاليف
ّ
 2 22 -2فترات حظر النقل

ال يجوز حلامل ال�صك �أن يطلب ت�سجيل نقل ال�صك خالل فرتة اخلم�سة �أيام التي تقع قبل وتنتهي يف نهاية تاريخ ا�ستحقاق �أي دفعة من مبلغ التوزيع النهائي
(كما هو مع ّرف يف ال�شرط ( 1-8الإنهاء املجدول)) �أو �أي مبلغ توزيع دوري (كما هو مع ّرف يف ال�شرط ( 2-6حتديد �سعر �سايبور))� ،أو �أي مبالغ توزيع
ثابتة (كما هو مع ّرف يف ال�شرط ( 6-8اال�سرتداد اجلزئي)) و�/أو مبالغ التوزيع الإ�ضافية (كما هو مع ّرف يف ال�شرط ( 6-8اال�سرتداد اجلزئي)) و�/أو مبلغ
ال�سداد املبكر الإ�ضايف (كما هو مع ّرف يف ال�شرط (3-8ج) (الإنهاء املبكر بناء على اختيار املُ�صدر)).
 2 22 -2اللوائح

تتم جميع عمليات نقل ال�صكوك وقيودها يف ال�سجل وفق ًا للوائح والإجراءات املعتمدة لدى امل�سجل و�أحكام كل من اتفاقية الت�سجيل ،واتفاقية الإدراج،
واتفاقية حتميل بيانات امل�صدر ،اللتان �سيتم ت�أريخهما قبل تاريخ الإقفال بني املُ�صدر وامل�سجل (اتفاقية الت�سجيل) ،علما ب�أنه يجوز للم�سجل تغيري هذه
اللوائح والإجراءات يف �أي وقت.
 3.3وضع الصك ،والضمان ،وضمانات االكتمال ،ومحدودية حق الرجوع
 3 33 -3وضع الصك

متثل ال�صكوك م�صالح ملكية انتفاعيه غري جمز�أة يف موجودات ال�صكوك ،ومتثل التزامات مبا�شرة على امل�صدر م�ضمونة وغري م�شروطة وذات �أولوية يف
الت�سديد ومع مراعاة �أولوية التوزيع املحددة يف ال�شرط (( )2-4ا�ستخدام عائدات موجودات ال�صكوك) ،و�ستكون يف كل الأوقات يف مرتبة مت�ساوية دون �أي
�أف�ضلية �أو �أولوية فيما بينها.
 3 33 -3الضمان

�سيتم �ضمان التزامات املُ�صدر مبوجب ال�صكوك بالطريقة املن�صو�ص عليها يف وثائق �ضمان املُ�صدر� .أما حقوق امل�صدر مبوجب وثائق التمويل التي هو طرف
فيها ،فهي �إلى جانب �أ�صول امل�صدر الأخرى ،م�ضمونة ل�صالح وكالء �ضمان املُ�صدر (كما هو حمدد يف ال�شرط ( 1-4موجودات ال�صكوك)) وفقا لوثائق
�ضمان امل�صدر .وميكن تنفيذ هذا ال�ضمان وفقا ل�شروطه فقط .وبعد تنفيذ هذا ال�ضمان ،ميكن لوكالء �ضمان امل�صدر توجيه امل�صدر ب�ش�أن تنفيذ حقوقه
مبوجب وثائق التمويل التي هو طرف فيها� ،أو ممار�ستها با�سمهم اخلا�ص كوكالء مفو�ضني ح�سب الأ�صول من جانب امل�صدر.
طاملا بقيت �أي �صكوك قائمة ،ف�إن وكالء �ضمان امل�صدر �سيطلبون تعليمات وكيل حملة ال�صكوك ويعملون وفقا لها ،وال يجوز �إال لوكالء �ضمان امل�صدر فقط
تنفيذ �أعباء ال�ضمان مبوجب وثائق �ضمان امل�صدر ،وخالف وكيل حملة ال�صكوك ،الذي ميكنه القيام بالإجراء امل�سموح به وفقا لإعالن الوكالة اخلا�صة
بال�صكوك وهذه ال�شروط (وغريها من وثائق التمويل بقدر انطباقها) ،ميكن لوكالء �ضمان امل�صدر فقط رفع دعوى �ضد امل�صدر وفق ًا التفاقية الدائنني
لتنفيذ حقوق الأطراف امل�ضمونة من جانب امل�صدر �ضد امل�صدر� ،سواء ن�ش�أت هذه احلقوق مبوجب القانون العام �أو مبقت�ضى وثائق �ضمان امل�صدر �أو غريها
من وثائق التمويل �أو غري ذلك .وال يحق لأي من الأطراف امل�ضمونة من جانب امل�صدر اتخاذ �أي �إجراء �آخر يكون وكالء �ضمان امل�صدر ملزمني بالقيام به
�أو خمولني بذلك� ،إال �إذا ف�شل وكالء �ضمان امل�صدر يف ذلك �أو تهاونوا فيه بعد �أن �أ�صبحوا ملزمني به .وطاملا كانت �أي �صكوك قائمة� ،إذا ف�شل وكالء �ضمان
امل�صدر يف القيام ب�أي �إجراء �أو تهاونوا فيه بعد �أن �أ�صبحوا ملزمني به ،عندئذ فقط ميكن حلملة ال�صكوك القيام بذلك الإجراء ،ولكن ب�شرط �أن يكون ذلك
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فقط وفقا لل�شرطني ( )2-13و (( )4-13التنفيذ وممار�سة احلقوق) ،والأحكام املماثلة يف �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك ،وال يحق للأطراف الأخرى
امل�ضمونة من جانب امل�صدر القيام بالإجراء.
 3 33 -3ضمانات االكتمال

قبل حلول وغري �شام ًال تاريخ اكتمال امل�شروع ،تعترب التزامات �صدارة جتاه املُ�صدر مبقت�ضى وثائق التمويل (مبا يف ذلك ،جتنبا للب�س ،اتفاقية امل�شاركة،
واتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك ،واتفاقية وكالة اخلدمة اخلا�صة بال�صكوك  ،وتعهد التكاليف اخلا�ص بال�صكوك) التزامات م�ضمونة ب�شكل غري
م�شروط ال رجعة فيه من قبل �ضامني االكتمال مبوجب �ضمانات االكتمال املمنوحة من �أرامكو ال�سعودية وداو الأوروبية القاب�ضة (وداو كذلك وفق ًا ل�ضمان
االكتمال الثانوي من داو ،مبوجب �ضمانها اللتزام داو الأوروبية بالدفع وفق ًا ل�ضمان االكتمال الأ�سا�سي من داو) .وهذه االلتزامات بالدفع ل�ضامني االكتمال
مبوجب �ضمانات االكتمال ت�صنف على الأقل يف مرتبة مت�ساوية من حيث حق الأولوية والت�سديد مع مطالبات جميع وكل واحد من التزاماتها الأخرى غري
امل�ضمونة وغري ذات الأولوية يف الت�سديد (با�ستثناء تلك االلتزامات التي حتظى بالأولوية يف الت�سديد �إلزاميا مبوجب الأنظمة �أو اللوائح املنطبقة على
ال�شركات عموما) .وتدفع العائدات التي يتم ا�ستالمها من قبل املُ�صدر �أو نيابة عنه عقب �أي مطالبة مبوجب �ضمانات االكتمال وتودع من امل�صدر �أو نيابة
عنه يف ح�ساب ال�صفقة (كما هو حمدد يف ال�شرط ( 1-4موجودات ال�صكوك)) لتوزيعها على حملة ال�صكوك وفق ًا لهذه ال�شروط بعد تطبيق� ،إذا انطبق
احلال� ،شروط التقا�سم املتعلقة بعائدات املطالبات املقدمة طبقا ل�ضمانات االكتمال وفقا للبند ( 14ا�ستخدام متح�صالت �ضمانات االكتمال) من اتفاقية
الدائنني.
 3 33 -3محدودية حق الرجوع:

تعترب عائدات موجودات ال�صكوك (والتي يجب �أال ت�شتمل على �ضمانات االكتمال بعد تاريخ اكتمال امل�شروع) هي امل�صدر الوحيد للدفعات على ال�صكوك.
با�ستثناء ما متثله ال�صكوك من موجودات ال�صكوك (حاملا يكون قد مت تنفيذها وت�صفيتها والوفاء التام بااللتزامات املرتتبة عليها) ،ف�إن ال�صكوك ال متثل
�أي م�صلحة يف �أي من املُ�صدر �أو وكيل حملة ال�صكوك �أو �صدارة �أو �ضامني االكتمال �أو �أي التزام مرتتب عليهم.
تلتزم �صدارة بت�سديد دفعات معينة وفقا لوثائق التمويل مبا�شرة �إلى املُ�صدر ،ويتمتع املُ�صدر بحقوقه يف مواجهة �صدارة ال�سرتداد هذه الدفعات ،مع
اخل�ضوع للأحكام والقيود الواردة يف وثائق التمويل .ويجوز �إلزام �ضامني االكتمال قبل تاريخ اكتمال امل�شروع بت�سديد دفعات معينة مبوجب �ضمانات االكتمال
�إلى املُ�صدر ،وميلك املُ�صدر حقوقا يف مواجهة �ضامني االكتمال ال�سرتداد تلك الدفعات ،مع مراعاة �أحكام تلك االتفاقية والقيود املن�صو�ص عليها يف وثائق
التمويل.
 3 33 -3موافقة حملة الصكوك

يعترب كل حامل �صكوك باكتتابه و�شرائه وحيازته لل�صكوك قد وافق على الرغم من �أي ن�ص خمالف يف هذه ال�شروط �أو �أي من وثائق التمويل ،على ما يلي:
(�أ)لن يتم دفع �أي مبلغ من قبل املُ�صدر (ب�أية �صفة كان) �أو بالنيابة عنه �إال من عائدات موجودات ال�صكوك ويوافق كذلك على �أنه لي�س له حق الرجوع
للمطالبة ب�أي مبلغ ي�ستحق مبوجب هذه الوثيقة �أو وثائق التمويل� ،سواء لدفع �أي ر�سم �أو مبلغ �آخر مبوجب هذه الوثيقة �أو �أي التزام �آخر �أو مطالبة
تن�ش�أ عن �أو م�ستندة �إلى وثائق التمويل �ضد امل�صدر (ب�أي �صفة كان) بقدر ما يكون قد مت التنفيذ على عائدات موجودات ال�صكوك وت�صفيتها
والوفاء بها متاما ليتم بعد ذلك �سقوط جميع التزامات املُ�صدر (ب�أي �صفة كان) ولن يكون على امل�صدر �أي م�س�ؤولية بدفع �أو تغطية خالف ًا لذلك
�أي نق�ص يف عوائد �أ�صول ال�صكوك.
(ب)حق امل�صدر يف بيع� ،أو نقل� ،أو الت�صرف يف �أ�صول امل�شاركة (كما هي معرفة يف اتفاقية امل�شاركة اخلا�صة بال�صكوك) ،و�أ�صول امل�شروع (كما هي
معرفة يف اتفاقية ال�شراء اخلا�صة بال�صكوك) ،و�/أو �أ�صول الإجارة (كما هي معرفة يف اتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك) (�أو يف كل حالة �أي
جزء منها) مقيد قيد ًا �صارم ًا مبا ورد يف البند  10-2من اتفاقية امل�شاركة والبند  8-11من اتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك  ،ب�أنه لي�س لأي
من حملة ال�صكوك حق الرجوع على �أ�صول امل�شروع و�/أو �أ�صول الإجارة با�ستثناء ما كان متوافق ًا مع وثائق التمويل.
(ج)لن يرفع �أي دعوى �ضد املُ�صدر (ب�أي �صفة كان) بخ�صو�ص �أي دعوى حل �أو �إفال�س �أو �إعادة هيكلة �أو �أعادة ترتيب �أو ت�صفية �أو �أي دعوى �أخرى
مبوجب �أي قانون �إفال�س �أو قانون م�شابه ،لتعيني م�صف �أو حار�س ق�ضائي �أو مدير �إداري �أو م�س�ؤول �آخر من هذا القبيل� ،أو م�شاركة �أي �شخ�ص
�آخر يف �أي من ذلك.
(د)لن يكون هناك حق بالرجوع (�سواء ب�إقامة �أو تنفيذ �أي �إجراءات قانونية �أو تقييم �أو غري ذلك) فيما يتعلق ب�أية خمالفات لأي واجب �أو التزام �أو
تعهد من جانب امل�صدر (ب�أي �صفة كان) ،نا�شئ عن هذه ال�شروط وعن �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك �أو يتعلق بها مبوجب �أي قانون �أو ت�شريع
�أو غري ذلك ،على �أي م�ساهم يف امل�صدر (ب�أي �صفة كان) �أو م�س�ؤول لديه �أو ع�ضو يف جمل�س �إدارته ،ب�صفتهم هذه ،وتعترب �أي م�س�ؤولية �شخ�صية
لكل م�ساهم �أو م�س�ؤول �أو ع�ضو يف جمل�س الإدارة ب�صفتهم هذه بخ�صو�ص �أي انتهاكات من قبل املُ�صدر (ب�أي �صفة كان) عن �أي واجب �أو التزام
�أو تعهد يتم التنازل عنها وا�ستبعادها مبوجب هذا ،وتعترب منتفية وملغاة �صراحة �إلى احلد الذي يجيزه القانون �إال يف حالة الغ�ش والتق�صري �أو
الإهمال املتعمد من جانبهم.
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(هـ)يف حال قيام امل�صدر بدفع مبلغ �إلى حملة ال�صكوك كان يتوجب عليه �أو �أ�صبح ملزما بدفعه �إلى وكيل الدائنني �أو �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي،
ح�سب ما هو منطبق ،وفقا لأحكام ال�شرط (( )16التقا�سم) من اتفاقية الدائنني ،ف�إن كل واحد من حملة ال�صكوك يقر ب�أنه ما كان ينبغي دفع
هذا املبلغ �إليهم من قبل امل�صدر �أو نيابة عنه ،و�أنه يحق لوكيل الدائنني �أن يطلب من حملة ال�صكوك ح�صته التنا�سبية من هذا املبلغ ،وذلك ب�شرط
�أن يتلقى حامل ال�صك املعني ما يطلبه من �إثبات معقول اللتزام امل�صدر با�سرتجاع هذا املبلغ وكيفية ح�سابه.
(و)تتم املوافقة على و�إعطاء تعليمات الدخول من قبل امل�صدر و�صدارة (ب�صفتها ال�شريك املنتدب) �أو ح�سب احلالة الوكيل املفو�ض بالنيابة عن
ال�شريك املنتدب وال�شركاء (كما هو معرف يف اتفاقية امل�شاركة) يف (بني �أ�شياء �أخرى) وثائق التمويل التي يكون كل منهما طرفا فيها ،مبا يف ذلك
على وجه اخل�صو�ص اتفاقية امل�شاركة اخلا�صة بال�صكوك واتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك ،واتفاقية ال�شراء اخلا�صة بال�صكوك ،واتفاقية
وكالة اخلدمة اخلا�صة بال�صكوك ،والتعهد بتغطية التكاليف اخلا�ص بال�صكوك ،كل منها ح�سب �شروطها كما يف تاريخ الإقفال ،وتنفيذ كل منهما
لهذه االتفاقيات وفقا ل�شروطها ،مبا يف ذلك (دون ح�صر) قيام امل�صدر بتعيني ال�شريك املنتدب والتفوي�ض من قبل امل�صدر لل�شريك املنتدب
فيما يتعلق باحلقوق وامل�صالح وامل�ستحقات املتعلقة ب�أ�صول امل�ساهمة ح�سبما هو مو�ضح ب�صورة �أكرب يف الفقرة  2-6من اتفاقية امل�شاركة اخلا�صة
بال�صكوك.
(ز)لديه الأهلية وال�سلطة وال�صالحية الكاملة ل�شراء ومتلك ال�صكوك ،وتعيني وكيل حملة ال�صكوك وامل�صدر كوكيل له بنا ًء على هذه الأحكام و�شروط
�إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك.
(ح)تخ�ضع حقوق امل�صدر ،ووكيل حملة ال�صكوك ،ووكالء �ضمان امل�صدر ،وحملة ال�صكوك مبوجب ال�صكوك ،ووثائق التمويل الأخرى ،يف ظروف معينة
للأحكام الواردة يف وثائق التمويل .ويتعني على حملة ال�صكوك �أن يطلعوا على �أحكام هذه الوثائق ،التي مت تلخي�صها بالتف�صيل يف ن�شرة الإ�صدار
هذه ،والتي �سيتم �إتاحتها لالطالع ن�سخ منها من قبل حملة ال�صكوك املحتملني ملدة  20يوم ًا قبل تاريخ الإقفال ومن بعده ،ما دام هناك مبالغ ما
زالت م�ستحقة الدفع مبوجب ال�صكوك من قبل حملة ال�صكوك  ،خالل �ساعات العمل العادية يف �أي يوم من �أيام الأ�سبوع (با�ستثناء �أيام اخلمي�س
واجلمعة والعطل الر�سمية) يف املكتب املحدد لوكيل حملة ال�صكوك (ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة ,املكتب الرئي�سي الت�ش ا�س بي
�سي� ،شارع العليا ،حي املروج� ،ص ب  ،9084الريا�ض  ،11413اململكة العربية ال�سعودية).
(ط) لي�س يف الواليات املتحدة الأمريكية.
 4.4ملخص موجودات الصكوك
 4 44 -4موجودات الصكوك

وفق ًا لإعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك ،يحتفظ املُ�صدر باملوجودات التالية (موجودات ال�صكوك) كوكيل حلملة ال�صكوك على �أ�سا�س تنا�سبي ح�سب ن�سبة
ما ميلكه كل منهم يف ال�صكوك:
(�أ)جميع حقوق امل�صدر وملكيته وم�صلحته ومنفعته احلا�ضرة منها وامل�ستقبلية مبوجب وثائق التمويل التي هو طرف فيها �أو يكون م�ستفيد ًا منها �أو
خالف لذلك له مثل هذه احلقوق وامللكية وامل�صلحة واملنفعة.
(ب)جميع الأموال املتوفرة حاليا �أو �ستتوفر من وقت لآخر م�ستقبال يف ح�ساب ال�صفقة ،وهو ح�ساب با�سم امل�صدر برقم ح�ساب  2680319370ورقم
�آيبان ( SA90 4000 0000 0026 8031 9370ح�ساب ال�صفقة).
(ج) جميع العائدات التي تنتج مما �سبق.
تت�ضمن وثائق التمويل ما يلي:
(�)1إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك امل�ؤرخ يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني املُ�صدر و�صدارة ووكيل حملة ال�صكوك ،و�آخرين (�إعالن الوكالة
اخلا�صة بال�صكوك).

()2اتفاقية �إدارة الدفعات اخلا�صة بال�صكوك.
()3اتفاقية وكالة �ضمان م�صدر ال�صكوك امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال التي مت الدخول فيها بني امل�صدر ووكيل حملة ال�صكوك ومدير
الدفعات والوكالء الآخرين املحددين فيها.
( )4عقد ر�سوم وتنازل امل�صدر اخلارجي اخلا�ص بال�صكوك امل�ؤرخ يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني املُ�صدر ووكيل حملة ال�صكوك وبنك ات�ش ا�س بي
للم�صدر) ،و�آخرين (عقد املُ�صدر للرهن والتنازل اخلارجي
�سي كوربرييت تر�ستي كومبني (يو كي) ليمتيد (ب�صفته وكيل ال�ضمان اخلارجي ُ
اخلا�ص بال�صكوك).
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

()5اتفاقية املُ�صدر للتنازل الداخلي اخلا�ص بال�صكوك امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني املُ�صدر ووكيل حملة ال�صكوك و�شركة ال�سعودي
الهولندي كابيتال (كوكيل �ضمان داخلي للم�صدر ،ي�شار �إليه مع وكيل ال�ضمان اخلارجي لل ُم�صدر بـ وكالء �ضمان املُ�صدر) ،و�آخرين
(اتفاقية املُ�صدر للتنازل الداخلي).
()6اتفاقية �ضمان املُ�صدر الداخلي برهن احل�ساب اخلا�صة بال�صكوك امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني املُ�صدر ووكيل حملة ال�صكوك ووكيل
�ضمان املُ�صدر املحلي و�آخرين (اتفاقية �ضمان امل�صدر الداخلي برهن احل�ساب ،ي�شار �إليها مع الوثائق املذكورة يف ( )4و ( )5بـوثائق
�ضمان امل�صدر).
()7اتفاقية الت�سجيل بخ�صو�ص ال�صكوك.
()8التعهد بتغطية التكاليف امل�ؤرخ يف �أو قبل تاريخ الإقفال واملوقع من قبل �صدارة ل�صالح املُ�صدر (التعهد بتغطية التكاليف) والذي تقدم فيه
�صدارة تعهدات بخ�صو�ص التزام امل�صدر بدفع �أي مبالغ �إ�ضافية وفق ًا لل�شرط ( 10ال�ضرائب) واملبالغ امل�ستحقة لأي مما يلي:
(�أ)(مع اال�ستثناء يف جميع الأحوال لأي �شركات تابعة للم�صدر عدا �صدارة) ،ف�إن �أي �شركة خدمات مهنية �أو مقدم خدمة (مبا يف ذلك
على �سبيل املثال ال احل�صر� ،شركات املحا�سبة)� ،أو �أي هيئة تنظيمية �أو قانونية (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر هيئة ال�سوق
املالية ،وتداول ،ب�صفتها امل�سجل �أو غري ذلك) �أو �أي هيئة �ضريبية (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،م�صلحة الزكاة و�ضريبة
الدخل) �أو �أي هيئة �أو جهة �أخرى ذات طبيعة مماثلة �أو �أي موظف تابع للم�صدر (كل منها طرف ثالث) يف كل حالة يكون امل�صدر
ملزما لهم (�أ) وفقا لأي اتفاقية (االتفاقية ذات �صلة) مربمة من قبل امل�صدر وذلك ال�شخ�ص )1( ،بدفع الر�سوم والنفقات التي
يتكبدها ذلك ال�شخ�ص و � /أو ( )2بتعوي�ض ذلك ال�شخ�ص عن �أي مبالغ يتكبدها ،يف كل حالة مت فيها �إبرام اتفاقية ذات �صلة فيما
يتعلق بوجود امل�صدر ك�شركة ،وااللتزامات مبوجب �أي نظام �أو الئحة معمول بها �أو فيما يت�صل ب�أي �إ�صدار من قبل امل�صدر لل�صكوك �أو
(ب) ملزم ب�سداد �أي دفعات ر�سوم �أو تكاليف �أو م�صروفات �أو �ضرائب �أو �أي مبلغ �آخر مهما كان فيما يتعلق با�ستمرار وجود امل�صدر
ك�شركة ،وااللتزامات مبوجب �أي نظام �أو الئحة معمول بها� ،أو فيما يتعلق بالإ�صدار من قبل م�صدر ال�صكوك.
(ب)كل من وكيل حملة ال�صكوك ومدير الدفعات وكل وكيل من وكيلي �ضمان امل�صدر ،وبنك احل�ساب الداخلي للم�صدر و�أي وكيل مندوب
يعينه وكالء �ضمان امل�صدر وفقا لوثائق �ضمان املُ�صدر �أو �أي �شخ�ص يعينه وكيل حملة ال�صكوك وفق ًا لإعالن الوكالة (ي�شار �إلى كل
من ه�ؤالء بـ "مزود خدمة").
(ج)وكيل الدائنني وكل واحد من وكالء ال�ضمان.
()9اتفاقية التعهد بف�صل – �إقفال ال�صكوك امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال واملربمة بني �صدارة ،وامل�صدر /ووكيل حملة ال�صكوك (اتفاقية
التعهد بف�صل – �إقفال ال�صكوك).

(�)10إن ال�شهادة املتعلقة مبوافقات ال�صكوك والتعهدات (واملرفق منوذجها يف امللحق �( )1شهادة تعهد و�أمور موافقة ال�صكوك) من اتفاقية
تعهد ف�صل � -إقفال ال�صكوك) (�شهادة موافقات وتعهدات ال�صكوك)� ،إن وجدت ،والتي ميكن �أن تقدمها �صدارة وامل�صدر لوكيل حملة
ال�صكوك قبل � 7أيام على الأقل قبل تاريخ التوقيع الثاين.
(�)11ضمان االكتمال الأ�سا�سي من داو الأوروبية القاب�ضة ،امل�ؤرخ يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني داو القاب�ضة و�أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي
(�ضمان االكتمال الأ�سا�سي من داو القاب�ضة).
(�)12ضمان االكتمال من �أرامكو ال�سعودية امل�ؤرخ يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني �أرامكو ال�سعودية وحار�س ووكيل ال�ضمان اخلارجي (�ضمان
االكتمال من �أرامكو ال�سعودية).
(�)13ضمان االكتمال الثانوي من داو امل�ؤرخ يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني داو وحار�س ووكيل ال�ضمان اخلارجي (�ضمان االكتمال الثانوي من داو).
()14اتفاقية امل�شاركة اخلا�صة بال�صكوك امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني امل�صدر و�صدارة ووكيل حملة ال�صكوك ،و�آخرين (اتفاقية
امل�شاركة اخلا�صة بال�صكوك).
()15اتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني امل�صدر و�صدارة ووكيل حملة ال�صكوك ،و�آخرين (اتفاقية الإجارة
اخلا�صة بال�صكوك).
()16اتفاقية ال�شراء اخلا�صة بال�صكوك امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني �صدارة وامل�صدر ،و�آخرين (اتفاقية ال�شراء اخلا�صة بال�صكوك).
()17اتفاقية وكالة اخلدمة اخلا�صة بال�صكوك امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني �صدارة وامل�صدر ،و�آخرين (اتفاقية وكالة اخلدمة اخلا�صة
بال�صكوك).
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()18اتفاقية الدائنني امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني �صدارة وامل�صدر و�شركة دويت�شة بنك تر�ست �أمرييكاز (وكيل الدائنني) ،و�آخرين
(اتفاقية الدائنني).
()19اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني �صدارة ووكيل الدائنني ،و�آخرين (اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة).
()20اتفاقية احل�سابات امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني �صدارة وكل بنك ح�ساب ،ووكيل الدائنني ،وكل وكيل �ضمان (اتفاقية احل�سابات).
()21كل وثيقة من وثائق ال�ضمان (كما مت تعريفها يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة).
()22كل اتفاقية مبا�شرة (كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .)GCTA
()23كل �إ�شعار و�إقرار بالتنازل (كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .)GCTA
()24كل اتفاقية ت�سهيل (كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .)GCTA
( )25كل اتفاقية حتوط (كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .)GCTA
(� )26أي وثائق دين التو�سعة (كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .)GCTA
(� )27أي وثائق دين ا�ستبدايل (كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .)GCTA
(� )28أي وثائق دين نفقات ر�أ�س مالية �إ�ضافية (كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .)GCTA
(�  )29أي وثائق دين تكميلي للوفاء بدين (كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .)GCTA
(� )30أي وثائق دين تكميلي م�سبق الأداء (كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .)GCTA
(�)31أي خطابات ر�سوم (كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .)GCTA
()32اتفاقية تعهد �صندوق اال�ستثمارات العامة (كما مت تعريفها يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .)GCTA
()33ال�سند لأمر الرئي�سي امل�ؤرخ يف �أو قبل تاريخ الإقفال املوقع من قبل �صدارة وال�سند لأمر بعمولة امل�ؤرخ يف بتاريخ الإقفال واملوقع من قبل
�صدارة (�إ�ضافة �إلى كل �سند لأمر بديل له ي�صدر وفقا التفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .)GCTA
(�)34أي وثيقة �أخرى حمددة على �أنها "وثيقة متويل" من قبل وكيل الدائنني لأغرا�ض اتفاقية الأحكامم العامة ال�شاملة التي يكون للم�صدر حقوق ًا
�أو ا�ستحقاقات فيها.
 4 44 -4استخدام متحصالت أصول الصكوك

(�أ)يف كل تاريخ توزيع دوري ،و�أي تاريخ �إنهاء (يف كل حالة قبل تاريخ الإجراء التنفيذي (كما هو معرف يف وثائق �ضمان امل�صدر)) ،ويتعني �أن ي�ستخدم
مدير الدفعات �إلى احلد امل�سموح به يف القانون املنطبق ،جميع الأموال القائمة يف احل�ساب املحدد من قبل مدير الدفعات وفق ترتيب الأولوية التايل:
�.1أوال� :إذا مل ي�سبق دفعها ،بالت�ساوي وبالتنا�سب �إلى كل مزود خدمة وكل جهة م�شار �إليها يف ال�شرط ( 5-2التعهدات) من التعهد بتغطية التكاليف
اخلا�صة بال�صكوك يكون امل�صدر م�س�ؤو ًال عن ت�سديد �أي مبلغ لها ،ويف كل حالة بخ�صو�ص املبالغ امل�ستحقة لكل منهم مبوجب وثائق التمويل وكل
ب�صفته.
.2ثاني ًا :وبالقدر الذي مل يتم ت�سديد الدفعات �سابق ًا ،وعلى �أ�سا�س من امل�ساواة وبالتنا�سب لكل طرف ثالث يكون فيه امل�صدر م�سئوال عن ت�سديد دفعات
له ،ويف كل حالة بخ�صو�ص املبالغ امل�ستحقة لكل منهم مبوجب وثائق التمويل �أو بخالف ذلك بح�سب �صفة كل منهم.
 .3ثالث ًا( :يف تاريخ التوزيع الدوري ال�ستخدامها يف �أو من �أجل ت�سديد دفعات على �أ�سا�س من امل�ساواة ،وبالتنا�سب ،ملبلغ التوزيع الدوري امل�ستحق
�آنذاك).
.4رابع ًا :يف تاريخ توزيع دوري ال�ستخدامها بالت�ساوي وبالتنا�سب لت�سديد مبالغ التوزيع الثابتة ،ومبالغ التوزيع املبكر (�إن وجدت) ،وجميع املبالغ
امل�ستحقة مبوجب �أو فيما يتعلق ال�صكوك والتي مل تتم الإ�شارة لها خالف ًا لذلك يف الفقرات (� )1إلى (� )3أعاله م�شمولة� ،أو (� )5أدناه (�إن وجدت)
عندما ت�صبح م�ستحقة يف حينه.
.5خام�س ًا :يف تاريخ الإنهاء ،ال�ستخدامها بالت�ساوي وبالتنا�سب لت�سديد مبلغ التوزيع النهائي ،ومبلغ ال�سداد املبكر الإ�ضايف (�إن وجد) ،وحيثما لزم
الأمر �أي مبلغ توزيع نهائي �إ�ضايف.
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�.6ساد�س ًا :يف كل تاريخ توزيع دوري ويف �أي تاريخ �إنهاء ،وطبقا للنظام الأ�سا�سي للم�صدر ووفقا لأنظمة اململكة ،حتويل �أي مبالغ متبقية لإيداعها يف
ح�ساب الإيرادات (على النحو املحدد يف اتفاقية احل�سابات).
(ب)يوافق وي�ؤكد امل�صدر ووكيل حملة ال�صكوك وحملة ال�صكوك ب�أن التحويل �إلى ح�ساب الإيرادات املحلي بالريال مبوجب الفقرة (� )6أعاله ،ما مل ي�شكل
�إعادة لدفعة زائدة غري مق�صودة �أو دفع مبالغ باخلط�أ للم�صدر من قبل �صدارة ،يتم يف مقابل االتفاقية من قبل �صدارة للم�شاركة يف العملية املت�صورة
يف وثائق التمويل.
(ج)يوافق املُ�صدر على �أنه لن ي�صدر �أي تعليمات �إلى مدير الدفعات تتعار�ض مع التعليمات املدرجة �أعاله ويوافق كذلك على �أن �أي تعليمات خمالفة يوجهها
�إلى مدير الدفعات �سوف ت�شكل خرقا لهذه ال�شروط.
(د)يف �أي تاريخ �آخر ت�صبح فيه املبالغ املحددة يف الفقرات (�أ) �إلى (هـ) �أعاله م�ستحقة وواجبة الدفع (يف كل حالة قبل تاريخ �إجراء التنفيذ) ،فيجب
دفعها وفق ًا لرتتيب الأولويات املتقدم ذكره يف ال�شرط �( 2-4أ) �أعاله من قبل بنك ح�ساب امل�صدر املحلي من املبالغ القائمة (با�ستثناء مبلغ ر�أ�س املال)
يف ح�ساب ال�صفقة (ولتفادي ال�شك ،دون �أي حتويل �إلى احل�ساب املحدد من مدير الدفعات وفق ًا للبند (( )2-5احل�سابات والدفعات) من اتفاقية
�إدارة الدفعات اخلا�صة بال�صكوك).
(هـ)يف تاريخ �إجراء التنفيذ وبعده ،ما مل تكن ال�صكوك يف ذلك التاريخ قد �أ�صبحت واجبة ال�سداد بالكامل مبوجب ال�شرط (( )12الأحداث املوجبة
للإنهاء) (ويف هذه احلالة ي�ستمر تطبيق ال�شرط � )1( 2-4أعاله حتى ت�صبح ال�صكوك م�ستحقة وواجبة الدفع) ي�ستخدم وكالء �ضمان امل�صدر (�أو
مدير الدفعات بناء على توجيهاتهم) �إلى احلد الذي ي�سمح به �أي قانون منطبق ،جميع الأموال املودعة يف ح�ساب ال�صفقة (با�ستثناء مبلغ ي�ساوي قيمة
ر�أ�س املال) واحل�ساب املحدد من قبل مدير الدفعات وجميع النقود التي تلقوها مبوجب وثائق �ضمان امل�صدر �أو يف ما يتعلق بتنفيذها (با�ستثناء مبلغ ًا
ي�ساوي مبلغ ر�أ�س املال) ،على النحو التايل:
�.1أوال� :إذا مل ي�سبق دفعها ،بالت�ساوي وبالتنا�سب �إلى كل مزود خدمة وكل جهة م�شار �إليها يف البند ( 5-2التعهدات) من التعهد بتغطية التكاليف
اخلا�صة بال�صكوك يكون امل�صدر م�س�ؤو ًال عن ت�سديد �أي مبلغ لها ،ويف كل حالة بخ�صو�ص املبالغ امل�ستحقة لكل منهم مبقت�ضى وثائق التمويل �أو
خالف ذلك كل ب�صفته.
.2ثاني ًا :وبالقدر الذي مل يتم ت�سديد الدفعات �سابق ًا ،وعلى �أ�سا�س من امل�ساواة ،وبالتنا�سب ،لكل طرف ثالث يكون فيه امل�صدر م�سئوال عن ت�سديد
دفعات له ،ويف كل حالة بخ�صو�ص املبالغ امل�ستحقة لكل منهم مبوجب وثائق التمويل �أو بخالف ذلك بح�سب �صفة كل منهم.
.3ثالث ًا :ال�ستخدامها بالت�ساوي وبالتنا�سب لت�سديد جميع مبالغ التوزيع الدوري امل�ستحقة ولكنها مل ت�سدد.
.4رابع ًا :ال�ستخدامها بالت�ساوي وبالتنا�سب (�إذا مل ت�سدد مبوجب الفقرة (� )3أعاله) لت�سديد مبلغ التوزيع النهائي ومبلغ التوزيع املبكر الإ�ضايف (�إن
وجد) ،وحيثما لزم الأمر مبلغ التوزيع النهائي الإ�ضايف امل�ستحق غري امل�سدد ،و�/أو �أي وجميع املبالغ امل�ستحقة مبوجب �أو فيما يتعلق بال�صكوك والتي
مل تتم الإ�شارة �إليها خالف ًا لذلك يف الفقرات (� )1أو (� )3أعاله م�شمولة (�إن وجدت).
.5خام�س ًا ،مع مراعاة النظام الأ�سا�سي للم�صدر وقوانني اململكة ،لنقل �أي مبالغ متبقية لإيداعها حل�ساب الإيرادات املحلي.
(و)يوافق وي�ؤكد امل�صدر ووكيل حملة ال�صكوك وحملة ال�صكوك ب�أن التحويل �إلى ح�ساب الإيرادات املحلي مبوجب الفقرة (هـ) �أعاله ،ما مل ي�شكل �إعادة
لدفعة زائدة غري مق�صودة �أو دفع مبالغ باخلط�أ للم�صدر من قبل �صدارة ،يتم يف مقابل االتفاقية من قبل �صدارة للم�شاركة يف املعاملة املت�صورة يف
وثائق التمويل.
(ز)يف هذه ال�شروط ،مبلغ ر�أ�س املال يعني مبلغ ًا ي�ساوي  2.000.000ريال �سعودي مودع يف ح�ساب ال�صفقة الذي ميثل ر�أ�س املال املدفوع اخلا�ص بامل�صدر
كما يف تاريخ الإقفال �أو �أي مبلغ �آخر يكون من وقت لآخر �أدنى حد لر�أ�س املال املطلوب مبوجب �أنظمة اململكة � ،شريطة �أن تتم املوافقة على هذا التغيري
م�سبق ًا من قبل وكيل الدائنني.
5.5التعهدات:

يتعهد املُ�صدر ب�أنه طاملا كان هناك �صكوك قائمة /غري م�سددة لن يقوم مبا يلي (�إال مبوافقة خطية من وكيل حملة ال�صكوك �أو ح�سب اختياره �أو ح�سب
تعليمات حملة ال�صكوك من خالل قرار غري عادي ،ومع موافقة خطية م�سبقة من وكيل الدائنني):
(�أ) ( )1تكبد �أي مديونية فيما يتعلق بالأموال املقرت�ضة ب�أي �شكل كان )2( ،تقدمي �أي قرو�ض �أو القيام ب�أي ا�ستثمارات �أو منح �أي ائتمان� ،أو ( )3تقدمي
�أي �ضمان �أو التزام بتعوي�ض فيما يخ�ص �أي التزام لأي �شخ�ص �أو �إ�صدار �أي �أ�سهم (�أو حقوق �أو �ضمانات متعلقة بالأ�سهم� ،أو خيارات بالن�سبة
للأ�سهم� ،أو �أوراق مالية قابلة للتحويل �إلى �أ�سهم �أو قابلة للمبادلة بالأ�سهم) �أو �أي �صكوك �أخرى� ،إال كما هو م�سموح به �أو مت�صور يف وثائق التمويل.
(ب)منح �أو ال�سماح بقيام �أي رهن �أو امتياز �أو حيازة �أو عبء �أو �أي م�صلحة �أو �ضمان على �أي من تعهداته �أو �أ�صوله �أو ممتلكاته �أو �إيراداته حاليا �أو
م�ستقبال (عدا ما يكون مطلوب ًا �أو نا�شئ ًا بحكم القانون) �إال ويف جميع الأحوال كما هو مت�صور يف وثائق التمويل.
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(ج)بيع �أي جزء من م�صلحته يف �أي من �أ�صول �صكوك �أو ت�أجريه �أو حتويله �أو التنازل عنه �أو م�شاركته �أو مبادلته �أو ا�ستثماره �أو ترك حيازته �أو
الت�صرف فيه خالف ًا لذلك �أو منح �أي خيار� ،إال ويف جميع الأحوال وفقا ملا هو م�سموح به �أو مت�صور يف وثائق التمويل .
(د)اال�ستحواذ على �أي �أ�صول �سوى ما هو م�سموح به �أو مت�صور مبوجب �أو فيما يتعلق بوثائق التمويل .
(هـ)مع مراعاة ال�شرط ( 15اجتماعات حملة ال�صكوك ،التعديل ،التنازل ،التفوي�ض والتحديد) )1( ،تعديل �أو املوافقة على �أي تعديل يف �أي من وثائق
التمويل التي هو طرف فيها (�إال �إذا كان ذلك وفق ًا ل�شروط وثائق التمويل� ،أو �إذا كان �سيتم تنفيذ ذلك التعديل قبل تاريخ التوقيع الثاين ،ومت تزويد
وكيل حملة ال�صكوك ب�شهادة تعهد وموافقة على �أمور ال�صكوك قبل ما ال يقل عن � 7أيام من تاريخ التوقيع الثاين ،با�ستثناء ما كان مطلوب ًا مبوجب
النظام املطبق� .أو ( )2املوافقة على �أي تغيري �أو جتديد �إحالل� ،أو ممار�سة حقوق باملوافقة �أو بالتنازل وفق ًا لأحكام �أي من وثائق التمويل التي هو
طرف فيها ،با�ستثناء يف جميع احلاالت ،كما هو م�سموح به �أو مت�صور يف وثائق التمويل� ،شام ًال حيثما يتم تنفيذ ذلك التعديل قبل تاريخ التوقيع
الثاين املجدول ،ومت تزويد وكيل حملة ال�صكوك ب�شهادة تعهد وموافقة على �أمور ال�صكوك قبل ما ال يقل عن � 7أيام من تاريخ التوقيع الثاين.
(و)�إلغاء� ،أو تعديل� ،أو و�ضع �شرط على التنازل من قبل امل�صدر �إلى ال�شريك املنتدب عن حقوقه ومنافعه وم�ستحقاته ،فيما يتعلق ب�أ�صول امل�ساهمة،
يكون قد مت وفق ًا للبند  6-2من اتفاقية امل�شاركة اخلا�صة بال�صكوك.
(ز)الت�صرف كوكيل �أو و�صي فيما يتعلق ب�أية �أ�صول خالف �أ�صول ال�صكوك �أو بالن�سبة لأية �أطراف �أخرى غري حملة ال�صكوك.
(ح)�أن تكون لديه �أي �شركات تابعة �أو موظفني (با�ستثناء موظفي امل�صدر �أو كما قد يكون مطلوب ًا لغر�ض تلبية القوانني املنطبقة� ،أو العمل كع�ضو
جمل�س �إدارة لأي �شركة.
(ط)تكوين �أي احتياطيات (من الأرباح ال�صافية �أو غريها)� ،أو ا�سرتداد �أي من �أ�سهمه �أو خف�ض ر�أ�س ماله � ،أو دفع �أي �أرباح� ،أو �إجراء �أي توزيع �آخر
�إلى م�ساهميه� ،أو �إ�صدار �أي �أ�سهم �أخرى �أو جديدة (من �أي نوع)� ،أو �إ�صدار التعليمات �إلى بنك ح�ساب امل�صدر املحلي ل�سحب �أو حتويل (كلي ًا �أو
جزئي ًا) �أي مبلغ من قيمة ر�أ�س املال من ح�ساب ال�صفقة� ،أو تغيري �أي حقوق مت�صلة ب�أ�سهمه� ،أو غري ذلك زيادة ر�أ�س ماله امل�صرح به (�سواء كان
م�صدرا ومدفوعا �أو مل يكن)� ،إال �إذا كان هذا التعهد �سينتهك �أي قانون معمول به.
(ي)االن�ضمام �أو االندماج مع �أي �شخ�ص �آخر �أو حتويل �أو نقل جزء كبري من ملكية ممتلكاته �أو �أ�صوله �أو كلها �إلى �أي �شخ�ص �آخر �إال ويف جميع الأحوال
كما هو م�سموح به �أو مت�صور يف وثائق التمويل.
(ك)امتالك �أي م�صلحة يف �أي ح�ساب بنكي (مبا يف ذلك ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من خالل �أي وكيل �أو �شخ�ص �آخر لهم م�صالح نفعية يف/
�أو �سيطرة على ح�ساب بنكي بالنيابة عنه �أو بالنيابة عن حملة ال�صكوك� ،صدارة� ،أو �أي وكيل) با�ستثناء ح�ساب ال�صفقة واحل�ساب املحدد ملدير
الدفعات ،ما مل يكن ذلك احل�ساب �أو تلك امل�صلحة مرهونة �أو خم�ص�صة ك�ضمان ل�صالح وكالء �ضمان املُ�صدر بال�شروط املقبولة لدى وكالء
�ضمان املُ�صدر ومتت �إجازة فتح ذلك احل�ساب من قبل وكيل الدائنني.
(ل)با�ستثناء ما هو مطلوب يف القانون املنطبق ،تعديل نظامه �أو �أي من وثائق ت�أ�سي�سه من �أي ناحية جوهرية.
(م)بخالف ما يكون م�سموح ًا به �أو مت�صور يف وثائق التمويل (�أو �أي عقد خدمة مربم مع امل�صدر وفق ًا للبند (1-7ب) من وكالة �إعالن ال�صكوك)،
الدخول يف �أي اتفاقية �أو �صفقة �أو تعديل �أو التزام �أو م�س�ؤولية هامة خالف وثائق التمويل التي هو طرف فيها و�أي تعديل �أو ملحق �إ�ضايف جتيزه �أو
تق�صده �صراحة تلك الوثائق �إال �إذا كان الدخول يف تلك االتفاقيات ي�ضر مب�صالح حملة ال�صكوك.
(ن)امل�شاركة يف �أي عمل �أو ن�شاط عدا ما يكون م�سموح ًا به �أو مت�صور ًا �صراحة يف وثائق التمويل.
(�س)االدعاء لنف�سه �أو لأي من �أ�صوله احل�صانة من �أي ق�ضايا قانونية �أو تنفيذ �أو حجز �أو �أي �إجراء قانوين �آخر يف �أي جمريات قانونية يف اململكة �أو
لإي مكان �آخر فيما يتعلق بوثائق التمويل.
كما قدمت �صدارة تعهدات ايجابية و �سلبية متنوعة �إلى امل�صدر (ب�صفته م�شارك ًا يف ال�صكوك) و�أطراف �أخرى وفقا التفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،التي
ميكن االطالع على ن�سخة منها كما هو مو�صوف يف ق�سم "معلومات عامة" يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
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6.6مبالغ التوزيع الدوري
 6 66 -6التوزيعات الدورية

مع مراعاة ال�شرط ( 2-4ا�ستخدام متح�صالت �أ�صول ال�صكوك) وال�شرط ( 7الدفعات) ،يطلب امل�صدر من مدير الدفعات �أن يوزع على حملة ال�صكوك
بالتنا�سب ح�سب القيمة اال�سمية ملا ميتلكونه من �صكوك (كما هو مبني يف تاريخ القيد املعني (على النحو املحدد يف ال�شرط ( 1-7الدفعات املتعلقة
بال�صكوك)) كما هو من�صو�ص عليه يف ال�شرط ( 6-7الدفعات التنا�سبية حلملة ال�صكوك)) من املبالغ القائمة يف احل�ساب املحدد لدى مدير الدفعات،
توزيعا يتعلق بال�صكوك مت�أخر ًا يف نف�س اليوم الذي تكون فيه الأموال يف كل تاريخ توزيع دوري م�ساوية ملبلغ التوزيع الدوري ذي ال�صلة (كل مبلغ كما هو حمدد
يف ال�شرط � 2-6أدناه (حتديد �سعر �سايبور)).
 6 66 -6تحديد سعر سايبور

يحدد �سعر �سايبور (الفائدة على الريال ال�سعودي بني البنوك ال�سعودية) لكل فرتة تراكم عائد �أو فرتة ا�ستحقاق �إ�ضافية (ح�سب مقت�ضى احلال) من قبل
مدير الدفعات بالنيابة عن املُ�صدر وفق ًا لل�شروط التالية:
(�أ)يحدد مدير الدفعات �سعر �سايبور ،لفرتة م�ساوية لفرتة تراكم العائد �أو فرتة اال�ستحقاق الإ�ضافية (ح�سب مقت�ضى احلال) على �أ�سا�س ال�سعر
الذي يظهر يف �صفحة �شا�شة رويرتز (� )SUAAأو �إذا مت ا�ستبدال تلك ال�صفحة �أو توقف وانقطاع تلك اخلدمة ،ف�إنه يجوز ملدير الدفعات �أن يحدد
�صفحة �أو خدمة �أخرى تعر�ض �أ�سعار ًا منا�سبة ،يف متام ال�ساعة � 11:00صبح ًا (بتوقيت الريا�ض) يف تاريخ حتديد �سعر �سايبور .و�إذا مل يظهر هذا
ال�سعر يف تلك ال�صفحة ،ف�إن مدير الدفعات �سوف يحدد املتو�سط احل�سابي للأ�سعار (مقربة �صعود ًا �إلى �أرباع خانات ع�شرية) ح�سبما مت تزويده
به بناء على طلبه ح�سب عر�ض البنوك املرجعية �إلى بنوك رائدة يف �سوق ما بني البنوك ال�سعودية.
(ب)�إذا تعذر حتديد �سعر �سايبور وفقا لل�شروط الآنفة الذكر ،ف�سوف تكون قيمة �سايبور بالن�سبة لفرتة تراكم العائد �أو فرتة اال�ستحقاق الإ�ضافية
(ح�سب مقت�ضى احلال) املقبلة كما مت حتديدها يف تاريخ حتديد �سعر �سايبور ال�سابق.
(ج)يكون للم�صطلحات التالية امل�ستخدمة يف هذه ال�شروط املعاين املبينة �أدناه:
فرتة اال�ستحقاق الإ�ضافية :تعني فرتة ت�ساوي ما ينطبق من� :إما كل فرتة مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر الإ�ضايف (كما هو معرف يف اتفاقية الإجارة اخلا�صة
بال�صكوك) �أو كل فرتة مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر الإ�ضايف (كما هو معرف يف اتفاقية ال�شراء اخلا�صة بال�صكوك).
يوم عمل :يق�صد به املعنى املحدد لهذا امل�صطلح يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
تاريخ الإقفال :يعني التاريخ املحدد على �أنه تاريخ الإقفال واملن�شور يف املواقع الإلكرتونية مل�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب وهي
( ، www.alinmainvestment.comو  www.albiladinvest.comو ، www.db.com/menaو  )www.riyadcapital.comومدير الدفعات
( ، )www.hsbcsaudi.comوالذي ال يتجاوز ثالثة �أيام عمل بعد انتهاء فرتة العر�ض للم�ستثمرين.
تاريخ التوزيع :يعني تاريخ التوزيع الأول وكل  15يونيو و  15دي�سمرب يليه حتى و�شام ًال تاريخ التوزيع النهائي� ،شريطة �أنه يف كل حالة �إذا مل يكن ذلك
التاريخ يوم عمل ،ف�سوف يكون تاريخ التوزيع ذي ال�صلة يف يوم العمل التايل يف نف�س ال�شهر التقوميي (�إن وجد) �أو يوم العمل ال�سابق (�إذا كان هناك يوم
عمل يلي يف نف�س ال�شهر).
تاريخ التوزيع النهائي :يعني  15دي�سمرب 2028م �أو تاريخ ال�سداد احلادي والع�شرون بعد تاريخ ال�سداد الأول �أيهما يقع �أوال� ،أو �إذا مل يكن ذلك اليوم يوم
عمل ،يوم العمل التايل يف نف�س ال�شهر التقوميي (�إن وجد) �أو يوم العمل ال�سابق (�إن مل يوجد)� ،أو �إذا كان �سابق ًا لذلك ،تاريخ دفعة الإيجار اخلتامية كما
مت تعريفها يف اتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك.
تاريخ التوزيع الأول :يعني  15يونيو 2013م� ،شريطة �أنه �إذا مل ي�صادف ذلك اليوم يوم عمل ،ف�إن تاريخ التوزيع الأول يعني يوم العمل التايل يف نف�س ال�شهر
التقوميي (�إن وجد) �أو يوم العمل ال�سابق (�إن مل يوجد).
فرتة العر�ض للم�ستثمرين :تعني الفرتة التي تبد�أ من 1434/5/4هـ (املتوقع �أن يوافق 2013/3/16م) وتنتهي يف 1434/5/18هـ (املتوقع �أن يوافق
2013/3/30م) (�أو �أي تاريخ �آخر يتم �إبالغه �إلى الهيئة).
الهام�ش :يعني الن�سبة املئوية ال�سنوية التي حتدد كهام�ش ويتم ن�شرها على املواقع الإلكرتونية مل�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب وهي
( ، www.alinmainvestment.comو  ، www.albiladinvest.comو  www.riyadcapital.comو )www.db.com/menaومدير الدفعات
()www.hsbcsaudi.com
مبلغ التوزيع الدوري :يعني ،فيما يتعلق بال�صكوك وبالن�سبة لكل تاريخ توزيع دوري ،املبلغ الذي ي�ساوي ناجت� )1( :سعر �سايبور املعمول به لفرتة تراكم العائد
التي تنتهي مبا�شرة قبل تاريخ التوزيع الدوري ذلك م�ضافا �إليه الهام�ش ( )2عدد الأيام يف فرتة الرتاكم العائد تلك مق�سوم ًا على  360و ( )3جمموع القيمة

60

اال�سمية لهذه ال�صكوك غري امل�سددة يف اليوم الأول من فرتة تراكم العوائد تلك بعد الأخذ يف االعتبار (� )1أي �إلغاء لل�صكوك و(� )2أي مبالغ توزيع ثابت و/
�أو مبالغ توزيع مبكر يف كل حالة يجب دفعها يف تاريخ التوزيع الدوري الذي يحل مبا�شرة بعد ذلك اليوم الأول.
تاريخ التوزيع الدوري :يعني تاريخ يوم العمل ال�سعودي الذي يلي مبا�شرة كل تاريخ توزيع.
البنوك املرجعية :تعني بنك الريا�ض والبنك الأهلي التجاري والبنك ال�سعودي الربيطاين� ،أو �أي بنوك �أخرى ح�سبما يتم تعيينه من قبل مدير الدفعات
بالت�شاور مع �صدارة.
فرتة تراكم العائد :تعني الفرتة املمتدة من وت�شمل تاريخ الإقفال �إلى وال ت�شمل تاريخ التوزيع الأول وكل فرتة متتالية من و�شامل ًة تاريخ التوزيع �إلى وغري
�شاملة تاريخ التوزيع الذي يليه� ،أو ،بالن�سبة �إلى فرتة تراكم العائد الأخرية ،تاريخ التوزيع النهائي.
�صدارة :تعني �شركة �صدارة للكيميائيات.
�سعر �سايبور :يعني ،بالن�سبة لكل فرتة تراكم عائد �أو فرتة ا�ستحقاق �إ�ضافية (ح�سب مقت�ضى احلال)� ،سعر العر�ض بني البنوك ال�سعودية على ودائع الريال
ال�سعودي لفرتة م�ساوية لفرتة تراكم العائد �أو فرتة اال�ستحقاق الإ�ضافية ذات ال�صلة (ح�سب مقت�ضى احلال) الذي يحدد وفق ًا لهذا ال�شرط (( )2-6حتديد
�سعر �سايبور).
تاريخ حتديد �سعر �سايبور :يعني يوم العمل ال�سعودي الثاين الذي ي�سبق اليوم الأول من كل فرتة تراكم عائد� ،أو يف حالة فرتة اال�ستحقاق الإ�ضافية� ،أول
يوم من تلك الفرتة.
تاريخ الإنهاء املجدول :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط ( 1-8الإنهاء املجدول).
 6 66 -6تحديد مبالغ التوزيع الدوري

يقوم مدير الدفعات كلما لزم حتديد �سعر �سايبور �أو يف �أقرب وقت ممكن بعد ذلك ،بتحديد مبلغ التوزيع الدوري واملبالغ الأخرى املطلوب حتديدها من قبله
وتواريخ التوزيع التي تنطبق على فرتة تراكم العوائد ذات ال�صلة وتاريخ التوزيع الدوري املوافق لها ،على �أن يخ�ضع كل ذلك لهذه ال�شروط ويكون وفق ًا لها.
 6 66 -6إشعار المصدر بمبالغ التوزيع الدوري

يقوم مدير الدفعات ب�إبالغ �سعر �سايبور املعتمد ومبلغ التوزيع الدوري اللذين حددهما وتاريخ التوزيع الدوري لكل فرتة تراكم عائد �إلى املُ�صدر و�صدارة
ووكيل حملة ال�صكوك و�أي �سوق مالية تدرج فيها ال�صكوك يف حينه ون�شر �إ�شعار بذلك وفق ًا لل�شرط ( 14الإ�شعارات) يف �أقرب وقت ممكن بعد حتديدهما
على �أن ال يتجاوز ذلك يف كل الأحوال يوم العمل الأول من فرتة تراكم العائد ذات ال�صلة .ويعطى على الفور �إ�شعار �إلى حملة ال�صكوك وفقا لل�شرط 14
(الإ�شعارات) .وميكن فيما بعد تعديل كل حتديد ل�سعر �سايبور ومبلغ توزيع دوري و�أية مبالغ �أخرى يتعني حتديدها من قبله وتاريخ التوزيع و�/أو تاريخ التوزيع
الدوري مت الإخطار به (�أو عمل ترتيبات بديلة منا�سبة عن طريق التعديل) وذلك دون �إ�شعار م�سبق يف حالة متديد �أو تقلي�ص فرتة تراكم العائد �أو التغيري يف
القيمة اال�سمية الإجمالية لل�صكوك التي مل تكن معروفة عند العملية احل�سابية الأولى .و�سيتم على الفور تبليغ كل تعديل �إلى املُ�صدر ووكيل حملة ال�صكوك
و�أي �سوق مالية تدرج فيها ال�صكوك يف حينه وكذلك �إلى حملة ال�صكوك وفق ًا لل�شرط ( 14الإ�شعارات) يف �أقرب وقت ممكن بعد حتديد ذلك التعديل على
�أن ال يتجاوز ذلك موعد �أق�صاه يوم العمل الرابع الذي يلي ذلك.
 6 66 -6قطعية الشهادات

�أي �شهادات �أو قرارات يعطيها �أو يعرب عنها �أو ي�صدرها �أو يح�صل عليها مدير الدفعات لأغرا�ض �أحكام هذا ال�شرط تعترب ب�شرط عدم وجود خط�أ متعمد
�أو �سوء نية �أو خط�أ ظاهر) تعترب دلي ًال حا�سم ًا على الأمور التي تتعلق بها ،ويجب �أن تكون ملزمة للم�صدر ،و�صدارة ،ووكيل حملة ال�صكوك وحملة ال�صكوك،
ويجب �أال يتم �إحلاق �أي م�سئولية على مدير الدفعات من قبل امل�صدر� ،أو كيل حملة ال�صكوك� ،أو حملة ال�صكوك فيما يتعلق بذلك.
7.7الدفعات
 7 77 -7الدفعات المتعلقة بالصكوك

مع مراعاة ال�شرط ( 2-7وقف وا�ستئناف اال�ستحقاق) ،ي�سدد مدير الدفعات �أي مبالغ ت�ستحق الدفع مبوجب ال�صكوك بحوالة م�صرفية بالريال ال�سعودي
�إلى ح�ساب بالريال ال�سعودي حلامل ال�صك يحتفظ به يف اململكة (ويبقى لدى ع�ضو للم�سجل) والذي مت �إبالغه كتابة �إلى امل�سجل ومدير الدفعات قبل يوم
عمل واحد على الأقل من تاريخ الدفع املعني .وتُدفع املبالغ القائمة امل�ستحقة على ال�صكوك حلامل ال�صك املذكور يف ال�سجل بنهاية دوام اليوم اخلام�س قبل
تاريخ ا�ستحقاق املبلغ ذي ال�صلة (تاريخ القيد).
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 7 77 -7وقف واستئناف االستحقاق

�شريطة عدم احتجاز مبلغ التوزيع النهائي امل�ستحق و (حيثما ينطبق) مبلغ ال�سداد املبكر الإ�ضايف املطلوب دفعه وفق ًا لل�شرط ( 3-8الإنهاء املبكر بناء على
اختيار املُ�صدر) �أو رف�ض دفع �أي منهما بطريقة غري �صحيحة ،لن يكون هناك �أي مبالغ �أخرى واجبة الدفع على �أي �صك اعتبارا من بداية تاريخ اال�سرتداد.
يف حال عدم ت�سديد مبلغ التوزيع النهائي امل�ستحق و� /أو �أي مبلغ �سداد مبكر �إ�ضايف مطلوب دفعه بالكامل عند اال�ستحقاق وفق ًا لل�شرط ( 3-8الإنهاء املبكر
بناء ًا على اختيار امل�صدر) (وبقاء ذلك املبلغ قائم ًا وم�ستحق ًا وواجب الدفع) فحينئذ يجب تطبيق هذا ال�شرط ( 2-7وقف وا�ستئناف اال�ستحقاق) لكل فرتة
ا�ستحقاق �إ�ضافية ،و�سيكون على امل�صدر �أن يوزع على حملة ال�صكوك (�إ�ضافة لذلك املبلغ غري املدفوع) مبلغ ًا م�ساوي ًا ملبلغ �إنهاء امل�ست�أجر الإ�ضايف �أو مبلغ
�إنهاء �شراء امل�صدر الإ�ضايف الذي ا�ستلمه مبوجب اتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك �أو اتفاقية ال�شراء (ح�سب احلالة) بالن�سبة�إلى كل فرتة ا�ستحقاق
�إ�ضافية ،ويكون ذلك املبلغ الإ�ضايف الذي يوزعه امل�صدر وهو مبلغ التوزيع النهائي الإ�ضايف.
ويف حالة وقوع حادثة خ�سارة كلية (كما هو معرف يف اتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك) ،ي�ستمر ا�ستحقاق مبلغ التوزيع الدوري حتى وغري �شامل التاريخ
الذي يتم فيه ا�سرتداد ال�صكوك بالكامل ويجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار عند ح�ساب قيمة ا�سرتجاع الو�ضع الأ�صلي بالكامل (كما هو حمدد يف اتفاقية الإجارة
اخلا�صة بال�صكوك) ،ب�صرف النظر عن �أي �إنهاء التفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك نتيجة لذلك.
و�إذا مل يتم الدفع الكامل لأي مبلغ م�ستحق مبوجب ال�صكوك عند ا�ستحقاقه ،ف�سيقوم امل�سجل بالت�أ�شري يف ال�سجل بقيد املبلغ املدفوع فعلي ًا.
 7 77 -7خضوع الدفعات لألنظمة المعمول بها

تخ�ضع الدفعات املتعلقة بال�صكوك يف جميع احلاالت للقوانني والأنظمة املالية وغريها املعمول بها يف مكان الدفع ،ولكن دون الإخالل ب�أحكام ال�شرط ()10
(ال�ضرائب).
 7 77 -7الدفع فقط في يوم عمل

عند الدفع بوا�سطة حوالة �إلى احل�ساب امل�سجل ت�صدر �أوامر الدفع (بحيث يكون تاريخ الدفع هو تاريخ اال�ستحقاق� ،أو �إذا مل يكن ذلك التاريخ يوم عمل،
يكون تاريخ الدفع يف �أول يوم عمل يليه).
ال يحق حلملة ال�صكوك �أي مبلغ �إ�ضايف مقابل �أي ت�أخري بعد تاريخ ا�ستحقاق الدفع يف ا�ستالم املبلغ امل�ستحق �إذا كان تاريخ اال�ستحقاق لي�س يوم عمل.
 7 77 -7مدير الدفعات

املكتب املحدد الأويل ملدير الدفعات مذكور يف اتفاقية �إدارة الدفعات اخلا�صة بال�صكوك .ويحتفظ املُ�صدر بحقه يف تغيري مدير الدفعات �أو �إنهاء خدماته يف
�أي وقت وتعيني وكالء �إ�ضافيني �أو �آخرين ب�شرط �أن يكون هناك يف جميع الأوقات مدير الدفعات يف اململكة العربية ال�سعودية.
 7 77 -7الدفعات التناسبية لحملة الصكوك

فيما يتعلق ب�أي دفعة من دفعات التوزيع الدوري ،مبالغ التوزيع الثابتة ،مبالغ التوزيع املبكرة( ،مبلغ الدفعة املبكرة الإ�ضافية )،مبالغ التوزيع النهائية ،ومبالغ
التوزيع النهائية الإ�ضافية ،ف�إن كل حامل من حملة ال�صكوك يجب �أن يكون م�ستحق ًا له بالتنا�سب مع ح�صته يف ال�صكوك بنا ًء على القيمة اال�سمية الإجمالية
القائمة لل�صكوك التي يحملها يف تاريخ الت�سجيل ذي العالقة (ح�سبما مت تعريفه يف ال�شرط  1-7الدفعات املتعلقة بال�صكوك) كن�سبة من القيمة اال�سمية
الإجمالية جلميع ال�صكوك القائمة يف ذلك التاريخ ،وفيما يتعلق بكل دفعة من هذا القبيل ،ف�سيقوم مدير الدفعات بدفع ذلك املبلغ التنا�سبى �إلى كل حامل
�صكوك وفق ًا لهذا ال�شرط ( 7الدفعات).
 8.8توزيعات رأس المال
 8 88 -8اإلنهاء المجدول

�إذا مل ي�سبق ا�سرتداد �أو �شراء �أو �إلغاء ال�صكوك � ،سيقوم املُ�صدر با�سرتداد ال�صكوك مقابل مبلغ التوزيع النهائي يف تاريخ التوزيع الدوري الذي يلي مبا�شرة
تاريخ التوزيع النهائي (تاريخ الإنهاء املقرر) .ال يعود حلملة ال�صكوك �أي م�صلحة يف �أ�صول ال�صكوك ولن تكون هناك �أي مبالغ �إ�ضافية ت�ستحق الدفع
بالن�سبة �إليها وال يعود على املُ�صدر �أي التزامات �أخرى بخ�صو�صها ،بعد ال�سداد الكامل ملبلغ التوزيع النهائي (�إ�ضافة �إلى �أي مبلغ توزيع نهائي �إ�ضايف م�ستحق
بخ�صو�صه) حلملة ال�صكوك.
يف هذه ال�شروط ،تاريخ الإنهاء يعني �أي ًا من تاريخ الإنهاء املقرر ،تاريخ الإنهاء ال�ضريبي (كما هو معرف يف ال�شرط ( 2-8الإنهاء املبكر لأ�سباب �ضريبية))،
تاريخ الإنهاء االختياري (كما هو معرف يف ال�شرط �( 3-8أ) (الإنهاء املبكر بنا ًء على اختيار امل�صدر)) ،تاريخ انتهاء حادثة التنفيذ (كما هو معرف يف
ال�شرط ( 3-8ب) تاريخ الإنهاء ب�سبب حدث يتعلق باتفاقية الدائنني (كما هو معرف يف ال�شرط ( 4-8الإنهاء �إثر واقعة تتعلق بالدائنني) ،وتاريخ ا�سرتداد
ال�صكوك وفق ًا لل�شرط ( 5-8الإنهاء اثر واقعة موجبة للإنهاء) ،ويعني مبلغ التوزيع النهائي بالن�سبة لل�صكوك �إما:
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(�أ)القيمة اال�سمية القائمة لل�صكوك (مع الأخذ يف االعتبار �أي عمليات ا�سرتداد جزئية طبق ًا لل�شرط ( 6-8اال�سرتداد اجلزئي) مت الدفع فيما يتعلق به
بالكامل و�أي �إلغاءات وفق ًا لل�شرط ( 2-9الإلغاء) مت الدفع فيما يتعلق به بالكامل)) وجميع مبالغ التوزيع الدوري املرتاكمة وغري املدفوعة بخ�صو�ص
ال�صكوك (ودون ازدواجية االحت�ساب) مع جميع املبالغ الأخرى امل�ستحقة حلملة ال�صكوك مبوجب ال�صكوك.
(ب)يف حال ( )1ما �إذا كان ينطبق ا�سرتداد ال�صكوك وفق ًا لل�شرط (()4-8الإنهاء �إثر واقعة تتعلق بالدائنني) ،حيثما تكون �صدارة ملزمة مبوجب البند
( 9-10ب) (الدفعات امل�سبقة الإلزامية – حادثة اخل�سارة الكلية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،ب�أن تدفع م�سبق ًا كامل ت�سهيالت ال�صكوك
و(� )2إما (خ) �صدارة (ب�صفتها مقاول اخلدمات مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة اخلا�ص بال�صكوك) مل تخل يف ت�أدية التزاماتها مبوجب الفقرة ()4
من اتفاقية وكالة اخلدمة فيما يتعلق باحل�صول واحلفاظ على عقود ت�أمني معينة تتعلق ب�أ�صول الإجارة� ،أو (ذ) حادثة اخل�سارة الكلية مل تكن ناجتة عن
تق�صري �أو �إهمال من �صدارة (ب�صفتها م�ست�أجر ًا مبوجب اتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك) �أو ناجتة عن �إخالل امل�ست�أجر يف ت�أدية التزاماته مبوجب
اتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك ،ف�إن مبلغ توزيع الإنهاء يعني املبلغ امل�شار �إليه يف الفقرة (�أ) �أعاله من هذا ال�شرط  1-8ناق�ص ًا مبلغ ي�ساوي مبلغ
عجز اخل�سارة الكلية الذي ينطبق (كما هو معرف يف اتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك).
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ميكن لل ُم�صدر ا�سرتداد ال�صكوك كاملة ،ولكن لي�س جزئي ًا ،يف �أي تاريخ توزيع دوري (ي�شار �إلى تاريخ هذا اال�سرتداد بـ تاريخ الإنهاء ال�ضريبي) بتوجيه
�إ�شعار م�سبق ال تقل مدته عن 30يوما وال تزيد عن  60يوم ًا �إلى حملة ال�صكوك وفق ًا لل�شرط ( 14الإ�شعارات) (على �أن هذا الإ�شعار ال رجعة فيه و ُيلزم
املُ�صدر با�سرتداد ال�صكوك يف تاريخ الإنهاء ال�ضريبي) ،مببلغ التوزيع النهائي� )1( ،إذا �أ�صبح املُ�صدر ملزما �أو ت�أكد �أنه �سي�صبح ملزما بدفع مبالغ �إ�ضافية
كما هو من�صو�ص عليه �أو ُم�شار �إليه يف ال�شرط ( 10ال�ضرائب) نتيجة لأي تغيري �أو تعديل يف القوانني واللوائح املعمول بها يف اململكة �أو ق�سم �سيا�سي لها �أو
�أي �سلطة �ضريبية فيها �أو ب�سبب �أي تغيري يف تطبيق تلك القوانني �أو اللوائح �أو تف�سريها الر�سمي ،بحيث ي�صبح ذلك التغيري �أو التعديل نافذ املفعول �أو مت
فر�ضه بعد تاريخ اتفاقية االكتتاب فيما يتعلق بال�صكوك ،و(ب) وال ي�ستطيع املُ�صدر تفادي هذا االلتزام مع اتخاذه التدابري املعقولة املتاحة له (حدث متعلق
بال�ضريبة) وذلك ب�شرط �أنه لن يتم �إعطاء �إ�شعار �إنهاء ما مل ي�ستلم املُ�صدر �إ�شعار �إنهاء مبكر التفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك مبوجب عقد الإجارة
(كما هو معرف يف ذلك العقد) ولن يعطى �إ�شعار الإنهاء هذا قبل �أقل من  60يوما من تاريخ التوزيع الدوري الذي كان املُ�صدر ليكون ملتزم ًا بدفع تلك املبالغ
الإ�ضافية لو كان هناك دفعة م�ستحقة على ال�صكوك يف ذلك احلني.
يف تاريخ الإنهاء لأ�سباب تتعلق بال�ضريبة ،ت�سدد ال�صكوك �إلى حملة ال�صكوك مببلغ التوزيع النهائي ،وعند ال�سداد الكامل ملبلغ التوزيع النهائي ،فيجب
ت�سديد �أي مبلغ توزيع نهائي �إ�ضايف م�ستحق حلملة ال�صكوك ،وعندها ال يعود حلملة ال�صكوك �أي م�صلحة يف �أ�صول ال�صكوك وال يعود هناك �أي مبالغ �أخرى
واجبة الدفع وال يعود على امل�صدر �أي التزامات �أخرى بهذا ال�ش�أن.
قبل ن�شر �أي �إ�شعار �إنهاء وفقا لهذه الفقرة ،يتعني على امل�صدر �أن ي�سلم وكيل حملة ال�صكوك (� )1صكا موقعا من قبل ع�ضوين من �أع�ضاء جمل�س �إدارة
امل�صدر يفيد ب�أنه يحق للم�صدر �إجراء مثل هذا الإنهاء وتقدمي بيان باحلقائق التي تو�ضح ب�أن هذه ال�شروط امل�سبقة الواردة يف الفقرتني (�أ) و (ب) �أعاله
ب�ش�أن حق امل�صدر يف الإنهاء قد حتققت و( )2ر�أي من عدة م�ست�شارين م�ستقلني ذوي و�ضع متعارف عليه وخربة منا�سبة يقرون فيه �أن امل�صدر ملزم �أو
�سي�صبح ملزما بدفع هذه املبالغ الإ�ضافية نتيجة لهذا التغيري �أو التعديل .ويحق لوكيل حملة ال�صكوك قبول (بدون املزيد من التق�صي) هذا ال�صك والر�أي
كدليل كاف على ذلك ،والذي �سيكون يف هذه احلالة نهائي ًا وملزم ًا حلملة ال�صكوك.
المصدر
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(�أ)ميكن للم�صدر يف �أي تاريخ توزيع دوري يقع بعد انتهاء ال�سنة اخلام�سة بعد تاريخ الإقفال �أو بعده ا�سرتداد ال�صكوك ،كليا ولي�س جزئيا( ،ي�شار �إلى
تاريخ هذا الإنهاء بـ تاريخ الإنهاء االختياري) مببلغ التوزيع النهائي �إ�ضافة �إلى مبلغ ال�سداد املبكر الإ�ضايف (�إن وجد) على �أن يعطي املُ�صدر
�إ�شعارا ال تقل مدته عن  30يوما وال تزيد عن  60يوما �إلى حملة ال�صكوك وفق ًا لل�شرط ( 14الإ�شعارات) (على �أن هذا الإ�شعار ال رجعة فيه ويلزم
املُ�صدر با�سرتداد ال�صكوك يف تاريخ الإنهاء االختياري) ،وذلك ب�شرط �أنه لن يتم �إعطاء �إ�شعار من هذا القبيل ما مل يكن املُ�صدر قد ا�ستلم �إ�شعار
�إنهاء مبكر لعقد الإجارة مبوجب ذلك العقد (ح�سبما مت تعريفه يف ذلك العقد) .وعند ال�سداد الكامل ملبلغ التوزيع النهائي ومبلغ ال�سداد املبكر
الإ�ضايف (�إن وجد) (�إ�ضافة �إلى �أي مبلغ توزيع نهائي �إ�ضايف م�ستحق بخ�صو�صه) حلملة ال�صكوك ،ال يعود حلملة ال�صكوك �أي م�صلحة يف �أ�صول
ال�صكوك ولن يكون هناك �أي مبالغ �إ�ضافية ت�ستحق الدفع على هذه الأ�صول وال يعود على املُ�صدر �أي التزامات �أخرى بخ�صو�صها.
(ب)يف �أي وقت بعد ا�ستالم اجلهات الراعية �إ�شعار ًا تنفيذي ًا مقدم ًا من وكيل الدائنني وفق ًا للمادة ( 11حق امل�صدر باملعاجلة) من اتفاقية الدائنني
(حدث تنفيذي) ،يجوز للم�صدر ا�سرتداد ال�صكوك كلي ًا ولي�س جزئي ًا ،مببلغ توزيع الإنهاء عند �إعطاء امل�صدر �إ�شعار ًا ال تزيد مدته عن 60يوم ًا
�إلى حملة ال�صكوك وفق ًا لل�شرط ( 14الإ�شعارات) (ويكون الإ�شعار غري قابل للرتاجع ،ويجب �أن يلزم امل�صدر با�ستعادة ال�صكوك بنهاية فرتة
الإ�شعار (تاريخ انتهاء حادثة التنفيذ)) .ب�شرط �أال يتم �إعطاء ذلك الإ�شعار �إال �إذا كان قد مت ا�ستالم �إ�شعار �إنهاء اال�ستئجار املبكر من قبل
امل�صدر مبوجب اتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك (وكما هو معرف هنا) .وعند دفع مبلغ توزيع الإنهاء بالكامل (و�أي مبلغ توزيع �إنهاء �إ�ضايف
ي�ستحق بهذا ال�ش�أن) �إلى حملة ال�صكوك ،ف�سيتوقف حملة ال�صكوك عن كونهم لهم م�صلحة يف �أ�صول ال�صكوك ،ولن ت�ستحق �أي مبالغ �أخرى فيما
يتعلق بذلك ،ولن يكون للم�صدر �أي التزامات �أخرى تتعلق بهذا الأمر.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

(ج)ولأغرا�ض هذه الفقرة (�أ) من ال�شرط ( 3-8الإنهاء املبكر بنا ًء على اختيار امل�صدر) ،ف�إن مبلغ ال�سداد املبكر الإ�ضايف يعني (�أ) %3من القيمة
اال�سمية لل�صكوك القائمة يف حينه �إذا وقع تاريخ الإنهاء االختياري يف تاريخ التوزيع الدوري الواقع يف يونيو 2018م �أو بعده لكن قبل تاريخ التوزيع
الدوري الواقع يف يونيو 2019م( .ب)  %2من القيمة اال�سمية لل�صكوك القائمة /غري امل�سددة يف حينه �إذا وقع تاريخ الإنهاء االختياري يف تاريخ
التوزيع الدوري الواقع يف يونيو 2019م �أو بعده لكن قبل تاريخ التوزيع الدوري الواقع يف 2020م( ،ج) و�صفر يف جميع احلاالت الأخرى).
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فور وقوع حدث يتعلق بالدائنني  ،ف�سيقوم امل�صدر على الفور ب�إعطاء �إ�شعار �إلى حملة ال�صكوك وفق ًا لل�شرط ( 14الإ�شعارات) (وهو �إ�شعار غري قابل
للنق�ض ويلزم امل�صدر با�سرتداد ال�صكوك وفق ًا لهذا ال�شرط ( 4-8الإنهاء �إثر واقعة تتعلق بالدائنني)) ،و�سوف ي�سرتد املُ�صدر ال�صكوك ب�شكل كامل ولي�س
جزئي مببلغ التوزيع النهائي يف تاريخ الإنهاء ب�سبب حدث يتعلق بالدائنني .وعند ال�سداد الكامل ملبلغ التوزيع النهائي و�أي مبلغ توزيع نهائي �إ�ضايف م�ستحق
بخ�صو�صه حلملة ال�صكوك ،ال يعود حلملة ال�صكوك �أي م�صلحة يف �أ�صول ال�صكوك ،ولن يكون هناك �أي مبالغ �إ�ضافية ت�ستحق الدفع على هذه الأ�صول وال
يعود على املُ�صدر �أي التزامات �أخرى بخ�صو�صها.
لأغرا�ض هذا ال�شرط ( 4-8الإنهاء �إثر واقعة تتعلق بالدائنني):
يقع حدث يتعلق بالدائنني �إذا �أ�صبحت �صدارة:
�أ.ملزمة مبوجب (البند الفرعي (ب) (� )1أو ( )2من البند ( 9-10املدفوعات املبكرة الإلزامية  -حدث اخل�سارة الكلية) من اتفاقية الأحكام العامة
ال�شاملة.
ب�.إذا اختارت ،وفقا (للبند الفرعي (�أ) من البند �( 9-10أ) (املدفوعات املبكرة الإلزامية  -حدث اخل�سارة الكلية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
ج�.أ�صبحت ملزمة وفق ًا للبند ( 9-10الدفعات امل�سبقة االلزامية – ت�سهيالت ال�صكوك الأولية من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
لإجراء �سداد مبكر لت�سهيل ال�صكوك (كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة).
تاريخ الإنهاء �إثر حدث يتعلق بالدائنني :يعني تاريخ التوزيع الدوري الذي يلي مبا�شرة التاريخ الذي يحل فيه موعد �سداد املبلغ امل�ستحق الدفع من قبل
�صدارة �إثر حادثة تتعلق باتفاقية الدائنني مبقت�ضى اتفاقية الدائنني واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
 8 88 -8اإلنهاء إثر واقعة موجبة لإلنهاء

ميكن �إنهاء �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك وا�سرتداد قيمة ال�صكوك مببلغ التوزيع النهائي كما هو مو�ضح ب�شكل �أكرث حتديدا يف ال�شرط (( )12حدث
موجب للإنهاء).
 8 88 -8االسترداد الجزئي

يف كل تاريخ توزيع دوري ،ي�سرتد املُ�صدر ال�صكوك جزئيا (وعلى �أ�سا�س تنا�سبي ح�سب قيمتها اال�سمية القائمة) مببلغ جمموعه ي�ساوي جمموع (�أ) مبالغ
التوزيع الثابت (�إن وجدت) و (ب) مبالغ التوزيع املبكر (�إن وجدت).
ولأغرا�ض هذا ال�شرط ( 6-8اال�سرتداد اجلزئي) ،ف�إن:
مبالغ التوزيع املبكر :تعني يف كل تاريخ توزيع دوري ،املبلغ امل�ساوي لأي مبلغ دفعة مبكرة ي�ستلمها امل�صدر يف تاريخ التوزيع ال�سابق مبا�شرة.
مبلغ الدفعة املبكرة :يعني كما يف كل تاريخ توزيع مبلغ ًا م�ساوي ًا لأي مبلغ م�ستحق الدفع من �صدارة �إلى امل�صدر وفق ًا للبند ( 2-10متح�صالت احلوادث)
من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،و�/أو البند ( 3-10متح�صالت امل�صادرة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،و�/أو البند ( 4-10اقت�سام متح�صالت
الإيرادات ال�صافية ال�سابقة لالكتمال) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،و�/أو الفقرة �( 5-12شروط املدفوعات املبكرة) من امللحق ( 2فح�ص موثوقية
الدائنني) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة والأحكام املتطابقة من اتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك واتفاقية ال�شراء اخلا�صة بال�صكوك.
تكون مبالغ التوزيع الثابت امل�ستحقة بالن�سبة لكل تاريخ توزيع دوري كما هو مبني يف اجلدول �أدناه ،ويف حال وقع تاريخ ال�سداد الأول .بعد  15يونيو 2018م
(تاريخ �أول �سداد مت�أخر) ،ف�سوف يتم دمج مبالغ التوزيع الثابتة التي كان �سيتم دفعها قبل تاريخ ال�سداد الأول املت�أخر لو وقع تاريخ ال�سداد الأول بتاريخ
 15يونيو 2018م مع مبالغ التوزيع الثابتة املتبقية و�سيتم اعتبار اجلدول املو�ضح �أدناه على �أنه قد مت تعديله طبقا لذلك بحيث يعك�س التوزيع التنا�سبي ملبالغ
التوزيع الثابتة على مبالغ التوزيع الثابتة املتبقية.
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تاريخ التوزيع (تواريخ التوزيع الدوري
تقع يف يوم العمل التايل)
 -1تاريخ ال�سداد الأول
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

مبلغ التوزيع الثابت كن�سبة مئوية من
القيمة اال�سمية الإجمالية لل�صكوك
ال�صادرة بتاريخ الإقفال
%3.5
%4.15
%4.45
%4.55
%4.60
%4.65
%4.65
%4.85
%5.00
%5.15
%5.15
%4.95
%4.80
%4.80
% 4.45
%4.45
%4.45
%4.45
%4.25
%4.20
%4.20
%4.30

الن�سبة املئوية القائمة من القيمة اال�سمية
الإجمالية لل�صكوك ال�صادرة بتاريخ الإقفال بعد
ت�سديد مبالغ التوزيع الثابتة
%96.50
%92.35
%87.90
%83.35
%78.75
%74.10
%69.45
%64.60
%59.60
%54.45
%49.30
%44.35
%39.55
%34.75
%30.30
%25.85
%21.40
%16.95
%12.70
%8.50
%4.30

�إذا مت من وقت لأخر ا�سرتداد ال�صكوك جزئيا وفقا لأحكام ال�شرط ( 6-8اال�سرتداد اجلزئي) نتيجة ال�ستخدام �أي مبالغ توزيع مبكر ،و�/أو �إلغاء �أي �صكوك
وفقا لل�شرط ( 2-9الإلغاء) ،ف�سوف يعترب اجلدول �أعاله معدال تبعا لذلك بحيث تعترب الن�سب املئوية الواردة يف العمودين الثاين والثالث فيما يتعلق بكل
تاريخ توزيع يقع بعد تاريخ ذلك اال�سرتداد املبكر و�/أو الإلغاء امل�شار �إليه على �أنها خف�ضت بحيث يخف�ض مبلغ التوزيع الثابت الذي �سيدفع يف كل تاريخ مما
ذكر ب�شكل تنا�سبي مبقدار مبالغ التوزيع املبكر املنطبق و�/أو القيمة اال�سمية لتلك ال�صكوك امللغاة.
 8 88 -8عدم اإلنهاء في حاالت أخرى

ال يجوز لل ُم�صدر �إنهاء �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك وا�سرتداد ال�صكوك �سوى يف احلاالت املذكورة يف هذا ال�شرط ( 8توزيعات ر�أ�س املال) �أو ال�شرط
(12احلدث املوجب للإنهاء).
 8 88 -8اإللغاءات

تلغى فور ًا جميع ال�صكوك التي مت ا�سرتدادها �أو بخالف ذلك التي مت ت�سديد قيمتها وفق ًا لهذه ال�شروط وبالتايل ال يجوز اقتنا�ؤها �أو �إعادة �إ�صدارها �أو
�إعادة بيعها.
9.9شراء الصكوك أو إلغائها
 9 99 -9شراء الصكوك

(�أ)يحق ل�صدارة �أو اجلهات الراعية �أو لأي من ال�شركات التابعة لأي منها (مبا فيها املُ�صدر)� ،شراء ال�صكوك يف �أي وقت وب�أي �سعر يف ال�سوق املفتوح
�أو غري ذلك ،على �أنه ي�شرتط يف كل حالة �أن يكون م�سموحا للم�شرتي اال�ستحواذ على ال�صكوك واقتنائها وفقا لأنظمة اململكة (كل م�شرت "م�شرت
م�ؤهل").
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

(ب)�إ�ضافة �إلى الفقرة (�أ) �أعاله وبعد ا�ستالم �إ�شعار تنفيذي مقدم ًا من وكيل الدائنني وفق ًا للمادة ( 11حق امل�صدر باملعاجلة) من اتفاقية الدائنني،
ف�سيكون جلميع ولأي واحدة من اجلهات الراعية �أو �شركاتها املنت�سبة احلق يف �أي وقت بعد ذلك ،ب�شراء ال�صكوك بالكامل من حملة ال�صكوك
ب�سعر ي�ساوي ،يف جمموعه ،مبلغ توزيع الإنهاء .وعند �شراء اجلهة /اجلهات الراعية املعنية �أو �شركاتها التابعة لها لل�صكوك ،ف�سيتوقف حملة
ال�صكوك عن كونهم لهم م�صلحة يف �أ�صول ال�صكوك ،ولن ت�ستحق �أي مبالغ �أخرى فيما يتعلق بذلك ،ولن يكون للم�صدر �أي التزامات �أخرى
تتعلق بهذا الأمر.
ولأغرا�ض هذا ال�شرط � ،1-9إ�شعار تنفيذي م�سبق ،يعني الإ�شعار اخلطي الذي يعطيه وكيل الدائنني �إلى اجلهات الراعية مبوجب الفقرة ( 2-11حق اجلهة
الراعية يف العالج) من اتفاقية الدائنني ،قبل اتخاذ �أي �إجراء تنفيذي �أو حتديد الإجراء التنفيذي املقرتح اتخاذه.
 9 99 -9إلغاء الصكوك

بعد �أي عملية �شراء من هذا القبيل لل�صكوك وفقا لل�شرط �( 1-9شراء ال�صكوك) ،يجوز للم�شرتي امل�ؤهل  ،ح�سب اختياره ،االحتفاظ بال�صكوك �أو �إعادة
بيعها .وتعترب ال�صكوك التي يحتفظ بها امل�شرتي امل�ؤهل� ،أو ُيحتفظ بها نيابة عنه ،على �أنها لي�ست قائمة لأغرا�ض معينة كما هو مذكور يف �إعالن الوكالة
اخلا�صة بال�صكوك.
عالوة على ذلك ،عند ا�ستالم �إ�شعار �إلغاء من م�شرت م�ؤهل ب�أنه يرغب يف �إلغاء �أي �صكوك �سبق �شرا�ؤها وفقا لل�شرط �( 1-9شراء ال�صكوك) ،يقوم املُ�صدر
ب�إلغاء تلك ال�صكوك يف تاريخ الإلغاء (والذي يجب �أن يكون تاريخ توزيع دوري) املحدد يف �إ�شعار الإلغاء ذي العالقة.
 1010الضرائب
ت�سدد جميع الدفعات املتعلقة بال�صكوك دون �أي ا�ستقطاع �أو خ�صم ب�سبب �أو مقابل �أي �ضريبة (كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة) مفرو�ضة
�أو ت�ستقطع من قبل اململكة �أو �أي ق�سم �سيا�سي �أو �سلطة �ضريبية فيها �أو تابعة لها� ،إال �إذا كان هذا اال�ستقطاع �أو اخل�صم مطلوبا بحكم القانون املنطبق� .إذا
كان مطلوب ًا القيام باال�ستقطاع �أو اخل�صم مبوجب القانون املنطبق ،ف�إنه يتعني على امل�صدر� ،شريطة �أن يكون كل حامل �صكوك معني مقيم يف اململكة العربية
ال�سعودية� ،أن يدفع حلامل ال�صكوك املعني مبالغ �إ�ضافية ،بحيث يح�صل كل واحد من حملة ال�صكوك على كامل املبلغ الذي كان �سي�صبح م�ستحق ًا ويدفع له
مبوجب ال�صكوك لو مل يكن قد مت خ�صم �أو ا�ستقطاع �أي �ضريبة ،على �أنه يجب عدم دفع هذه املبالغ الإ�ضافية املتعلقة بـ (� )1أي �ضريبة �إلى احلد الذي يكون
فيه حامل ال�صكوك قادر ًا على احل�صول على وا�ستخدام ائتمان �ضريبي فيما يتعلق بال�ضريبة ،وال يتم و�ضع حامل ال�صكوك بعد ال�ضريبة يف موقع �أ�سو�أ مما
كان �سيتعر�ض له يف حال عدم خ�ضوعه ال�ستقطاع �أو ح�سم يتعلق بال�ضريبة املنطبقة املطلوبة� .أو (� )2ضريبة ناجتة عن �إخفاق �أي من حملة ال�صكوك يف
تقدمي �أي �شهادة �أو وثيقة �أو �أي معلومات ،يف تلك احلالة ،قد تكون �ضرورية لإثبات �أي �إعفاء متاح �أو خف�ض يف مبلغ �أي �ضريبة ،يف حال:
(�أ) يكون حامال ل�صكوك هذا على باحلاجة �إلى �إعداد ملف وتقدمي ورفع الوثائق واملعلومات امل�شار لها �أعاله �أو يتوجب عليه ب�شكل معقول �أن يكون
مدرك ًا لذلك.
(ب)بخالف ذلك ،مل يت�أثر �سلب ًا بالو�ضع القانوين والتجاري حلامل ال�صكوك �إعداد ملف وتقدمي ورفع تلك الوثائق و�/أو املعلومات (ولكن لتلك
الأ�سباب ،يجب �أن يعترب ب�أنه قد ت�ضرر �إذا ( )1كان من امل�ستحيل ب�سبب معوقات قانونية �أو �إدارية يف �أو مفرو�ضة من قبل اململكة لإعداد وتقدمي
ورفع هذه الوثائق و�/أو املعلومات� ،أو (� )2أن مثل هذا الإعداد والتقدمي يفر�ض على حملة ال�صكوك تكلفة �أو م�صروف �أكرث من مبلغ طفيف ال
يذكر ال يتم تعوي�ضه عنه.
لأغرا�ض هذا ال�شرط ( 10ال�ضرائب) تعني كلمة االئتمان ال�ضريبي رد ال�ضريبة مقابل �إعفاء �أو ا�ستقطاع �أو �سماح مقابل ت�سديد �أي �ضريبة.
يف هذه ال�شروط ،تعترب الإ�شارات �إلى مبالغ التوزيع النهائية �أو مبلغ التوزيع النهائي الإ�ضايف �أو مبلغ ال�سداد املبكر الإ�ضايف �أو �أي مبالغ توزيع مبكرة �أو
�أي مبالغ توزيع ثابتة �أو مبالغ توزيع دورية و�أي مبالغ �أخرى م�ستحقة الدفع بخ�صو�ص �أي �صك� ،شاملة للمبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة مبوجب هذا ال�شرط 10
(ال�ضرائب).
تت�ضمن كل من اتفاقية امل�شاركة اخلا�صة بال�صكوك واتفاقية ال�شراء اخلا�صة بال�صكوك واتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك واتفاقية وكالة اخلدمة
اخلا�صة بال�صكوك وتعهد التكاليف اخلا�ص بال�صكوك �أحكام ًا متماثلة �إلى حد بعيد ملا ورد يف ال�شرط ( 10ال�ضرائب) ،حيث تتم دفعات ال�شركة للم�صدر
مبوجب كل اتفاقية من تلك االتفاقيات بدون �أي اقتطاعات �أو ح�سم على ح�ساب ال�ضرائب املفرو�ضة من قبل �أو نيابة عن اململكة �أو �أي ق�سم �سيا�سي تابع �أو
هيئة �ضريبية فيه ما مل يكن ذلك احل�سم �أو االقتطاع مطلوبا مبوجب الأنظمة النافذة .و�إذا ما كان ذلك االقتطاع �أو احل�سم لأي �ضرائب مطلوبا مبوجب
الأنظمة املنطبقة ف�سوف تقوم ال�شركة (ب�صفتها ذات �صلة) بدفع كافة املبالغ الإ�ضافية مما ي�ؤدي �إلى ا�ستالم امل�صدر لتلك املبالغ �صافية وك�أنه قد ا�ستلمها
لو مل يكن قد مت �إجراء �أي خ�صم �أو احتجاز.
تن�ص �ضمانات االكتمال على �أن �ضامني االكتمال يجب �أن ي�ؤدوا جميع الدفعات املطلوبة منهم مبوجب �ضمانات االكتمال دون �أي اقتطاع �أو خ�صم ب�سبب �أو
حل�ساب �أي �ضرائب �إال �إذا كان ذلك االقتطاع �أو اخل�صم مطلوبا بحكم القانون املنطبق ،ويف هذه احلالة ،ومع االلتزام بالأحكام وال�شروط ذات العالقة يف
�ضمانات االكتمال ،يجب زيادة املبلغ الواجب دفعه من �ضامني االكتمال بحيث يكون (بعد �إجراء اخل�صم �أو االقتطاع) م�ساويا للمبلغ الذي كان مقررا دفعه
كما لو �أن هذا اخل�صم �أو االقتطاع مل يكن مطلوبا.
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 1111سقوط الحق بالتقادم
ي�سقط احلق يف ا�ستالم التوزيعات اخلا�صة بال�صكوك �إذا مل تتم املطالبة به خالل مدة ع�شر �سنوات (يف حالة مبلغ التوزيع النهائي ،مبلغ التوزيع النهائي
الإ�ضايف ،مبلغ ال�سداد املبكر الإ�ضايف ،مبالغ التوزيع املبكر و�أي مبالغ توزيع ثابتة) وخم�س �سنوات (يف حالة مبالغ التوزيع الدوري خالف �أي مبلغ توزيع دوري
م�شمول يف مبلغ التوزيع النهائي) من التاريخ ذي ال�صلة ،مع مراعاة �أحكام ال�شرط ( 7الدفعات) .ويف هذه ال�شروط ،يعني التاريخ ذو ال�صلة التاريخ الذي
ي�ستحق فيه ال�سداد لأول مرة ،ولكن �إذا مل ي�ستلم مدير املدفوعات �أو وكيل حملة ال�صكوك كامل املبالغ امل�ستحقة قبل تاريخ اال�ستحقاق �أو يف ذلك التاريخ،
ف�سوف يعني التاريخ الذي مت فيه ا�ستالم كامل املبلغ امل�ستحق ومت �إ�شعار حملة ال�صكوك بذلك ح�سب الأ�صول من قبل وكيل حملة ال�صكوك وفقا لل�شرط 14
(الإ�شعارات).
 1212الحدث الموجب لإلنهاء
يف حال وقع يف �أي وقت ( )1حدث �إخالل (تق�صري) مبوجب البند �( 25أحداث التق�صريامل�شرتكة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (عدا عن حادثة
تق�صري تتعلق باحلقوق امل�ستثناة (كما هي معرفة يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة)� ،أو حادثة تق�صري (كما هو معرف يف �إعالن الوكالة اخلا�صة
بال�صكوك) وما زال م�ستمرا� ،أو مت �إر�سال �إخطار �إلى وكيل الدائنني وفقا للفقرة �( 1إ�شعار البدء ب�إجراء جرب ال�ضرر) من اجلزء ب (�أحكام ت�شغيلية)
يف امللحق �( 3إجراءات التنفيذ) اتفاقية الدائنني (كل واحد من الأحداث املحددة �أعاله ي�شار �إليه بـ واقعة موجبة للإنهاء)  ،ف�سوف يقوم وكيل حملة
ال�صكوك فور علمه ب�إر�سال الإخطار مبوجب اتفاقية الدائنني و�إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك بوقوع واقعة موجبة للإنهاء ب�إ�شعار حملة ال�صكوك بذلك
وفقا لل�شرط ( 14الإ�شعارات).
وطاملا مل يت�سلم وكيل حملة ال�صكوك �إ�شعارا من وكيل الدائنني مبوجب الفقرة ( 3طلب توجيه بالتنفيذ) من اجلزء ب (�أحكام ت�شغيلية) يف امللحق 3
(�إجراءات التنفيذ) من اتفاقية الدائنني يطلب فيه "قرارا" (على النحو املعرف فيه) �أو �أن قرارا الزم ًا �أو مطلوب ًا ب�شكل وا�ضح فيما يتعلق بحدث الإنهاء
هذا ،ف�سوف يقوم وكيل ْحملة ال�صكوك� ،إذا لزم الأمر مع مراعاة (ال�شرط  15اجتماع حملة ال�صكوك ،التعديل ،الإعفاء ،التفوي�ض ،والتحديد) ،بالدعوة �إلى
عقد اجتماع فوري حلملة ال�صكوك لطلب تعليماتهم ب�ش�أن ما �إذا كان يتوجب توجيه امل�صدر (مت�صرف ًا من قبل وكيل حملة ال�صكوك كما هو مو�ضح يف �إعالن
الوكالة اخلا�صة بال�صكوك) لإ�صدار تعليماته �إلى وكيل الدائنني �أن يطلب الت�صويت لأغلبية جمموعات الدائنني الرئي�سيني وفقا للفقرة ( 3طلب توجيه
بالتنفيذ) من اجلزء ب (�أحكام ت�شغيلية) يف امللحق �( 3إجراءات التنفيذ) من اتفاقية الدائنني و�/أو البند ( 2-26تبعات واقعة الإخالل – �إجراء تنفيذي)
من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،و�/أو الفقرة ( 6الإجراء التنفيذي لل�ضمان) من اجلزء (ب) (�أحكام ت�شغيلية) يف امللحق ( 3الإجراءات التنفيذية) من
اتفاقية الدائنني (فقط فيما يتعلق باحلادثة املوجبة للإنهاء والتي تعترب �أي�ض ًا حادثة تق�صري �أ�سا�سية (كما هي معرفة يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة))
وقعا قبل تاريخ االكتمال ،ح�سبما يكون عليه احلال ،و�إذا ما �صدرت التعليمات املذكورة� ،أن يوجه وكيل الدائنني وفقا لذلك.
�إلى احلد الذي يتلقى فيه وكيل حملة ال�صكوك �إ�شعار ًا من وكيل الدائنني للم�صدر مبوجب الفقرة ( 3طلب توجيه بالتنفيذ) من اجلزء ب (�أحكام ت�شغيلية)
يف امللحق ( 3الإجراءات التنفيذية) من اتفاقية الدائنني يطلب فيه "قرارا" (على النحو املعرف فيه) �أو �أن قرارا مطلوب ًا ب�شكل �صريح فيما يتعلق بحادثة
�إنهاء ،بعد توجيه وكيل الدائنني من قبل جمموعة الدائنني ذوي الأولوية لإ�صدار ذلك القرار ،ف�سوف يقوم وكيل حملة ال�صكوك (�إذا كان ينطبق) ،ال�شرط
�( ،15إجتماعات حملة ال�صكوك ،والتعديل ،والإعفاء ،والتفوي�ض ،والتقرير) بالدعوة �إلى عقد اجتماع فوري حلملة ال�صكوك لطلب تعليماتهم ب�ش�أن ما �إذا
كان يتوجب توجيه وكيل الدائنني �أن يطلب الت�صويت التخاذ �إجراء تنفيذي (كما هو معرف يف اتفاقية الدائنني)� ،أو بالقدر املنطبق ،يف حالة البند 2-6
(حيث مت تعجيل كل �أو بع�ض الدين ذي الأولوية) من الفقرة ( 6الإجراء التنفيذي لل�ضمان) من اجلزء (ب) (�أحكام ت�شغيلية) يف امللحق ( 3الإجراءات
التنفيذية) ( من اتفاقية الدائنني ،التخاذ �إجراء تنفيذ ال�ضمان (كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة)) ،يف كل حالة ح�سب الطلب املو�ضح يف
الإ�شعار ذي ال�صلة ومن ثم توجيه امل�صدر (الذي يت�صرف با�سم وكيل حملة ال�صكوك ل�صالح ونيابة عن حملة ال�صكوك ح�سبما ين�ص عليه �إعالن الوكالة
اخلا�ص بال�صكوك) لتقدمي امل�شورة لوكيل الدائنني حيال قرار امل�صدر تبعا لذلك.
�إذا طلبت الأغلبية املطلوبة من جمموعات الدائنني ذوي الأولوية امل�شاركني يف الت�صويت من وكيل الدائنني القيام ب�إجراء تنفيذي وفقا للبند الفقرة ( 3طلب
توجيه بالتنفيذ) من اجلزء ب (�أحكام ت�شغيلية) من الفقرة ( 6الإجراء التنفيذي لل�ضمان) من اجلزء (ب) (�أحكام ت�شغيلية) يف امللحق ( 3الإجراءات
التنفيذية) يف امللحق �( 3إجراءات التنفيذ) من اتفاقية الدائنني� ،أو �إجراء تنفيذي لل�ضمان وفق ًا للبند ( 2-6عندما يكون قد مت ت�سريع جزء من �أو جميع
الدين امل�ضمون) من اتفاقية الدائنني (ح�سبما يكون عليه احلال) ومن خالل هذا الت�صويت� ،أو ب�أي طريقة �أخرى وفقا التفاقية الدائنني ،ف�إن �أي �إجراء
تنفيذي �أو �إجراء تنفيذ �ضمان قد مت اتخاذه ونتج عنه القيام ب�إجراء تنفيذ من جانب وكيل الدائنني ي�شتمل على الإجراءات املن�صو�ص عليها يف الفقرات (�أ)
�إلى (م) م�شمو ًال من تعريف "الإجراء التنفيذي" يف اتفاقية الدائنني و�إجراء تنفيذ ال�ضمان ،تقدمي طلب ب�ش�أن �ضمانات االلتزام  ،فحينها تكون ال�صكوك
وت�صبح تلقائيا م�ستحقة الدفع فورا وبالكامل ،دون �أي �إجراء ق�ضائي �أو ر�سمي �آخر ،مببلغ التوزيع النهائي لها ب�شرط �أن الإجراءات مبوجب الفقرات (هـ)،
و(ح) ،و(ط) ،و(ل) من تعريف الإجراء التنفيذي يف اتفاقية الدائنني يجب �أال ت�ؤدي بحد ذاتها لأن ت�صبح ال�صكوك م�ستحقة وواجبة الدفع تلقائي ًا .و�إذا
كان الإجراء الذي �سيتخذه وكيل الدائنني هو �إجراء وفقا للفقرة (ب) من تعريف "الإجراء التنفيذي" يف اتفاقية الدائنني ،فحينها تكون ال�صكوك واجبة
ال�سداد عند الطلب ،وعندئذ ت�صبح واجبة ال�سداد على الفور وبالكامل مببلغ التوزيع النهائي .وبناء على طلب وكيل حملة ال�صكوك .وال ت�صبح ال�صكوك
م�ستحقة وواجبة ال�سداد بعد �أي واقعة موجبة للإنهاء �إال وفقا لهذا الن�ص.
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عند �سداد مبلغ التوزيع النهائي كامال حلملة ال�صكوك �إ�ضافة �إلى مبلغ توزيع نهائي �إ�ضايف م�ستحق بخ�صو�صه ،ال يعود حلملة ال�صكوك �أي م�صلحة يف �أ�صول
ال�صكوك ولن يكون هناك �أي مبالغ �إ�ضافية ت�ستحق الدفع بالن�سبة �إليها وال يعود على املُ�صدر �أي التزامات �أخرى بخ�صو�صها.
لأغرا�ض البند ( 1-25عدم ال�سداد) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،تعترب املبالغ م�ستحقة بخ�صو�ص ال�صكوك (مبا يف ذلك �أي مبالغ حت�سب على �أنها
م�ستحقة وفقا لل�شروط ( 6مبالغ التوزيع الدوري) وال�شرط ( 8توزيعات ر�أ�س املال) وال�شرط ( 10ال�ضرائب) وهذا ال�شرط ( 12احلدث املوجب للإنهاء)
ب�صرف النظر عما �إذا كانت الأموال املتوفرة لدى امل�صدر غري كافية ل�سداد هذه املبالغ يف الوقت املنا�سب.

لالطالع على �شرح لأحداث التق�صري ،يرجى مراجعة ق�سم (ملخ�ص و�صف وثائق التمويل الأ�سا�سي – اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة – حوادث الإخالل و
"ملخ�ص وثائق �صفقة ال�صكوك – �إعالن الوكالة – حوادث التق�صري املتعلقة بال�صكوك") من هذه الن�شرة.
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عند اال�ستحقاق الفوري لل�صكوك ووجوب �سدادها وفقا لل�شرط ( 12احلدث املوجب للإنهاء) ،يقوم وكيل حملة ال�صكوك (ب�شرط يف كل حالة ح�صوله على
تعهد بالتعوي�ض الكامل دون خ�صم �أي �ضرائب و� /أو �ضمان بال�شكل املقنع له) ،باخلطوات التالية:
(�أ)يطلب من وكالء �ضمان املُ�صدر تنفيذ م�صالح ال�ضمان املن�ش�أة مبقت�ضى وثائق �ضمان امل�صدر.
(ب)يقوم باخلطوات الأخرى التي يعتربها وكيل حملة ال�صكوك �ضرورية ال�سرتداد املبالغ امل�ستحقة حلملة ال�صكوك مراعيا يف كل الأحوال ما ينطبق
من �أحكام وثائق التمويل �شام ًال ال�شرط � 5-13أدناه.
بالن�سبة ل�سبل التعوي�ض املتاحة للم�شاركني ذوي الأولوية يف التمويل (مبن فيهم املُ�صدر) عند وقوع واقعة موجبة للإنهاء ،فهي مو�ضحة يف وثائق التمويل،
مبا يف ذلك و�صف لإجراءات ت�صويت امل�شاركني الرئي�سيني يف التمويل على ذلك ومتطلبات احل�صول على �أ�صوات �أغلبية جمموعات الدائنني الرئي�سيني يف
حال حتقق هذه ال�شروط.
1 113 13

ال يحق لأي من حملة ال�صكوك القيام ب�أي �إجراء مما يتعني على �أي من وكيل حملة ال�صكوك �أو وكالء �ضمان امل�صدر القيام به مبوجب �أي من وثائق التمويل
ما مل (�أ) يكن وكيل حملة ال�صكوك �أو وكيل �ضمان امل�صدر ذو العالقة (ح�سب مقت�ضى احلال) قد لزم عليه ذلك وف�شل يف تنفيذه خالل ثالثني ( )30يوما
من لزوم ذلك وبقي هذا الف�شل م�ستمرا ،و (ب) يكن حامل ال�صك املعني (�أو حامل ال�صك هذا مع عدد �آخر من حملة ال�صكوك ممن يرغبون يف اتخاذ
هذا الإجراء) ميلك ما ال يقل عن  %25من القيمة اال�سمية الإجمالية وقتئذٍ لل�صكوك القائمة .ولن يكون لوكيل حملة ال�صكوك �أو لأي من حملة ال�صكوك
حتت �أي ظرف من الظروف (مبا يف ذلك وقوع واقعة موجبة للإنهاء) (� )1أي حق يف العمل على بيع �أ�صول ال�صكوك �أو الت�صرف بها ب�أي �شكل �آخر �إال وفقا
لوثائق التمويل �أو (� )2أي رجوع �آخر على �أ�صول ال�صكوك ،با�ستثناء احلق يف ا�ستالم التوزيعات من �أ�صول ال�صكوك وفقا لل�شروط ،و�سيكون احلق الوحيد
لوكيل حملة ال�صكوك ووكالء �ضمان امل�صدر وحملة ال�صكوك �ضد املُ�صدر هو تنفيذ التزامات كل منهم مبقت�ضى وثائق التمويل التي يكون كل واحد منهم
على التوايل طرف ٍا فيها .و�أي �إجراء يقوم به حملة ال�صكوك وفقا لهذا ال�شرط  2-13يجب �أن يراعي يف كل الأحوال �أحكام ال�شرط � 4-13أدناه ويخ�ضع لها.
ويف حال �أ�صبح من حق �أي من حملة ال�صكوك القيام ب�أي �إجراء �أو ممار�سة �أي حقوق على النحو ال�سالف الذكر ،فحينئذ يجب عليه ،بناء على طلب وكيل
الدائنني ،توقيع منوذج �إقرار بال�صيغة املبينة يف املحلق ( 5منوذج الإقرار) لإعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك ،علما ب�أنه ال يحق له القيام بهذا الإجراء �أو
ممار�سة هذه احلقوق �إال بعد التوقيع على هذا الإقرار.
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ميار�س وكيل حملة ال�صكوك حقوق امل�صدر مبوجب وثائق التمويل (�سواء وفقا لل�شرط � 4-13أدناه �أو غري ذلك) يف �أي وقت ي�صبح من حقه ذلك بطريقة
تتفق وال تتعار�ض ب�أي �شكل مع وثائق التمويل و�سوف ميار�س هذه احلقوق وفقا للقيود املفرو�ضة على امل�صدر مع الأخذ يف االعتبار االلتزامات وامل�س�ؤوليات
املرتتبة على امل�صدر ويجب �أال ت�ؤدي تلك الإجراءات �إلى متديد �أو تو�سيع التزامات امل�صدر مبوجب وثائق التمويل ذات العالقة.
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يوافق حملة ال�صكوك على �أن ميار�سوا احلقوق التي ت�ستحق لهم ك�أ�صحاب حق �أ�صيل بحكم تعيني امل�صدر وكيال عنهم فيما يخ�ص �أ�صول ال�صكوك وفقا
للأحكام الواردة يف �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك وهذه ال�شروط ،من خالل وكيل حملة ال�صكوك ،ويوافقون على �أنه برغم ذلك يف حال �أ�صبح حملة
ال�صكوك �أو �أي واحد منهم� ،سواء نتيجة لعدم ت�صرف وكيل حملة ال�صكوك �أو وكالء �ضمان امل�صدر �أو غري ذلك ،خموال مبمار�سة حقوق امل�صدر مبوجب
وثائق التمويل ،فحينها �سوف ميار�سون هذه احلقوق مبا يتفق مع القيود املفرو�ضة على امل�صدر مع الأخذ يف االعتبار االلتزامات وامل�سئوليات املرتتبة على
امل�صدر ،ويجب �أال ت�ؤدي تلك الإجراءات �إلى متديد �أو تو�سيع التزامات امل�صدر مبوجب وثائق التمويل ذات العالقة.
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ت�صبح ال�صكوك م�ستحقة وواجبة ال�سداد فورا بعد وقوع واقعة موجبة للإنهاء فقط وفقا لل�شرط ( 12احلدث املوجب للإنهاء) .وطاملا كان من حق وكيل
الدائنني وفقا لأحكام اتفاقية الدائنني �أن يطلب من امل�صدر القيام ب�إجراء �أو االمتناع عن القيام ب�إجراء معني من �أجل �إنفاذ �أحكام اجلزء ب (�أحكام
ت�شغيلية) من امللحق ( 3الإجراءات التنفيذية) من اتفاقية الدائنني ،ف�سوف يقوم امل�صدر بذلك الإجراء �أو ميتنع عن القيام بذلك الإجراء .ويجوز لوكيل
حملة ال�صكوك اتخاذ �أي �إجراء �آخر �ضد امل�صدر للتنفيذ على �أ�صول ال�صكوك �أو ت�صفيتها (مبا يف ذلك ،دون ح�صر ،الطلب من وكالء �ضمان امل�صدر تنفيذ
الأعباء النا�شئة مبوجب وثائق �ضمان امل�صدر وتوجيههم نحو هذا التنفيذ) ب�شرط (� )1أن ال يتعار�ض ذلك مع الأحكام املنطبقة من وثائق التمويل� )2( ،أن
يكون قد كلف بالقيام بذلك (�أ) بقرار غري عادي �أو (ب) خطيا من قبل عدد من حملة ال�صكوك ميلكون ما ال يقل عن  %25من القيمة اال�سمية الإجمالية
القائمة يف ذلك الوقت لل�صكوك ويف �أي من احلالتني عندئذ فقط� ،إذا ح�صل على تعهد بالتعوي�ض و� /أو �ضمان بال�شكل املقنع له �ضد جميع االلتزامات التي
قد ترتتب عليه �أو يتكبدها نتيجة لذلك.
 1414اإلشعارات
تعترب الإخطارات املوجهة �إلى حملة ال�صكوك �صحيحة �إذا كانت باللغة العربية :
(�أ)بالن�سبة للدعوة لالجتماع ،يجب ن�شرها ( )1يف اجلريدة الر�سمية ،و ( )2يف �صحيفة يومية توزع يف الريا�ض (والتي �ستكون �صحيفة الريا�ض �أو �أي
�صحيفة �أخرى يوافق عليها وكيل حملة ال�صكوك) وذلك قبل  25يوما على الأقل من املوعد املقرر لالجتماع الأويل �أو مدة �أق�صر من ذلك بحيث ال تقل
عن � 7أيام كاملة كما هو م�سموح به وفق النظام املنطبق قبل املوعد املقرر لالجتماع الأويل� .أما فيما يتعلق باالجتماع امل�ؤجل فال تقل املدة عن خم�سة
�أيام قبل اليوم املحدد لالجتماع امل�ؤجل (ويف كلتا حالتي االجتماع الأويل واالجتماع امل�ؤجل ف�إن املدة ال ت�شمل اليوم الذي يعطى فيه الإ�شعار واليوم الذي
يعقد فيه االجتماع).
(ب)�أر�سلت �إليهم بالربيد امل�سجل املدفوع الر�سوم م�سبقا (�أو ب�أي طريقة م�شابهة) على عناوينهم امل�سجلة كما هو مذكور يف ال�سجل.
(ج)يف كل حالة بالطريقة الإ�ضافية وبالو�سائل الإ�ضافية (الإلكرتونية �أو غريها) ح�سبما يتم اعتماده وطلبه من وكيل حملة ال�صكوك ،وم�سموح به مبوجب
القوانني املنطبقة.
ي�ضمن املُ�صدر �أي�ضا �أن الإ�شعارات توجه وتن�شر بطريقة تتفق مع الأنظمة واللوائح املعمول بها لدى �أي �سلطة �إدراج �أو بور�صة� /سوق �أ�سهم و� /أو نظام ت�سعري
(�إن وجد) مت قبول ال�صكوك للإدراج والتداول و�/أو الت�سعري به .ويعترب كل �إ�شعار قد مت ت�سليمه يف اليوم الثالث من تاريخ �إر�ساله بالربيد �أو من تاريخ ن�شره
(ح�سب املنطبق)� ،أو �إذا مت الن�شر �أكرث من مرة يف تواريخ خمتلفة ،يف تاريخ الن�شر الأول.
 1515اجتماعات حملة الصكوك ،التعديل ،التنازل ،التفويض والتحديد
ي�شتمل �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك على �أحكام انعقاد اجتماعات حملة ال�صكوك للنظر يف �أي �أمور ت�ؤثر على م�صاحلهم مبا يف ذلك التعديل �أو الإلغاء
بقرار عادي �أو قرار غري عادي (ح�سبما ينطبق) لهذه ال�شروط و�أحكام �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك �أو �أي وثيقة �أخرى من وثائق التمويل .ويكون
الن�صاب الالزم لإ�صدار قرار غري عادي يف �أي اجتماع ب�شخ�ص م�ؤهل واحد �أو �أكرث ميلكون �أو ميثلون �أكرث من االغلبية من القيمة اال�سمية القائمة لل�صكوك،
�أو يف �أي اجتماع م�ؤجل ب�شخ�ص م�ؤهل واحد �أو �أكرث �أيا كانت القيمة اال�سمية القائمة لل�صكوك التي ميلكها /ميلكونها �أو ميثلها /ميثلونها با�ستثناء �أنه يف
االجتماعات التي يت�ضمن جدول �أعمالها تعديل بع�ض �أحكام �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك �أو �أي من وثائق التمويل �أو تغيريها �أو التنازل عنها (مبا
يف ذلك تعديل تاريخ الإنهاء املقرر �أو �أي تاريخ �آخر لل�سداد بخ�صو�ص ال�صكوك� ،أو تخفي�ض �أي مبلغ م�ستحق بخ�صو�ص ال�صكوك �أو �إلغائه �أو تغيري عملة
�سداد ال�صكوك� ،أو �أي م�س�ألة �أخرى حمددة يف الفقرة  10من امللحق ( 3حكام اجتماعات حملة ال�صكوك) من �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك كم�س�ألة
حمتفظة)� ،سيكون الن�صاب ب�شخ�ص واحد م�ؤهل �أو �أكرث ميثلون �أو ميلكون ما ال يقل عن ( )%75من القيمة اال�سمية القائمة لل�صكوك� ،أو يف �أي اجتماع
م�ؤجل ب�شخ�ص م�ؤهل واحد �أو �أكرث ميلكون �أو ميثلون ما ال يقل عن ( )%25من القيمة اال�سمية القائمة لل�صكوك.
وي�ستلزم �صدور قرار غري عادي موافقة (�أ) �أغلبية ال تقل عن ثالثة �أرباع الأ�شخا�ص امل�ؤهلني امل�صوتني ب�إ�شارة اليد ،و�إذا تطلب الأمر الت�صويت بالت�سجيل
ح�سب الأ�صول ،يلزم ت�صويت �أغلبية ال تقل عن ثالثة �أرباع الأ�صوات امل�شاركة يف هذا الت�صويت �أو (ب) قرارا مكتوبا وموقعا من قبل عدد من حملة ال�صكوك
ميثلون ما ال يقل عن ثالثة �أرباع القيمة اال�سمية القائمة لل�صكوك ،ويف حال �صدر القرار ح�سب الأ�صول� ،أو (ج) �أعطيت املوافقة من خالل موافقات
امل�سجل (من وقت لآخر) بوا�سطة �أو نيابة عن حملة ال�صكوك ب�أغلبية ال تقل عن ثالثة �أرباع القيمة اال�سمية القائمة
�إلكرتونية وفق ًا لقواعد و�إجراءات ّ
لل�صكوك ،و�ستكون ملزمة لكافة حملة ال�صكوك �سواء ح�ضروا االجتماع �أم مل يح�ضروا ،و�سواء �صوتوا �أم مل ي�صوتوا� ،شريطة �أن يكون اتخاذ قرار غري عادي
خا�ضع ًا ملتطلبات النظام املنطبق.
ومن �أجل االعتماد ،تتطلب قرارات اجلمعية العادية (�أ) �أغلبية ت�شكل ما ال يقل عن الأغلبية املطلقة (�أو �أي حد قد يتطلبه النظام املنطبق) من الأ�شخا�ص
امل�ؤهلني امل�صوتني ب�إ�شارة اليد ،و�إذا تطلب الأمر الت�صويت بالت�سجيل ح�سب الأ�صول ،يلزم ت�صويت �أغلبية الأ�صوات امل�شاركة يف هذا الت�صويت�(.أو �أي حدود
ح�سب املطلوب يف القانون املنطبق) (ب) �إلى احلد الذي ي�سمح به النظام ،قرارا مكتوبا وموقعا من قبل وبالنيابة عن عدد من حملة ال�صكوك ميثلون
الأعلبية (�أو �أي ن�سبة �أخرى ح�سب النظام املنطبق) من القيمة اال�سمية القائمة لل�صكوك� ،أو (ج) موافقة �أعطيت من خالل موافقات �إلكرتونية وفق ًا لقواعد

69

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

امل�سجل (من وقت لآخر) بوا�سطة �أو نيابة عن حملة ال�صكوك ب�أغلبية ال تقل عن الأغلبية املطلقة (�أو �أي حد قد يتطلبه النظام املنطبق) من
و�إجراءات ّ
القيمة الإ�سمية القائمة لل�صكوك  ،ويف حال �صدر القرار ح�سب الأ�صول� ،سيكون ملزما لكل حملة ال�صكوك �سواء ح�ضروا االجتماع و�صوتوا فيه �أم ال� ،شريطة
�أن يكون اتخاذ قرار غري عادي خا�ضع ًا ملتطلبات النظام املنطبق.
فور تلقي �إ�شعار من وكيل الدائنني مبوجب (�أ) الفقرة التي عنوانها (�إحالة قرارات الدائنني) من اتفاقية الدائنني� ،أو (ب) الفقرة �( 1إ�شعار بدء تعوي�ضات
جرب ال�ضرر) �أو الفقرة ( 3طلب توجيه بالتنفيذ) من الق�سم (ب) (�أحكام ت�شغيلية) يف امللحق ( 3الإجراءات التنفيذية) من اتفاقية الدائنني ،ب�أن املطلوب
اتخاذ "قرار" �أو قرار �صريح (على النحو املعرف فيه) ف�سيقوم امل�صدر فور ًا (ويف كافة الأحول خالل يومي عمل) من ا�ستالم ذلك الإ�شعار ،ب�إ�شعار وكيل
حملة ال�صكوك بذلك ،و( )2عقد اجتماع حلملة ال�صكوك لدرا�سة ذلك القرار.
ويف هذا اخل�صو�ص (احلالة املذكورة �أعاله) ،تنطبق الن�صو�ص التالية ،وبقدر تعار�ضها مع �أي من الن�صو�ص ال�سابقة يف هذا ال�شرط  15بالن�سبة �إلى عقد
اجتماع حملة ال�صكوك �أو ت�سيري �أعمال االجتماع ف�سوف ي�ؤخذ بالن�صو�ص التالية .وي�شرتط �إعطاء �إ�شعار م�سبق بهذا االجتماع قبل ما ال يقل عن خم�سة
(� )5أيام على �أن ال يزيد ذلك عن �سبعة (( )7با�ستثناء اليوم الذي يعطى فيه الإ�شعار واليوم الذي يزمع عقد االجتماع فيه) ،على �أن يكون هذا الإ�شعار
وفقا للأحكام ذات ال�صلة من �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك .ينبغي تثبيت وقت الإجتماع يف الوقت املحدد حتى يت�سنى للم�صدر (الذي يت�صرف نيابة
عن وكيل حملة ال�صكوك) الرد بالإيجاب لوكيل الدائنني يف غ�ضون الفرتة الزمينة املنا�سبة املطلوبة مبوجب اتفاقية الدائنني .ولأي قرار يتخذ مبقت�ضى
البند �( 7إجالة قرارات الدائنني) من اتفاقية الدائنني ،والفقرة �( 1إ�شعار البدء يف �إجراءات جرب ال�ضرر) من اجلزء (ب) (�أحكام ت�شغيلية) من امللحق 3
(الإجراءات التنفيذية) من اتفاقية الدائنني .يتم مترير القرار يف �أي اجتماع من هذا القبيل يعقده حملة ال�صكوك ب�صفة ر�سمية ون�صاب قانوين وي�صدر
القرار ب�صفة قرار ا�ستثنائي� ،أو يحرر خطيا من قبل حملة ال�صكوك الذين ميكلون ما ال يقل عن  ٪25من القيمة اال�سمية الإجمالية املتبقية من لل�صكوك.
فور اختتام االجتماع ،يقدم امل�صدر (مت�صرف ًا بوا�سطة وكيل حملة ال�صكوك) �شهادة �إلى وكيل الدائنني حتدد له التوجيهات املطلوبة وفقا للإ�شعار ال�صادر
وفق ًا للبند �( 7إجالة قرارات الدائنني) من اتفاقية الدائنني ،والفقرة �( 1إ�شعار البدء يف �إجراءات جرب ال�ضرر) من اجلزء (ب) (�أحكام ت�شغيلية) من
امللحق ( 3الإجراءات التنفيذية) من اتفاقية الدائنني (ح�سبما تكون عليه احلال) ،ومتثل هذه ال�شهادة وتكون ملزمة لكامل القيمة اال�سمية الإجمالية
لل�صكوك القائمة �آنذاك ،ب�شرط �أن �أي اجتماع يجب �أن يعقد وفق ًا للنظام املنطبق.
يف �أي اجتماع يعقد على هذا النحو ،ي�صدر القرار املطلوب والتعليمات املرتبطة به �إلى وكيل حملة ال�صكوك و� /أو امل�صدر بقرار عادي �أو غري عادي واحد
�أو �أكرث (ح�سبما ينطبق) ،وتنطبق �شروط الن�صاب القانوين والت�صويت ذات ال�صلة على �أي اجتماع يعقد للبت يف قرار عادي �أو غري عادي واحد �أو �أكرث
(ح�سبما ينطبق) ،كما هو مبني يف امللحق �( 3أحكام اجتماعات حملة ال�صكوك) من �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك ،مبا يف ذلك تلك الأحكام التي تنطبق
على �أي اجتماع من هذا القبيل مبا يف ذلك على �أي قرار من هذا القبيل ب�صفته ي�شكل م�س�ألة حمتفظة.
�إذا كان من ال�ضروري ت�أجيل �أي اجتماع من هذا القبيل ب�سبب عدم اكتمال الن�صاب القانوين الالزم ،ف�إن �أي ت�أجيل �سيكون ملدة ال تقل عن خم�سة �أيام كاملة،
وملدة ال تزيد عن  30يوم ًا كاملة (وتكون الفرتة الزمنية لالنعقاد ح�سب اختيار امل�صدر).
وقد وافق امل�صدر على �أنه لن ي�شارك يف �أي ت�صويت للم�شاركني الأ�سا�سيني يف التمويل والأطراف امل�ضمونة �أو �أي �أغلبية حمددة للت�صويت (كل منها على
النحو املعرف يف اتفاقية الدائنني) �أو غري ذلك يعطي �أي تعليمات �أو موافقة �أو يرد على �أي طلب تعليمات �أو موافقة �أو �إعفاء من جانب �صدارة �أو �ضامني
االكتمال �أو وكيل الدائنني �أو وكيل ال�ضمان الداخلي �أو حار�س ووكيل ال�ضمان اخلارجي �أو �أي طرف �آخر وفقا التفاقية الأحكام العامة ال�شاملة �أو �أي وثيقة
�أخرى من وثائق التمويل� ،إال مبوافقة �صريحة وبتوجيه من وكيل حملة ال�صكوك ووكيل الدائنني �أو ح�سبما ت�سمح به بخالف ذلك اتفاقية التعهد بف�صل –
�إقفال ال�صكوك.
بناء على توجيهات �صدرت عن اجتماع حلملة ال�صكوك مكتمل الن�صاب وانعقد ح�سب الأ�صول و�إذا ت�صرف حملة ال�صكوك مبوجب قرار غري عادي� ،أو بناء
على طلب خطي من عدد من حملة ال�صكوك ميلكون ما ال يقل عن  25يف املائة من القيمة اال�سمية الإجمالية وقتئذٍ لل�صكوك القائمة يف ذلك الوقت ،يت�صل
وكيل حملة ال�صكوك �أو يطلب من امل�صدر �أو وكالء �ضمان امل�صدر االت�صال بوكيل الدائنني فيما يتعلق ب�أي �أمر �أو ت�صرف يتعلق بت�سهيالت ال�صكوك ويكون
خموال بالقيام به وفقا التفاقية الدائنني �شاملة (دون ح�صر) الطلب منها احل�صول على الدائنني ذوي الأولوية ذوي العالقة وفق ًا لأحكام اتفاقية الدائنني.
لوكيل حملة ال�صكوك �أن يوافق ،دون احلاجة ملوافقة حملة ال�صكوك �أو م�صادقتهم ،على �أي تعديل �أو �إعفاء /تنازل �أو �إقرار لأية خمالفة �أو خمالفة مقرتحة
لأي من هذه ال�شروط �أو لأحكام �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك �أو �أي وثيقة �أخرى من وثائق التمويل� ،أو يقرر ،دون احلاجة لتلك املوافقة �أو امل�صادقة،
عدم التعامل مع �أي واقعة موجبة للإنهاء �أو حدث حمتمل موجب للإنهاء (كما هو معرف يف �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك) ين�ش�أ عن ت�سهيل ال�صكوك
�أو يتعلق به فقط على �أنه كذلك� ،إذا كان يف ر�أي وكيل حملة ال�صكوك (�أ) �أن هذا التعديل ذا طبيعة �شكلية �أو �صغري �أو فني� ،أو (ب) �أن هذا التعديل يهدف
�إلى تعديل خط�أ ظاهر� ،أو (ج) �أن هذا التعديل �أو التنازل� /أو التفوي�ض �أو التحديد ال ي�ؤثر ب�صورة ملمو�سة على م�صالح حملة ال�صكوك القائمة ،على �أن
تراعى يف كل الأحوال �أحكام وثائق التمويل.
بالن�سبة ملمار�سته لأي من �سلطاته و�صالحياته وحرية الت�صرف املمنوحة له (مبا يف ذلك ،دون ح�صر� ،أي تعديل �أو تنازل �أو تفوي�ض� ،أو حتديد) ،يتعني
على وكيل حملة ال�صكوك �أن يراعي امل�صالح العامة حلملة ال�صكوك ككل (و�أن ال ينظر �إلى �أي م�صلحة تن�ش�أ عن ظروف تخ�ص �أفرادا من حملة ال�صكوك
(�أيا كان عددهم)) ،وبوجه خا�ص ،ولكن لي�س على �سبيل احل�صر ،ال يجوز �أن ي�ضع يف اعتباره نتائج �أي ممار�سة ل�صالح �أفراد من حملة ال�صكوك (�أيا كان
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عددهم) تن�ش�أ عن كونهم لأي غر�ض من الأغرا�ض مقيمني �أو ي�سكنون يف �إقليم معني �أو يف كيان �سيا�سي فرعي تابع له� ،أو يخ�ضعون للوالية الق�ضائية لذلك
الإقليم �أو الكيان ال�سيا�سي التابع له �أو يرتبطون به ،وال يحق لوكيل حملة ال�صكوك وال لأي من حملة ال�صكوك �أن يطلبوا من وكيل حملة ال�صكوك� ،أو ،مع
عدم الإخالل بال�شرط ( 10ال�ضرائب) ،املُ�صدر �أو �صدارة �أو �أي �شخ�ص �آخر ،ب�أي التزام بالتعوي�ض �أو مبلغ مايل بخ�صو�ص �أي نتيجة �ضريبية لأية ممار�سة
من هذا القبيل على حملة ال�صكوك الأفراد �إال بقدر ما هو من�صو�ص عليه يف ال�شرط ( 10ال�ضرائب).
يكون �أي تعديل �أو �إلغاء �أو تنازل �أو تخويل �أو قرار مما ذكر �أعاله ملزما جلميع حملة ال�صكوك و�سيتم يف �أقرب فر�صة ممكنة بعد ذلك �إبالغ حملة ال�صكوك
من قبل املُ�صدر وفقا لل�شرط ( 14الإ�شعارات) .
 1616االلتزام بالتعويض ومسؤولية وكيل حملة الصكوك
يحتوي �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك على �أحكام تتعلق بالتزام بتعوي�ض وكيل حملة ال�صكوك يف �أحوال معينة و�إعفائه من امل�س�ؤولية ،مبا يف ذلك �أحكام
�إعفائه من القيام ب�أي �إجراء �إال بح�صوله على تعهد بالتعوي�ض و� /أو �ضمان مقنع له.
ال يعطي وكيل حملة ال�صكوك �أي بيان �أو �إفادة وال يتحمل �أي م�س�ؤولية بخ�صو�ص �صالحية �أو كفاية �أو قابلية تنفيذ التزامات امل�صدر �أو �صدارة مبوجب
وثائق التمويل �أو �ضامني االكتمال مبوجب �ضمانات االكتمال وال يتحمل يف �أي حال من الأحوال �أي م�س�ؤولية �أمام حملة ال�صكوك وال يلزم باملحا�سبة عن
�أي مدفوعات كان يجب �سدادها من قبل �أي من امل�صدر �أو �صدارة �أو �ضامني االكتمال ومل ت�سدد ،وال يتحمل حتت �أي ظرف �أي م�س�ؤولية تن�ش�أ عن �أ�صول
ال�صكوك خالف ما ورد ذكره يف هذه ال�شروط �أو يف �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك.
ُيعفى وكيل حملة ال�صكوك من (�أ) �أي م�س�ؤولية جتاه �أي خ�سارة �أو �سرقة لأ�صول ال�صكوك �أو �أي مبالغ نقدية( ،ب) �أي التزام بالتامني على �أ�صول ال�صكوك
�أو �أي مبالغ نقدية و (ج) �أي مطالبة ناجتة عن احتفاظ امل�صدر ب�أ�صول ال�صكوك �أو �أي �أ�صول نقدية �أو �أنها حمفوظة نيابة عنه على �سبيل الوديعة �أو يف
ح�ساب لدى نظام مقا�صة �أو مركز �إيداع �أو م�سجلة با�سم املُ�صدر �أو �أي ممثلني له� ،إال �إذا ن�ش�أت تلك اخل�سارة �أو ال�سرقة عن تق�صري متعمد من جانب وكيل
حملة ال�صكوك ،ح�سب مقت�ضى احلال.
1717القانون الحاكم والسلطة القضائية المختصة
تخ�ضع ال�صكوك و�إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك للقوانني ال�سعودية وتف�سر وفقا لها.
تعترب جلنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية وجلنة اال�ستئناف �صاحبة االخت�صا�ص للنظر والبت يف �أي دعوى �أو ق�ضية �أو �إجراء ق�ضائي ،وت�سوية �أي
خالفات تن�ش�أ عن هذه ال�شروط �أو تتعلق بها ،ولهذه الأغرا�ض ،ف�إن امل�صدر يقر �إقرارا ال رجعة فيه بخ�ضوعه الخت�صا�ص جلنة الف�صل يف منازعات الأوراق
املالية وجلنة اال�ستئناف .وال يجوز رفع �أي دعوى �أو ق�ضية �أو �أي �إجراء ق�ضائي نتيجة لهذه ال�شروط �أو يتعلق بها خارج اململكة ولي�س لأية حمكمة �أو �سلطة
ق�ضائية خارج اململكة �أي اخت�صا�ص للنظر يف �أي دعوى مما ذكر.

71

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

استخدام المتحصالت
�سيقوم امل�صدر با�ستخدام متح�صالت �إ�صدار ال�صكوك بتقدميها كم�ساهمته يف امل�شاركة بعد خ�صم تكاليف وم�صاريف معينة متفق عليها تتعلق بال�صفقة
(�شاملة -دون ح�صر� -أتعاب ور�سوم امل�ست�شارين القانونيني (ملديري االكتتاب وم�ستقبلي العرو�ض ل�صدارة واجلهات الراعية) ،وحما�سبي التقارير ،ور�سوم
الت�سويق والطباعة والتوزيع ،وعمولة الإدارة والبيع امل�شرتكة امل�ستحقة ملديري االكتتاب وم�ستقبلي العرو�ض) والتي تقدر بتاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه مببلغ
135,9مليون ريال �سعودي وذلك من �أجل ا�ستخدامها وفق ًا خلطة عمل امل�شاركة .و�ستمثل خطة العمل كما مت و�صفها بتف�صيل �أكرث يف ق�سم "ملخ�ص وثائق
و�صفقة ال�صكوك -اتفاقية امل�شاركة اخلا�صة بال�صكوك" من هذه الن�شرة يف التمويل وال�شراء (وفق ًا لواحد �أو �أكرث من عقود البناء مع مقاولني من طرف
ثالث) من �أجل �إن�شاء وت�سليم ( )1م�صانع �إيرث جاليكول البيوتيل والأمينات (�أمينات الإثيلني و�أمينات الإيثانول) )2( .م�صنع حتويل حم�ض الهيدروليك �إلى
الكلور (ولكن ال يرتبط مب�صنع الكلورالقلوي وامللح و�أ�صول اخلدمات امل�شرتكة املت�صلة بها )3( .م�صانع ثنائي النيرتوتولوين منزوع النيرتوجني (،)DNT
حم�ض الكربيتيك املركز ،حم�ض النرينيك� ،أحادي النيرتوبنزين ( ،)MNBالإنيليني ،والفورملني� ،إ�ضافة �إلى خمترب مركزي مع نظام نقل العينات ،و ()4
الغاليات التي تورد البخار �إلى الأ�صول املدرجة يف البنود (� )1إلى ( )3م�شمول ،وكذلك �إلى الأ�صول التي هي جزء من امل�شروع� .إ�ضافة لذلك ،تتطلب خطة
العمل التمويل لت�أجري م�صالح امل�صدر التنا�سبية وحقه فيها �إلى �صدارة (كم�ست�أجر) على �أ�سا�س الت�أجري املنتهي بالتمليك.
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معلومات مالية مختارة
مت ا�ستخال�ص امللخ�ص التايل للمعلومات املالية كما يف الفرتة من � 30أكتوبر 2011م (تاريخ الت�أ�سي�س) ولغاية � 30سبتمرب 2012م ،من القوائم املالية
املراجعة ل�صدارة ،ويجب �أن يقر�أ جنب ًا �إلى جنب معها (مبا يف ذلك االي�ضاحات املرفقة بها) للفرتة من � 30أكتوبر 2011م لغاية � 30سبتمرب 2012م ،والتي
مت ت�ضمينها يف امللحق ( )2من ن�شرة الإ�صدار هذه.
ويو�ضح اجلدول التايل قائمة عمليات �صدارة امل�ؤقتة للفرتة املنتهية بتاريخ � 30سبتمرب 2012م.
قائمة العمليات المؤقتة
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

الفرتة من 30
�أكتوبر 2011م
لغاية � 30سبتمرب
2012م
-

الدخل
امل�صروفات الت�شغيلية
امل�صروفات العمومية والإدارية

()271.751

م�صاريف �أخرى

()2.089

اخل�سارة من العمليات

()273.840

تكاليف متويلية

()4.838

�صايف اخل�سارة عن الفرتة

()278.678

يو�ضح اجلدول التايل قائمة املركز املايل ل�صدارة كما يف � 30سبتمرب 2012م:
قائمة المركز المالي األولية
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

كما يف � 30سبتمرب
2012م

املوجودات
موجودات متداولة
النقد وما يف حكمه

1.583.790

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

131.438
1.715.228

موجودات غري متداولة
موجودات غري ملمو�سة

1.334.393

ممتلكات وم�صنع ومعدات (موجودات حتت الإن�شاء)

3.878.111
5.212.504

جمموع املوجودات

6.927.732

املطلوبات
مطلوبات متداولة
قرو�ض

2.437.725

قرو�ض من ال�شركاء

1.685.887

ذمم دائنة

487.973

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

1.132.436

ذمم دائنة ومطلوبات م�ستحقة – �أطراف ذات عالقة

1.457.389
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(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

كما يف � 30سبتمرب
2012م
7.201.410

جمموع املطلوبات

7.201.410

حقوق ال�شركاء
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ر�أ�س املال

5.000

احتياطي نظامي

-

خ�سارة مرتاكمة

()278.678

جمموع حقوق ال�شركاء

()273.678

�إجمايل املطلوبات وحقوق ال�شركاء

6.927.732

نظرة عامة على الصناعة
كيميكال ماركت ( ،)CMAIهي �شركة ا�ست�شارية عاملية ل�صناعة املواد الكيماوية ،ومت تكليفها من قبل �صدارة للعمل ب�صفة م�ست�شار ال�سوق وتقدمي تقييم
م�ستقل ل�سوق املواد الكيماوية وامل�شروع .وقد مت �إرفاق ملخ�ص عام للتقرير بن�شرة الإ�صدار هذه كملحق ( ،)6بينما يتوفر التقرير الكامل للمعاينة وفق ًا
للق�سم الوارد يف ن�شرة الإ�صدار هذه بعنوان "معلومات عامة" .وقد مت ا�ستخال�ص حمتويات هذا الق�سم من املعلومات الواردة يف تقرير كيميكال ماركت
 CMAIومن م�صادر �أخرى خا�صة ب�أطراف ثالثة .مل يتم التحقق من املعلومات ب�شكل م�ستقل من قبل امل�صدر� ،أو �صدارة� ،أو اجلهات الراعية� ،أو �أي من
ال�شركات التابعة ل�صدارة �أو م�ست�شاريها .وحيث �إن امل�صدر �شركة ذات غر�ض خا�ص مت ت�أ�سي�سها لإ�صدار ال�صكوك ،ف�إن هذه النظرة العامة تقدم معلومات
عن توجهات ال�سوق ومعلومات حول ال�صناعة تخت�ص ب�أعمال �صدارة (وامل�صدر ،ب�صفته �شركة تابعة مملوكة بالكامل ب�شكل غري مبا�شر من قبل �صدارة).
اآلفاق االقتصادية في المملكة:

اململكة هي �أكرب منتج للنفط يف العامل ومتتلك  ٪22من احتياطي النفط العاملي ونحو ثلثي الطاقة الإنتاجية االحتياطية يف العامل.
وت�شري معدالت النمو التاريخية للقطاع اخلا�ص وزيادة م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل �إلى �أن احلكومة جنحت يف خطتها لتنويع االقت�صاد واحلد من
اعتمادها على قطاع النفط .وبلغة الأرقام ،انخف�ضت م�ساهمة القطاع النفطي يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي من  ٪66يف ال�سبعينات �إلى حوايل ٪40
يف �أوائل الت�سعينات ثم �إلى  ٪26.4يف عام 2011م .كما زادت م�ساهمة القطاع اخلا�ص غري النفطي يف �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي من حوايل  ٪13يف
ال�سبعينات �إلى  ٪39تقريبا يف الت�سعينات ثم �إلى  ٪72.5يف عام 2011م .وحاليا ،يكت�سب االقت�صاد زخما ويزداد ن�شاطا بف�ضل اال�ستثمار يف م�شاريع البنية
التحتية اجلديدة واملدن االقت�صادية و�صناعات النفط والغاز والبرتوكيماويات وال�صناعات الأخرى ذات ال�صلة.
وقد �أكدت �ستاندرد �آند بورز للت�صنيف االئتماين الت�صنيف ال�سيادي للمملكة وهو " "AA-مع �آفاق م�ستقبلية "م�ستقرة".
وتهدف ال�سيا�سة االقت�صادية يف اململكة �إلى حتقيق منو اقت�صادى متوازن يف جميع القطاعات مع الإبقاء على معدالت الت�ضخم يف م�ستويات منخف�ضة
وحتقيق �أف�ضل توزيع للموارد بالن�سبة جلميع القطاعات.
يف عام 2011م ،وا�صل اقت�صاد اململكة منوه مدعوما بارتفاع �أ�سعار النفط �إلى جانب �إجراءات الدعم التي اتخذتها احلكومة والتي �أثرت �إيجابا على �أداء
جميع القطاعات االقت�صادية يف اململكة.
ارتفع الناجت املحلي الإجمايل ب�أ�سعار ال�سوق احلالية يف عام 2011م بن�سبة  ٪28لي�صل �إلى  2.163مليار ريال .ومن حيث القيمة احلقيقية ،ارتفع الناجت
املحلي الإجمايل بن�سبة  ٪6.8مقابل معدل منو بن�سبة  ٪4.1يف عام 2010م .وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو قطاع النفط بن�سبة  ٪4.3ومنو القطاع غري
النفطي بن�سبة  .٪7.8كما و�صل �إجمايل الإيرادات يف عام 2011م �إلى  1.110مليارات ريال بينما زاد جمموع النفقات �إلى  804مليارات ريال .ونتيجة
لذلك ،حققت امليزانية احلكومية لعام 2011م فائ�ضا قدره  306مليارات ريال� ،أو  ٪14.1من الناجت املحلي الإجمايل .ويف موازاة هذا الإجناز على �صعيد
امليزانية ،انخف�ض الدين احلكومي لي�صل �إلى  ٪6.3من الناجت املحلي الإجمايل ،مقابل  ٪10.2يف عام 2010م.
أحجام وأسعار النفط الخام والبترول:

وفقا لكيميكال ماركت ( ،)CMAIميكن �أن تتفاعل �أ�سعار النفط على املدى الق�صري بقوة مع �أحداث �إقليمية وعاملية مثل اال�ضطرابات ال�سيا�سية وتذبذب
م�ستويات الإمداد .وعلى املدى الطويل ،رمبا يكون النمو االقت�صادي العاملي العامل الأكرث �أهمية من حيث الت�أثري على �أ�سعار النفط.
يوا�صل االقت�صاد العاملي التعايف من الأزمة االقت�صادية التي بد�أت عام 2008م .وبالنظر �إلى ال�سرعة املتوقعة لالنتعا�ش االقت�صادي وفائ�ض �إنتاج النفط
اخلام وقدرة التكرير يف النظام العاملي ،ف�إن كيميكال ماركت تتوقع �أن تظل �أ�سعار النفط �ضمن نطاقها احلايل لعدة �سنوات قادمة.
�إن تكلفة �إيجاد وتطوير و�إنتاج احتياطيات جديدة تتطلب �أ�سعارا للنفط يف نطاق  75دوالر ًا للربميل (بالقيمة الثابتة للدوالر) لدعم التطوير الالزم
لالحتياطيات اجلديدة .ومعظم االحتياطيات اجلديدة خارج منطقة الأوبك توجد يف بيئات �صعبة كاملياه العميقة �أو يف مناطق القطب ال�شمايل� ،أو �ستكون
مرتفعة تكاليف الت�شغيل كاخلامات اال�صطناعية من الرمال النفطية .ومع �أن التح�سينات التكنولوجية كانت كافية للحد من ارتفاع التكاليف بدرجة كبرية،
�إال �أن الطلب القوي على النفط والطاقة والبنية التحتية ب�شكل عام �أوجد بيئة �أ�سعار �أعلى بالن�سبة للخدمات الهند�سية والبناء وال�سلع الأ�سا�سية كالنفط
والفوالذ .وهذا ما ت�سبب يف ازدياد التكاليف بوترية عالية بالن�سبة لأعمال التنقيب عن النفط اخلام والإنتاج.
وت�شري توقعات كيميكال ماركت �إلى �أن الأ�سعار ما تزال عند م�ستويات �أكرث توافقا مع اجتاه التكلفة على املدى الطويل حيث ت�ستقر �أ�سعار خام برنت املحدد
تاريخ ال�شحن يف حدود  100دوالر للربميل (بالدوالر الثابت).
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امل�صدر :كيميكال ماركت

ميزان العرض والطلب العالمي بالنسبة للبترول:
الطلب:

بلغ معدل منو الطلب ذروته عند  ٪3.8يف عام 2004م .وقد �أثرت الأ�سعار املرتفعة التي �سادت الأ�سواق العاملية منذ عام 2004م على �أمناط م�سار الطلب على
النفط ،حيث انخف�ض ا�ستهالك املنتجات املكررة يف العديد من البلدان يف الفرتة ما بني 2007-2005م بينما ظل ثابتا يف عدد من البلدان الأخرى .ونتيجة
للركود االقت�صادي ،تراجع الطلب يف عام 2008م مبقدار  1.0مليون برميل/يوم ومبقدار  0.5مليون برميل �إ�ضافية يومي ًا يف عام 2009م.
وقد عاد الطلب �إلى االنتعا�ش لينمو مبقدار  2.5مليون برميل/يوم يف عام 2010م وهو ما يرجع يف الغالب �إلى ارتفاع الطلب يف دول خارج منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ( )OECDمن جهة ،ونتيجة للنمو املعتدل واملفاجئ يف الطلب يف �أمريكا ال�شمالية من جهة �أخرى .وكان الطلب يف عام 2010م �أعلى
مبقدار مليون برميل/يوم مما كان عليه يف عام 2007م ،وهذا ما بدد متاما �آثار الركود االقت�صادي.
تراجع الطلب يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا معا مبقدار  0.6مليون برميل/يوم يف عام 2011م ،مما �أدى �إلى منو الطلب العاملي مبا يزيد قليال عن  0.6مليون
برميل/يوم .ويف هذا العام ،يتوقع �أن يبقى �إجمايل الطلب من منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDم�ستقرا و�أن ي�صل منو الطلب العاملي �إلى 1.1
مليون برميل/يوم و�أن يرتفع �إلى  1.5مليون برميل /يوم قبل �أن يرتاجع يف الأجل الطويل .ومن ناحية �أخرى ،يتحرك اال�ستهالك تبعا الرتفاع الأ�سعار ،وهو
ما يتوقع �أن ي�ستمر على مدى فرتة التوقعات يف الأجل املتو�سط  /الطويل .كذلك من املتوقع زيادة كفاءة ا�ستخدام النفط يف فرتة التوقعات ا�ستجابة للأ�سعار
من جهة وتفاعال مع الإجراءات التنظيمية ،كمعايري كفاءة املركبات ،من جهة �أخرى .وحتى مع هذه الزيادة يف متطلبات الكفاءة ،ف�إن توقعات الطلب من
وجهة نظر كيميكال ماركت تبقى قوية ن�سبي ًا.
ومن املتوقع �أن تكون البلدان غري الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وعلى ر�أ�سها ال�صني والهند والربازيل وال�شرق الأو�سط م�صادر رئي�سية
لنمو الطلب على النفط .وقد بلغ متو�سط الطلب يف الدول غري الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  1.2مليون برميل/يوم على مدى ال�سنوات
الع�شر املا�ضية ومليوين برميل/يوم يف عام 2010م .وعلى عك�س ذلك� ،سيبقى الطلب لدى بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية م�ستقرا و�سوف مييل
�إلى االنخفا�ض على مدى العقود املقبلة.
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توازن العرض  /الطلب:

يف ظل توقعات الطلب على النفط ،ميكن ا�ستنتاج توازن النفط العاملي من خالل حتليل وفرة النفط اخلام وغريه من الإمدادات وحتقيق التوازن بني م�ستويات
العر�ض واحتياجات �أوبك ( )OPECمن النفط اخلام .وب�شكل عام ،ف�إن املوردين من غري �أع�ضاء �أوبك ينتجون بقدراتهم الق�صوى تقريبا .ويحدد الإنتاج
من خمتلف دول �أوبك ( )OPECمن خالل التوزيع التنا�سبي للزيادة الالزمة يف الإنتاج والتوقعات على املدى الطويل للقدرة الإنتاجية لكل بلد .ومع تباط�ؤ
منو الإنتاج خارج �أوبك ،ف�إن هناك حاجة لزيادة �إنتاج �أوبك� .أما الطاقة الإنتاجية االحتياطية فهي حاليا معقولة .ومن املتوقع �أن تبقى الطاقة االنتاجية
الفائ�ضة قريبة من م�ستوياتها احلالية على مدى ال�سنوات القادمة ،ولكن جتدر الإ�شارة �إلى �أن هذا التوازن يت�ضمن زيادات كبرية �إلى حد ما يف منو الطلب
وكذلك يف زيادة التوريد من خارج دول �أوبك ،و�إن كان هناك درجة من عدم اليقني يف كال اجلانبني.
العرض والطلب على البولي إثيلين المنخفض الكثافة ( )LDPEوالبولي إثيلين المنخفض الكثافة الخطي (:)LLDPE

يف عام 2011م ،قدرت كيميكال ماركت متو�سط ا�ستهالك الفرد من مادة البويل ايثيلني يف جميع �أنحاء العامل مبا يزيد قليال عن ع�شرة كيلوغرامات
لل�شخ�ص .ويتفاوت متو�سط اال�ستهالك هذا بدرجة كبرية من �أقل من كيلو غرام للفرد يف البلدان النامية �إلى ما ي�صل �إلى  37كيلوغراما للفرد يف البلدان
املتقدمة .وتتوقع كيميكال ماركت �أن ينمو الطلب العاملي على البويل �إثيلني املنخف�ض الكثافة ( )LDPEوالبويل �إثيلني املنخف�ض الكثافة اخلطي ()LLDPE
مبتو�سط منو �سنوي قدره  ٪5.8و  ٪3.6على التوايل يف الفرتة بني عامي  2011و 2016م .وتقول كيميكال ماركت �أن هناك �إمكانية هائلة للنمو يف البلدان
النامية ذات الأعداد العالية من ال�سكان كال�صني والهند و�إندوني�سيا .ويف حني �أن معدل ا�ستهالك الفرد من البويل ايثيلني يف ال�صني يزيد حتى الآن عن
املعدل العاملي ،ف�إن ن�سبة كبرية من هذه املادة تعتمد على الت�صدير وال ت�ستهلك حمليا .ويف الهند جند �أن متو�سط ا�ستهالك الفرد الذي يبلغ حوايل 2.4
كيلوغرام يعك�س ب�صورة �أكرث دقة الطلب املحلي النهائي .وتتوقع كيميكال ماركت �أن الزيادة املتوقعة يف ا�ستهالك الفرد يف الهند من البويل ايثيلني �إلى
ثمانية كيلوغرامات على مدى ال�سنوات الـ  25املقبلة �ست�ضيف على الأرجح �أكرث من ت�سعة ماليني طن مرتي من الطلب على هذه املادة بحلول عام 2035م،
وذلك ا�ستنادا �إلى معدل النمو ال�سكاين املقدر بحوايل  300مليون ن�سمة من الفرتة بني عامي 2011م و 2035م� .أما ال�صني ،التي �سيزداد ا�ستهالكها من
البويل ايثيلني مبقدار  35مليون طنا مرتيا خالل نف�س الفرتة فتبدو معها جميع البلدان الأخرى �صغرية و�ست�شكل �أكرث من  ٪40من �إجمايل اال�ستهالك العاملي
املتوقع .وتعتقد كيميكال ماركت �أن ا�ستهالك الفرد فى ال�صني من املرجح �أن ي�ضاهي يف عام 2035م امل�ستويات احلالية يف البلدان املتقدمة.
تتكون الطاقة العاملية لإنتاج البويل اثيلني املنخف�ض الكثافة اخلطي ( )LLDPEمن � 80شركة ،وتتبو�أ داو مركز ال�صدارة يف هذه �صناعة هذا املنتج دون
منازع �إذ متتلك  ٪15من الطاقة العاملية� .أما الطاقة الإنتاجية للبويل �إثيلني املنخف�ض الكثافة ( )LDPEفتتكون من عدد مماثل من ال�شركات ،وت�ستحوذ
داو على ثاين �أكرب ح�صة من الطاقة العاملية بن�سبة .٪5
بالن�سبة لأ�سواق البويل �إثيلني املنخف�ض الكثافة والبويل اثيلني املنخف�ض الكثافة اخلطي فهي حاليا متقاربة من حيث احلجم ،بيد �أن من املتوقع �أن ينمو
البويل اثيلني املنخف�ض الكثافة اخلطي ب�سرعة �أعلى كثريا من البويل �إثيلني املنخف�ض الكثافة .و�ستكون منطقة �شمال �شرق �آ�سيا هي املنطقة الرئي�سية للنمو
بالن�سبة لكال نوعي البوليمرات ،و�إن كان البويل اثيلني املنخف�ض الكثافة اخلطي �سينمو �أي�ضا مبعدل �سنوي عال يف املتو�سط يف العديد من املناطق الأخرى.
هذا و�سوف تقع معظم �إ�ضافات الطاقة الإنتاجية يف الفرتة بني عامي  2011و 2016م يف دول ال�شرق الأو�سط وال�صني وعدد من الدول الآ�سيوية الأخرى،
مبا فيها �سنغافورة وتايالند وفيتنام والهند .و�سوف ت�ضيف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وخا�صة املنتجني يف اململكة و�إيران� ،أكرث من ثالثة ماليني طن مرتي من
الطاقة الإنتاجية للبويل �أثيلني املنخف�ض الكثافة وللبويل �إثيلني املنخف�ض الكثافة اخلطي.
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امل�صدر :كيميكال ماركت

العرض والطلب على المطاط الصناعي (:)Elastomers

ذكرت كيميكال ماركت �أن اخل�صائ�ص املف�ضلة لهذه املواد �أوجدت الطلب عليها ،و�أن معرو�ضها ارتفع تلبية لهذا الطلب .وتتوقع كيميكال ماركت �أن ينمو
الطلب العاملي على منتجات املطاط ال�صناعي ال�صلبة ومنتجات املطاط ال�صناعي البال�ستيكية مبتو�سط �سنوي بن�سبة  ٪8.3بني عامي  2011و 2016م،
و�أن يكون هذا النمو يف املناطق النامية مثل �شمال �شرق �آ�سيا و�أمريكا اجلنوبية �أعلى منه يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا الغربية .ويرتكز الطلب على ومنتجات
املطاط ال�صناعي البال�ستيكية ب�شكل �أ�سا�سي يف تطبيقات التغليف ،وهو بالتايل �أقل عر�ضة لت�أثري االنكما�ش االقت�صادي ،على عك�س منتجات املطاط
ال�صناعي ال�صلبة التي ت�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي يف �صناعة ال�سلع املعمرة.
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العرض والطلب على أمينات اإليثانول (:)EOA

تتوقع كيميكال ماركت �أن ينمو الطلب على �أمينات الإيثانول ( )EOAمبعدالت تفوق معدل منو الناجت املحلي الإجمايل مدفوعا بدرجة كبرية من قبل الأ�سواق
النا�شئة حيث يتوقع �أن يكون منو الطلب ب�شكل �أ�سرع يف �شمال �شرق �آ�سيا (مدفوعا بدرجة كبرية من قبل ال�صني) .وتتكون الطاقة الإنتاجية العاملية لهذه
املادة من �أكرث من � 50شركة ت�ستحوذ ال�سبع الكربى منها على  ٪60من الطاقة العاملية وتت�صدرها داو التي ت�ستحوذ على  ٪17من الطاقة الإنتاجية العاملية.
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العرض والطلب على أمينات اإليثيلين (:)EA

كان �إجمايل الطاقة الإنتاجية لأمينات الإيثيلني ( )EAيف عام 2011م �أكرث قليال من  680.000طن �سنويا .و�أكرب اثنني من النظائر هما �أمينات الإيثيلني
الثنائي ( )EDAبقدرة �إنتاجية �إجمالية تقدر بنحو  337.000طن ،و�أمينات الإيثيلني الثنائي ( )DETAبقدرة �إنتاجية �إجمالية تقدر بنحو  199.000طن.
ومتثل �أمينات الإيثيلني الثنائي ما يقرب من  ٪50من الطاقة الإنتاجية الإجمالية لأمينات الإيثيلني و�إنتاجها .وتعتقد كيميكال ماركت �أن ت�ستمر هذه املادة
يف الهيمنة على مدى العامني املقبلني حيث �ست�شهد طاقتها الإنتاجية �إ�ضافة كبرية ،يف حني ت�شكل �أمينات الإيثيلني الثنائي ما يقل قليال عن  ٪30من جمموع
الطاقة الإنتاجية لأمينات الإيثيلني.
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وحيث �أنه من ال�صعب الت�أكد من امل�ستويات الفعلية للإنتاج لكل واحد من نظائر �أمينات الإيثيلني (لأن تركيب املنتج املعقد ميكن �أن يختلف بدرجة كبرية)،
فقد ركزت كيميكال ماركت درا�ستها للعر�ض والطلب على �أمينات الإيثيلني الثنائي ( ،)EDAوهو �أكرب هذه النظائر.
هناك �سبع �شركات ت�ستحوذ �أكرث من  ٪90من القدرة الإنتاجية العاملية البالغة  680.000طن ،تت�صدر داو حاليا �أكرب هذه ال�شركات بح�صة تقدر بن�سبة
 ٪27من الطاقة الإنتاجية العاملية.

امل�صدر :كيميكال ماركت

ترتكز غالبية الطلب حاليا يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا الغربية و�شمال �شرق �آ�سيا ،وهذه الأخرية هي الأ�سرع من حيث معدل النمو .كذلك يزداد الطلب يف
جنوب �شرق �آ�سيا ب�سرعة كبرية ،و�إن كان ذلك ينطلق من م�ستوى منخف�ض يف الوقت الراهن .وتقدر كيميكال ماركت �أن الطلب العاملي �سريتفع مبعدل منو
�سنوي يزيد عن  ٪5يف الفرتة بني عامي  2011و 2016م ،وتتوقع كيميكال ماركت ا�ستمرار منو الطلب على الإيثيلني ديامني يف البلدان املتقدمة بالتوازي مع
�إجمايل الناجت املحلي يف حني �أن منو الطلب من الدول النا�شئة �ستوقف على التطور ال�صناعي العام وحت�سن اقت�صادات تلك الدول.
العرض والطلب على جاليكول البروبيلين (:)Propylene Glycol

ذكرت كيميكال ماركت �أن الطلب العاملي على جاليكول الربوبيلني ( )PGبلغ  1.7مليون طن يف عام 2011م ،مرتفعا يف املتو�سط بن�سبة � ٪3.8سنويا من
عام 2002م �إلى عام 2007م .ونتيجة للركود االقت�صادي العاملي ،انخف�ض الطلب على هذه املادة يف الفرتة بني عامي 2008م و 2009م .وت�شري كيميكال
ماركت �إلى �أن الطلب العاملي على جاليكول الربوبيلني ( )PGبد�أ يف االنتعا�ش يف عام 2010م مرتفعا بن�سبة  ٪13على �أ�سا�س �سنوي .وتتوقع كيميكال ماركت
�أن الطلب العاملي �سينمو بن�سبة � ٪2.8سنويا بدءا من عام 2011م على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،مدفوعا ب�آ�سيا (ال�صني بوجه خا�ص) التي من املتوقع
�أن ينمو الطلب فيها مبعدل � ٪6سنويا تقريبا خالل الفرتة نف�سها .كما تتوقع كيميكال ماركت �أن ينمو الطلب يف الأ�سواق النا�ضجة يف �أوروبا الغربية و�أمريكا
ال�شمالية بنحو � ٪0.8سنوي ًا.
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ت�شكل داو وليوندل با�سل ( )Lyondell Basellمعا  ٪53من القدرة الإنتاجية العاملية للربوبيلني جاليكول التي بلغت  2.2مليون طن مرتي يف عام 2011م،
وتت�صدر داو ال�صناعة بن�سبة  .٪34وت�شري كيميكال ماركت �إلى �أن الطاقة الإنتاجية امل�ؤكدة لهذه املادة يف امل�ستقبل حمدودة .وهناك م�شروع م�شرتك تعتزم
تنفيذه داو وجمموعة �سيام لال�سمنت (�أكرب جمموعة �شركات يف تايالند) بطاقة �إنتاجية �سنوية قدرها  150.000طن ،و�سيبد�أ عمله يف عام 2012م.
العرض والطلب على بوليوالت البوليثر (: )Polyether Polyols

ترتكز غالبية الطلب حاليا على بوليوالت البوليرث يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا الغربية و�شمال �شرق �آ�سيا ،وهذه الأخرية هي الأ�سرع من حيث معدل النمو.
ويف عام 2011م ،كانت تقديرات الطلب العاملي على البوليوالت  5.700طن مرتي .وقد زاد ا�ستهالك البوليوالت مبتو�سط �سنوي قدره  ٪3.3من عام 1997م
�إلى عام 2009م .وخالل هذه الفرتة ،ارتفع ا�ستهالك البوليوالت لإنتاج الرغوة ال�صلبة والرغوة املرنة واملواد غري الرغوية مبتو�سط �سنوي بن�سبة  ٪4.5و
 ٪3.3و  ٪2على التوايل .وقد انخف�ض الطلب من  5.500طن مرتي يف عام � 2007إلى  4.800طن مرتي يف عام 2009م نتيجة لت�أثري الركود العاملي الذي
طال قطاعي امل�ساكن وال�سيارات كم�ستخدم نهائي.
ومع عودة قطاع ال�سيارات �إلى االنتعا�ش ،ف�إن كيميكال ماركت تقدر �أن ينمو الطلب على البوليوالت مبتو�سط �سنوي بن�سبة  ٪4.3يف الفرتة بني عامي 2011م
و 2016م لي�صل �إلى م�ستوى  7000طن مرتي .كما تتوقع كيميكال ماركت خالل هذه الفرتة �أن الطلب على البوليوالت ال�ستخدامها يف �صناعة الرغوة املرنة
والرغوة ال�صلبة واملواد غري الرغوية �سينمو مبتو�سط �سنوي بن�سبة  ٪4و  ٪4.6و  ٪3.9على التوايل .و�سوف ي�سهم منو الطلب على البوليوالت ال�ستخدامها
يف منتجات املطاط ال�صناعي واملواد الال�صقة واملواد املانعة للت�سرب يف النمو املتوقع يف تطبيقات املواد غري الرغوية.
يف الفرتة بني عامي  1997و 2011م ،ارتفعت الطاقة الإنتاجية ال�سنوية العاملية من  4.700طن �إلى  7.600طن ،وكانت �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا الغربية
�أكرب املناطق املنتجة .بيد �أن كيميكال ماركت ت�شري �إلى �أن ح�صة هاتني املنطقتني انخف�ضت من  ٪67يف عام 1997م �إلى  ٪52يف عام 2011م ب�سبب حتول
جزء كبري من �إ�ضافات الطاقة الإنتاجية خالل هذه الفرتة نحو �آ�سيا .فعلى �سبيل املثال ،كانت �أعلى ن�سبة منو يف الطاقة الإنتاجية خالل هذه الفرتة يف
�شمال �شرق �آ�سيا ،ال �سيما يف ال�صني ،لتلبية النمو الكبري يف الطلب (يف ال�صني ارتفعت الطاقة من  300طن مرتي يف عام 1997م �إلى  1.800طن مرتي
يف عام 2011م).
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امل�صدر :كيميكال ماركت

تتكون الطاقة الإنتاجية العاملية حاليا من �أكرث من � 50شركة ت�ستحوذ �سبع منها على �أكرث من  ٪50من �إجمايل الطاقة العاملية وتت�صدر داو هذه ال�صناعة
بح�صة تبلغ ن�سبتها  ٪18من الطاقة العاملية .وال تتوقع كيميكال ماركت �أي زيادة كبرية يف الطاقة الإنتاجية للبوليوالت خارج �آ�سيا.
العرض والطلب على إثيرات الجاليكول (:)Glycol Ethers

ذكرت كيميكال ماركت يف تقريرها �أنه نظرا لأن العديد من الوحدات ميكن �أن تنتج جمموعة متنوعة من املنتجات ،ف�إن من ال�صعب حتديد الطاقة الإنتاجية
الثريات اجلاليكول بدقة .ولذا ،فقد كان الإنتاج يف �أغلب الأحيان فوق الطاقة االنتاجية اال�سمية.
تعترب الطاقة الإنتاجية حمدودة ن�سبيا وترتكز يف كل من �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا حيث �أن الطلب يعتمد على حجم ومنو الطلب من جانب �صناعة الطالء
(ظل الطلب الأكرب يف املا�ضي يرتكز يف هاتني املنطقتني) .وتتوقع كيميكال ماركت �أنه بحلول عام 2016م �سوف تزداد الطاقة الإنتاجية ال�صينية �إلى �أكرث
من  280.000طن (حوايل  ٪20من الطاقة العاملية).
على الرغم من �أن منو الطلب يف البلدان املتقدمة يعترب بطيئا ،ف�إن كيميكال ماركت تالحظ �أن النمو �آخذ يف االزدياد ب�شكل �أ�سرع من الناجت املحلي الإجمايل
يف الأ�سواق النامية (وبخا�صة يف ال�صني) ،و�أنه يف عام 2010م جتاوز اال�ستهالك يف منطقة �شمال �شرق �آ�سيا نظريه يف �أوروبا .وتتوقع كيميكال ماركت �أنه
بحلول عام 2016م �سيت�ساوى الطلب يف �شمال �شرق �آ�سيا مع الطلب يف �أوروبا و�شمال �شرق �آ�سيا مع ًا.
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امل�صدر :كيميكال ماركت

هناك ع�شر �شركات ت�ستحوذ على  ٪58من الطاقة الإنتاجية العاملية البالغة  1.7مليون طن ،وتت�صدر داو هذه ال�صناعة بن�سبة  ٪15من الطاقة العاملية.
وهناك القليل من الطاقة اجلديدة امل�ؤكدة التي �ستدخل ال�سوق يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة خالف �صدارة.
العرض والطلب على أيزوسينات المثيلين الثنائية (:)MDI

يف عام 2011م ،بلغ الطلب العاملي  4.6مليون طن ،وكان حوايل  ٪61من هذا الطلب لغر�ض �إنتاج رغوة البويل يوريثان ال�صلبة و�شبه ال�صلبة ،و  ٪6للرغوة
املرنة والباقي للتطبيقات الأخرى غري الرغوية .ويتم ا�ستهالك ما يقرب من  ٪85من الإنتاج يف �شكله البوليمري ،وذلك ب�شكل �أ�سا�سي لإنتاج رغوة البويل
يوريثان ال�صلبة والطالء واملواد الال�صقة واملواد املانعة للت�سرب ،فيما يتم ا�ستهالك ن�سبة الـ  ٪15الباقية يف �شكلها النقي ب�شكل �أ�سا�سي لإنتاج منتجات
املطاط ال�صناعي احلرارية وتطبيقات ( ،)RIMو�أي�ضا يف بع�ض الألياف ال�صناعية ومنتجات املطاط ال�صناعي.

امل�صدر :كيميكال ماركت

يف الفرتة من عام 2000م �إلى عام 2009م ،زاد الطلب العاملي مبعدل � ٪4سنويا ،مع �أنه تراجع يف الفرتة بني عامي  2008و 2009م لأن الأ�سواق امل�ستخدمة
لهذا املنتج (وهي ب�شكل رئي�سي قطاعا الأغرا�ض املنزلية (الأثاث والفرا�ش) ومقاعد ال�سيارات) �شهدت �أي�ضا تراجعا كبريا خالل فرتة الركود العاملي ،حيث
جل�أ امل�ستهلكون �إلى ت�أجيل عمليات ال�شراء وبات من ال�صعب عليهم احل�صول على القرو�ض .وقد تزامن ذلك مع �إ�ضافة املزيد من الطاقة الإنتاجية مما �أدى
�إلى انخفا�ض معدالت الت�شغيل �إلى حوايل  .٪70وتتوقع كيميكال ماركت �أن يرتفع الطلب مبعدل � ٪6سنويا خالل الفرتة من عام 2011م �إلى عام 2016م مع
عودة الطلب من جانب امل�ستهلكني وزيادة �إمكانية احل�صول على القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية.
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هناك �سبع �شركات ت�ستحوذ على  ٪72من الطاقة العاملية ،ومن بينها داو التي حتتل املرتبة الثالثة وت�ستحوذ على ن�سبة  ٪13من الطاقة العاملية .و�سوف ترتكز
�إ�ضافات الطاقة الإنتاجية امل�ؤكدة ملادة ( )MDIب�شكل رئي�سي يف �شمال �شرق �آ�سيا لتلبية الطلب املتزايد يف هذه املنطقة.
العرض والطلب على التولوين ثنائي اإليسوسيانيت (:)IDT

ترتكز الن�سبة الأكرب من الطلب على ( )TDIيف �شمال �شرق �آ�سيا تليها �أوروبا الغربية و�أمريكا ال�شمالية (�شمال �شرق �آ�سيا هي الأ�سرع منوا) .وقد بلغ متو�سط
معدل منو الطلب طويل الأجل بن�سبة تراوحت ما بني  ٪3و  .٪4وكما هو احلال بالن�سبة ملادة ( ،)MDIفقد �أدى الركود العاملي �إلى تراجع الطلب على ()TDI
يف الفرتة بني عامي 2008م و 2009م .وتتوقع كيميكال ماركت �أن يزداد الطلب على مدى اخلم�س �سنوات املقبلة �إلى � ٪5.6سنويا مدفوعا ب�شكل رئي�سي
بالنمو امل�ؤكد للطلب من ال�صني.

امل�صدر :كيميكال ماركت

يف عام 2011م ،كانت الطاقة الإنتاجية العاملية  2.1مليون طن مرتي ،وكانت �سبع �شركات ت�ستحوذ على  ٪62من هذه الطاقة .وبالن�سبة لداو فهي متلك
حاليا حوايل  ٪2.5من الطاقة العاملية .وبناء على عمليات تو�سعة الطاقة الإنتاجية املعلنة (و�أبرزها يف �آ�سيا) ،ف�إن من املتوقع �أن ت�صل الطاقة الإنتاجية
العاملية �إلى  3.7مليون طن بحلول عام 2015م .وخالف �صدارة ،من املتوقع �أن تكون هناك زيادة كربى يف الطاقة الإنتاجية يف كل من �أوروبا و�شمال �شرق
�آ�سيا.
تنافسية التكلفة:

�أجرت كيميكال ماركت درا�سة لتناف�سية التكلفة لدى �صدارة بالن�سبة لكل جمموعة من املنتجات على �أ�سا�س الت�سليم ،حيث حللت كيميكال ماركت التكلفة
التناف�سية للمنتجات على �أ�سا�س تكلفة الت�سليم �إلى ال�صني باملقارنة مع املناطق الأخرى الرئي�سية امل�صدرة والإنتاج املحلي يف عام 2016م (وهو العام الذي
يتوقع �أن تبد�أ فيه العمليات الإنتاجية جلميع منتجات �صدارة) .وي�ستخدم حتليل التكلفة النقدية للت�سليم الأ�ساليب االمتالكية اخلا�صة بكيميكال ماركت
لإعداد مناذج التكلفة .وت�شمل العوامل التي تدخل يف طريقة كيميكال ماركت االمتالكية لإعداد مناذج التكلفة العنا�صر التكنولوجية للتكلفة الثابتة واملتغرية
املحلية وفرق التكلفة الثابتة الناجم عن حجم امل�صنع واملواد الأ�سا�سية الو�سيطة (اللقيم) وتعديل قيمة املنتجات نتيجة للتكامل واملوقع.
ي�ستند حتليل كيميكال ماركت للتكلفة على �أ�سا�س الت�سليم على املدخالت التالية:
ا�ستخدام املواد اخلام وعوائد املنتجات بح�سب التقنية.تعديل �أ�سعار املواد اخلام واملنتجات الثانوية بحيث ت�أخذ يف االعتبار العوامل اخلا�صة باملوقع واملكان (بالن�سبة للمملكة ،وحدة تك�سري الإيثان  /النفتا متتقييم املنتجات الثانوية  C4Sاملختلطة مبقدار  0.9مرة من �سعر النفتا لتمثيل الرتتيبات التجارية ل�صدارة).
ا�ستخدام املرافق العامة ح�سب التقنية ،مع تعديل الأ�سعار ح�سب املوقع.التكاليف الثابتة املبا�شرة.-تقديرات تكاليف الأيدي العاملة.

84

ال�صيانة (كن�سبة مئوية من ر�أ�س املال البديل).التكاليف الثابتة غري املبا�شرة (كن�سبة مئوية من ر�أ�س املال البديل).تقديرات ال�ضرائب املحلية والت�أمني (كن�سبة مئوية من ر�أ�س املال البديل).النفقات النرثية للم�صنع (كعن�صر من التكاليف الثابتة املبا�شرة).تكاليف الت�سليم (ر�سوم ال�شحن والت�أمني والتعبئة والتغليف واملناولة).ذكرت كيميكال ماركت �أن تكلفة املواد الأ�سا�سية الو�سيطة (اللقيم) هي العن�صر الأهم يف حتديد التكلفة الإجمالية ،و�أنه لغر�ض حتليل تناف�سية التكلفة،
جتري كيميكال ماركت مقارنة بني م�صانع الإنتاج على �أ�سا�س التكلفة النقدية املوحدة ما مل يكن هناك ن�ص على خالف ذلك .ومبا �أن املواد البرتوكيماوية
الأ�سا�سية ل�صدارة هي االثيلني والربوبيلني ،ف�إن التكلفة النقدية لإنتاج هذه الأوليفينات باملقارنة مع املنتجني العامليني الآخرين تعترب عامال �أ�سا�سيا ملدى
تناف�سية التكلفة للم�شروع .وتقدر كيميكال ماركت �أن �صدارة �ستكون يف خانة الربع الأول من حيث �إجمايل التكاليف النقدية للإيثيلني (مبا يف ذلك الربوبيلني
وغريه من املنتجات الثانوية).
وا�ستنادا �إلى الر�سوم البيانية لتكلفة الت�سليم ،ف�إن كيميكال ماركت تعتقد �أنه بالنظر �إلى تكلفة الت�سليم ،ف�إن متو�سط �إنتاج �صدارة �سيكون مناف�سا باملقارنة
مع املنتجني العامليني الآخرين الذين ي�صدرون منتجاتهم �إلى ال�صني ،على الرغم من �أن بع�ض املنتجات �ستكون تكلفتها النقدية على �أ�سا�س الت�سليم �أعلى
منها بالن�سبة للإنتاج املحلي ال�صيني.
وفقا لكيميكال ماركت ،تتمتع �صدارة مبيزة تدين تكلفة اللقيم امل�ستخدم يف املنتجات التي ت�ستخدم الأولفينات (الإيثيلني والربوبيلني) التي تنتجها وحدة
التك�سري كلقيم لها (وهي حتديدا جاليكول الربوبيلني (� ،)PGإيرثات اجلاليكول ،البويل �إيثيلني منخف�ض الكثافة ( ،)LDPEالبويل اثيلني املنخف�ض
الكثافة اخلطي ( ،)LLDPEلدائن البويل �أولفني ،بوليوالت البوليرث ،و�أمينات الإيثانول ( )EOAو�أمينات الإيثيلني ( .))EAوبالن�سبة للمنتجات الأخرى
(مثل MDI ،و  )TDIالتي ت�ستخدم املواد العطرية كلقيم (البنزين والتولوين ،اللذين يتم �إنتاجهما كمنتجات فرعية من وحدة التك�سري) ،ف�إن حتليل كيميكال
ماركت يبني �أن تكاليف الإنتاج لدى �صدارة مقاربة لنظريتها لدى املنتجني ال�صينيني بالن�سبة ملادة ( )MDIلكنها �أعلى منها بالن�سبة ملادة ( .)TDIلكن
كيميكال ماركت ترى �أن تكلفة الت�سليم لدى �صدارة �ستكون �أكرث تناف�سية منها لدى املنتجني العامليني الآخرين الذين ي�صدرون �إلى ال�صني.
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نظرة عامة على نشاط صدارة
مقدمة

امل�صدر �شركة ذات غر�ض خا�ص مت ت�أ�سي�سها ب�شكل �أ�سا�سي لغر�ض �إ�صدار ال�صكوك ،بحيث ت�ساهم متح�صالتها يف تعزيز ر�سالة �صدارة وا�سرتاتيجيتها
العامة .و�صدارة هي عبارة عن �شركة م�شروع م�شرتك لإن�شاء ،ومتلك ،وت�شغيل جممع كيماويات متكامل وعاملي رائد يف املدينة ال�صناعية الثانية يف اجلبيل
يف املنطقة ال�شرقية من اململكة العربية ال�سعودية.
�سوف يكون جممع �صدارة مرفقا متكامال يتكون يف البداية من  26وحدة ت�صنيع من بينها وحدة تك�سري بخارية متنوعة اللقيم وم�صنعا للمنتجات العطرية
كوحدات ت�صنيع رئي�سية وثالث وحدات معاجلة ت�شغلها جهات خارجية يف املوقع� ،إ�ضافة �إلى البنية التحتية الداعمة.
�سيتم تنفيذ امل�شروع �ضمن  49حزمة من عقود الهند�سة وال�شراء والبناء ( )EPCمنف�صلة ت�شمل وحدات املعاجلة واملرافق /اخلدمات العامة ،والبنية
التحتية ،واخلدمات اللوج�ستية .ويتوقع �أن تبلغ التكلفة الإجمالية لبناء جممع �صدارة نحو  19.3مليار دوالر(�شاملة تكاليف التمويل) .وقد بد�أت �أن�شطة
بناء امل�شروع يف الن�صف الثاين من عام 2012م ،ويتوقع االنتهاء من الأعمال امليكانيكية لآخر م�صنع يف الن�صف الثاين من عام 2016م .ولالطالع على
و�صف �أكرث تف�صيال لهيكل عقد الهند�سة وال�شراء والبناء ،يرجى مراجعة ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية  -عقود البناء" من ن�شرة الإ�صدار هذه.
�سوف تنتج وحدة التك�سري البخارية املتنوعة اللقيم وم�صنع العطريات االثيلني والربوبيلني وكذلك البنزين والتولوين بدرجة نقاء عالية جدا .و�سوف تخ�ضع
هذه املنتجات الهيدروكربونية الأربعة الو�سيطة الرئي�سية ملزيد من املعاجلة بوا�سطة وحدات امل�شتقات يف �صدارة .و�سوف حت�صل �صدارة على املواد اخلام
الرئي�سية من االيثان والنفتا (وال�سوائل الثقيلة الأخرى) من �أرامكو ال�سعودية ب�شروط تعترب تناف�سية يف اململكة.
وقد مت ت�صميم جممع �صدارة بحيث ي�ضمن اال�ستفادة من تقنيات متطورة وجمربة وجمدية جتاريا ومرخ�صة من داو ،و�شركاتها التابعة ،وجهات �أخرى
لإنتاج ت�شكيلة وا�سعة ومتنوعة من املواد الكيماوية التي �ستقدم �سال�سل قيمة جديدة ومنتجات عالية الأداء يف اململكة.
و�سوف توفر ال�شركة ال�سعودية للكهرباء الطاقة الكهربائية للم�شروع بينما �ستكون �شركة مرافق الكهرباء واملياه يف اجلبيل وينبع (مرافق) م�س�ؤولة عن توفري
املياه (مياه ال�شرب واملياه ال�صناعية واملياه العادمة ومعاجلة مياه ال�صرف).
�سيتم بناء وت�شغيل ثالث وحدات للمعاجلة من قبل جهات خارجية يف موقع جممع �صدارة العتبارات تتعلق باملعاجلة والتكامل و� /أو الكفاءة .ويعد م�صنع
بريوك�سيد الهيدروجني ( )HPمثا ًال على هذه الوحدات .و�سيكون مقر هذه الوحدات �أقرب ما ميكن �إلى وحدات �صدارة التي �ستزودها باللقيم /املواد
الأ�سا�سية الو�سيطة �أو وحدات �صدارة التي �ستدعمها .و�سوف يوفر امل�شروع املرافق العامة والبنية التحتية واخلدمات لهذه الوحدات اخلا�صة باجلهات
اخلارجية.
وقد قدمت اجلهات الراعية وال�شركات التابعة لها التزامات معينة بالن�سبة لت�شغيل امل�شروع .ووفقا التفاقية ا�ستعارة املوظفني ،واتفاقية اخلدمات العامة،
واتفاقيات داو للخدمات الفنية� ،سوف تقوم �أرامكو ال�سعودية وال�شريك داو (�أو ال�شركات التابعة لها) بتزويد �صدارة باملوظفني واخلدمات ،مبا يف ذلك
اخلدمات ذات ال�صلة بعقود الهند�سة وال�شراء والبناء واخلدمات الفنية الأخرى ذات ال�صلة بت�شغيل جممع �صدارة و�صيانته ،يف حني �سوف تقوم داو �سعودي
�أرابيا برودكت ماركتنج بي ٍيف بتزويد �صدارة بخدمات الت�سويق والتحميل بالن�سبة جلميع املنتجات التي �ستباع �إلى مناطق خارج اململكة ومنطقة ال�شرق
الأو�سط .وقد وافقت �أرامكو ال�سعودية على تزويد �صدارة بالوقود واللقيم مبوجب اتفاقيات توريد اللقيم .ولالطالع على و�صف �أكرث تف�صيال لهذه الرتتيبات،
يرجى مراجعة ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية  -اتفاقات توريد اللقيم" ،وق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية  -اتفاقيات داو لت�سويق املنتجات
والتحميل" ،وق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية  -اتفاقية اخلدمات العامة" ،وق�سم " ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية  -اتفاقية ا�ستعارة املوظفني"،
وق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية  -اتفاقيات التقنية  -اتفاقيات اخلدمات الفنية "وق�سم "بع�ض العالقات والتعامالت مع �أطراف ذات عالقة ".
رسالة صدارة والمصدر

متثل �شركة �صدارة حتالف ًا فريد ًا من نوعه بني اثنتني من كبار ال�شركات يف العامل وهما �شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة داو للكيماويات بقيمهما امل�شرتكة
وقيادتهما املتميزة ك ٌل يف جماله اخلا�ص� .شركة �صدارة للكيميائيات عبارة عن م�شروع م�شرتك يهدف �إلى بناء وامتالك وت�شغيل جممع متكامل للكيميائيات
على م�ستوى عاملي يف مدينة اجلبيل ال�صناعية الثانية يف املنطقة ال�شرقية من اململكة العربية ال�سعودية .وعند االكتمال �سيكون املجمع �أكرب جم ّمع
للبرتوكيماويات على الأطالق يتم بنا�ؤه يف مرحلة واحدة .ومن املتوقع �أن ي�ش ّكل امل�شروع �سابقة من الناحية ال�صناعية فيما يخ�ص القيمة امل�ضافة واجلودة
العالية للمنتجات التي ت�ستهدف الأ�سواق النامية يف �آ�سيا و ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.
امل�صدر هو �شركة ذات غر�ض خا�ص مت ت�أ�سي�سها ب�شكل �أ�سا�سي لغر�ض �إ�صدار ال�صكوك ،بحيث ت�ساهم متح�صالتها يف تعزيز ر�سالة �صدارة وا�سرتاتيجيتها
العامة كما ورد و�صفها يف ق�سم "نظرة عامة على ن�شاط �صدارة" من ن�شرة الإ�صدار هذه.
لي�س لدى امل�صدر نقاط قوة رئي�سية وال مزايا تناف�سية ،وال ميار�س �أية �أن�شطة يف �أ�سواق معينة.
لي�س للم�صدر �أي م�ؤ�شرات �أداء ،فهي عبارة عن �شركة ذات غر�ض خا�ص مت ت�أ�سي�سها حديث ًا ،ولي�س لها �أي تاريخ ت�شغيلي �أو مايل.
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المزايا التنافسية للمشروع

ترى �صدارة �أن امل�شروع ي�ستفيد من نقاط القوة التناف�سية التالية:
الرعاية:

توفر �أرامكو ال�سعودية وداو للم�شروع رعاية على م�ستوى عاملي جتمع بني نقاط القوة التي متتاز بها �أرامكو ال�سعودية ب�صفتها �أكرب مزود للطاقة يف العامل
واملنتجات البرتولية امل�شتقة والأكرث تكامال وموثوقية من جهة ،وبني تقنيات منتجات داو املتميزة و�إمكاناتها الت�شغيلية والت�سويقية العاملية امل�ستوى ،من جهة
�أخرى .وكال اجلهتني الراعيتني متلكان �سجال قويا حافال بالنجاح يف تنفيذ م�شاريع البرتوكيماويات وت�شغيلها .وبالإ�ضافة �إلى ذلك:
�سوف ي�ستفيد امل�شروع من معرفة اجلهات الراعية وخربتها الوا�سعة يف تطوير امل�شاريع وتنفيذها وت�شغيلها.قدمت �أرامكو ال�سعودية منتجات لأ�سواق البرتول والبرتوكيماويات لأكرث من  75عاما وت�شغل مرافق يف �أكرث من  100موقع يف خم�س دول.قدمت داو منتجات لأ�سواق البرتول والبرتوكيماويات لأكرث من  115عاما وتنتج حاليا �أكرث من  5.000منتج يف  197موقعا موزعة يف  36دولة حول العامل.�سوف ت�ستفيد جميع منتجات �صدارة تقريبا من نقاط القوة التي متتاز بها داو من حيث النطاق الوا�سع للأ�سواق التي تعمل فيها والتقنية التي متتلكها.وهذا ما يتيح ل�صدارة الفر�صة لتحقيق القيمة الق�صوى ملحفظة منتجاتها.
دعم الجهات الراعية:

�إن �ضمانات االكتمال ت�ضمن الدفع الفوري جلميع املبالغ امل�ستحقة بخ�صو�ص ت�سهيالت ال�صكوك حتى تاريخ اكتمال امل�شروع �إلى جانب االلتزام ب�سداد
م�ستحقات حملة ال�صكوك بالكامل فيما لو مل يتم اكتمال امل�شروع يف التاريخ املقرر وهو  31دي�سمرب 2020م .وبالإ�ضافة �إلى التزامات ال�شركاء غري املحددة
ال�سقف بالن�سبة لتجاوز التكاليف (املقدمة ل�صالح �صدارة ولي�س لأطراف التمويل حتى تاريخ انتهاء جتاوز التكاليف) مبوجب اتفاقية تعهد ال�شركاء ،ف�إن
دعم االكتمال هذا يحد بدرجة كبرية من خطر االكتمال بالن�سبة حلملة ال�صكوك .وبعد تاريخ اكتمال امل�شروع� ،سوف تبقى اجلهات الراعية (ب�شرط اخل�ضوع
للأحوال املو�صوفة يف ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة – قيود نقل الأ�سهم/احل�ص�ص" يف ن�شرة الإ�صدار هذه")
ملتزمة بامل�شروع من خالل الإبقاء على حد �أدنى للم�ساهمة يف �صدارة وفقا لوثائق التمويل وهو  ٪51يف الإجمايل وبن�سبة  ٪20لكل منها.
تنتهي التزامات ال�شركاء غري املحددة ال�سقف بالن�سبة لتجاوز التكاليف حال وقوع الأول مما يلي�( :أ) حلول تاريخ اكتمال امل�شروع( ،ب) حلول  31دي�سمرب
2020م( ،ج) تقدمي مطالبة مبوجب �ضمان االكتمال( .د) عند ت�سوية جميع املبالغ التي ت�شكل الدين الرئي�سي ت�سوية نهائية ال رجعة فيها ودون قيد �أو �شرط،
(هـ) وقوع حدث موجب لل�سداد الإلزامي املبكر ي�صبح معه كل الدين الرئي�سي واجب ال�سداد ،و (و) �صدور قرار من الدائنني الرئي�سيني بتعجيل �سداد �أي
دين رئي�سي �أو تنفيذ �أي �ضمان ،على �أن يكون هذا التاريخ هو تاريخ الإنهاء ب�سبب جتاوز التكلفة.
ترتيبات التوريد المضمونة:

مع تركيزها على تك�سري ال�سوائل� ،سوف ت�شكل �صدارة عالمة فارقة وتطلق مرحلة جديدة يف جمال الت�صنيع يف اململكة وتطوير �صناعة املواد الكيماوية فيها
على وجه اخل�صو�ص .و�سوف تقوم وحدة التك�سري البخارية املتعددة اللقيم التابعة للم�شروع بتك�سري النفتا وااليثان بهدف تعزيز العوائد املن�شودة والأداء
االقت�صادي .ولتحقيق هذه الغاية ،فقد خ�ص�صت وزارة البرتول والرثوة املعدنية للم�شروع  85مليون قدم مكعب يوميا من االيثان و  70مليون قدم مكعب يوميا
من غاز البيع (لتلبية احتياجات الوقود واللقيم) للم�شروع.
�سوف توفر �أرامكو ال�سعودية احتياجات �صدارة من �أنواع الوقود واملواد الأولية التالية مبوجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل:
(�أ)النفتا (( )naphthaلغاية  53.000برميل/يوم ملدة  30عاما).
(ب)الإيثان (( )ethaneلغاية  85مليون قدم مكعب يوميا ملدة  20عاما).
(ج)غاز املبيعات (( )sales gasلغاية  70مليون قدم مكعب يومي ًا ملدة  20عاما).
(د)زيت الوقود ( ،)fuel oilعلى �أن يتم تزويد خام العربي الثقيل كوقود احتياطي (لغاية  16.500برميل/يوم ملدة  30عاما).
(هـ)البنزين (( )benzeneلغاية  380طن مرتي يف اليوم ملدة  30عاما).
(و)التولوين (( )tolueneلغاية  190طن مرتي يف اليوم ملدة  30عاما).
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

لالطالع على و�صف �أكرث تف�صيال لهذه الرتتيبات ،الرجاء الرجوع �إلى ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية  -اتفاقيات توريد اللقيم" من ن�شرة الإ�صدار
هذه.
ترتيبات التسويق:

�سوف ي�ستفيد امل�شروع من ال�شبكة الت�سويقية الوا�سعة لداو ومركزها الريادي يف ال�صناعة فيما يتعلق باملنتجات التي �ستنتجها �صدارة.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االطالع على ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقيات داو لت�سويق املنتجات والتحميل" من ن�شرة الإ�صدار هذه.
عقود البناء المجدية اقتصاديا:

من املت�صور �أن يت�ضمن امل�شروع �أكرث من  30عقدا "رئي�سيا" من عقود البناء .ولذا ،ف�إن �إدارة خماطر التداخل تعترب جانبا مهما من جوانب امل�شروع.
متتاز اجلهات الراعية بخربتها الوا�سعة يف تنفيذ م�شاريع البناء مبليارات الدوالرات والتي تنطوي على خماطر التداخل املعقدة ،و�سوف توفر هذه اجلهات
قدرا كبريا من املوارد لإدارة هذه املخاطر� ،إ�ضافة �إلى دعم من م�ست�شار �إدارة امل�شروع.
وقد �شكلت اجلهات الراعية فريق تن�سيق خا�ص ملتابعة و�إدارة خماطر الت�ضارب والذي �سيتلقى دعما من م�ست�شار �إدارة امل�شروع الذي قام ب�إعداد خطة لإدارة
تن�سيق العقود يلتزم بها كل واحد من املقاولني .كما �أعد م�ست�شار �إدارة امل�شروع قاعدة بيانات حتدد جميع نقاط التداخل (من الهند�سة �إلى ال�شراء والبناء)
�إ�ضافة على حالة كل منها ،ويتم حتديث قاعدة البيانات هذه با�ستمرار و�أوال ب�أول للت�أكد من �أنها حمدثة يف جميع الأوقات.
كذلك مت �إعداد منوذجني بديلني للعقود ال�ستخدامهما يف عقود البناء "الرئي�سية" ،وهذان النموذجان هما:
(�أ)عقود ت�سليم مفتاح باملقطوعية (.)KTSL
(ب)عقود �إدارة �أعمال الهند�سة وال�شراء والبناء ( / )EPCMعقود �شراء وبناء باملقطوعية (.)LSPB

توفر مناذج العقود املختلفة (واخليارات امل�شتقة �ضمن هذه النماذج) للجهات الراعية ميزة املرونة فيما يتعلق مبقدار املخاطر التي �ستفر�ض على املقاول
(املقاولني) بالن�سبة لكل حزمة من الأعمال .و�سوف ت�سمح هذه املرونة �أي�ضا للجهات الراعية بزيادة عدد املقاولني من مقدمي العطاءات املحتملني تبعا
مل�ستوى الإقبال يف ال�سوق .وهذا ما �سيوفر جماال �أكرب ل�ضبط التكاليف واجلدول الزمني للتنفيذ ،وهو �أمر مهم بالنظر �إلى حجم امل�شروع.
كما طورت اجلهات الراعية جمموعة �شاملة من املعايري الختيار نوع العقد الذي يتوجب ا�ستخدامه لكل حزمة �أعمال.
لالطالع على و�صف �أكرث تف�صيال لهذه الرتتيبات يرجى الرجوع �إلى ق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – عقود البناء" من ن�شرة الإ�صدار هذه.
قائمة المنتجات المتنوعة والمتخصصة:

�سوف يكون جممع �صدارة �أول جممع يف ال�شرق الأو�سط ي�ستخدم الإيثان وامليثان والنفتا وامللح كمواد �أ�سا�سية و�سيطة (لقيم) ،والتي �ستنتج عند معاجلتها
ت�شكيلة متنوعة ومتخ�ص�صة من املنتجات وتقدم �سال�سل قيمة ومنتجات عالية �أداء جديدة يف اململكة كان يتم ا�ستريادها يف ال�سابق .وهناك ن�سبة كبرية
من املنتجات النهائية (ال�سيانات املتماثلة واي�سرتات اجلاليكول و�أمينات البوليوالت) التي لي�ست فقط متخ�ص�صة يف تطبيقات �أ�سواقها ،بل و�أي�ضا تتميز
بالعوائد املالية الناجمة عن ذلك .وعادة ما يكون لهذه املنتجات عدد �أقل من البدائل وهي ت�ستخدم يف عدد �أكرب من التطبيقات الأ�سا�سية الأقل عر�ضة
للتقلبات االقت�صادية من ال�سلع البال�ستيكية واملواد الكيماوية التقليدية ،وبالتايل فهي توفر قدرا �أكرب من اال�ستقرار للتدفقات النقدية للم�شروع.
المملكة:

(�أ)تتمتع اململكة با�ستقرار مايل (وهي حائزة على ت�صنيف �سيادي  -AA-/ AA / Aa3و�آفاق م�ستقبلية م�ستقرة ولديها �أكرب م�ستوى من احتياطيات النفط
يف العامل وتوفر للم�شروع من خالل �أرامكو ال�سعودية �إمدادات م�ضمونة من اللقيم.
(ب)امل�شروع ذو �أهمية ا�سرتاتيجية للمملكة و�سوف يلعب دورا رئي�سيا يف التنويع ال�صناعي واالقت�صادي للمملكة و�سوف يوفر عددا كبريا من فر�ص العمل
ب�صورة مبا�شرة وغري مبا�شرة للمواطنني ال�سعوديني.
(ج)من املخطط �أن تكون ن�سبة  ٪30من �صدارة مملوكة من قبل م�ستثمرين �سعوديني من خالل طرح �أ�سهمها لالكتتاب العام و�إدراجها يف ال�سوق املالية ال�سعودية
(تداول).

(د)�سوف يعزز امل�شروع املزايا التناف�سية للمملكة يف جمال �إنتاج املواد الكيماوية واملواد الأولية البرتوكيماوية و�صناعة الكيماويات الأ�سا�سية وامل�شتقات
الكيماوية الأمر الذي من �ش�أنه �أن يرفع من م�ستوى �سل�سلة القيمة ذات العالقة بال�سلع تامة ال�صنع.
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مدينة الجبيل الصناعية:

�إن من �ش�أن البنية التحتية املتوفرة �أ�سا�س ًا يف مدينة اجلبيل ال�صناعية �أن تخف�ض تكلفة ا�ستثمار ر�أ�س املال الذي حتتاجه �صدارة باملقارنة مع التكلفة يف
حال كان املوقع غري مطور .و�سوف ت�ستفيد �صدارة �أي�ضا من الفر�ص املتاحة من حيث تكامل املوارد مع امل�صايف وال�صناعات املحلية واملرافق القائمة وتطوير
وحدات حتويل املنتجات .كذلك �سوف تزداد كفاءة تكاليف ر�أ�س املال من خالل اال�ستفادة من املرافق املتوفرة ملخيمات �أعمال البناء واخلدمات اللوج�ستية.
وبعد بدء العمليات� ،سوف تتوفر ل�صدارة �إمكانية اال�ستفادة من ال�شبكة القوية من املرافق العامة ومزودي اخلدمات واملوردين من �أجل زيادة كفاءة التكاليف
الت�شغيلية حيثما �أمكن.
ويو�ضح ال�شكل التايل موقع جممع �صدارة يف مدينة اجلبيل ال�صناعية:
موقع صدارة في مدينة الجبيل الصناعية

ف�ضال ،راجع كذلك ق�سم "عوامل املخاطرة  -املخاطر املتعلقة ب�أعمال �صدارة وامل�صدر وامل�شروع – �سوف تعتمد �صدارة على البنية التحتية للنقل من �أجل
الو�صول �إلى مرافق امليناء" من ن�شرة الإ�صدار هذه.
القرب من الميناء:

يقع امل�شروع على مقربة من مرافق ميناء امللك فهد ال�صناعي والذي مت تطويره �سابقا ويعمل حالي ًا ،وهذا ما من �ش�أنه �أن يوفر تكاليف التطوير ومينح امل�شروع
ميزة انخفا�ض تكلفة مرافق الر�سو واملرافق العامة املركزية بالن�سبة خلدمات اجلهات اخلارجية وخطوط الأنابيب القائمة واملقرر �إن�شا�ؤها.
راجع كذلك ق�سم "عوامل املخاطرة  -املخاطر املتعلقة ب�أعمال �صدارة وامل�صدر وامل�شروع – �سوف تعتمد �صدارة على البنية التحتية للنقل من �أجل الو�صول
�إلى مرافق امليناء " من ن�شرة الإ�صدار هذه.
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مجمع صدارة

مت ت�صميم امل�شروع بعمر ت�شغيلي طويل الأجل ،و�سوف ي�ضم مرافق �إنتاج وبنية حتتية داعمة .وعندما ي�صل �إلى مرحلة العمل بكامل طاقته ،من املتوقع �أن
ينتج امل�شروع ثالثة ماليني طن مرتي تقريب ًا من املواد الكيماوية والبال�ستيكية واملنتجات اجلاهزة للبيع �سنويا .و�سيكون جممع �إنتاج املواد الكيماوية متكامال
متاما و�سي�ستفيد من البنية التحتية اجلاهزة يف مدينة اجلبيل ال�صناعية.
وقد مت و�ضع الت�صميم العام ملجمع �صدارة بحيث ي�شتمل على ك�سارة متعددة الوظائف ( ،)MFCوم�صنع للمواد العطرية كوحدات �أ�سا�سية ملعاجلة اللقيم،
وهي وحدات م�صممة لإنتاج�( :أ) االثيلني والربوبيلني من االيثان والنفتا كمادة �أ�سا�سية (ب) البنزين والتولوين عايل النقاء من البنزين احلراري ()Pygas
والبنزين والتولوين امل�شرتيني حيث �أن هذه هي امل�سارات الأربعة الأ�سا�سية للمنتجات الو�سيطة من املواد النفطية لوحدات معاجلة امل�شتقات لدى �صدارة.
وحدات المعالجة

لت�سهيل تنظيم امل�شروع وتنفيذه ،مت جمع وحدات معاجلة اللقيم وامل�شتقات يف �سل�سلة من جمموعات املنتجات (كل منها جمموعة ت�سليم �أ�صول) بناء على
املواد الو�سيطة الأولية املذكورة �أعاله �إ�ضافة �إلى الكلور ،كما هو مو�ضح �أدناه:
جمموعة ت�سليم الأ�صول

وحدات املعاجلة
ك�سارة متعددة الوظائف ( )MFCوم�صانع العطريات ومنتجات املطاط ال�صناعي والبويل اثيلني

الأوليفينات

م�صانع املحلول امللحي ،وحدة حتويل حام�ض الهيدروكلوريك وم�صانع الكلور والقلويات

الكيماويات 1

م�صانع الفورمالني ،التولوين ثنائي النرتات ( ،)DNTالبنزين الأحادي النرتات ( ،)MNBالتولوين ثنائي
الإي�سو�سيانيت ( ،)TDIالتولوين ثنائي الأمينات ( ، )TDAالأنيلني ،حام�ض النيرتيك ،امليثيلني البوليمري
ثنائي الفنيل وثنائي الإي�سو�سيانيت ()PMDI
م�صانع �أك�سيد الربوبيلني ( ،)POجاليكول الربوبيلني  ،PGالبوليوالت� ،أك�سيد الإثيلني ( ،)EOاثريات بوتيل الكيماويات 3
اجلاليكول (� ،)BGEأمينات االيثلني ( ،)EAو�أمينات الإيثانول ()EOA
الكيماويات 2

يو�ضح ال�شكل التايل املواد الأ�سا�سية الو�سيطة (اللقيم) واملنتجات ووحدات املعاجلة الرئي�سية امل�ستخدمة يف امل�شروع:
مسار عملية المشروع
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يحتوي هذا الق�سم على و�صف لوحدات املعاجلة الرئي�سية مرتبة ح�سب جمموعة ت�سليم الأ�صول �إن القدرة ال�سنوية املدرجة لكل وحدة هي القدرة النظرية
امل�صممة على �أ�سا�س العمل دون انقطاع ملدة � 8.760ساعة (� 24ساعة يف اليوم ×  365يوما يف ال�سنة) مبعدل �إنتاج ت�صميمي قدره (طن مرتي يف ال�ساعة).
مجموعة تسليم أصول األوليفينات

تت�ألف جمموعة ت�سليم �أ�صول الأوليفينات من وحدات املعاجلة التالية:
الطاقة اال�سمية (ك ط يف ال�سنة)

الو�صف
الك�سارة متعددة الوظائف
املنتجات العطرية
البويل اثيلني املنخف�ض الكثافة اخلطي

LLDPE

البويل اثيلني املنخف�ض الكثافة LDPE

لدائن البويل �أوليفن

Polyolefin elastomers

الإيثيلني

1.500

الربوبيلني

400

البنزين

280

التولوين

134

قطارين

 375لكل قطار
350
)metallocene( 220
�أو )Ziegler-Natta( 250

امل�صدر� :صدارة
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�سوف حتتوي جمموعة ت�سليم �أ�صول الأوليفينات على ك�سارة متعددة الوظائف والذي �سيتم ت�صميمها لكي ت�ستقبل لقيم االيثان والنفتا وتنتج (بوا�سطة
االنحالل احلراري البخاري) االثيلني والربوبيلني لال�ستخدام من قبل وحدات املعاجلة التحويلية ب�صدارة �إلى جانب الربوبيلني لال�ستخدام من قبل امل�شروع
امل�شرتك للبيوتانول والربوبيلني للبيع .و�سوف يوفر الك�سارة املتعدد الوظائف املواد اخلام الو�سيطة لبقية جممع �صدارة ،مبا يف ذلك بيغاز ،والتي �سيتم
�إر�سالها �إلى وحدة العطريات ال�ستخراج البنزين والتولوين والهيدروجني للهدرجة.
�أما وحدات العطريات ،ف�سوف تكون وظيفتها الأ�سا�سية ا�ستقبال لقيم بيغاز املنتج من املركز املتعدد الوظائف ،وكذلك البنزين والتولوين من درجة املادة
الكيماوية امل�شرتاة ،وحتويل هذه العنا�صر �إلى تولوين وبنزين بدرجة نقاء عالية جدا ال�ستخدامها كلقيم يف وحدات �إنتاج اال�سو�سينات .و�سوف تت�ألف وحدات
العطريات من �أق�سام الهدرجة واال�ستخراج .و�سوف تنتج وحدة العطريات �أي�ضا م�سار  C /C /Cمهدرج وم�سار منقى (  C -Cغري عطرية) وكالهما
خملوط لإعادة التدوير كلقيم لوحدة التك�سري �إ�ضافة �إلى �سائل  C +للبيع.
4

6

6

6

7

8

�سوف تنتج جمموعة ت�سليم �أ�صول الأوليفينات م�سار  C Sاخلام الذي �إما �سيباع �إلى جهات اخرى �أو يعاد تدويره يف املركز املتعدد الوظائف� ،إ�ضافة �إلى نفط
االنحالل احلراري للت�صدير من امل�شروع .و�سيتم ا�ستخراج الإيثان والربوبان املوجودين يف املخلفات ال�سائلة لأفران التك�سري و�إعادة تدويرهما مرة �أخرى
�إلى �أفران االنحالل احلراري .و�سيتم معاجلة الهيدروجني اخلام من املركز املتعدد الوظائف بوا�سطة وحدة امت�صا�ص �شدة ال�ضغط لإنتاج الهيدروجني
بنوعية كافية لال�ستخدام يف وحدات املعاجلة التحويلية.
4

كذلك �ستحتوي جمموعة ت�سليم �أ�صول الأوليفينات �أي�ضا على مرافق �إنتاج البويل �إثيلني و�سيكون لدى �صدارة وحدتان للبويل ايثيلني لإنتاج البويل ايثيلني
املنخف�ض الكثافة اخلطي ،وم�صنع لإنتاج املطاط ال�صناعي و�آخر ينتج البويل �إثيلني املنخف�ض الكثافة.
مجموعة تسليم أصول الكيماويات األولى

جمموعة ت�سليم �أ�صول الكيمياويات الأولى هي امل�س�ؤول عن وحدات املعاجلة التالية:
الطاقة اال�سمية (ك ط يف ال�سنة)

الو�صف
املحلول امللحي

ال ينطبق

الكلور القلوي

115

حم�ض الهيدروكلوريك �إلى الكلور

458
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وتتمثل الوظيفة الأ�سا�سية ملرافق جمموعة توريد �أ�صول الكيمياويات الأولى يف �إنتاج غاز الكلور ال�ستخدامه يف وحدات حتويلية ومرافق �إنتاج االي�سو�سيانيت
( PMDIو .)TDI
و�سيتم ا�ستخدام امللح الذي ت�شرتيه �صدارة بوا�سطة وحدة �إنتاج املحلول امللحي لإنتاج املحلول ملحي ،والذي بدوره ميكن ا�ستخدامه يف وحدة لكلور القلوي
لإنتاج الكلور �إ�ضافة �إلى ال�صودا الكاوية والهيدروجني.
و�سوف تقوم وحدة حتويل كلوريد الهيدروجني املنف�صلة ( )HCUب�إنتاج الكلور من �سائل كلوريد الهيدروجني الراجع من وحدات االي�سو�سيانيت.
مجموعة تسليم أصول الكيماويات الثانية

جمموعة ت�سليم �أ�صول الكيماويات الثانية هي امل�س�ؤولة عن وحدة املعاجلة التالية:
الو�صف
حم�ض النرتيك

400

�أحادي النيرتوبنزين MNB

416

الأنيلني

316

ثنائي النيرتوتولوين ()DNT

250

التولوين ثنائي الأمينات ()TDA

153

التولوين ثنائي الإي�سو�سيانيت ()TDI

200

الفورمالني (الفورمالديهايد)

132

امليثيلني البوليمري ثنائي الفنيل ثنائي الإي�سو�سيانيت ()PMDI

400
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الطاقة اال�سمية
(ك ط يف ال�سنة)

�ستكون جمموعة ت�سليم �أ�صول الكيماويات الثانية م�س�ؤولة عن �إنتاج حام�ض النيرتيك ،التولوين ثنائي النرتات ( ،)DNTالبنزين الأحادي النرتات (،)MNB
الأنيلني ،الفورمالديهايد ،والتولوين ثنائي الأمينات ( )TDAكمنتجات و�سيطة ،وامليثيلني البوليمري ثنائي الفنيل وثنائي الإي�سو�سيانيت ( )PMDIوالتولوين
ثنائي الإي�سو�سيانيت ( )TDIكمنتجات نهائية.
�سوف ت�ستخدم وحدة حام�ض النيرتيك الهواء والأمونيا التي يوفرها املورد اخلارجي يف املوقع لإنتاج حام�ض النيرتيك الذي �سي�ستخدم لإنتاج كل من
التولوين ثنائي الإي�سو�سيانيت ( )TDIوامليثيلني البوليمري ثنائي الفنيل وثنائي الإي�سو�سيانيت ( ،)PMDIيف حني �سوف ت�ستخدم وحدة البنزين الأحادي
النرتات ( )MNBحم�ض النيرتيك والبنزين لإنتاج البنزين الأحادي النرتات ،و�سوف تقوم وحدة الأنيلني بجمع البنزين الأحادي النرتات مع الهيدروجني
لإنتاج الأنيلني.
وللإنتاج النهائي للتولوين ثنائي الإي�سو�سيانيت (� ،)TDIسيتم جمع حم�ض النيرتيك مع التولوين يف وحدة التولوين ثنائي النرتات ( )DNTلإنتاج التولوين
ثنائي النرتات .ومن ثم �سيتم حتويل التولوين ثنائي النرتات �إلى تولوين ثنائي الأمينات يف الوحدة امل�شرتكة للتولوين ثنائي االمينات  /التولوين ثنائي
الإي�سو�سيانيت .و�سوف يتم داخل هذه الوحدة امل�شرتكة نف�سها �إنتاج التولوين ثنائي الإي�سو�سيانيت ب�شكله النهائي.
تقوم وحدة الفورمالدهايد (الفورمالني) بتحويل امليثانول الوارد من جهة خارجية �إلى فورمالني.
�سوف ت�ستخدم وحدة امليثيلني البوليمري ثنائي الفنيل وثنائي الإي�سو�سيانيت ( )PMDIالكلور وال�صودا الكاوية والفورمالني والأنيلني لإنتاج امليثيلني
البوليمري ثنائي الفنيل وثنائي الإي�سو�سيانيت كمنتج نهائي.
و�سوف ي�شمل نطاق عمل جمموعة ت�سليم �أ�صول الكيماويات  2خمترب حتليل مركزي واحد لوظائف مراقبة و�ضمان اجلودة املطلوبة يف جممع �صدارة .و�سوف
يقوم املخترب ب�إجراء االختبارات التحليلية جلميع وحدات املعاجلة يف املوقع و�سوف تر�سل العينات �إلى املخترب من خالل نظام خا�ص.
مجموعة تسليم أصول الكيماويات الثالثة

�سوف تكون جمموعة ت�سليم �أ�صول الكيماويات الثالثة م�س�ؤولة عن وحدات املعاجلة التالية:
الو�صف

الطاقة اال�سمية
(ك ط يف ال�سنة)

�أك�سيد الإيثيلني ()EO

360

�أمينات الإيثانول ( / )EOAو�أمينات الإيثيلني ()EA

208

�إيثريات بيوتيل اجلاليكول ()BGE

200

�أك�سيد الربوبيلني ()PO

390

جاليكوالت الربوبيلني ()PG

70

البوليوالت

400
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�سوف تنتج وحدات املعاجلة يف جمموعة ت�سليم �أ�صول الكيماويات الثالثة كال من �أك�سيد الإيثيلني ( )EOو�أك�سيد الربوبيلني ( )POكمنتجات و�سيطة ،وبوتيل
ايرثات اجلاليكول ( )BGEو�أمينات الإيثانول (� / )EOAأمينات والإيثيلني ( )EAوجاليكوالت الربوبيلني ( )PGوالبوليوالت كمنتجات نهائية.
بالن�سبة لأك�سيد الإيثيلني و�سل�سلة املنتجات امل�شتقة� ،سوق تقوم وحدة �أك�سيد الإيثيلني بجمع االثيلني من املركز املتعدد الوظائف مع الأك�سجني امل�شرتى لإنتاج
�أك�سيد الإيثيلني .و�سيتم جمع �أك�سيد الإيثيلني مع الأمونيا من املورد اخلارجي يف املوقع يف وحدة �أمينات الإيثانول ( )EOAلإنتاج �أمينات الإيثانول .و�سوف
ت�ستخدم واحدة من �أمينات الإيثانول يف وحدة �أمينات الإيثيلني لإنتاج �أمينات الإيثيلني ،يف حني �سوف ت�ستخدم وحدة بوتيل ايرثات اجلاليكول ()BGE
البيوتانول من امل�شروع امل�شرتك بني �صدارة وال�شركة ال�سعودية حلم�ض االكريليك وكيان ال�سعودية� ،إلى جانب ال�صودا الكاوية و�أك�سيد الإيثيلني كمادة
و�سيطة /لقيم لإنتاج بوتيل ايرثات اجلاليكول (.)BGE
وبالن�سبة لأك�سيد الربوبيلني ( )POو�سل�سلة م�شتقاته ،ف�سوف يتم �إنتاج بريوك�سيد الهيدروجني ( )HPكمادة �أ�سا�سية بوا�سطة وحدة �إنتاج بريوك�سيد
الهيدروجني التي �ست�صممها وتبنيها ومتلكها وت�شغلها �شركة م�شرتكة بني �صدارة و�شركة �سولفاي و�سوف تقع داخل جممع �صدارة .و�سوف يتم ا�ستخدام
بريوك�سيد الهيدروجني املنتج يف وحدة �أك�سيد الربوبيلني لإنتاج �أك�سيد الربوبيلني .و�سوف ي�ستخدم �أك�سيد الربوبيلني لإنتاج بروبيلني جاليكول كمنتج نهائي
يف وحدة جاليكول الربوبيلني ( .)PGوبالإ�ضافة �إلى �إنتاج جاليكول الربوبيلني (� ،)PGسوف �سيتم �أي�ضا ا�ستخدام �أك�سيد الربوبيلني كمنتج و�سيط لإنتاج
البوليوالت.

93

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

المنتجات

يتوقع �أن ينتج امل�شروع املنتجات التالية والتي �ستتوفر للبيع حاملا يعمل بقدرته الت�شغيلية الكاملة:
احلجم املتاح للبيع
(�ألف طن يف ال�سنة)

املنتجات
امليثيلني البوليمري ثنائي الفنيل وثنائي الإي�سو�سيانيت ()PMDI

400

التولوين ثنائي الإي�سو�سيانيت ()TDI

200

جاليكول بروبيلني (�أحادي)

70

جاليكول ايرث بوتيل BEG

200

البويل �إيثيلني (البويل �إيثيلني منخف�ض الكثافة) ()LDPE

350

البويل �إيثيلني (حملول البويل �إيثيلني منخف�ض الكثافة اخلطي) ()LLDPE

750

لدائن البويل �أوليفني

220

بوليوالت البويل ايرث

390

�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيل ()EOA/EA

210

� +C8سائل نقي

60

خام C4s

280

زيت الوقود
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امل�صدر� :صدارة

يف حني �أن جمموعة املنتجات املبينة يف اجلدول �أعاله ت�شمل خطوط الإنتاج املتوقعة للم�شروع� ،إال �أنها ميكن �أن تتغري يف �أي وقت ومن وقت لآخر تبعا للظروف
املختلفة مبا فيها الطلب يف الأ�سواق العاملية والأ�سواق الفردية اخلا�صة ب�أنواع معينة من املنتجات.
التقنية والتراخيص

اختارت �صدارة مرخ�صني ذوي خربة وا�سعة يف �صناعة الكيماويات و�سمعة عاملية مرموقة لتوفري خمتلف التقنيات للم�شروع .وفيما يلي قائمة ب�أ�سماء
اجلهات املانحة للرتاخي�ص ملختلف وحدات �صدارة (ح�سبنا ينطبق):
الو�صف

94

اجلهة املانحة لرتخي�ص التقنية

املركز املتعدد الوظائف (/)MFCوحدات التك�سري
بالبخار

تكنيب

املواد العطرية
بايقا�س اند ريفورمات هيدروجرني�شن

()GTC and S&W / BASF

Pygas and reformate hydrogenation

()S&W

البويل �إيثيلني ال�سائل

داو

البويل �إيثيلني منخف�ض الكثافة

داو

املطاط ال�صناعي ال�سائل

داو

املحلول امللحي

ال ينطبق

الكلور القلوي

داو

حم�ض الهيدروكلوريك �إلى الكلور

()ThyssenKrupp Uhde

حم�ض النرتيك

()Española

�أحادي النيرتوبنزين ()MNB

نورام

الأنيلني

كيلوغ براون اند روت ()KBR

التولوين ثنائي النرتات ()DNT

()Josef Meissner

التولوين ثنائي الأمينات ()TDA

داو

اجلهة املانحة لرتخي�ص التقنية

الو�صف
التولوين ثنائي الإي�سو�سيانيت ()TDI

داو

الفورمالني (الفورمالدهايد)

فورماك�س

امليثيلني البوليمري ثنائي الفنيل وثنائي الإي�سو�سيانيت
()PMDI

داو

�أوك�سيد الإيثيلني ()EO

داو

�أمينات الإيثانول ( / EOAو�أمينات الإيثيلني ()EA

داو

بوتيل ايرثات اجلاليكول ()BGE

داو

�أوك�سيد الربوبيلني ()PO

داو

جاليكوالت الربوبيلني ()PG

داو

البوليوالت

داو

امل�صدر� :صدارة

هذا وقد �أثبتت كل واحدة من اجلهات املانحة للرتاخي�ص املذكورة �أعاله م�ستوى عاليا من الدراية وجودة الأداء يف التقنيات التي تتخ�ص�ص فيها وهي معروفة
على م�ستوى عاملي كمطور ومورد لعمليات املعاجلة ال�صناعية .وقد مت اختيار كل واحدة من هذه اجلهات بعد عملية تقييم �شاملة ل�ضمان اختيار �أف�ضل موردي
التقنية ل�صدارة.
تكنيب (:)Technip

مت اختيار تكنيب كجهة مانحة لرتخي�ص التقنية بخ�صو�ص املركز املتعدد الوظائف (/)MFCوحدات التك�سري بالبخار .وتعرف تكنيب ب�أنها رائدة عامليا
يف جمال تقنية (/)MFCوحدات التك�سري بالبخار .و�سوف ي�ستخدم املركز املتعدد الوظائف تقنية جمربة ومثبتة الفعالية والأداء على نطاق العمليات لدى
�صدارة .كما �أن داو لديها خربة وا�سعة كمالك لهذه التقنية وكمالك ملرافق يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،ويرتاوح �إنتاجها ما بني
� 800ألف طن و � 1500ألف طن يف ال�سنة.
(:)S&W

�ستكون ( )S&Wهي مزود تقنية الهدرجة االنحالل احلراري وهدرجة ريفورميت ( )Pygas and reformate hydrogenationمبفاعل ومادة حفازة من
ت�صميم ( .)BASFو�سوف توفر هذه التقنية تكلفة ملكية �أقل على املدى الطويل وتب�سيط عملية املعاجلة باملقارنة مع التقنيات املتناف�سة .ومتلك 22 S&W
م�صنعا عامال وتقوم داو بت�شغيل العديد من املرافق مبفاعل ومواد حفازة من ت�صميم ( )BASFيف الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا وم�شروع م�شرتك يف
تايالند .كذلك مت جتريب هذه التقنية وثبتت فعاليتها على نطاق عمليات مماثل لنطاق عمليات �صدارة.
()GTC

مت اختيار ( )GTCكمزود للتقنية ال�ستخراج املواد العطرية نظرا لقدرة تكنولوجيتها على ا�ستخراج البنزين والتولوين بدرجة عالية من النقاء �إلى جانب
انخفا�ض تكاليف ر�أ�س املال ومرونة املواد الأولية و�سهولة عملياتها الت�شغيلية .ويوجد لدى (� )GTCستة م�صانع عاملة من بينها ثالثة بد�أت يف عام 2008م.
وت�شغل داو وحدة ا�ستخال�ص املواد العطرية با�ستخدام تقنية ( )GTCيف م�شروع م�شرتك يف تايالند بد�أ عمله يف عام 2009م .كذلك احلال ،ثبت �أن هذه
التقنية قادرة على العمل على نطاق مماثل لنطاق عمل �صدارة.
:ThyssenKrupp Uhde

�سوف ت�ستخدم وحدة حتويل كلوريد الهيدروجني ( )HCUتقنية مثبتة اجلدوى التجارية من (.)ThyssenKrupp Uhde
(:)Espanola

�سوف ي�ستخدم م�صنع حام�ض النيرتيك تقنية جمربة ومثبتة اجلدوى والفعالية ومطبقة على نطاق وا�سع برتخي�ص من ( .)Espanolaوهي تقنية متطورة
ومنخف�ضة تكلفة امللكية وت�سجل معدالت �أعلى ال�ستخال�ص حام�ض النيرتيك من غريها من التقنيات املناف�سة .وت�ستخدم حاليا يف  12م�صنعا مرخ�صا يف
�أنحاء خمتلفة من العامل.
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نورام (:)Noram

�سوف ت�ستخدم وحدة البنزين الأحادي النرتات ( )MNBتقنية من �شركة نورام التي متتاز بخربة وا�سعة يف ت�صميم م�صانع بحجم �صدارة ولديها ثمانية
م�صانع عاملة �إ�ضافة �إلى ثالثة م�صانع �أخرى قيد الإن�شاء .ومتتاز تقنية نورام بانخفا�ض تكلفة ر�أ�س املال وا�ستهالك املرافق ودرجة �أعلى من املوثوقية ،وقد
�أثبتت قدرتها على العمل لوقت طويل بني فرتات الإغالق وقدرة عالية لتحويل املفاعل وانخفا�ض خملفات املنتجات الثانوية.
:KBR

�سوف ت�ستغل وحدة الأنيلني من تقنية ( )KBRاملطابقة ملعايري ال�صناعة املرخ�صة من قبل ( .)KBRو�سيكون الت�صميم قويا ب�أداء عالى امل�ستوى من حيث
ال�سالمة وح�صيلة الإنتاج .ويوجد لدى هذه اجلهة املانحة للرتخي�ص عدة م�صانع عاملة ،وداو هي �أحد م�ستخدمي هذه التقنية حاليا.
(:)Josef Meisner

تعمل تقنية ()Josef Meisnerالتي �سيتم ا�ستخدامها يف م�صنع التولوين ثنائي النرتات (()DNTوالتي �ست�شمل تراخي�ص فرعية من  Plinkeلرتكيز
احلم�ض امل�ستهلك والتحليل احلراري ،ما يعطي امل�شروع مزايا �إ�ضافية على �صعيد فعالية التنفيذ) حاليا يف  14م�صنع ًا مرخ�ص ًا ،منها م�صنع ينتج 260
�ألف طن يف ال�سنة.
فورموكس (:)Perstorp Formox

�ستكون فورموك�س اجلهة املانحة لرتخي�ص التقنية لوحدة الفورمالني .وهي تقنية توفر �أقل تكلفة للملكية على املدى الطويل ومتتاز ب�سجل قوي من حيث
ال�سالمة .وهناك �أكرث من  100م�صنع للفورمالني تعمل برتخي�ص من فورموك�س وكثري منها �أكرب من امل�صنع املقرتح ل�صدارة.
داو:

�سوف ت�ستخدم م�صانع �صدارة للبويل اثيلني ال�سائل تقنية داو اخلا�صة للبويل اثيلني ال�سائل .ومتتلك داو وال�شركات التابعة لها وت�شغل  19م�صنعا يف �أنحاء
خمتلفة من العامل وت�ستخدم نف�س هذه التقنية .وقد قامت داو ببناء م�صنع واحد على م�ستوى عاملي كل � 18شهرا يف املتو�سط خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية.
وتوفر املادة املحفزة اخلا�صة التي متلكها داو مزايا انخفا�ض تكلفة الت�صنيع ومرونة الأ�صول� ،إ�ضافة �إلى �أن عملية الت�صنيع تنتج منتجات متنا�سقة وذات
جودة عالية.
كذلك �سوف متنح داو ترخي�ص التقنية مل�صنع البويل �إثيلني املنخف�ض الكثافة ،ومتلك داو وت�شغل  20خط ًا لإنتاج البويل ايثيلني عايل ال�ضغط يف ثمانية
مواقع يف �أنحاء خمتلفة من العامل .و�سيكون جمع جهاز ال�ضغط  /مفاعل لوحدة �صدارة باحلجم القيا�سي املتعارف عليه يف ال�صناعة وجمرب يف العمليات
التجارية.
و�سوف متنح داو �أي�ضا التقنية لوحدة املطاط ال�صناعي ال�سائل .ومتلك داو وت�شغل خم�سة خطوط لإنتاج منتجات املطاط ال�صناعي ال�سائل املتخ�ص�صة يف
ثالثة مواقع جغرافية ،وهناك خط �آخر يجري �إن�شا�ؤه يف موقع رابع.
�سوف متنح داو الرتخي�ص اخلا�ص بوحدة الكلور والقلويات التي �ست�ستخدم تقنية الأغ�شية .وتعد داو �أكرب منتج يف العامل للكلور �إذ تنتج � 5.900ألف طن يف
ال�سنة يف  16م�صنع ًا تنت�شر يف خم�سة مواقع يف ثالث قارات .ومتتاز تقنية الأغ�شية لدى داو ب�أنها منخف�ضة تكاليف الت�شغيل وال�صيانة و�أن معدالت عملها
�أعلى من التقنيات املتناف�سة.
�سوف تكون داو مزود التقنية لوحدة التولوين ثنائي الأمينات ( )TDAالتولوين ثنائي الإي�سو�سيانيت ( .)TDIومتتاز تقنية معاجلة التولوين ثنائي الأمينات
ب�أنها وا�ضحة ومبا�شر وتوفر درجة �أعلى من املوثوقية وذات تكاليف ر�أ�س مالية وت�شغيلية �أقل .كذلك �ستكون داو مزود تقنية التولوين ثنائي الإي�سو�سيانيت،
علما ب�أن داو تعد حاليا رابع �أكرب مورد للتولوين ثنائي الإي�سو�سيانيت يف العامل ولديها �أكرث من  30عاما من اخلربة يف هذا املجال .وتهدف تقنية (� )TDIإلى
تقليل التكاليف الر�أ�س مالية والت�شغيلية وتوفري م�ستوى عال من املوثوقية.
�سوف تكون داو �أي�ضا مزود تقنية امليثيلني البوليمري ثنائي الفنيل وثنائي الإي�سو�سيانيت ( .)PMDIوتوفر تقنية داو مرونة عالية ملجموعة كبرية من املنتجات
مع قدرة عالية وجمربة على العمل يف جممعات متكاملة .ومتلك داو �أكرث من  20عاما من اخلربة وت�شغل م�صنعا بحجم عاملي يف تك�سا�س بالواليات املتحدة
الأمريكية وتنتج �أكرث من � 550ألف طن يف ال�سنة بوا�سطة  3م�صانع يف  3بلدان.
�ستكون داو اجلهة املانحة لرتخي�ص التقنية مل�صنع �أك�سيد الإيثيلني ( )EOو�سوف توفر تقنية متقدمة للغاية ،هي (™( )™METEOR HEXTEOعالمة
جتارية) ،امل�ستخدمة على نطاق وا�سع .وتعد داو �أحد �أكرب منتجي �أك�سيد الإيثيلني يف العامل ،وت�شغل  11م�صنعا على نطاق عاملي يف �ست دول ،ولديها ما يزيد
على  80عاما من اخلربة يف هذا املجال .كما متلك داو �أكرث من  12عاما من اخلربة يف ™(  ،)METEORولديها ما يزيد على � 1.350ألف طن يف ال�سنة
من �إنتاج �أربعة م�صانع عاملة .و�سوف ي�ؤدي ت�صميم املفاعل الواحد �إلى خف�ض االحتياجات من املعدات و�سوف يوفر ت�صميما �أكرث قوة و�أكرث �أمانا بطبيعته.
كما �أن جهاز التحفيز االمتالكي اخلا�ص يخف�ض التكاليف الر�أ�س مالية والت�شغيلية ويقلل من انبعاث الغازات.
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كذلك �ستكون داو اجلهة املزودة لتقنية الأمينات .وتعترب داو �أكرب منتج وم�سوق يف العامل لأمينات الإيثانول ( )EOAو�أمينات الإيثيلني ( .)EAومتتاز عملية
داو لإنتاج �أمينات الإيثانول بال�سهولة والإنتاج بجودة عالية با�ستمرار واملوثوقية .ومتلك داو �أكرث من  25عاما من اخلربة يف انتاج �أمينات الإيثيلني وت�شغل
�أكرب امل�صانع يف العامل� .أما عملية �أمينات الإيثيلني ،فهي وا�ضحة ومبا�شرة ومنخف�ضة تكاليف ال�صيانة والطاقة ،الأمر الذي يجعلها �أكرث جاذبية من الناحية
البيئية.
كما توفر داو تقنية بوتيل ايرثات اجلاليكول ( )BGEوهي �أكرب منتج يف العامل ولديها ما يزيد على  28عاما من اخلربة يف ت�شغيل امل�صانع على نطاق
عاملي .وتنتج تقنية داو لبوتيل ايرثات اجلاليكول منتجات ذات جودة عالية با�ستمرار وتزيد موثوقية امل�صنع .كما �أنها توفر القدرة على �ضبط وتعديل مزيج
املنتجات �أثناء العمل.
�سوف ت�ستخدم وحدة �أوك�سيد الربوبيلني تقنية ذات ملكية م�شرتكة بني ( )BASF SEوداو .وقد ح�صلت هذه التقنية (التي ال ينتج عنها �أي منتج ثانوي �سوى
املاء) جائزة حتدي الكيمياء اخل�ضراء الرئا�سية لعام 2012م وجائزة معهد املهند�سني الكيميائيني لالبتكار والتميز .وقد بدا �أول م�صنع على نطاق عاملي
العمل بهذه التقنية يف نهاية عام 2008م ،وهناك م�صنع ثان (بحجم يقارب حجم �صدارة) يعمل بها منذ عام 2011م.
كذلك �ستوفر داو تقنية جاليكوالت الربوبيلني ( .)PGوتعترب داو �أكرب منتج يف العامل جلاليكوالت الربوبيلني وهي ت�شغل خم�سة م�صانع يف �أربع دول ولديها
�أكرث من  50عاما من اخلربة يف هذا املجال .وتنتج تقنية داو منتجات عالية اجلودة ومب�ستوى عال من املرونة يف ن�سب املنتجات� ،إلى جانب انخفا�ض
ا�ستهالكها للطاقة.
�أخريا� ،سوف تقدم داو ل�صدارة تقنية البوليول املجربة واملتبثة اجلدوى .وتعد داو �أكرب منتج للبوليول يف العامل �إذ تنتج �أكرث من � 1.300ألف طن يف ال�سنة
يف  12م�صنعا منت�شرة يف  12بلدا .كما متتاز التقنية داو با�ستهالكها املنخف�ض للطاقة وارتفاع ح�صيلة املواد اخلام والقدرة على �إنتاج ت�شكيلة وا�سعة من
املنتجات.
توريد المواد المحفزة:

�سوف تربم �صدارة اتفاقيات توريد املواد املحفزة (اتفاقيات املواد املحفزة) مع �شركات داو وبع�ض املوردين الآخرين ،والتي �ستحدد ال�شروط والأحكام التي
�ست�شرتي مبوجبها �صدارة مكونات املادة املحفزة االمتالكية للم�شروع.
و�سوف تت�ضمن اتفاقيات توريد املواد املحفزة مواعيد طلبات ال�شراء وعددها ومتطلبات التوقع وظروف التخزين املقرتحة ،علما ب�أن اخلطوات العامة لعملية
توريد املواد املحفزة و�إجراءات ال�شحن والتخزين م�سبقة الإعداد ومعتمدة جلميع املواد املحفزة.
المواد المحفزة االمتالكية الخاصة بداو:

�سوف تربم �صدارة و�شركات داو ذات ال�صلة اتفاقيات لتوريد املواد املحفزة (اتفاقيات داو لتوريد املواد املحفزة) بخ�صو�ص تقنيات داو التالية :حملول
البويل ايثيلني ،حملول املطاط ال�صناعي� ،أمينات الإثيلني� ،أك�سيد الإيثيلني ™ ( ،)METEORالبوليوالت ( ،)DMCو�أك�سيد الربوبيلني.
وتت�ضمن �أبرز بنود اتفاقيات داو لتوريد املواد املحفزة ما يلي:
بالن�سبة ملحلول البويل ايثيلني وحملول املطاط ال�صناعي و�أمينات الإثيلني والبوليوالت ( )DMCو�أك�سيد الربوبيلني ،ف�إن ر�سم مكونات املادة
املحفزة �سيعك�س التكلفة الفعلية لداو يف توريد املواد املحفزة� .أما بالن�سبة لتقنية �أك�سيد الإيثيلني ™ ( ،)METEORف�سوف يتم حتديد ر�سم
مكونات املادة املحفزة وفق معادلة ت�ستند �إلى امل�ؤ�شرات املن�شورة .و�سوف تبقى �شروط الت�سعري �سارية املفعول طوال مدة اتفاقيات داوى لتوريد
املواد املحفزة ،والتي �ستمتد ،عدا البوليوالت ( ،)DMCلفرتة �أطول من املدة املتوقعة للدين الرئي�سي.
�سوف تكون مكونات املادة املحفزة املوردة مطابقة ملوا�صفات معينة لهذه املواد.
�سوف تتبع �صدارة ممار�سات م�س�ؤولة فيما يتعلق ب�سالمة مكونات املادة املحفزة وا�ستخدامها وتخزينها والتعامل.
المواد المحفزة االمتالكية الخاصة بالجهات األخرى:

�إن جميع املوردين الآخرين هم من اجلهات املعروفة واملتمر�سة يف هذا املجال وهم �إما من كربيات ال�شركات الكيماوية املتنوعة (مثل با�سف وباير) �أو
من موردي املواد املحفزة املعروفني ويتمتعون بح�ضور عاملي ،علما ب�أن داو تتمتع بعالقات عريقة وطويلة الأمد مع جميع موردي املواد املحفزة �إلى �صدارة.
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وصف المواد المحفزة االمتالكية الخاصة:

فيما يلي و�صف للمواد املحفزة ذات امللكية اخلا�صة التى �سيتم توريدها �إلى �صدارة لكل عملية مرخ�صة.
العملية املرخ�صة

املورد

نوع املادة املحفزة

الهيدروجني بريوك�سيد �أك�سيد الربوبيلني ()HPPO

طبقة ثابتة – حفاز �إبوك�سدة

داو �أوروبا (( )GmbHيتم توريد املادة املحفزة
من )BASF

�أمينات الإثيلني ()EA

طبقة ثابتة – رينيوم يحتوي على مادة حفازة

داو

حملول البويل ايثيلني وحملول املطاط ال�صناعي

م�ستهلكة

داو (يتم توريد املادة املحفزة من قبل داوى من
مورد �آخر)

البوليوالت با�ستخدام ال�سيانيد املزدوج املعدن
()DMC

م�ستهلكة

داو �أوروبا (( )GmbHيتم توريد املادة املحفزة
من باير)

املادة املحفزة (200 )METEOR™ EO

مادة حمفزة مغلفة بطبقة ف�ضية ثابتة

داو

هدرجة Pygas

فر�شة ثابتة – حمفز يحتوي باالديوم
فر�شة ثابتة – حمفز يحتوي كوبالت موليبدينم
()Cobalt Molybdenum

BASF

فورمالني

فر�شة ثابتة – حمفز يحتوي كوبالت موليبدينم
()Cobalt Molybdenum
فر�شة ثابتة – حمفز يحتوي على معدن
()Noble Metal

فورماك�س

امل�صدر� :صدارة

يرجى االطالع كذلك على ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية  -اتفاقات توريد املواد املحفزة".
و�سوف ت�ستخدم �أنظمة و�أدوات داو الت�شغيلية املثبتة الفعالية عامليا يف كل م�صانع �صدارة حيث �أن م�صانع �صدارة املتكاملة للغاية بحاجة �إلى جمموعة
م�شرتكة من �إجراءات العمل والأدوات الإلكرتونية من �أجل رفع م�ستوى كفاءة الإجراءات و�سالمتها .و�أنظمة و�أدوات داو الت�شغيلية هي �إجراءات عمل و�أدوات
�إلكرتونية خا�صة بعملية الت�صنيع وت�ستخدمها داو على م�ستوى عاملي لت�صميم م�صانعها و�صيانتها وت�شغيلها بكفاءة وفعالية و�أمان.
العمالة وشؤون الموظفين

مت حتديد احتياجات �صادرة من القوى العاملة الالزمة لبدء ت�شغيل امل�صنع يف املرحلة التجريبية والدائمة حيث متت اال�ستفادة ب�أكرب قدر ممكن من املعايري
الداخلية واخلارجية ل�ضمان توفري �أف�ضل م�ستويات العمالة يف م�ؤ�س�سة ت�ستخدم �أف�ضل �أ�ساليب وممار�سات العمل.
�سوف ي�شتمل كادر العاملني يف ق�سم الت�صنيع يف البداية  ٪40من العمالة ذات اخلربة وخرباء متخ�ص�صني يف جماالت معينة وعددا من املوظفني املنتدبني/
املعارين من اجلهات الراعية واملقاولني ،بينما تتكون ن�سبة الـ  ٪60الباقية من موظفني جدد يتم تعيينهم .و�سيح�ضر كل موظف جديد برناجما تدريبيا مكثفا
و�شامال يعقد يف  34موقعا ويبد�أ يف مواقع �أرامكو ال�سعودية ثم ي�ستكمل مبهام تدريبية مو�سعة يف املن�ش�آت البرتوكيماوية التابعة لداو ومواقع مزودي التقنية
يف خمتلف �أنحاء العامل .وقد بد�أ امل�شروع يف تعيني املوظفني لق�سم الت�صنيع يف عام 2011م يف حني بد�أ تنفيذ الربنامج التدريبي يف عام 2012م.
عندما يبد�أ الت�شغيل الدائم وت�ستقر العمليات الت�شغيلية� ،سوف يبد�أ ق�سم الت�صنيع بتوظيف حوايل  1.900موظف دائم (با�ستثناء ق�سم  EHSالبيئة
وال�صحة وال�سالمة) وحوايل  200مقاول .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سوف ت�ستعني �صدارة بعدد كبري من املوظفني املعارين واخلرباء املتخ�ص�صني يف جماالت
معينة من اجلهات الراعية ل�ضمان بدء العمل ب�صورة �آمنة و�سل�سة والإ�سراع يف نقل املعرفة �إلى موظفيها .ويبني اجلدول التايل االحتياجات املتوقعة لق�سم
الت�صنيع من العمالة على مدى عمر امل�شروع م�صنفة ح�سب نوع املوظف:
2012

2013

2015

2017

موظفون

223

1.114

1.631

1.697

1.715

1.787

1.922

مقاولون

11

35

145

203

203

203

213

موظفون معارون

46

90

131

139

107

33

33

خرباء متخ�ص�صون

18

26

84

102

68

34

16

متدربون

592

78

144

128

128

-

-

جمموع موظفي ق�سم الت�صنيع

890

1.343

2.135

2.269

2.221

2.057

2.184
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2014

2016

2018

�سيتم �إعادة املعارين واخلرباء املتخ�ص�صني القادمني من اجلهات الراعية تدريجيا خالل �أول �سنتني �إلى خم�س �سنوات بعد �أن يكون موظفو �صدارة قد
اكت�سبوا املعرفة واخلربة الكافية لت�شغيل املرافق ب�شكل م�ستقل.
التأمين

يتعني على �صدارة �أن حتتفظ بعدة وثائق ت�أمني خمتلفة للت�أمني �ضد تلك املخاطر التي ميكنها ،منفردة �أو جمتمعة� ،أن تهدد بقاء امل�شروع �أو جدواه
االقت�صادية .و�سوف ت�ضمن �صدارة �أن غطاءها الت�أميني معقول التكلفة ومدعوم ب�شكل منا�سب .وقد كلفت اجلهات الراعية �أخ�صائيني يف �إدارة املخاطر /
الت�أمني لتقدمي امل�شورة ب�ش�أن خماطر اخل�سارة وم�سائل الت�أمني املت�صلة بامل�شروع ،واتخاذ الرتتيبات املنا�سبة لكي يكون ت�أمني متما�شيا مع اللوائح املحلية
وملبيا الحتياجات امل�شروع.
ي�شرتط �أن تكون �شركات الت�أمني و�شركات �إعادة الت�أمني حا�صلة على الت�صنيف  -Aكحد �أدنى من قبل �ستاندرد �أند بورز �أو ما يعادله لدى وكالة (،)AM Best
موديز� ،أو فيت�ش .كما ميكن الت�أمني لدى �شركات الت�أمني و�شركات �إعادة الت�أمني اخلا�صة باجلهات الراعية .و�سوف تبذل �صدارة م�ساعيها املعقولة ل�ضمان
�أن يكون ما ال يقل عن ( ٪90بالن�سبة لت�أمينات مرحلة البناء) �أو ( ٪95بالن�سبة لت�أمينات املرحلة الت�شغيلية) �صادرة عن �شركة ت�أمني خارج اململكة .وميكن
�أن تختار �صدارة (لكن لي�ست ملزمة) ترتيب دخول �شركات الت�أمني ذات ال�صلة يف بوال�ص �إعادة ت�أمني.
�إن �شرط �أن وجود ت�أمينات مرحلة البناء ينطبق من تاريخ الإقفال �إلى تاريخ العمليات التجارية (يف حالة امل�شروع الذي ينفذه طرف خارجي)� ،أو �إ�صدار
�شهادة ا�ستالم م�ؤقت (يف جميع احلاالت الأخرى) .كما �إن �شرط وجود ت�أمينات على املرحلة الت�شغيلية (خالف "ت�أمينات توقف العمل") يطبق اعتبارا من
تاريخ توقف ت�أمينات مرحلة البناء .وقبل تاريخ اكتمال امل�شروع ،لي�س مطلوبا من �صدارة �أن يكون لديها ت�أمني توقف العمل لتوفري غطاء �ضد الأ�ضرار التي
تلحق مبجمع �صدارة وت�سبب انقطاع عمليات امل�شروع خالل فرتة البناء .ويف تاريخ اكتمال امل�شروع� ،سيتم توفري ت�أمني �ضد توقف العمل على �أن يتم حتديد
املبلغ الذي يجب الت�أمني عليه بحيث ال يقل عن جمموع ما يلي )1( :خدمة الدين ،و ( )2تكاليف العمليات الثابتة وال�صيانة ،على التوايل ،ملدة � 12شهرا.
خالل مرحلة البناء� ،سوف حتتفظ �صدارة ببولي�صة "ت�أمني على �أعمال الرتكيب  /البناء �ضد جميع الأخطار" ،وبوال�ص ت�أمني �ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري،
على �أن يتم ت�سمية وكالء ال�ضمان ب�صفة م�ؤمن عليهم �إ�ضافيني يف بولي�صة الت�أمني �ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري .وفيما يتعلق بت�أمينات املرحلة الت�شغيلية التي
يتم �إبرامها قبل تاريخ اكتمال امل�شروع� ،سيتم ت�سمية وكالء ال�ضمان كم�ؤمن عليهم �إ�ضافيني يف كل من بولي�صة "الت�أمني على املمتلكات" وبولي�صة "ت�أمني
امل�س�ؤولية التجارية العامة" .واعتبارا من تاريخ اكتمال امل�شروع� ،سيتم ت�سمية وكالء ال�ضمان كم�ؤمن �أ�سا�سي عليهم يف جميع بوال�ص ت�أمني مرحلة الت�شغيلية.
بالإ�ضافة �إلى الت�أمينات الرئي�سية املذكورة �أعاله ،يجب على �صدارة �أن حتتفظ بت�أمينات مطلوبة مبوجب �أي قانون معمول به مبا يف ذلك جميع املتطلبات
النظامية و�أي من وثائق امل�شروع تكون �صدارة طرف فيها وتكون ملزمة مبوجبها ب�شراء �أي ت�أمني واالحتفاظ به .ويبقى حق �صدارة يف االحتفاظ بت�أمينات
خارج نطاق الت�أمينات املطلوبة حمفوظا طاملا كانت تلك الت�أمينات الأخرى ال ت�ؤثر �سلبا على �أية حقوق للح�صول على التعوي�ض مبوجب ت�أمينات مرحلة البناء
وت�أمينات املرحلة الت�شغيلية وكذلك تلك الت�أمينات املطلوبة مبوجب القانون املعمول به �أو وثائق امل�شروع .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن نظام الت�أمني يف اململكة ما زال
يف مراحله الأولى من التطور .و�سوف يتم ا�ستخدام �شركات ت�أمني مرخ�صة حمليا ب�شكل ح�صري بالن�سبة لبع�ض �أنواع الت�أمني املحلية الإلزامية مثل الت�أمني
على ال�سيارات والت�أمني الطبي و�سوء املمار�سة الطبية (موظفي العيادات) .وبقدر ما تقت�ضيه القوانني املعمول بها يف اململكة ،ميكن ا�ستخدام �شركات ت�أمني
حملية غري م�صنفة لإ�صدار بوال�ص ت�أمني حملية .وقد منحت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�صدارة �إعفاء من ال�شرط الذي يتطلب عر�ض  ٪5فقط من
وثائق الت�أمني على �شركات ت�أمني حملية يف اململكة.
يف حال مل يتوفر �أي من الت�أمينات املطلوبة ب�شروط جتارية معقولة (مبا يف ذلك التكاليف) ،فلن تكون �صدارة ملزمه باالحتفاظ بهذه الت�أمينات على �أن
تبلغ وكيل الدائنني بذلك يف احلال و�أن تعيد تقييم ال�سوق مرة كل � 12شهرا وت�شرتي تلك الت�أمينات �إذا ما توفرت يف وقت الحق ب�شروط جتارية معقولة.
تقارير االستشاريين

عينت �صدارة عددا من اال�ست�شاريني واخلرباء ملراجعة امل�شروع والنموذج املايل من �أجل تزويد حملة ال�صكوك بتقييم م�ستقل جلوانب معينة للم�شروع ،مبا
فيها التزامات �صدارة يف جمال البيئة ،حزمة الت�أمني املقرتحة ،والإيرادات املتوقعة للم�شروع .الرجاء مراجعة املالحق  8-5من ن�شرة الإ�صدار هذه التي
تت�ضمن ملخ�صات عامة لكل من هذه التقارير ،با�ستثناء منوذج تقرير املدقق فهي ملحقة .و�سوف تتوفر ن�سخ التقارير الكاملة لهذه امللخ�صات العامة،
وكذلك منوذج تقرير املدقق ،للمعاينة من قبل حملة ال�صكوك املحتملني ملدة  20يوم ًا قبل تاريخ الإقفال ما دام هناك مبالغ متبقية م�ستحقة الدفع مبوجب
ال�صكوك من قبل حملة ال�صكوك خالل �ساعات العمل االعتيادية يف �أي يوم من �أيام الأ�سبوع (ما عدا اخلمي�س واجلمعة والعطل الر�سمية) يف املكتب املحدد
لوكيل حملة ال�صكوك (ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة ,املكتب الرئي�سي الت�ش ا�س بي �سي� ،شارع العليا ،حي املروج� ،ص ب  ،9084الريا�ض
 ،11413اململكة).
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خطة التمويل
يتوقع يف �إطار خطة التمويل الأ�سا�سية للم�شروع� ،أن تبلغ تكاليف امل�شروع ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،نحو  19.3مليار دوالر �أمريكي (�شاملة م�صاريف
التمويل) .و�سيتم متويل تكاليف امل�شروع من خالل اجلمع ما بني الدين الأعلى مرتبة (ذي الأولوية) بحق رجوع حمدود وحقوق امللكية ،ب�شرط �أال تزيد ن�سبة
الدين مقابل حقوق امللكية عن  ٪65للدين الأعلى مرتبة و ٪35حلقوق امللكية كحد �أق�صى حتى تاريخ اكتمال امل�شروع .وقد تكون حقوق امللكية على �شكل
م�ساهمات يف را�س املال �صداره �أو قرو�ض امل�ساهمني/ال�شركاء الثانوية (الأدنى مرتبة) (مبا يف ذلك الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية ) يف �صدارة،
وميكن �أي�ضا �أن تتكون من التدفقات النقدية ال�صافية النا�شئة داخلي ًا.
ومن املتوقع �أن يتم الوفاء مبتطلبات الدين الأعلى مرتبة اخلا�ص بامل�شروع من خالل اجلمع ما بني ما يلي:
(�أ)قر�ض مق ّوم بالدوالر الأمريكي مقدم من جمموعة من البنوك التجارية على �أ�سا�س غري مغطى (والذي ميكن – ح�سب رغبة �صدارة� ،أن يت�ضمن
ت�سهي ًال مبوجب خطاب اعتماد).
(ب)قر�ض مق ّوم بالريال مقدم من جمموعة من البنوك التجارية على �أ�سا�س غري مغطى .
(ج)واحد �أو �أكرث من الت�سهيالت االئتمانية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية.
(د)قر�ض مقوم بالدوالر و�/أو بالريال ال�سعودي مقدم من �صندوق اال�ستثمارات العامة.
(هـ)ت�سهيالت القرو�ض التي يتم تقدميها ،وت�أمينها �أو �ضمانها من قبل وكاالت ائتمان ال�صادرات مقومة بالدوالر الأمريكي و�/أو الريال ال�سعودية.
(و)�إ�صدار لأداة واحدة من �أدوات الدين �أو �أكرث من �إ�صدارات الأ�سواق املالية( ،مبا يف ذلك �إ�صدار ال�صكوك).
وفيما يتعلق بت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي التي �ست�شتمل على مديونية ا�ستبدالية �أو مديونية �إ�ضافية (تكميلية) ،فلن ين�ضم ال�صندوق �إلى
اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة� ،أو اتفاقية الدائنني� ،أو �أي وثيقة متويل عامة �أخرى ،كما لن ي�شارك يف متح�صالت حزمة ال�ضمان امل�شرتكة .وقد يدخل
ال�صندوق� ،أو ال يدخل يف اتفاقية منف�صلة للدائنني مع الأطراف امل�ضمونة ،ولكن ال يتوجب عليه القيام بذلك ك�شرط لدخول �صدارة يف ت�سهيالت ال�صندوق.
�سوف ي�ستفيد �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي من �ضمانات معينة خا�صة به ،وال تخ�ص �أي طرف �آخر ،وذلك ابتداء من تاريخ الدخول يف ت�سهيالت
ال�صندوق (�إن وجدت) .من املتوقع �أن ت�شتمل حزمة ال�ضمانات املنف�صلة ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي على الرهن لبع�ض �أ�صول �صدارة الثابتة،
والتنازل عن حقوق بع�ض التقنيات املتعلقة بامل�شروع ،وابتدا ًء من تاريخ اكتمال امل�شروع ،والتنازل عن الت�أمينات املطلوبة ،يف كل حالة� ،إلى حد ال�ضمان الذي
يطلبه ال�صندوق .ومن املتوقع �أن مينح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي �ضمان ًا ،ل�صالح الأطراف امل�ضمونة ،ب�شكل عام ،على �أي متح�صالت متبقية بعد
تنفيذ �ضماناته اخلا�صة .ولالطالع على مزيد من و�صف االختالفات يف حزم ال�ضمان بني �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي والأطراف امل�ضمونة ب�شكل
عام واملخاطر املتعلقة بها ،الرجاء مراجعة ق�سم "عوامل املخاطرة – املخاطر املتعلقة بوثائق الدائنني وال�ضمان املقدم من �صدارة و�/أو امل�صدر ملديونيتها
املالية– ال�ضمان الذي تقدمه �صدارة للدين الأعلى مرتبة �ضمان حمدود (مبا يف ذلك ت�سهيل ال�صكوك ،كما �أن تنفيذه يعتمد على بع�ض الأمور غري امل�ؤكدة".
مصادر واستخدامات التمويل:

تتلخ�ص م�صادر وا�ستخدامات التمويل الأ�سا�سية للم�شروع يف اجلدول �أدناه (با�ستخدام �سعر �صرف  3.75ريال مقابل الدوالر) .ا�ستخدمت الأحجام التي
تظهر بها املك ّونات املختلفة للدين ذو الأولوية لأغرا�ض تو�ضيحية فقط� .سوف يتم حتديد املبلغ الإجمايل للدين ذي الأولوية الذي �سيتم احل�صول عليه
والتخ�صي�ص بني م�صادر الدين من قبل امل�ساهمني بعد الأخذ بعني االعتبار التكاليف و�أمور �أخرى.
م�صادر التمويل
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(مليون دوالر
�أمريكي)

ت�سهيالت وكاالت ائتمان ال�صادرات

7.300

ت�سهيالت �صندوق اال�ستثمارات العامة

1.300

ت�سهيالت البنوك التجارية*

2.566

الأ�سواق املالية لل�صكوك ما يعادل بالدوالر

***1.400

�إجمال الدين الأعلى مرتبة

12.566

ر�أ�س املال  /ديون ال�شركاء الثانوية

4.252

ا�ستخدامات التمويل
النفقات الر�أ�س مالية ،وتكاليف ما قبل
الت�شغيل ،وغريها

(مليون دوالر
�أمريكي)
16.679

تكاليف الت�شغيل ال�صافية قبل االكتمال

276

الر�صيد املطلوب حل�ساب خدمة الدين
ومتويل ح�ساب الت�شغيل

857

%65
تكاليف التمويل

1.520

م�صادر التمويل

(مليون دوالر
�أمريكي)

�صايف الإيرادات قبل االكتمال

2.514

�إجمايل حقوق امللكية

6.766

�إجمايل م�صادر التمويل

**19.333

ا�ستخدامات التمويل

(مليون دوالر
�أمريكي)

%35
�إجمايل اال�ستخدام

19.333

*يت�ضمن خطابات االعتماد امل�صدرة مبوجب ت�سهيالت الدوالر ،والت�سهيالت املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية.
** الأرقام مقربة �إلى �أقرب رقم �صحيح وبالتايل قد ال ي�صح جمعها.
*** قد يزداد ذلك �إلى  2.500مليون دوالر كحد �أعلى بح�سب قابلية ال�سوق .ويف حال زادت قيمة اال�صدار عن  1.400مليون دوالر �سيتم تعديل قيمة باقي م�صادر متويل امل�شروع بناء ًا على ذلك.
امل�صدر :النموذج املايل XLS.13013101

القرو�ض املقومة بالدوالر الأمريكي التي قدمتها جمموعة البنوك التجارية قد تت�ضمن ت�سهيل خطاب اعتماد لغر�ض �إ�صدار خطاب اعتماد لكامل املبالغ� ،أو
جزء منها ،املودعة يف ح�ساب االحتياطي اخلا�ص بخدمة الدين وح�ساب االحتياطي املحتفظ به .وت�شكل خطابات االعتماد التزامات دين ذو �أولوية وتعامل
بالت�ساوي مع الدين ذي الأولوية.
�سوف ت�شتمل �شروط التمويل على ما يلي:
(�أ)�ضمانات االكتمال على �أ�سا�س االنفراد ٪65 :من �شركة �أرامكو ال�سعودية قبل الطرح العام (ب�شرط ا�ستمرارية �ضمان االكتمال املقدم من �أرامكو بعد
الطرح العام ،لتغطية ن�سبة مئوية من الدين الأعلى مرتبة الذي ي�شمل كال من م�ساهمتها وم�ساهمة ال�شركة العامة) .و  ٪35من �شركة داو .مبوجب
�ضمانات االكتمال ،ي�ضمن الرعاة (حتى تاريخ اكتمال امل�شروع) ت�سديد خدمة الدين ،التي مل ت�سدد بوا�سطة �صدارة ،كما يتعهدون ح�سب الت�صويت بني
الأغلبية املطلوبة من جمموعة الدائنني ذوي الأولوية وفق ًا التفاقية الدائنني ،ب�سداد الديون الأعلى مرتبة بالكامل يف احلاالت التالية (�أ) عدم وقوع تاريخ
اكتمال امل�شروع بحلول  31دي�سمرب عام � ،2020أو (ب) وقوع حوادث �إخالل جوهرية معينة.
(ب)تعهدات من امل�ساهمني/ال�شركاء (منفردين) �إلى �صدارة ،بتمويل كامل جتاوزات تكلفة الت�شييد وذلك وفق ًا التفاقية تعهد امل�ساهمني.
التزامات الشركاء/المساهمين:

�سيتم االلتزام بتوفري ما ال يقل عن ( ٪35كما يف تاريخ اكتمال امل�شروع ) من تكاليف امل�شروع (املقدرة مببلغ نحو  6,8مليار دوالر �أمريكي وذلك يف تاريخ
ن�شرة الإ�صدار هذه) من خالل حقوق امللكية .وبالن�سبة �إلى ر�أ�س املال امل�صدر وقرو�ض امل�ساهمني الثانوية ،فمن املتوقع �أن ت�ساهم �أرامكو ال�سعودية مبا ن�سبته
 ٪65من هذا املبلغ ،بينما ت�ساهم داو بن�سبة .٪35
يجب �أن تظل �شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة داو ،وفق ًا ل�شروط التمويل يف جميع الأوقات طاملا ظلت ال�صكوك قائمة م�ساهمني�/شريكني رئي�سيني يف �صدارة
(�سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) .يجوز �أن تنخف�ض ن�سبة ح�صة �أرامكو ال�سعودية يف �أي وقت بعد تاريخ الإقفال املايل الثاين من � %65إلى  ،%35من
خالل ح�صة ر�أ�س مالية من قبل م�ستثمرين من اجلمهور يف اململكة بعد طرح عام �أويل لأ�سهم �شركة جديدة قاب�ضة ل�صدارة (امل�ساهم  /ال�شريك  /ال�شركة
العامة) .وبا�ستثناء حالة الطرح العام ،ال يحق للجهات الراعية خف�ض م�ساهمات/ح�ص�ص �أي منهم غري املبا�شرة يف �صدارة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع .بعد
تاريخ اكتمال امل�شروع ،يجب على الرعاة يف جميع الأوقات االحتفاظ (بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) مبا ال يقل عن  %51من جمموع الأ�سهم/احل�ص�ص،
و�أال يقل ح�صة �أي منهم عن  %20يف �صدارة.
لن يطلب من ال�شركاء/امل�ساهمني تقدمي متويل حقوق ملكيتهم بالتنا�سب مع حجم الدفعات املقدمة من الديون ذات الأولوية ،ولكن ي�شرتط لل�سحب مبوجب
�أي من الديون ذات الأولوية (ولإ�صدار ال�صكوك) �أال تزيد ن�سبة الدين املتبقي مقابل �إلى حقوق امللكية عن  20:80فور ًا بعد ال�سحب �أو الإ�صدار.
النقود المتاحة لخدمة الدين وجدول إعادة السداد

وفيما يتعلق ب�صدارة ،من �أجل �إظهار املبلغ التقديري للتدفق النقدي املتاح خلدمة الدين ،والر�سوم والعموالت على جميع املديونية ذات الأولوية القائمة
و�إجمايل دفعات ال�سداد املجدولة للمديونية ذات الأولوية التي �ستتم �سنوي ًا ،بدء ًا من العام  2013حتى 2029م (مع افرتا�ض وقوع الإقفال املايل الثاين) ،فمن
الالزام اتخاذ بع�ض االفرتا�ضات مبا فيها (بني افرتا�ضات �أخرى) ما يتعلق بـ ()1تاريخ ومبلغ و�شروط و�أحكام املديونية التكميلية االبتدائية املتوقع تكبدها
عند الإقفال املايل الثاين ،و(� )2أ�سعار العمولة ،و( )3االفرتا�ضات االقت�صادية والفنية للم�شروع .على �أ�سا�س االفرتا�ضات املبينة يف النموذج املايل امل�ؤرخ
يف  31يناير  ،2013يظهر اجلدول �أدناه تقدير التدفق املايل املتاح خلدمة الدين والر�سوم والعمولة على جميع املديونية ذات الأولوية القائمة و�إجمايل دفعات
ال�سداد املجدولة للمديونية ذات الأولوية التي �ستتم �سنوي ًا ،بدء ًا من العام  2013حتى 2029م (مبا يف ذلك املديونية التكميلية االبتدائية):
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

جدول التدفقات النقدية وخدمة الدين للفرتة من 2029-2013م
امل�صدر :النموذج املايل ل�صدارة xls.01 13013

البند (ماليني الدوالرات)

االجمايل

التدفقات النقدية ما قبل تاريخ اكتمال امل�شروع

*2.238

2014

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

3

()144

612

1.765

-

-

-

-

التدفقات النقدية املتاحة بعد تاريخ اكتمال
امل�شروع

9.435

-

-

-

-

-

2.208

2.427

2.318

2.482

�صايف الر�سوم ،العالوات والعموالت **

3.158

231

220

294

350

393

435

430

414

392

ت�سديد الدفعات املجدولة اخلا�صة بالديون
ذات الأولوية ***

3.080

-

-

-

-

-

697

778

791

815

االجمايل

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

البند (ماليني الدوالرات)
التدفقات النقدية املتاحة بعد تاريخ اكتمال
امل�شروع

22.103

2.529

2.471

2.821

2.607

2.866

2.842

2.823

3.144

�صايف الر�سوم ،العالوات والعموالت **

1.660

364

333

292

241

191

137

78

24

ت�سديد الدفعات املجدولة اخلا�صة بالديون
ذات الأولوية ***

8.948

891

966

1.117

1.129

1.210

1.349

1.419

867

�صايف الإيرادات ال�سابقة لالكتمال

2.238

التدفقات النقدية املتاحة بعد تاريخ اكتمال
امل�شروع

31.538

�صايف الر�سوم ،العالوات والعموالت **

4.818

ت�سديد الدفعات املجدولة اخلا�صة بالديون
ذات الأولوية ***
قد ال تكون املجاميع دقيقة نظر ًا لتدوير بع�ض
الأرقام

12.027

* الرجاء املالحظة �أن هذا املبلغ هو (� )1صايف الإيرادات قبل االكتمال (� )2صايف التكاليف الت�شغيلية قبل االكتمال ،يف كل حالة ح�سب املبني يف الق�سم بعنوان "م�صادر وا�ستخدامات النقود" من ن�شرة
الإ�صدار هذه.
** نرجو مالحظة �أنه قبل تاريخ اكتمال امل�شروع (املفرت�ض يف النموذج املايل �أن يكون يف  31دي�سمرب 2017م) ،ف�إن جميع العموالت ،والعالوات ،والر�سوم ،والتكالف ،وامل�صاريف ،والنفقات امل�صاحبة لتمويل
جممع �صدارة هي تكاليف امل�شروع ،وبالتايل فقد افرت�ض �أن يتم متويلها عن طريق الدين ذي الأولوية وحقوق امللكية ،وفق ًا لأحكام وثائق التمويل.
*** �إجمايل دفعات ت�سديد الديون ذات الأولوية املجدولة والبالغة  12.027مليون دوالر �أمريكي املبينة �أعاله ال ي�شمل خطابات االعتماد البالغة قيمتها  539مليون دوالر �أمريكي التي من املفرت�ض �إ�صدارها
مبوجب ت�سهيل خطاب االعتماد بتاريخ اكتمال امل�شروع (التي مل يفرت�ض �أنه �سيتم املطالبة بها) .يرجى مالحظة �أن �إعادة التمويل (الت�سديد) التمويل اجل�سري من متح�صالت الدين ذي الأولوية االبتدائي،
مل يتم ت�ضمينه يف الأرقام الواردة �أعاله.
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وصف المصدر
معلومات عامة

�شركة �صدارة للخدمات الأ�سا�سية ،هي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة ،ت�أ�س�ست بتاريخ � 11صفر 1434هـ (املوافق  24دي�سمرب 2012م) طبق ًا لقرار معايل
وزير التجارة وال�صناعة رقم /29ف ووفق ًا لنظام ال�شركات ونظام اال�ستثمار الأجنبي .وقد مت ت�سجيل املُ�صدّر يف ال�سجل التجاري مبدينة اجلبيل ،حتت
الرقم  2055018374بتاريخ  3ربيع الأول 1434هـ( ،املوافق  15يناير 2013م) .وقد مت ت�أ�سي�س املُ�صدّر بغر�ض تنفيذ عقود التغيل وال�صيانة و�إدارة وت�شغيل
م�صانع البرتوكيماويات .و�سيدخل املُ�صدر فقط يف ال�صفقات املت�صورة مبوجب وثائق ال�صفقة .وعنوان املقر الرئي�سي لل ُم�صدّر هو مدينة اجلبيل ال�صناعية
الثانية يف اململكة العربية ال�سعودية .وي�شغل املُ�صدّر املباين التي يعمل وعنوانها طريق امللك �سعود رقم  ،7448الظهران ،34455-4088 ،وفق ًا التفاقية
ا�ستئجار من الباطن بتاريخ  24حمرم 1434هـ املوافق  8دي�سمرب 2012م ،املربمة بني �صدارة كم�ؤجر من الباطن وامل�صدر كم�ست�أجر من الباطن.
يبلغ ر�أ�س املال امل�صرح به لل ُم�صدّر  2.000.000ريال �سعودي (مليونني ريال �سعودي) ،مق�سمة �إلى � 200.000سهم عادي بقيمة ا�سمية مت�ساوية تبلغ 10
رياالت �سعودية لكل �سهم ،وجميعها م�صدرة ومدفوعة بالكامل (�أ�سهم املُ�صدّ ر) .وال يخ�ضع �أي جزء من ر�أ�س مال املُ�صدّر حالي ًا �إلى حق اخليار .ويو�ضح
اجلدول التايل توزيع ملكية �أ�سهم املُ�صدّر:
اال�سم

عدد �أ�سهم املُ�صدّ ر

القيمة اال�سمية
لل�سهم (بالريال)

الن�سبة ()%

�إجمايل القيمة
اال�سمية (بالريال)

�صدارة �صكوك واحد بي يف

40.000

10

400.000

20

�صدارة �صكوك اثنني بي يف

40.000

10

400.000

20

�صدارة �صكوك ثالثة بي يف

40.000

10

400.000

20

�صدارة �صكوك �أربعة بي يف

40.000

10

400.000

20

�صدارة �صكوك خم�سة بي يف

40.000

10

400.000

20

الإجمايل

200.000

‑

2.000.000

100

امل�صدر :املُ�صدّر

وبخ�صو�ص �أول �أربعة م�ساهمني مدرجني �أعاله (الذين يت�صرفون كذلك ب�صفتهم �أع�ضاء جمل�س �إدارة عن امل�صدر) ،يتم تخ�صي�ص � 1000سهم من �أ�سهم
امل�صدر التي يحتفظون بها يف كل حالة لغر�ض تقدمي �أ�سهم ال�ضمان املطلوب تقدميها من �أع�ضاء جمال�س �إدارات ال�شركات امل�ساهمة وفقا للنظام ،ووفقا
للنظام الأ�سا�سي للم�صدر بلغ �إجمايل عدد �أ�سهم امل�صدر املخ�ص�صة لهذا الغر�ض � 4000سهم  ،مبعدل � 1000سهم لكل م�ساهم ذي �صلة ،وقيمة �إجمالية
بلغت  40000ريال �سعودي من �إجمايل ر�أ�س مال الأ�سهم امل�صرح به والبالغ  2مليون ريال �سعودي.
حتى تاريخ هذه الن�شرة ،مل مينح املُ�صدر �أي رهون �أو �أعباء �أو �أو م�صالح �ضمان �أخرى على �أي من ممتلكاته ،ولكنه �سيفعل ذلك يف� ،أو اعتبار ًا من تاريخ
الإقفال وفق ًا لوثائق �ضمان املُ�صدّر.
صدر
للم ّ
النشاط التجاري ُ

تتمثل �أغرا�ض املُ�صدّر ح�سبما هو مو�ضح يف نظامه الأ�سا�سي يف تنفيذ عقود ال�صيانة والت�شغيل و�إدارة وت�شغيل م�صانع البرتوكيماويات وفق ًا للرخ�صة
ال�صادرة عن الهيئة العامة لال�ستثمار رقم  1029331225517بتاريخ  3حمرم 1434هـ (املوافق  17نوفمرب 2012م).
ال ميلك امل�صدر �أي تاريخ ت�شغيلي م�سبق� ،أو ن�شاط جتاري �سابق ،ومل يرتب على عاتقه منذ تاريخ ت�أ�سي�سه  -ولن يرتب م�ستقب ًال� ،أي م�سئوليات� ،أو عمليات
كبرية ،با�ستثناء ما يتعلق ب�إ�صدار ال�صكوك .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،مل يحقق امل�صدر �أي �أرباح ،ومل مينح �أي �ضمانات� ،أو يتكبد �أي التزامات متوقعة.
وكذلك كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،لي�ست هناك �أي دفعات م�ستحقة على املُ�صدّر مبوجب �أي وثيقة من وثائق التمويل.
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هيكل شركة المصدر

يعك�س الهيكل التنظيمي التايل هيكل �شركة امل�صدر:

IQGó°U

∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
‘ »H á°ùªN

∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
‘ »H á©HQG

∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
‘ »H áKÓK

∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
‘ »H ÚæKG

∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
‘ »H óMGh

Qó°üoŸG
امل�صدر :املُ�صدّر

كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إنه ال يوجد للم�صدر �أي �شركة تابعة.
إصدار السندات والصكوك واألوراق المالية

تن�ص املادة  9من النظام الأ�سا�سي لل ُم�صدّر على �أن ب�إمكانه �إ�صدار �أي نوع من ال�سندات �أو ال�صكوك يف اململكة وخارجها وفق ًا للأنظمة واللوائح املنطبقة.
ووفق ًا ملوافقة معايل وزير التجارة وال�صناعة بتاريخ � 13شعبان 1433هـ (املوافق  3يوليو 2012م) ،فقد مت �إعفاء املُ�صدّر من االلتزام بالبند ( )4من املادة
( )117من نظام ال�شركات ،وبالتايل ُي�سمح له ب�إ�صدار �أي �سندات� ،أو �صكوك� ،أو �أي �أوراق مالية �أخرى بقيمة تزيد عن قيمة ر�أ�س املال املدفوع للم�صدر.
ويرى امل�صدر �أنه مت �إعفاءه ب�شكل �صحيح من الفقرة  4من املادة  117من نظام ال�شركات ال�سعودي من قبل وزير التجارة وال�صناعة ،و�أنها ال تنطبق على
هذا الإ�صدار.
كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،فال توجد على املُ�صدّر �أي �أدوات دين� ،أو قرو�ض لأجل غري م�سددة ،كما لي�ست له �أي �أدوات دين� ،أو قرو�ض لأجل (با�ستثناء
ال�صكوك) م�صرح بها� ،أو مت �إن�شا�ؤها خالف ًا لذلك ،ولكن مل يتم �إ�صدارها� ،أو �سحبها ،ح�سب احلالة.
أعضاء مجلس اإلدارة للمصدر وإداراته

يدير املُ�صدر جمل�س �إدارة يت�ألف من �أربعة �أع�ضاء يتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية لفرتة ال تزيد عن ثالث �سنوات تقوميية .كل واحد من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة هو �شخ�ص اعتباري وهو يف دوره ممثل من قبل ب�شخ�ص طبيعي يف جمل�س �إدارة امل�صدر.
وا�ستثنا ًء مما تقدم ،فقد مت تعيني �أول جمل�س �إدارة لل ُم�صدّر ملدة خم�س �سنوات تقوميية من تاريخ القرار الوزاري الذي �أعلن ت�أ�سي�س املُ�صدر ،ويتكون من:
اال�سم
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املن�صب

�صدارة �صكوك واحد بي يف وميثلها الأ�ستاذ عادل يا�سني احلواج

ع�ضو ورئي�س جمل�س الإدارة

 24دي�سمرب 2012م

�صدارة �صكوك اثنني بي يف وميثلها الأ�ستاذ �إدواردو �إومربتو فيالنديا
فيالنديا

ع�ضو ونائب رئي�س جمل�س الإدارة

 24دي�سمرب 2012م

�صدارة �صكوك ثالثة بي يف وميثلها الأ�ستاذ وائل بدر بلتاجي

ع�ضو جمل�س املديرين

 24دي�سمرب 2012م

�صدارة �صكوك �أربعة بي يف وميثلها الأ�ستاذ نيلز برت فران�س م�سوتن

ع�ضو واملدير التنفيذي

 24دي�سمرب 2012م

تفا�صيل عن املنا�صب ال�سابقة �أو احلالية كع�ضو جمل�س �إدارة
اال�سم
الأ�ستاذ وائل بدر بلتاجي

ا�سم ال�شركة
�شركة �أرامكو ال�سعوديه لتكرير زيت
الت�شحيم

تاريخ الع�ضوية
� 2011إلى 2013

قطاع ال�شركة
ت�صنيع وت�سويق الزيوت الأ�سا�سية

ما عدا ع�ضو جمل�س الإدارة املمثل ل�صكوك �صدارة ثالثة بي يف (ال�سيد بلتاجي) ،فال ي�شغل �أي من املدراء املمثلني للم�صدر �أي وظائف �سابقة �أو حالية يف
ع�ضوية جمال�س �إدارات �أخرى .كما �أن �سكرتري جمل�س �إدارة امل�صدر ال�سيد ريت�شارد بي �أوين� ،أمريكي اجلن�سية ،ال ي�شغل �أي وظائف �سابقة �أو حالية يف
ع�ضوية جمال�س �إدارات �شركات �أخرى .وقد عني ال�سيد �أوين ك�سكرتري ملجل�س �إدارة امل�صدر بتاريخ  24دي�سمرب 2012م .وقد عمل لدى �أرامكو ال�سعودية منذ
عام  2001كمحام عام لدى الإدارة القانونية ب�أرامكو ال�سعودية ،وعمل بالنيابة عن �صدارة منذ يناير 2012م كم�ست�شار �أول وكبري م�س�ؤويل االلتزام .وت�شتمل
خرباته ال�سابقة على املزاولة العامة للقانون يف والية فلوريدا بالواليات املتحدة الأمريكية ،منذ عام  .1975تخرج ال�سيد �أوين من جامعة فلوريدا يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،بدرجة دكتوراة يف القانون ،ومت ت�سجيله كمحام لدى حماكم والية فلوريدا واملحاكم االحتادية اال�ستئنافية يف فلوريدا و�أالباما ،وكالهما
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
�أما مدير عام امل�صدر فهو ال�سيد عبا�س على الهالل� ،سعودي اجلن�سية ،والذي مل ي�سبق له �أن تقلد �أي من�صب �آخر يف جمل�س �إدارة �سابق �أو حايل.
تقدم النبذة التالية عن ال�سرية الذاتية التالية معلومات عن املدراء الذين ميثلون �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�صدر ومدير عام امل�صدر .كافة مدراء امل�صدر غري
م�ستقلني .كما �أن كافة املدراء هم مدراء غري تنفيذيني با�ستثناء �صكوك �صدارة �أربعة بي يف (التي ميثلها ال�سيد م�سوتن) والذي هو مدير تنفيذي.
ال�سيد عادل يا�سني احلواج ،يف تاريخ ن�شرة اال�صدار هذه ،هو ع�ضو جمل�س الإدارة املمثل ل�صكوك �صدارة اثنني بي يف ،والقائم بالأعمال ب�صفته ع�ضوا يف
جمل�س الإدارة ورئي�س جمل�س �إدارة امل�صدر .عمل لدى �أرامكو ال�سعودية منذ عام  1996وتقلد عدة منا�صب حما�سبية ويف متويل م�شاريع يف ال�شركة .وكما يف
تاريخ ن�شرة اال�صدار هذه ،فهو املراقب املايل ل�صدارة .ال�سيد احلواج حا�صل على درجة البكالوريو�س يف علوم الإدارة ال�صناعية واملحا�سبة من جامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن ،الظهران ،اململكة العربية ال�سعودية .ولد ال�سيد احلواج بتاريخ  18مار�س  1963وهو �سعودي اجلن�سية.
ال�سيد �إدواردو �أومربتو فيالنديا ،كما يف تاريخ ن�شرة اال�صدار هذه ،هو ع�ضو جمل�س الإدارة املمثل ل�صكوك �صدارة واحد بي يف ،ويعمل ب�صفته ع�ضوا يف
جمل�س االدارة ونائب رئي�س امل�صدر .عمل لدى داو منذ عام  1982يف خمتلف الأدوار املحا�سبية .تخرج ال�سيد فيالنديا من جامعة �إك�سترينادر دي كولومبيا
دي �إك�سترينادو بدرجة البكالوريو�س يف علوم املحا�سبة واملالية وحا�صل على �شهادة يف املالية من جامعة دي لو�س �أنديز دي ،بوغوتا ،كولومبيا .ولد ال�سيد
فيالنديا يف  8نوفمرب  1960ويحمل اجلن�سية الكولومبية.
ال�سيد وائل بدر بلتاجي ،كما يف تاريخ ن�شرة اال�صدار هذه هو ع�ضو جمل�س الإدارة املمثل ل�صكوك �صدارة ثالثة بي يف ويت�صرف ب�صفته مدير امل�صدر .لدى
ال�سيد البلتاجي اكرث من  20عاما من اخلربة يف العمل مع �شركة �أرامكو ال�سعودية ،حيث تقلد عدة منا�صب يف جمال متويل امل�شاريع ومتويل ال�شركات ذات
ال�صلة ،مبا يف ذلك من�صب مدير متويل ال�شركات يف �أمانة �صندوق �شركة �أرامكو ال�سعودية .وكما يف تاريخ ن�شرة اال�صدار هذه ،فال�سيد البلتاجي هو �أمني
�صندوق �صدارة .وهو حا�صل على درجة البكالوريو�س يف علوم احلا�سب الآيل من جامعة بورتالند وعلى درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة راي�س،
وكالهما يف الواليات املتحدة الأمريكية .وقد �شغل من�صب ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة �أرامكو ال�سعودية لتكرير زيت الت�شحيم (لوبريف) ،وهي �شركة تكرير
نفط ،منذ عام  .2011ولد ال�سيد البلتاجي يف � 19إبريل  ،1969وهو �سعودي اجلن�سية.
ال�سيد نيل�س بريت فران�س م�سوتن ،كما يف تاريخ ن�شرة اال�صدار هذه ،هو ع�ضو جمل�س الإدارة املمثل ل�صكوك �صدارة �أربعة بي يف ،ويت�صرف ب�صفته ع�ضوا
يف جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي للم�صدر .وقد عمل لدى �شركة داو منذ عام  2000يف خمتلف وظائف متويل ال�شركات ،وهو ،كما يف تاريخ ن�شرة اال�صدار
هذه� ،أمني ال�صندوق امل�ساعد ل�صدارة .تخرج ال�سيد م�سوتن بدرجة املاج�ستري يف الهند�سة من جامعة لوفني الكاثوليكية ،وهو حا�صل على درجة املاج�ستري
يف �إدارة الأعمال من جامعة فلرييك لوفني جيرن للإدارة ،وكلها يف بلجيكا .ولد ال�سيد م�سوتن بتاريخ  29مايو  1976وهو بلجيكي اجلن�سية.
ال�سيد عبا�س علي الهالل� ،سعودي اجلن�سية ،ويتقلد كما يف تاريخ ن�شرة اال�صدار من�صب املدير العام للم�صدر ،حيث مت تعيينه مديرا عاما للم�صدر يف 24
دي�سمرب 2012م .كما عني يف �صدارة منذ عام  2012ك�أخ�صائي �ضريبة .ح�صل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،
الظهران ،اململكة العربية ال�سعودية.
وردت �صالحيات �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س يف ق�سم "معلومات عامة" من هذه الن�شرة.
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ويظهر �أدناه الهيكل التنظيمي الذي يظهر املنا�صب الإدارة الرئي�سية الأخرى لدى امل�صدر

›∏á«°SÉ°S’G äÉeóî∏d IQGó°U ácô°T - IQGOEG ¢ù
‘ »H óMGh ∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
‡ÉjófÓ«a OQGhOG `H á∏ã
¢ù«FôdG ÖFÉf

‘ »H ÚæKG ∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
‡êGƒ◊G ∫OÉY `H á∏ã
¢ù«FôdG

‘ »H á©HQCG ∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
‡øJƒ°ùe ¢ùfGôa äôH õ∏«f `H á∏ã

‘ »H áKÓK ∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
‡»LÉà∏H πFGh `H á∏ã

ΩÉ©dG ôjóŸG
∫Ó¡dG »∏Y ¢SÉÑY

IQGOE’G ¢ù∏› ÒJôµ°S
øjhCG »H OQÉ°ûàjQ

امل�صدر� :صدارة

مل ي�شهر �إع�سار �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة� ،أو الأع�ضاء املمثلني� ،أو �سكرتريها كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
مل ي�سبق �أن مت توظيف �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الأع�ضاء املمثلني� ،أو كبار التنفيذيني� ،أو �سكرتري ال�شركة لدى امل�صدر ،ب�صفة �إدارية �أو �إ�شرافية من
قبل �أي �شركة مت �إعالن �إع�سارها �أو �إفال�سها خالل اخلم�س �سنوات ال�سابقة.
لي�س لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة املمثلني� ،أو كبار التنفيذيني� ،أو �سكرتري ال�شركة لدى امل�صدر (مبا يف ذلك �أقاربهم والأطراف املنت�سبة لهم)� ،أي م�صلحة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأ�سهم �أو �أدوات الدين اخلا�صة بامل�صدر ويف حالة �أول �أربعة من �أ�صل خم�سة م�ساهمني يف امل�صدر (وهم �صكوك �صدارة اثنني
بي يف ،و �صكوك �صدارة واحد بي يف� ،صكوك �صدارة ثالثة بي يف� ،صكوك �صدارة �أربعة بي يف) ،ف�إنهم يت�صرفون �أي�ض ًا ب�صفة مدراء امل�صدر .وعلى وجه
التحديد ،ب�صفتهم كمدراء امل�صدر ،يتم تخ�صي�ص  1000من �أ�سهم ال�ضمان املطلوب من مدراء �شركات امل�ساهمة تقدميه وفقا للنظام الأ�سا�سي للم�صدر.
بلغ �إجمايل عدد �أ�سهم امل�صدر املخ�ص�صة لغر�ض تقدمي مثل هذا ال�ضمان � 4000سهم.
لي�س للم�صدر �أي �سوابق ت�شغيلية �أو ن�شاط جتاري �سابق ،وبالتايل مل ي�ستلم �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو ممثليهم� ،أو كبار التنفيذيني لدى امل�صدر �أي
دفعات خالل الثالث �سنوات ال�سابقة للإدراج.
كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إنه مل يحدث �أي انقطاع يف ن�شاط امل�صدر ،مما ي�ؤثر على �أو قد له ت�أثري على املركز املايل مل�صدر منذ  24دي�سمرب 2012م
(تاريخ ت�أ�س�س امل�صدر).
لي�س هناك �أي عقود خدمة حالية �أو مقرتحة بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الأع�ضاء املمثلني� ،أو كبار التنفيذيني املدرجني �أعاله (�أو �أقارب �أي منهم)
وامل�صدر.
لي�س هناك عقود �أو ترتيبات �سارية املفعول �أو مت�صورة يكون �أي ع�ضو جمل�س �إدارة� ،أو ع�ضو ممثل لع�ضو جمل�س الإدارة� ،أو �أي من كبار التنفيذيني املدرجني
�أعاله (�أو �أقارب �أي منهم) م�صالح منها فيما يتعلق بن�شاط امل�صدر
لي�س للم�صدر �أي جلان جمل�س �إدارة.
ال ميلك امل�صدر �أي ممتلكات ،مبا يف ذلك ح�ص�ص يف �أوراق مالية قائمة على �أ�سا�س التعاقد �أو غريها من الأ�صول التي قد تتعر�ض قيمتها للتقلبات �أو قد
يكون من ال�صعب التحقق منها على وجه اليقني ،والتي ت�ؤثر ب�شكل كبري على تقييم املركز املايل للم�صدر.
مل تطر�أ �أي تغيريات على ر�أ�س مال امل�صدر منذ ت�أ�سي�سه يف � 11صفر 1434هـ (املوافق  24دي�سمرب 2012م).
ال يوجد لدى امل�صدر يف تاريخ هذه الن�شرة �سيا�سة خا�صة بالإهالك .وال ميلك امل�صدر حاليا �أي �أ�صول ثابتة جوهرية ،ومن غري املتوقع �أن ميلك �أي �أ�صول
ثابتة جوهرية يف امل�ستقبل.
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ملخص وظائف كبار التنفيذيين التابعين للمصدر

الأ�ستاذ م�سوتن يقوم ب�صفته املدير التنفيذي لدى امل�صدر ب�إدارة الأن�شطة اليومية للم�صدر وتنفيذ كافة التعليمات ال�صادرة عن جمل�س �إدارة امل�صدر ورفع
تقارير �إلى جمل�س �إدارة امل�صدر.
الأ�ستاذ �أوين ب�صفته �أمني �سر جمل�س �إدارة امل�صدر يعترب م�س�ؤو ًال عن تدوين حما�ضر اجتماعات جمل�س �إدارة امل�صدر والقرارات املتخذة �أثناء تلك
االجتماعات واالحتفاظ بها ،بالإ�ضافة �إلى الوظائف الأخرى التي يتم توكيله بها من قبل جمل�س الإدارة.
الأ�ستاذ الهالل ب�صفته املدير العام يعترب م�س�ؤو ًال عن املها ّم املحددة من قبل جمل�س الإدارة والتي يتم توكيله بها من حني لآخر من قبل رئي�س جمل�س �إدارة
امل�صدر واملدير التنفيذي لدى امل�صدر.
موظفو المصدر

ال يوجد لدى املُ�صدّر �أي موظفني كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،ويتوقع �أن يكون لديه موظف واحد م�ستقب ًال.
المنازعات واإلجراءات القانونية

بح�سب علم املُ�صدّر ،ف�إنه ال توجد عليه يف تاريخ هذه الن�شرة �أي ق�ضايا �أو دعاوى (مبا يف ذلك �أي ق�ضايا �أو دعاوى ،قائمة وقيد النظر� ،أو هناك تهديد
برفعها) ميكن �أن يكون لها �أثر �سلبي ملمو�س على ن�شاط املُ�صدّر �أو و�ضعه املايل.
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وصف صدارة
يف  12مايو 2007م (املوافق  25ربيع الثاين 1428هـ) ،وقع ال�شركاء امل�ؤ�س�سون مذكرة تفاهم (عدلت و�أعيدت �صياغتها يف � 30سبتمرب 2010م) من �أجل
�إقامة امل�شروع يف اململكة ،ويت�ضمن امل�شروع �إن�شاء جممع متكامل ل�صناعة املواد الكيماوية واملواد البال�ستيكية بتكلفة تقدر حاليا مببلغ  19.3مليار دوالر
�أمريكي ،وذلك يف مدينة اجلبيل ال�صناعية الثانية على ال�ساحل ال�شرقي من اململكة.
يف � 8أكتوبر 2011م (املوافق1432/10/11هـ) ،وقع ال�شركاء امل�ؤ�س�سون اتفاقية �شركاء وافقوا مبوجبها من جملة �أمور �أخرى على ت�أ�سي�س �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة (با�سم �شركة �صدارة للكيميائيات) وفقا لأنظمة اململكة بغر�ض تنفيذ امل�شروع .وقد وافق ال�شريك التابع لأرامكو ال�سعودية وال�شريك التابع
لداو على امل�ساهمة يف ر�أ�سمال هذه ال�شركة بن�سبة  ٪65و  ،٪35على التوايل ،ب�شرط �أن يبيع ال�شريك �أرامكو ال�سعودية ،تبعا لظروف ال�سوق وب�شرط موافقة
اجلهات التنظيمية ،ن�سبة  ٪30من هذه ال�شركة �إلى �شركة قاب�ضة يتم ت�أ�سي�سها (ال�شركة العامة) ،لكي ُي�سمح للجمهور يف اململكة بامل�شاركة يف امل�شروع من
خالل طرح �أ�سهم يف ال�شركة العامة لالكتتاب العام الأويل.
ت�أ�س�ست �صدارة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وهي قائمة وتعمل وفقا لأنظمة اململكة وم�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة اجلبيل برقم  2055014427وتاريخ
1432/12/03هـ(املوافق � 30أكتوبر 2011م) ،وفقا لنظام ال�شركات ال�سعودي ونظام اال�ستثمار الأجنبي ،ورخ�صة اال�ستثمار ال�صناعي ال�صادرة عن الهيئة
العامة لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية رقم  ،1210321011644و�شروط و�أحكام عقد ت�أ�سي�س �صدارة امل�صدق من قبل كاتب العدل يف الهيئة العامة
لال�ستثمار يف مدينة الريا�ض يف ال�صفحة  ،18رقم  ،594املجلد  ،24وامل�ؤرخ يف 1432/11/21هـ (املوافق � 19أكتوبر 2011م) .والتعديل الذي �أدخل على
النظام الأ�سا�سي ل�صدارة وفق ما متت امل�صادقة عليه من قبل كاتب العدل يف الهيئة العامة للإ�ستثمار يف املنطقة ال�شرقية يف ال�صفحة  ،93رقم  ،92جملد
 22بتاريخ  1434/2/6هـ (املوافق  19دي�سمرب 2012م) ،عنوان �صدارة امل�سجل هو �ص.ب  ،11811 ،مدينة اجلبيل ال�صناعية  ،31961اململكة العربية
ال�سعودية .ول�صدارة �أي�ضا مكتب فرعي يف الظهران وم�سجل لدى الهيئة العامة لال�ستثمار مبوجب �سجل جتاري م�سجل يف مدينة اجلبيل برقم 2052002061
بتاريخ 1433/11/30هـ (املوافق  16اكتوبر  .)2012يقع الفرع يف الرتكي بزن�س بارك ،الظهران ،اململكة العربية ال�سعودية ،وعنوانه امل�سجل هو �ص .ب.
 ،11811مدينة اجلبيل ال�صناعية  ،31961اململكة العربية ال�سعودية.
�سيبقى ال�شريكان امل�ؤ�س�سان (مع مراعاة الظروف املو�صوفة يف الق�سم الوارد يف ن�شرة الإ�صدار هذه بعنوان "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية – اتفاقية
الأحكام العامة ال�شاملة – قيود نقل الأ�سهم") ،ويف جميع الأوقات ،طاملا كانت ال�صكوك غري م�سددة ،وما دام ال�شركاء الكبار يف �صدارة يحتفظون مبا ال
يقل عن  ٪51من �أ�سهم �صدارة يف الإجمايل بينهما ،على �أن ال تقل ح�صة الواحد منهما عن  ٪20كحد �أدنى.
كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،تعمل �صدارة ب�شكل تام وتدير �أعمالها اليومية .ولكن باعتبار �أن امل�شروع جديد بالكامل وقيد االن�شاء حاليا ،ف�إن �صدارة
لي�س لها تاريخ ت�شغيلي �سابق .وهي لن حت�صل على �أي �إيرادات ملمو�سة مادية حتى تبد�أ يف �إنتاج املنتجات وبيعها لعمالئها .الرجاء مراجعة ق�سم "عوامل
املخاطرة  -املخاطر املتعلقة ب�أعمال �صدارة وامل�صدر وامل�شروع " من ن�شرة الإ�صدار هذه.
كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،يبلغ ر�أ�س مال �صدارة امل�صرح به مبلغ  9.699.642.000ريال �سعودي ممثلة يف عدد � 969.964.200سهم عادي ،بقيمة
ا�سمية قدرها  10رياالت لكل �سهم .وال يوجد لدى �صدارة �أي فئات �أخرى قائمة من الأ�سهم امل�صدرة .وال يخ�ضع �أي جزء من ر�أ�س مال �صدارة يف الوقت
الراهن لأي خيار.
وكما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،ال يوجد لدى �صدارة �أي �أدوات دين قائمة غري م�سددة ولي�س لديها �أي �أدوات دين مت �إن�شا�ؤها ومل ت�صدر ،خالف الرتتيبات
املالية التي �أبرمتها من قبل (كما هو مو�ضح يف ن�شرة الإ�صدار هذه).
وكما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،مل يحث �أي انقطاع يف �أعمال �صدارة مما قد يكون له �أثر �سلبي على املركز املايل ل�صدارة خالل فرتة االثني ع�شر �شهر ًا
املا�ضية.
الهيكل التنظيمي لصدارة:

يدير �صدارة جمل�س �إدارة وجمعية عمومية .و�سوف يت�ألف جمل�س �إدارة ،قبل الطرح العام الأويل لأ�سهم ال�شركة العامة (�إذا حدث) ،من ثمانية �أع�ضاء مت
تعيينهم من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني .يحق لكل م�ساهم م�ؤ�س�س تر�شيح �أربعة �أع�ضاء جمل�س الإدارة قبل �إجراء عملية الت�صويت من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
على تعيني الأع�ضاء املر�شحني على النحو ال�سابق .يخ�ضع تعيني كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة للوفاء مبعايري الأهلية املتفق عليها من قبل امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سني .و�سيكون رئي�س جمل�س الإدارة مر�شحا من قبل ال�شريك �أرامكو ال�سعودية ونائب الرئي�س مر�شحا من ال�شريك داو� .أما بعد الطرح العام لأ�سهم
ال�شركة العامة (�إذا حدث) ،ف�سوف يحق لكل �شريك م�ؤ�س�س �أن يعني ثالثة �أع�ضاء يف املجل�س ،يف حني �سيحق لل�شركة العامة تعيني اثنني من �أع�ضاء جمل�س
الإدارة.
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ويبني الهيكل التنظيمي التايل العالقات التعاقدية الرئي�سية ل�صدارة (با�ستثناء ال�شركات التابعة غري العاملة وذات الأغرا�ض اخلا�صة) كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.

مالحظة :اتفاقيات ت�سويق ونقل منتجات داو ،واتفاقيات اخلدمات التقنية ،اتفاقيات ترخي�ص التقنية ،واتفاقيات توفري املواد املحفزة ت�ستفيد من �ضمانات
داو .يرجى االطالع على ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية" من ن�شرة اال�صدار هذه للح�صول على مزيد من التفا�صيل.
الرجاء الإطالع على ن�سخة �أكرب يف جدول 1
امل�صدر :املُ�صدر
الإ�شارات الواردة يف هذا املخطط البياين �إلى "داو" تعني داو �أو ال�شركات املن�سبة لها ،ح�سب مقت�ضى احلال .ف�ضال انظر "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية"

بالن�سبة لكيان داو الذي هو طرف يف كل اتفاقية من هذه االتفاقيات.

تتم مزاولة ن�شاط �صدارة عرب �أربعة خطوط عمل رئي�سية ،هي كالتايل:
الت�صنيع والهند�سة ،الذي يدير �أربعة �أق�سام للعمليات :ال�صيانة ،وهند�سة العمليات ،واملوثوقية ،البيئة وال�صحة وال�سالمة ( )EH&Sوبدء
العمل والت�شغيل التجريبي.
املالية ،الذي يدير وظائف املراقبة واخلزينة والتقييم االقت�صادي والتمويل التجاري.
الأعمال واخلدمات ،الذي يدير �سل�سلة التوريد ،والت�سويق واملبيعات ،وامل�شرتيات ،وتقنية املعلومات ،والتفاعل اال�سرتاتيجي والتكامل.
العالقات ال�صناعية ،الذي يدير خدمات املوارد الب�شرية واالجتماعية ،خدمات املكاتب ،اخلدمات اللوج�ستية� ،سيا�سات املوارد الب�شرية
والتطوير التنظيمي ،التوظيف ،الأمن ال�صناعي والوقاية من احلرائق ،التدريب والتطوير ،ال�ش�ؤون العامة واحلكومية ،وتن�سيق املوظفني املعارين.
جماالت �أخرى ،وت�شمل امل�ست�شار العام ،املراجعة والتدقيق ،التخطيط التجاري ،البيئة وال�صحة وال�سالمة ( ،)EH&Sوجممع القيمة
(.)Park Value
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت ت�شكيل فريق لإدارة امل�شروع والذي �سيبقى عامال حتى االنتهاء من بناء جممع �صدارة والت�شغيل التجريبي .و�سوف يتولى فريق �إدارة
امل�شروع مهام �إدارة الأعمال الهند�سية وال�شراء والبناء و�أن�شطة الت�شغيل املت�صلة بامل�شروع.
كما هو عليه احلال يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،لي�س هناك لدى �صدارة �سيا�سة خا�صة بالبحث والتطوير للمنتجات اجلديدة وعمليات الإنتاج.
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اإلدارة:

يحدد امللخ�ص التايل الأحكام املرجعية التي �ستعمل يف �إطارها كل جلنة من اللجان الإدارية ل�صدارة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
لجنة تنفيذ المشروع

هي اللجنة امل�س�ؤولة عن الإ�شراف على �أن�شطة �صدارة املتعلقة بت�صميم وهند�سة وبناء جممع �صدارة .وتت�ألف جلنة تنفيذ امل�شروع من �أربعة �أع�ضاء ،لكل
�شريك م�ؤ�س�س احلق يف تعيني ممثلني اثنني ك�أع�ضاء يف جلنة تنفيذ امل�شروع .ويكتمل الن�صاب القانوين لأي اجتماع من اجتماعات جلنة تنفيذ امل�شروع يف
حال ح�ضور كافة �أع�ضاء اللجنة بالأ�صالة �أو بالإنابة من خالل وكيل مفو�ض ومبلغ ح�سب الأ�صول .وتتخذ جلنة تنفيذ امل�شروع قراراتها عن طريق الت�صويت
الإيجابي بالإجماع من كافة �أع�ضاءها .و�سيتم يف تاريخ اكتمال اجناز امل�شروع حل جلنة تنفيذ امل�شاريع وتويل الفريق الإداري التابع ل�صدارة كافة امل�س�ؤوليات
املتبقية لتلك اللجنة.
لجنة التدقيق  /المراجعة

تتولى جلنة املراجعة م�س�ؤولية مراجعة و�ضمان كفاية وفعالية ال�سيا�سة املحا�سبية ل�صدارة ونظام ال�ضوابط الرقابية الداخلية لدى �صدارة واملوافقة على
خطط املراجعة الداخلية وتوجيهها والإ�شراف على �إعداد البيانات املالية ،والتو�صية بتعيني مراجعي احل�سابات اخلارجيني كمراجع م�ستقل ،و�ضمان توفري
الو�صول املطلوب من قبل املراجع امل�ستقل �إلى دفاتر �صدارة و�إلى �سجالتها وموظفيها وو�صول �أي مراجعني معينني من قبل امل�ساهمني الأفراد� ،سواء ب�صورة
م�شرتكة �أو منف�صلة ،لإجراء عمليات مراجعة احل�سابات نيابة عنهم .وقبل قبول �شريك ال�شركة العامة ك�شريك� ،سوف تت�شكل جلنة املراجعة من �أربعة
مدراء ،لكل �شريك م�ؤ�س�س احلق يف تعيني اثنني من �أع�ضاء جمل�س �إدارته املر�شحني من قبله ك�أع�ضاء يف جلنة املراجعة.
بعد قبول دخول �شريك ال�شركة العامة ك�شريك� ،سوف تت�شكل جلنة املراجعة من ثالثة مدراء يحق لكل �شريك م�ؤ�س�س و�شريك ال�شركة العامة يف تعيني ع�ضو
واحد من �أع�ضاء جمل�س �إدارته املر�شحني من قبله ب�صفة ع�ضو ًا يف جلنة املراجعة .وال يجوز تعيني �أع�ضاء يف جلنة املراجعة من �أع�ضاء فريق �إدارة �صدارة.
اللجنة المالية

اللجنة املالية هي اللجنة امل�س�ؤولة عن تن�سيق كافة عنا�صر ديون امل�شروع وعن اقرتاح توقيت وحجم كافة توزيعات الأرباح وفقا ل�سيا�سة توزيع الأرباح لدى
�صدارة .وتتكون اللجنة املالية من �أربعة �أع�ضاء لكل �شريك م�ؤ�س�س احلق يف تعيني اثنني من �أع�ضاء جمل�س �إدارته ممن ير�شحهم ك�أع�ضاء يف جلنة املالية.
لجنة التعويضات

جلنة التعوي�ضات هي امل�س�ؤولة عن و�ضع �سيا�سات عامة حول التوظيف ،والتعوي�ضات ،واملزايا الوظيفية املنطبقة على كافة موظفي �صدارة .وينبغي تطوير
�سيا�سة التوظيف والتعوي�ض اخلا�صة ب�صدارة وتطبيقها بالكامل بطريقة ت�ستهدف االن�سجام مع الأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ،وم�ستقلة
عن ال�شركاء امل�ؤ�س�سني ودون الرجوع �إليهم .وتتكون جلنة التعوي�ضات من �أربعة مدراء لكل �شريك م�ؤ�س�س احلق يف تعيني ع�ضوين من جمل�س �إدارته املر�شحني
من قبله ك�أع�ضاء يف جلنة التعوي�ضات.
لجنة الصحة والسالمة والبيئة واألمن

تتولى جلنة ال�صحة وال�سالمة والبيئة والأمن امل�س�ؤولية ملراقبة االلتزام ب�سيا�سات ال�صحة وال�سالمة والبيئة والأمن .وتت�ألف جلنة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
والأمن من �أربعة مدراء لكل �شريك م�ؤ�س�س احلق يف تعيني ع�ضوين من جمل�س �إدارته املر�شحني من قبله ك�أع�ضاء يف جلنة ال�صحة وال�سالمة والبيئة والأمن.
لجنة األخالق وااللتزام

تنفذ جلنة الأخالق وااللتزام الواجبات وامل�س�ؤوليات املناطة بها من حني لآخر من قبل جمل�س �إدارة �صدارة .وقبل قبول �شريك ال�شركة عامة ك�شريك،
تت�شكل جلنة الأخالق وااللتزام من �أربعة �أع�ضاء ،لكل �شريك م�ؤ�س�س احلق يف تعيني ع�ضوين من جمل�س �إدارته املر�شحني من قبله ك�أع�ضاء يف جلنة ك�أع�ضاء
يف جلنة الأخالق وااللتزام .وبعد قبول دخول �شريك ال�شركة العامة ك�شريك ،تت�شكل جلنة الأخالق وااللتزام من ثالثة �أع�ضاء ،لكل �شريك م�ؤ�س�س و�شريك
ال�شركة العامة احلق يف تعيني ع�ضو واحد يف جلنة الأخالق وااللتزام.
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اإلدارة:

جمل�س الإدارة
يوفر اجلدول التايل بع�ض املعلومات املتعلقة ب�أع�ضاء جمل�س �إدارة �صدارة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه:
اال�سم

ال�صفة

املن�صب

تاريخ التعيني

اجلن�سية

عبدالرحمن بن فهد الوهيب

الرئي�س

ال�شريك �أرامكو ال�سعودية

�سعودي

 23مايو 2012م

�أحمد عثمان اخلويطر

ع�ضو

ال�شريك �أرامكو ال�سعودية

�سعودي

� 30أكتوبر 2011م

عبدالعزيز حممد القدميي

ع�ضو

ال�شريك �أرامكو ال�سعودية

�سعودي

� 30أكتوبر 2011م

توفيق حمد القب�ساين

ع�ضو

ال�شريك �أرامكو ال�سعودية

�سعودي

� 30أكتوبر 2011م

جيم�س د .مكلفيني

نائب الرئي�س

ال�شريك داو

بريطاين

� 30أكتوبر 2011م

كارول �إيه وليامز

ع�ضو

ال�شريك داو

�أمريكي

 1يناير 2013م

هوارد انقرليدر

ع�ضو

ال�شريك داو

�أمريكي

� 30أكتوبر 2011م

ويليام ات�ش ويدمان

ع�ضو

ال�شريك داو

�أمريكي

� 30أكتوبر 2011م

امل�صدر� :صدارة

مت تعيني مايكل ل� .أومري ك�سكرتري ملجل�س الإدارة بتاريخ � 30أكتوبر 2011م.
وفيما يلي التفا�صيل املتعلقة بع�ضوية �أع�ضاء املجل�س ال�سابقة �أو احلالية يف جمال�س �إدارة �شركات �أخرى:
اال�سم
عبدالرحمن بن فهد الوهيب

ا�سم ال�شركة

2009م 2012 -م

�إنتاج النفط

2012م حتى الآن

خدمات الزيت

موتيفا �إنرتبرايزز �أل �أل بي
�شركة تكرير �أرامكو ال�سعودية �شل
()SASREF
برتو رابغ
م�صفاة �أرامكو ال�سعودية موبيل
()SAMREF
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
�أ�س �أويل – كوريا اجلنوبية

2012م حتى الآن
 2013حتى الآن
2009م 2012 -م

نقل الزيت/الهيدروكربونات
خدمات الزيت
تكرير النفط

 2005حتى 2007
 2004حتى 2008

الكيماويات
تكرير النفط

 2002حتى 2005
 1999حتى 2003

�أنظمة الطاقة
التكرير والكيماويات

�شوا �شل

2011م حتى الآن

م�صفاة الكيماويات
تكرير/توزيع النفط  /قطاع جتارة
التجزئة وال�سوالر

واعد WA’ED

2012-2011م

مركز �أرامكو ال�سعودية لريادة
الأعمال
برتون كوربوري�شن
�شركة عمليات اخلليج

 2005حتى 2007
 2011م حتى الأن

�إنتاج النفط

هيئة البرتوكيماويات والكيماويات
اخلليجية

2012م حتى الآن

البرتوكيماويات  /الكيماويات

�شركة �أرامكو ال�سعودية للطاقة

2012م حتى الآن

ر�أ�س املال املغامر

�شركة عمليات �أرامكو اخلليج
()AGOC
�شركة �أرامكو ال�شرق الأق�صى
(بكني) خلدمات الأعمال
�شركة فيال البحرية العاملية املحدودة

�أحمد عثمان اخلويطر

عبدالعزيز حممد القدميي

تاريخ الع�ضوية

القطاع الذي تعمل فيه ال�شركة

تكرير/توزيع النفط  /جتارة التجزئة
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ا�سم ال�شركة

اال�سم

(فوجيان للتكرير
والبرتوكيماويات FREP
�شركة (�سينوبيك �سنمي
(فوجيان) للنفط املحدودة

تاريخ الع�ضوية

القطاع الذي تعمل فيه ال�شركة

2010م حتى الآن

الزيت /والغاز

2010م حتى الآن

الزيت /والغاز

SSPC

�شركة ينبع �أرامكو �سينوبيك
للتكرير (يا�سرف)

 2009حتى 2011

الزيت /والغاز

توفيق حمد القب�ساين

�شركة خدمات �أرامكو بي يف
معهد البرتول الأمريكي ()API
موتيفا �إنرتبرايزيز
(�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)
�شركة التكرير ال�سعودية.

2011م حتى الآن
2009م حتى الآن
2009م حتى الآن
2009م حتى الآن

اخلدمات يف الواليات املتحدة الأمريكية
الزيت /والغاز
النفط والغاز – �أدنى ال�سيل
النفط والغاز – �أدنى ال�سيل

جيم�س د .مكلفيني

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

كارول ويليامز

جامعة كارنيج ميلون
زيب �إنك

 2012حتى الآن
 2012حتى الآن

تعليم
حلول تنظيف مهنية

داو ميت�سوي كلور�-ألكالي �أل
�أل �سي

2011م حتى الآن

كيماويات

داو للعلوم الزراعية (�شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة)

2012م حتى الآن

الزراعة

2012م حتى الآن

دعم برامج وم�ؤ�س�سات
()Michigan Boy Scout

وولفرين بانكورب
()Wolverine Bancorp

2011م حتى الآن

القطاع املايل

م�ؤ�س�سة البي�س بول يف ميت�شيغان

2009م حتى الآن

دعم م�ؤ�س�سات ال�شباب الإقليمية

احلفاظ على �أمريكا جميلة
(Keep America
)Beautiful

2006م حتى الآن

منظمة غري ربحية

جمل�س �أمناء جامعة �سنرتال
ميت�ش�سغان

2013م حتى الآن

التعليم

هوارد اجنرليدر

(Michigan Crossroads

Council, Boy Scouts of
)America

ويليام ات�ش ويدمان
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اال�سم

ا�سم ال�شركة

تاريخ الع�ضوية

القطاع الذي تعمل فيه ال�شركة

داو للعلوم الزراعية (�شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة)

2010م حتى الآن

التعليم

�شركة داو كورنينغ

2010م حتى الآن

الت�صنيع  /ال�سيليكونات

�شركة م�ؤ�س�سة ميت�شيغان للبيزبول

2008م حتى الآن

دعم منظمات ال�شباب الإقليمية

مد ميت�شيغان لل�صحة

2008م حتى الآن

الرعاية ال�صحية

MidMichigan Health

مايكل ل� .أومري

مركز مد ميت�شيغان الطبي
ميدالند

2004م حتى الآن

الرعاية ال�صحية

احتاد ائتمان موظفي داو كيميكال

2000م حتى الآن

القطاع املايل

�شركة �أرامكو للنقل اجلوي
�شركة طريان ارامكو
�شركة �أرامكو كابيتال (�شركة
ذات م�س�ؤولية حمدودة)
�شركة �أرامكو للخدمات املالية
كلني كاريبيان كورب ()CCC
�شركة ارامكو خلدمات التدريب
�شركة �أرامكو Associated
�شركة �أرامكو للخدمات
ال�شركة ال�سعودية للبرتول الدولية
ال�شركة ال�سعودية للتكرير
كلني كاريبيان كورب ()CCC
وي�سرتن �أتال�س �إنرتنا�شيونال

2004
 2003حتى 2011
 2001حتى 2007

الزيت /والغاز
الزيت /والغاز
الزيت /والغاز

 1995حتى 2011
 1995حتى 1996
 1996حتى 2011
 1991حتى 2011
 1991حتى 2011
 1991حتى 2011
 1991حتى 2011
 2000 ;1994 - 1990حتى 2009
 1987حتى 1988م

الزيت /والغاز
الزيت /والغاز
الزيت /والغاز
الزيت /والغاز

الزيت /والغاز
الزيت /والغاز
الزيت /والغاز

Western Atlas

.International, Inc
امل�صدر� :صدارة

ال يوجد لأع�ضاء جمل�س �إدارة �صدارة �أي م�صالح مالية �أو م�صلحة ملكية يف �صدارة ،وجميعهم غري تنفيذيني وهم موظفون �إما من قبل ال�شريك داو �أو من
قبل ال�شريك �أرامكو.
وفيما يلي نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة �صدارة:
عبدالرحمن بن فهد الوهيب ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،هو النائب الأول للرئي�س ،عمليات ما بعد الإنتاج ب�أرامكو ،وهو ع�ضو يف �شركة �أرامكو
ال�شرق الأق�صى للخدمات (بكني) للخدمات الأعمالية املحدودة ،و�شركة فيال للنقل البحري املحدودة ،وع�ضو جمل�س �إدارة موتيفا �إنرتبراي�س �أل �أل �سي،
وممثل م�ساهم يف �شركة �أرامكو ال�سعودية �آ�سيا املحدودة ،و�أرامكو ال�سعودية لل�ضمان املحدودة ،ال�سعودية وع�ضو يف جمعية التعليم التنظيمي .وهو يعمل لدى
�أرامكو ال�سعودية منذ �أكرث من  36عاما تقلد خاللها العديد من املنا�صب التنفيذية الهند�سية والت�شغيلية .تخرج الأ�ستاذ الوهيب من جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن ،الظهران ،اململكة ،حامال �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية ،وهو حائز على درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا،
ريفر�سايد ،الواليات املتحدة الأمريكية .وقد ولد الأ�ستاذ الوهيب يف  6مار�س 1954م وهو �سعودي اجلن�سية.
�أحمد اخلويطر ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،هو كبري املهند�سني يف �أرامكو ال�سعودية .وقبل تعيينه يف هذا املن�صب� ،شغل عدة منا�صب �أبرزها مدير
ق�سم الأعمال اجلديدة والتقييم .وهو �أي�ضا ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شوا �شل �سيكيو كيه كيه ،وهي �شركة يابانية رائدة يف جمال الطاقة وتعمل يف تكرير النفط
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وتوزيعه والطاقة ال�شم�سية والكهرباء ،ويف جمل�س �إدارة �شركة اخلليج العربي للنفط ،و�شركة �أرامكو عمليات اخلليج .ويحمل الأ�ستاذ اخلويطر �شهادة يف
الهند�سة الكيميائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الظهران ،اململكة .وقد ولد الأ�ستاذ اخلويطر يف � 1سبتمرب 1966م وهو �سعودي اجلن�سية.
عبدالعزيز حممد القدميي ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،هو نائب الرئي�س لق�سم الكيمياء يف �أرامكو ال�سعودية ،وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أرامكو
ال�سعودية للطاقة ذات م�س�ؤولية حمدودة و�شركة �سينوبيك �سينمي للبرتوكيماويات و�شركة فوجيان للتكرير والبرتوكيماويات ،وهو م�ساهم وممثل يف �شركة
�أرامكو توتال للتكرير والبرتوكيماويات .وعمل قبل ذلك مبن�صب نائب الرئي�س لإدارة تطوير الأعمال اجلديدة .ويحمل الأ�ستاذ القدميي �شهادة يف هند�سة
البرتول من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الظهران ،اململكة .وهو حا�صل على درجة ماج�ستري يف الإدارة من كلية �سلون  Sloanللإدارة من جامعة MIT
يف الواليات املتحدة الأمريكية .وقد ولد الأ�ستاذ القدميي يف  28نوفمرب 1962م وهو �سعودي اجلن�سية.
توفيق حمد القب�ساين ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ي�شغل ال�سيد توفيق القب�ساين مدير عام �إدارة امل�شاريع يف املنطقة اجلنوبية .وقبل تعيينه يف
وظيفته احلالية� ،شغل من�صب رئي�س �شركة التكرير ال�سعودية املحدودة ،وقبل ذلك تقلد ال�سيد القب�ساين عدة منا�صب مبا يف ذلك مدير ًا لربنامج منيفة،
ومدير �إدارة تن�سيق امل�شاريع امل�شرتكة ب�أرامكو ال�سعودية ملنطقة �آ�سيا وكذلك رئي�س معهد �إدارة امل�شاريع العربية لفرع منطقة اخلليج العربي .وهو حاليا ع�ضو
يف جمل�س �إدارة �شركة �أرامكو للخدمات .ال�سيد القب�ساين حا�صل على �شهادة يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،الظهران ،اململكة
العربية ال�سعودية (1981م) .ولد ال�سيد القب�ساين يف  22يناير 1958م وهو �سعودي اجلن�سية.
جيم�س د .مكلفيني ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،هو النائب الأول للرئي�س يف داو ،ورئي�س مكتب م�شروع �صدارة التابع لداو .وهو موظف لدى داو
منذ عام 1982م .تقلد خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية املنا�صب التالية لدى داو :رئي�س داو يف منطقة دول �آ�سيا املطلة على املحيط الهادي وال�صني العظمى
(فرباير 2006م – �سبتمرب 2009م) ،نائب الرئي�س الأول ملنتجات الأداء املتخ�ص�صة (�سبتمرب 2009م – يوليو 2010م) ،نائب الرئي�س الأول للم�شاريع
العمالقة (�أغ�سط�س 2010م – �أغ�سط�س 2011م) ،وقد عني يف من�صبه احلايل يف �سبتمرب 2011م .وهو حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة
الكيميائية من جامعة �سيدين� ،أ�سرتاليا .وقد ولد الأ�ستاذ الوهيب يف  31مار�س 1958م وهو بريطاين اجلن�سية.
كارول �إيه .ويليامز ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،هي نائبة الرئي�س التنفيذي للعمليات ،ل�شركة داو .عملت لدى داو منذ عام 1980م .وخالل ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية �شغلت املنا�صب التالية يف �شركة داو ،رئي�سة ق�سم املواد الكيميائية والطاقة�( ،سبتمرب 2010م �إلى �سبتمرب 2011م) ،نائب الرئي�س الأقدم
للكيماويات الأ�سا�سية (�سبتمرب 2009م وحتى �سبتمرب 2010م) ،ونائب الرئي�س لواجهة ال�سوق ،ل�ش�ؤون تطوير الأعمال والرتاخي�ص (�سبتمرب 2007م �إلى
�سبتمرب 2009م) .وعينت يف من�صبها احلايل يف �سبتمرب 2011م .ح�صلت ال�سيدة ويليامز على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة
كارنيجي ميلون ،كما �أكملت التعليم على امل�ستوى التنفيذي من جامعة �إنديانا ،كلية الدرا�سات العليا لإدارة الأعمال وكلها يف الواليات املتحدة الأمريكية .ولد
ال�سيد ويليامز يف � 2أبريل 1958م ،وهي �أمريكية اجلن�سية.
هاوارد �أوجنرليدر ،ي�شغل حاليا كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،من�صب نائب الرئي�س التنفيذي ل�شركة داو ،ويعمل ع�ضوا يف اللجنة التنفيذية ل�شركة داو
املكونة من خم�سة �أع�ضاء .وهو الع�ضو امل�س�ؤول عن الإ�شراف على �أعمال املواد املتقدمة .وت�شمل م�س�ؤوليات عمله الإ�شراف على قطاعات انتاج مواد الطالء
وحلول البينة التحية وقطاع املواد الإلكرتونية والوظيفية التابعة ل�شركة داو .وهو موظف لدى داو منذ عام 1990م .وتقلد خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية
املنا�صب التالية لدى داو :نائب الرئي�س التجاري يف �أمريكا ال�شمالية للبال�ستيكيات الأ�سا�سية (2006م2008-م) ،نائب رئي�س داو لعالقات امل�ستثمرين
(2011 -2008م) ،ورئي�س قطاع بال�ستيكيات الأداء (2011م2012 -م) .ويحمل الأ�ستاذ �أوجنرليدر درجة البكالوريو�س من جامعة تك�سا�س يف �أو�سنت،
ودرجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا  -لو�س اجنلو�س .ويعمل حاليا ع�ضوا يف جلنة الأع�ضاء لدى �شركة داو للعلوم الزراعية ،وكذلك
ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة �شركة ولفريين بانكورب (املدرجة يف م�ؤ�شر نازداك .) NASDAQ:WBKCوجمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة ()Keep America Beautiful
(وهي م�ؤ�س�سة غري ربحية) ،وجمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة البيزبول ميت�شيغان �إنك ،وجمل�س �إدارة جمل�س كور�س رودز يف ميت�شيغان .وقد ولد ال�سيد �أوجنرليدر يف
� 30أغ�سط�س 1954م ،ويحمل اجلن�سية الأمريكية.
ويليام �إت�ش ويدمان ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،هو نائب الرئي�س التنفيذي وكبري امل�سئولني املاليني ب�شركة داو .ويعمل لدى داو منذ عام 1976م.
تقلد خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية املنا�صب التالية لدى داو :نائب الرئي�س ومراقب ال�شركة (مايو 2006م – نوفمرب 2009م) ،كبري امل�س�ؤولني املاليني املكلف
(نوفمرب 2009م -مار�س 2010م) ،وقد مت تعيينه يف من�صبه احلايل يف مار�س 2010م ،وال�سيد ويدمان حا�صل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من
جامعة ميت�شيغان املركزية ،الواليات املتحدة الأمريكية .وقد ولد ال�سيد ويدمان يف  28يونيو 1954م ويحمل اجلن�سية الأمريكية.
المسؤولون التنفيذيون

يقوم على �إدارة الأعمال اليومية ل�صدارة فريق �إدارة معني من قبل جمل�س الإدارة ،وكانت ت�شكيلة هذا الفريق يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه على النحو التايل:
اال�سم
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ال�صفة

مر�شح من قبل:

تاريخ التعيني

زياد اللبان (�سعودي)

كبري امل�س�ؤولني التنفيذيني

ال�شريك �أرامكو ال�سعودية

� 10أكتوبر 2012م

لو�شيانو بويل (�سوي�سري)

كبري امل�س�ؤولني املاليني

ال�شريك داو

� 30أكتوبر 2011م

وليد الزبريي (�سعودي)

نائب الرئي�س للأعمال واخلدمات

ال�شريك �أرامكو ال�سعودية

� 1أغ�سط�س 2012م

ر .يل تر�ستي (امريكي)

نائب الرئي�س ل�ش�ؤون الت�صنيع والهند�سة

ال�شريك داو

� 30أكتوبر 2011م

حممد طويلع ال�سليمي
(�سعودي)

نائب الرئي�س ل�ش�ؤون العالقات ال�صناعية

ال�شريك �أرامكو ال�سعودية

� 30أكتوبر 2011م

مايكل ل� .أومري (امريكي)

امل�ست�شار العام

ال�شريك �أرامكو ال�سعودية

� 30أكتوبر 2011م

امل�صدر� :صدارة

نورد فيما يلي ال�سري الذاتية املخت�صرة لأع�ضاء فريق الإدارة التنفيذية ل�صدارة:
زياد اللبان ،ي�شغل حاليا كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،من�صب الرئي�س التنفيذي ل�صدارة .ولديه  30عاما من اخلربة يف العمل لدى �شركة �أرامكو
ال�سعودية ويف �أعمال �شركات النفط والغاز والبرتوكيماويات يف كل من قطاعي التنقيب واالنتاج والتكرير والتوريد والتوزيع والكيماويات .وقد عمل الأ�ستاذ
اللبان قبل التحاقه ب�صدارة ،يف من�صب الرئي�س واملدير التنفيذي ل�شركة برتورابغ ( .)2012-2009و�شركة برتورابغ هي �شركة مدرجة ومتداولة يف
�سوق الأ�سهم ال�سعودية .وتعود ملكية �أ�سهم �شركة برتورابغ �إلى �أرامكو ال�سعودية بن�سبة  ٪37.5و�شركة �سوميتومو كيميكال بن�سبة  ٪37.5و  ٪25للجمهور
ال�سعودي .قبل ت�سلمه من�صبه يف �شركة برتورابغ� ،شغل الأ�ستاذ اللبان يف الفرتة ( )2009-2007من�صب الرئي�س واملدير التنفيذي ل�شركة التكرير ال�سعودية
( )SRIوالتي ت�أ�س�ست يف هيو�سنت ،تك�سا�س .وكان خالل تلك الفرتة م�س�ؤوال عن �إدارة ح�صة �شركة التكرير ال�سعودية يف �شركة موتيفا� ،إحدى �أكرب ال�شركات
الأمريكية املعروفة يف جمال م�صايف النفط حيث متلك ثالث م�صاف مدعومة ب�شبكة ت�سويق ت�ضم ما يقرب من  8.000حمطة حمروقات حتمل عالمة �شل
التجارية يف املناطق اجلنوبية وال�شرقية يف الواليات املتحدة الأمريكية .وتعد م�صفاة بورت �آرثر يف تك�سا�س امل�صفاة الرئي�سية ل�شركة موتيفا وتنتج 600.000
برميل من املحروقات يوميا ،مما يجعلها �أكرب م�صفاة نفط يف الواليات املتحدة الأمريكية .وقد مت االنتهاء من �أعمال تو�سعة م�صفاة بورت �آرثر وبد�أت
امل�صفاة يف االنتاج يف �شهر مار�س  .2012وقد تقلد الأ�ستاذ اللبان خالل فرتة عمله لدى �شركة �أرامكو ال�سعودية جمموعة وا�سعة من امل�س�ؤوليات يف جمايل
�أعمال املنبع وامل�صب يف �شركات النفط والغاز .وت�شمل تلك اخلربة العمل مع �شركة �إك�سون للإنتاج والبحوث يف هيو�سنت يف تك�سا�س ملدة عام ،كما عمل مع
�شركة برتون كوربوري�شن يف الفلبني مبن�صب نائب الرئي�س ل�ش�ؤون التخطيط ملدة ثالثة �أعوام .وخالل فرتة عمله يف الفلبني ،عمل الأ�ستاذ اللبان �أي�ضا ع�ضوا
يف جمل�س �إدارة �شركة برتون ورئي�سا ل�شركة ( ،)Ovincorوهي �شركة ت�أمني تابعة ل�شركة برتون التي تتخذ من برمودا مقرا لها .ويحمل الأ�ستاذ اللبان درجة
البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف اململكة العربية ال�سعودية وعلى درجة املاج�ستري يف هند�سة البرتول من جامعة
�ستانفورد يف الواليات املتحدة الأمريكية.
لو�شيانو بويل ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،هو كبري امل�سئولني املاليني ل�صدارة .وت�شمل خربته ال�سابقة عمله مبن�صب املدير املايل ل�شركة داو �أوروبا
( GmbHو )MEAFيف �سبتمرب 2010م ،ومن�صب املدير املايل الإقليمي ملنطقة �آ�سيا  /املحيط الهادي .ويحمل الأ�ستاذ بويل درجة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال من جامعة �سيتي يف زيوريخ� ،سوي�سرا.
وليد الزبريي ،ي�شغل حاليا كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،من�صب نائب الرئي�س ل�ش�ؤون الأعمال واخلدمات يف �صدارة .قبل تعيينه يف هذا املن�صب،
�شغل الأ�ستاذ الزبريي من�صب م�ست�شار �أول لنظم املعلومات يف �شركة �أرامكو ال�سعودية .كما تقلد الأ�ستاذ الزبريي خالل فرتة عمله مع �أرامكو ال�سعودية
منا�صب �إدارية عدة ،منها مدير �إدارة م�ساندة تطبيقات اخلدمات ،حيث �أ�شرف على �أكرث من  175موظفا مهنيا .وميلك الأ�ستاذ الزبريي ما يزيد على 25
عاما من اخلربة ،وقبل عمله يف من�صب م�ست�شار �أول نظم املعلومات يف �شركة �أرامكو ال�سعودية� ،شغل منا�صب �أخرى منها م�ست�شار نظم املعلومات حيث كان
يدير مبادرة بكلفة  90مليون دوالر لأمتتة ودمج النظم الطبية ،و�أخ�صائي نظم معلومات حيث عمل ع�ضوا يف فريق عمل االنتقال للألفية اجلديدة  Y2Kوهو
الفريق الذي �أجرى تقييم �أنظمة وزارة الداخلية متهيدا لالنتقال �إلى االلفية اجلديدة  .Y2Kويحمل الأ�ستاذ الزبريي �شهادة البكالوريو�س يف علوم احلا�سب
الآيل من جامعة مي�شيغان الغربية ،الواليات املتحدة الأمريكية.
ر .يل تر�ستي ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،هو نائب الرئي�س ل�ش�ؤون الت�صنيع والهند�سة ب�صدارة .ويعمل الأ�ستاذ تر�ستي لدى داو منذ عام 1980م وهو
يحمل �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة ترينتي يف �سان انطونيو بوالية تك�سا�س ،الواليات املتحدة الأمريكية.
حممد ال�سليمي ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،هو نائب الرئي�س ل�ش�ؤون العالقات ال�صناعية يف �صدارة .وهو يعمل ب�أرامكو ال�سعودية منذ �أكرث من 22
عاما �شغل خاللها منا�صب خمتلفة يف ال�شركة .ويحمل الأ�ستاذ ال�سليمي درجة املاج�ستري يف ال�سلوك التنظيمي من جامعة والية كاليفورنيا ،الواليات املتحدة
الأمريكية.
مايكل ل� .أومري ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،هو امل�ست�شار العام ل�صدارة .وت�شمل خربته ال�سابقة عمله ع�ضوا يف الإدارة القانونية لدى  ،ASCوي�شغل
منذ ذلك احلني مراكز �إدارية يف كل ال�شركات املنت�سبة لأرامكو ال�سعودية يف الواليات املتحدة �إما �سكرتريا ملجل�س �إدارة ال�شركة �أو م�ساعدا ل�سكرتري املجل�س،
ويعمل بهذه ال�صفة منذ �أكرث من اثنني وع�شرين ( )22عاما من مكاتب هيو�سنت بوالية تك�سا�س .،وقد تخرج الأ�ستاذ �أومري من كلية بيت�س للقانون التابعة
جلامعة هيو�سنت ،الواليات املتحدة الأمريكية يف عام 1979م وحاز على ع�ضوية نقابات املحامني املحلية والفدرالية يف تك�سا�س وهاواي.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

وفيما يلي خمطط الهيكل التنظيمي الذي يظهر املنا�صب الإدارية الرئي�سية يف �صدارة:
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امل�صدر� :صدارة

�إن �أيا من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني �أو �سكرتري ال�شركة يف �صدارة (مبا يف ذلك �أقاربهم) ال ميلك �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة يف الأ�سهم �أو �أدوات الدين اخلا�صة ب�صدارة �أو املُ�صدِ ر.
با�ستثناء عقود اخلدمة بني �صدارة ورئي�سها التنفيذي ومديرها املايل ،ف�إنه لي�س هناك عقود عمل قائمة �أو مقرتحة بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار
امل�س�ؤولني التنفيذيني املذكورين �أعاله (�أو �أي قريب لأي منهم) و�صدارة وال تقوم �صدارة مبنح �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أي تعوي�ضات �أو مزايا ب�صفتهم �أع�ضاء
جمل�س �إدارة لدى �صدارة.
كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،مل يتم الإعالن عن �إفال�س �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة �صدارة �أو �إدارتها التنفيذية �أو �سكرتري املجل�س.
ملخص وظائف كبار التنفيذيين التابعين لصدارة

ب�صفته الرئي�س التنفيذي يعترب الأ�ستاذ زياد اللبان امل�س�ؤول التنفيذي الأول ل�صدارة وميثل �صدارة �أمام اجلهات احلكومية والهيئات الق�ضائية واجلهات
العامة وغريها من الأ�شخا�ص .مع اخل�ضوع لأحكام اتفاقية امل�ساهمني ،وهو م�س�ؤول عن الإدارة العامة والتنفيذية ل�صدارة والت�سيري اليومي لأعمالها
وعملياتها ،وتنفيذ القرارات املتخذة من قبل جمل�س �إدارة �صدارة.
ب�صفته كبري امل�سئولني املاليني يعترب الأ�ستاذ بويل م�س�ؤو ًال عن الإ�شراف على ال�ش�ؤون املالية اخلا�صة ب�صدارة ،كما ي�شرف على �إعداد القوائم املالية ل�صدارة
والتزاماتها ذات ال�صلة جتاه م�ساهمي �صدارة ،وينفذ املها ّم الأخرى املحددة من قبل جمل�س �إدارة �صدارة واملناطة به من قبل امل�س�ؤول املايل الرئي�سي .ويرفع
تقارير عن مركز �صدارة املايل من حني لآخر للم�س�ؤول املايل الرئي�سي ويف اجتماعات جمل�س الإدارة وذلك لدى طلب �أي ع�ضو.
ب�صفته نائب الرئي�س ل�ش�ؤون الأعمال واخلدمات يقوم الأ�ستاذ الزبريي بالإ�شراف على الت�سويق واملبيعات وال�ش�ؤون اخلا�صة ب�سل�سلة التوريد ل�صدارة ،كما
ينفذ �أي مهام �أخرى حمددة من قبل جمل�س �إدارة �صدارة واملناطة به من حني لآخر من قبل الرئي�س التنفيذي .ويرفع تقارير عن �سري �أعمال �صدارة من
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حني لآخر للرئي�س التنفيذي ويف اجتماعات جمل�س الإدارة وذلك لدى طلب �أي ع�ضو.
ب�صفته نائب الرئي�س ل�ش�ؤون الت�صنيع والهند�سة ،يقوم الأ�ستاذ تر�ستي بالإ�شراف على ال�ش�ؤون الت�شغيلية اخلا�صة ب�صدارة ،كما ينفذ �أي مهام �أخرى حمددة
من قبل جمل�س �إدارة �صدارة واملناطة به من حني لآخر من قبل الرئي�س التنفيذي .ويرفع تقارير عن �سري �أعمال �صدارة من حني لآخر للرئي�س التنفيذي ويف
اجتماعات جمل�س �إدارة وذلك لدى طلب �أي ع�ضو.
ب�صفته نائب الرئي�س ل�ش�ؤون العالقات ال�صناعية يقوم الأ�ستاذ ال�سليمي بالإ�شراف على كافة �ش�ؤون التوظيف واال�ستقطاب والتعني واملوارد الب�شرية اخلا�صة
ب�صدارة ،كما ينفذ �أي مهام �أخرى حمددة من قبل جمل�س �إدارة �صدارة واملناطة به من حني لآخر من قبل الرئي�س التنفيذي .ويرفع تقارير عن �سري �أعمال
�صدارة اخلا�صة باملوارد الب�شرية من حني لآخر للرئي�س التنفيذي ويف اجتماعات جمل�س الإدارة وذلك لدى طلب �أي ع�ضو.
ب�صفته امل�ست�شار العام يقوم الأ�ستاذ �أومري بالإ�شراف على ال�ش�ؤون القانونية اخلا�صة ب�صدارة وتوليها كما ينفذ �أي مهام �أخرى حمددة من قبل جمل�س �إدارة
�صدارة واملناطة به من حني لآخر من قبل الرئي�س التنفيذي .ويرفع تقارير عن كافة ال�ش�ؤون القانونية املتعلقة ب�صدارة من حني لآخر للرئي�س التنفيذي ويف
اجتماعات جمل�س الإدارة وذلك لدى طلب �أي ع�ضو.
المنازعات والدعاوى القانونية:

�إن �صدارة لي�ست على علم بوجود �أي دعوى �أو مطالبات (مبا يف ذلك الدعاوي واملطالبات القائمة �أو التي مت التهديد بها) ميكن �أن يكون لها �أثر جوهري
على عمل �صدارة �أو مركزها املايل كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
الو�ضع املايل :ال تتوقع �إدارة �صدارة (عدا ما هو مذكور يف املالحظة (" )19الأحداث الالحقة" من القوائم املالية املرحلية ل�صدارة وذلك للفرتة املنتهية
يف � 30سبتمرب  2012والن�شاط الت�شغيلي املعتاد) �أي تغيريات �سلبية جوهرية للو�ضع املايل ونتائج الت�شغيل وذلك عن وللفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
مقارنة مع و�ضعها املايل ونتائجها الت�شغيلية وذلك عن وللفرتة املنتهية �30سبتمرب 2012م.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

نبذة عن أرامكو السعودية
يعود تاريخ �شركة �أرامكو ال�سعودية �إلى العام 1933م عندما منحت احلكومة ال�سعودية ،بعد فرتة وجيزة من توحيد اململكة ،امتيازا ل�شركة "�ستاندارد �أويل
�أوف كاليفورنيا" للتنقيب عن النفط يف اململكة .وقد ان�ضمت الحق ًا ثالث �شركات رئي�سية �أخرى ب�صفتها �صاحبة امتياز �إلى �شركة �ستاندارد �أويل �أوف
كاليفورنيا ليتم ت�أ�سي�س �شركة حتت ا�سم ال�شركة العربية الأمريكية للنفط يف العام 1944م .ويف عام 1988م ت�أ�س�ست �شركة �أرامكو ال�سعودية مبر�سوم ملكي
ك�شركة جتارية تعمل على �أ�سا�س "ربحي" لتكون خلفا لل�شركة العربية الأمريكية للنفط .وتعترب �شركة �أرامكو ال�سعودية الآن �شركة برتول متكاملة وعاملية
و�إحدى كربيات ال�شركات العاملية العاملة يف جمال التنقيب على النفط و�إنتاجه وتكريره وتوزيعه و�شحنه وت�سويقه ،وهي مملوكة بالكامل حلكومة اململكة
العربية ال�سعودية ،ويقع مقرها الرئي�سي يف مدينة الظهران ،ويزيد عدد موظفيها عن  50.000موظف منت�شرين حول العامل .تقوم �شركة �أرامكو ال�سعودية
ب�إدارة �أكرب خمزون م�ؤكد من النفط اخلام التقليدي ،وتدير ال�شركة كذلك رابع �أكرب خمزون من احتياطيات الغاز يف العامل.
ير�أ�س جمل�س �إدارة �أرامكو ال�سعودية معايل املهند�س علي بن �إبراهيم النعيمي ،وزير البرتول والرثوة املعدنية يف اململكة ،والرئي�س التنفيذي لل�شركة هو
الأ�ستاذ خالد الفالح.
نظرة عامة على عمليات الشركة

ت�شمل �أن�شطة �شركة �أرامكو ال�سعودية:
()1التنقيب و�إنتاج النفط والغاز.
()2معاجلة وتكرير النفط والغاز و�إنتاج البرتوكيماويات.
(�)3شحن النفط اخلام واملنتجات املكررة.
()4توزيع وبيع املنتجات املكررة.
()5اخلدمات ( التخزين و التمويل والت�أمني واملالحة اجلوية).
تتم العمليات الدولية ل�شركة �أرامكو من خالل ال�شركات املنت�سبة وامل�شاريع امل�شرتكة و�شركاتها التابعة املنت�شرة حول العامل مبا يف ذلك عملياتها التجارية
يف ال�صني وم�صر والهند واليابان وكوريا اجلنوبية وهولندا و�سنغافورة والإمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية .وتقوم �شبكة
عاملية من ال�شركات التابعة وامل�شاريع امل�شرتكة بت�سويق النفط اخلام واملنتجات املكررة للعمالء على م�ستوى العامل.
تنتظم �أرامكو ال�سعودية ب�شكل رئي�سي يف �أربعة جمموعات عمل مكونة من �سبعة خطوط عمل رئي�سية :عمليات التنقيب والإنتاج .عمليات التكرير ،التوريد،
التوزيع والكيماويات .الهند�سة و�إدارة امل�شاريع وخدمات العمليات .ف�ض ًال عن ذلك ،توجد يف �أرامكو �أربع وحدات عمل �إدارية هي :العالقات ال�صناعية،
القانون ،التخطيط لل�شركة ،والتمويل .وفيما يلي و�صف �أكرث تف�صي ًال ً لكل واحد من خطوط العمل.
التنقيب واإلنتاج

تعترب �أرامكو ال�سعودية حاليا املنتج الرئي�سي للنفط والغاز اخلام يف اململكة العربية ال�سعودية ،على الرغم من �أن احلكومة ال�سعودية قد دخلت يف �أربعة
م�شاريع م�شرتكة لعمليات التنقيب والإنتاج مع �شركات نفط �أجنبية عديدة بحقوق لإنتاج غاز طبيعي من �آبار الغاز اجلاف .تغطي عمليات �أرامكو ال�سعودية
للتنقيب عن النفط و�إنتاجه كافة �أرجاء اململكة ،مبا فيه املياه الإقليمية يف اخلليج العربي والبحر الأحمر .ي�أتي معظم الإنتاج من احلقول الكائنة يف ال�سهول
ال�ساحلية يف املنطقة ال�شرقية من اململكة مب�ساحة متتد على م�سافة  300كلم �شمال وجنوب الظهران .وقد اكت�شفت �أرامكو ال�سعودية ما يقارب  112حقل نفط
وغاز يف اململكة مبا يف ذلك حقل الغوار ،وهو �أكرب حقل نفطي على الياب�سة يف العامل ،وحقل ال�سفانية وهو �أكرب حقل نفطي بحري يف العامل.
النفط

تنتج �أرامكو ال�سعودية خم�سة �أنواع من النفط اخلام يف الوقت الذي حتافظ فيه على قدرة �إنتاجية م�ستدامة للنفط اخلام بطاقة ت�صل �إلى  12مليون برميل/
يوم .يف عام 2011م ،بلغ املتو�سط اليومي من �إنتاج اململكة  9.1مليون برميل يف اليوم ،وبنهاية العام مت تقدير االحتياطيات القابلة لال�ستخراج بكمية 259
مليار برميل .تقع هذه االحتياطيات يف حقول نفط برية وبحرية على ال�سواء ،ويف عام 2000م ،تولت �شركة عمليات �أرامكو اخلليج (�إحدى ال�شركات التابعة
ل�شركة �أرامكو ال�سعودية) امل�سئولية عن ح�صة اململكة العربية ال�سعودية يف املنطقة البحرية من املنطقة املق�سمة ،وهي املنطقة امل�شرتكة بني اململكة والكويت.
الغاز

بلغت تقديرات احتياطيات اململكة من الغاز كما يف عام 2011م حوايل  282تريليون قدم مكعب ،الأمر الذي �أهّ لها �أن تتبو�أ موقع رابع �أكرب دول العامل من
حيث احتياطيات الغاز املعروفة .ويف عام 2011م ،بلغ متو�سط �إنتاج اململكة من الغاز  9.9مليار قدم مكعب يف اليوم الواحد .ي�ستخدم معظم الغاز املنتج
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من قبل �شركة �أرامكو ال�سعودية كوقود ملحطات الطاقة وحمطات حتلية املياه واملرافق ال�صناعية الأخرى ،مبا فيها املرافق اململوكة ل�شركة �أرامكو ال�سعودية
نف�سها ،بينما ت�ستهلك الباقي م�صانع البرتوكيماويات والكيماويات كلقيم .وتعترب �أرامكو ال�سعودية �أكرب م�صدر للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل ،فيما
ُي�ستخدم جميع غاز الإثني  Ethaneاملنتج حملي ًا كلقيم لل�صناعات البرتوكيماوية والكيماوية.
التكرير والتوريد والتوزيع والكيماويات

�شهدت ن�شاطات �شركة �أرامكو ال�سعودية تو�سع ًا هائ ًال يف الأول من �شهر يوليو عام 1993م عندما �صدر املر�سوم امللكي القا�ضي بدمج كافة م�صايف النفط
اململوكة للمملكة العربية ال�سعودية وعمليات التوزيع والت�سويق مع �أرامكو ال�سعودية .ومبوجب هذا املر�سوم ،فقد متلكت �أرامكو ال�سعودية م�صلحة يف ثالث
م�صاف حملية مبوجب م�شروع م�شرتك .ومبقت�ضى امل�صالح اجلديدة يف التكرير العائدة لأرامكو ال�سعودية ،م�ضاف ًا �إليها م�صفاتها يف ر�أ�س تنورة وم�شاريعها
م�صاف �أخرى يف الواليات املتحدة الأمريكية وال�شرق الأق�صى ،ت�صبح �أرامكو ال�سعودية واحدة من �أكرب �شركات
امل�شرتكة وم�صاحلها كم�ساهم يف خم�س
ِ
تكرير النفط يف العامل .
التكرير

تت�ألف عمليات التكرير احلالية لدى �شركة �أرامكو ال�سعودية من �أربع م�صاف حملية ،وهي م�صفاة ر�أ�س تنورة ( 550.000برميل/يوم) ،وم�صفاة ينبع
( 240.000برميل/يوم) ،وم�صفاة جدة ( 88.000برميل/يوم ) ،وم�صفاة الريا�ض ( 124.000برميل/يوم) .هذه امل�صايف ،م�ضاف ًا �إليها ثالث م�صاف
حملية م�شرتكة وبحقوق ملكية ،وحتديد ًا م�صفاة موبيل التابعة لأرامكو ال�سعودية ( 400.000برميل/يوم) مع �إك�سون موبيل يف مدينة ينبع ،م�صفاة برتورابغ
( 400.000برميل/يوم) مع �سوميتومو ،وم�صفاة �أرامكو ال�سعودية �شل ( 305.000برميل/يوم) مع �شل يف مدينة اجلبيل على اخلليج العربي ،تغطي جميعها
الطلب املحلي والدويل من املواد املقطرة ،وتوفر طاقة تكريرية �إجمالية يف داخل اململكة تزيد عن  2.2مليون برميل/يوم (مبا فيها امل�شاريع امل�شرتكة).
بالإ�ضافة �إلى عملياتها الراهنة يف اململكة العربية ال�سعودية ،مت�ضي �أرامكو ال�سعودية قدم ًا يف تطوير م�صفاتني جديدتني خم�ص�صتني للت�صدير بطاقة
تبلغ  400.000برميل/يوم وهما م�صفاة �أرامكو ال�سعودية توتال للتكرير والبرتوكيماويات (�ساتورب) يف اجلبيل ،والتحويل الكامل ل�شركة ينبع �أرامكو
�ساينوبيك للتكرير (يا�سرف) يف ينبع .حيث �أن العمل جا ٍر وقيد الإن�شاء من ِق َبل �ساتورب مل�ضاعفة الإنتاج من الديزل ووقود الطائرات ،و�ستت�ضمن منتجاتها
كذلك الرباك�سيلني والبنزين والبوليربوبيلني بدرجة البوليمر .و�سوف تكون م�صفاة يا�سريف يف ينبع قادرة على معاجلة معظم درجات النفط اخلام مبا يف
ذلك النفط اخلام الثقيل وذلك بهدف �إنتاج جمموعة من املنتجات القيمة مثل اجلازولني والغاز الطبيعي امل�سال على النحو الذي يلبي املعايري واملوا�صفات
الدولية.
كما يجري العمل على تطوير م�صفاة �شبه حتويلية بطاقة تبلغ  400.000برميل/يوم ،والتي ب�إمكانها معاجلة معظم درجات النفط اخلام ،وحمطة بحرية
بجازان جنوب غرب اململكة لتلبية املتطلبات املحلية من املنتجات املكررة وتلبية الطلب من املرافق الكائنة يف املنطقة الغربية .كما �أن امل�صفاة �سوف ت�ؤ ّمن
ال�صناعة الأ�سا�سية لتطوير املدينة االقت�صادية بجازان مما ي�شجع على املزيد من تطوير مدينة جازان واملنطقة.
�أما خارج اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إن �شركة �أرامكو ال�سعودية متتلك ح�ص�ص ًا مبا�شرة وغري مبا�شرة يف حقوق امللكية يف �أربع �شركات تكرير وت�سويق ت�شمل
ما يلي:
(�أ)ح�صة ملكية بن�سبة  %35يف �شركة �أ�س – �أويل ( ،)S-Oilوهي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف جمهورية كوريا .وتبلغ القدرة الإنتاجية مل�صفاة
�أ�س� -أويل  562.000برميل يف اليوم.
(ب)ح�صة ملكية بن�سبة  %50يف �شركة موتيفا �إنرتبرايزز املحدودة ( ،)Motiva Enterprises LLCوهي �شركة م�شرتكة مع �شركة �شل �أويل ومقرها يف
الواليات املتحدة الأمريكية ولديها طاقة �إنتاجية تزيد عن من  725.000برميل/يوم� ،سوف ت�صبح �أكرب م�صفاة يف الواليات املتحدة الأمريكية.
(ج)ح�صة ملكية غري مبا�شرة بن�سبة  %14.9يف �شركة �شوا �شل �سيكيو كي كي ( ،)Showa Shell Sikiyu K.Kوهي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف
اليابان .وتبلغ القدرة الإنتاجية مل�صفاة �شوا �شل  395.000برميل يف اليوم.
(د)ح�صة ملكية بن�سبة  %25يف م�شروع فوجيان �إنتجريتد للتكرير والإثيلني امل�شرتك ( ،)Fujian Integrated Refining and Ethyleneوهي عبارة
عن م�شروع م�شرتك لإنتاج  240.000برميل/يوم بني �شركة �أرامكو ال�سعودية �ساينو (ح�صتها � ،)%25شركة �إك�سون موبيل ال�صينية للبرتوكيماويات
املحدودة (ح�صتها  )%25و�شركة فوجيان للبرتوكيماويات املحدودة (ح�صتها .)%50
البتروكيماويات ،المواد الكيماوية والبالستيكية

بالإ�ضافة �إلى طاقاتها التكريرية الكبرية ،ف�إن ك ًال من م�شروعي برتورابغ وفوجيان امل�شرتكني ينتجان ت�شكيلة متنوعة من املواد البرتوكيمياوية والبال�ستيكية.
ففي عام 2011م ،بلغ �إنتاج برتورابغ حوايل مليونني طن مرتي من امل�شتقات البرتوكيماوية املبنية على الإثيلني والربوبيلني ،مبا فيها البويل �إثيلني والبويل
بروبيلني و�أك�سيد الربوبيلني  POوجاليكول الإثيلني الأحادي.
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ويف العام املن�صرم� ،أنتج امل�شروع امل�شرتك مع فوجيان �أكرث من  3ماليني طن مرتي من البرتوكيماويات واملواد البال�ستيكية� ،شام ًال ذلك الأوليفينات،
املواد العطرية ،الأوليفينات املتعددة ،والباراك�سيلني ،وزادت �صادراتها عن  2.5مليون طن مرتي .وعند اكتمال م�شروع �ساتورب ،ف�إنها �سوف تقوم ب�إنتاج
الباراك�سيلني والبنزين والربوبيلني ف�ض ًال عن منتجاتها الرئي�سية من اجلازولني والديزل ووقود الطائرات.
ولأن �شركة �أرامكو ال�سعودية ملتزمة بزيادة ن�شاطاتها يف عمليات الت�سويق والتكرير ،خا�صة فيما يتعلق باملواد الكيماوية ،فقد مت �إن�شاء وحدة للبرتوكيماويات
داخل ال�شركة بهدف الإ�شراف على النمو املت�سارع ملحفظة ال�شركة من املواد الكيماوية والبال�ستيكية ،وتعمل هذه الوحدة على بناء القدرات ذات العالقة
بالت�سويق وخدمة العمالء وت�سليم املنتجات.
مركز تنسيق العمليات

مركز تن�سيق العمليات هو مركز التحكم والإدارة لعمليات �أرامكو ال�سعودية .و ُيعنى مركز تن�سيق العمليات بتح�سني قدرات نظام الهيدروكربونات واملخزون
مبا ي�ضمن ت�سليم منتجات ذات نوعية عالية للعمالء يف الوقت واملكان املنا�سبني .وي�ضم مركز تن�سيق العمليات ممثلني عن خمتلف الوحدات والإدارات التابعة
لأرامكو ال�سعودية .وتقوم جمموعة التخطيط واجلدولة باملراقبة والإ�شراف على حركة ناقالت النفط ،واملنتجات املكررة ،والنفط اخلام ،والغاز الطبيعي
امل�سال ،و�شبكة الطاقة الكهربائية.
شبكة الطاقة الكهربائية

تلعب العمليات املو�سعة للطاقة الكهربائية من التوليد و�شبكة النقل والتوزيع دورا مف�صليا يف دفع �شركة �أرامكو ال�سعودية ملوا�صلة تطوير وتنمية عمليات
ال�شركة ال�صناعية يف جميع �أنحاء اململكة .ويتم ت�أمني الطاقة الكهربائية ب�شكل رئي�سي من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء للمواقع الربية والبحرية على حد
�سواء.
التوريد والتوزيع

تتحكم �أرامكو ال�سعودية بنظام �شامل لتوزيع املنتجات النفطية ،ويت�ألف النظام من �شبكة وا�سعة من �أنظمة التوريد ومرافق التخزين وحمطات املواد ال�سائبة
ووحدات التزود اجلوي بالوقود والتي تنت�شر يف مواقع �إ�سرتاتيجية يف جميع �أنحاء اململكة على نحو ي�ؤمن يومي ًا لكافة عمالء اجلملة خمتلف �أنواع املواد املكررة
(اجلازولني ووقود الديزل ووقود الطائرات وغاز البرتول امل�سال وزيت الوقود والإ�سفلت) .ومن خالل قيام �أرامكو ال�سعودية بتوفري ذلك لعمالئها امل�شرتين
باجلملة ،ف�إنها بالتايل تلبي احتياجات ماليني العمالء يف القطاعات ال�صناعية والزراعية واخلا�صة.
تقوم �شركة �أرامكو ال�سعودية بت�شغيل �أكرث من  20.000كيلو مرت من خطوط الأنابيب بهدف نقل النفط اخلام واملنتجات املكررة والغاز ،وتنت�شر م�ستودعات
التخزين ال�ضخمة حول اململكة من �أجل ت�سهيل توزيع املنتجات املكررة .ت�شمل مرافق النظام وحدات التزود بالوقود جو ًا وكذلك العديد من وحدات
م�ستودعات التخزين ال�سائب امل�ؤقتة /وحدات التزود بالوقود جو ًا وخطوط الأنابيب الق�صرية امل�سافات .تقوم �شركة �أرامكو ال�سعودية �أي�ض ًا بتوفري النفط
اخلام لعمالء ال�صناعات املحلية .ي�ضاف �إلى ذلك حقول �صهاريج التخزين ال�ضخمة التي تتيح الت�صدير النهائي من النفط اخلام والغاز الطبيعي امل�سال
واملنتجات املكررة عرب اخلليج العربي والبحر الأحمر .وتوجد �أنظمة تو�صيل مو�سعة مت�صلة مبرافق التخزين املذكورة التي تتيح ت�سليم املنتجات بكل ثقة ويف
الوقت املحدد.
محطات التصدير

تتولى �شركة �أرامكو ال�سعودية رعاية منظومة حيوية من املحطات يف اململكة العربية ال�سعودية يتم ا�ستخدامها ل�شحن �أو ا�ستالم النفط اخلام والغاز الطبيعي
امل�سال واملنتجات املكررة .ومن �ش�أن جممعات �صهاريج التخزين وحمطات ت�صدير ال�شحنات �أن تتيح توفري الإمدادات للعمالء يف خمتلف �أرجاء العامل .تقع
حمطات الت�صدير البحرية يف ر�أ�س تنورة ،وهي �أ�ضخم حمطة ل�شحن النفط اخلام يف العامل ،ويف اجلعيمة على اخلليج العربي ،ويف ينبع وجدة ودوبا وجازان
ورابغ على �ساحل البحر الأحمر .ت�شكل هذه املحطات بع�ض ًا من �أكرث املحطات حركة على نطاق العامل والتي تخدم �أكرث من  3.000ناقلة نفط �سنوي ًا .ومنذ
بداية عمليات املحطة الأولى يف ر�أ�س تنورة عام 1939م ،عملت �شركة �أرامكو ال�سعودية على التو�سيع امل�ضطرد لطاقات حمطاتها بحيث �أ�صبح ب�إمكانها الآن
خدمة �أ�ضخم ناقالت النفط اخلام وغاز البرتول امل�سال.
الشحن البحري

تقوم �شركة فيال البحرية العاملية املحدودة (فيال) اململوكة كلي ًا ل�شركة �أرامكو ال�سعودية بت�شغيل �أ�سطول يت�ألف من  20باخرة تعمل على نقل النفط اخلام
واملنتجات املكررة .ويف عام 2010م ،تكون فيال قد �أم�ضت � 25سنة على بدء ت�شغيل �أعمالها.
ت�شغل فيال حالي ًا  14ناقلة نفط خام من النوع مزدوجة الهيكل العمالقة والتي تعمل على نقل النفط اخلام �إلى �أمريكا ال�شمالية� ،أوروبا و�آ�سيا .كما تخل�صت
فيال من خم�س ناقالت نفط خام عمالقة قدمية �أحادية الهيكل خالل العام وباخرتني �أخريتني يف مطلع عام 2011م وذلك مبوجب �أنظمة حماية البيئة
العاملية التي تق�ضي بالتخل�ص مرحلي ًا من الناقالت �أحادية الهيكل بحلول عام 2015م.
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ا�ستكما ًال لأ�سطولها من ناقالت اخلام العمالقة ،متتلك في ًال �أي�ض ًا على امل�ستوى املحلي وتقوم بت�شغيل خم�س ناقالت منتجات تت�ضمن �أربع ناقالت متو�سطة
املدى وباخرة �أفراماك�س �صغرية احلجم ،وناقلة نفط عمالقة عائمة للتخزين .وقد ح�صلت فيال �أي�ض ًا على �شهادة املنظمة الدولية للمقايي�س ( )ISOاعرتاف ًا
بعملياتها الآمنة يف ال�شحن وممار�ساتها البيئية ال�سليمة.
ويف نوفمرب  ،2012و ّقعت ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري (بحري) و�شركة �أرامكو ال�سعودية اتفاقيات حمددة وملزمة قانوني ًا (لبحري) لال�ستحواذ
على �أ�سطول وعمليات فيال .وباملقابل ،قامت �إحدى ال�شركات املنت�سبة لفيال باال�ستحواذ على  %20من م�صالح امللكية يف بحري ،على �أن يدفع الر�صيد
املتبقي من الثمن التي تدفعه بحري نقد ًا لفيال .وهذا ال�صفقة �ست�ؤدي �إلى ت�أ�سي�س �شركة �شحن وطنية كربى و�أكرث تنوع ًا .بيد �أن ال�صفقة خا�ضعة لعدد من
ال�شروط ،مبا يف ذلك موافقة م�ساهمي بحري على زيادة ر�أ�س مالها ،وموافقة اجلهات التنظيمية ذات ال�صلة ،ومنها هيئة ال�سوق املالية واملجل�س الأعلى
للبرتول والرثوة واملعادن.
�سوف يتم تنفيذ هذا الدمج لل�سفن واملوظفني و�أنظمة الأعمال بني كل من فيال وبحري بالإ�ضافة �إلى م�سئولية �إدارة نظام النقل لناقالت اخلام العمالقة
التابعة ل�شركة �أرامكو �ضمن هيكل �شركة بحري .ومن خالل حيازتها لعدد  77باخرة �ضمن �أ�سطولها بعد ال�صفقة ( 32ناقلة خام عمالقة ،و 20ناقلة مواد
كيماوية ،وخم�س ناقالت منتجات ،و�أربع �سفن ب�ضاعة رول اون -رول اف و 16باخرة قيد الإن�شاء) ،ت�صبح بحري رابع �أكرب مالك لناقالت اخلام العمالقة
على امل�ستوى الدويل.
الخدمات الهندسية وإدارة المشاريع

يقدم ق�سم الهند�سة و�إدارة امل�شاريع حلوال مبتكرة وخدمات عالية اجلودة وبرامج �إدارة فعالة لر�أ�س املال.
يهدف ق�سم اخلدمات الهند�سية �إلى الت�أكد من حتقيق الربحية من خالل تقدمي حلول تقنية فعالة للتكلفة من خالل التميز يف جمال نقل التقنية والأبحاث
والتطوير ،ومراقبة العمليات واملعايري الهند�سية ،وتخطيط املرافق ،يف حني تقوم �إدارة امل�شاريع بتن�سيق وتنفذ امل�شاريع الهند�سية يف برامج �أرامكو الر�أ�س
مالية وغري الر�أ�س مالية ب�شكل �آمن ومهني وب�أقل تكلفة ممكنة .كما ت�ؤدي �إدارة امل�شاريع �أن�شطة الدعم على نطاق ال�شركة يف جمال امل�سح والت�صميم و�إدارة
عمليات التفجري وخدمات ما قبل الت�شغيل يف الوقت الذي حتافظ فيه على تعزيز الإنتاجية خلف�ض التكاليف واملحافظة على م�ستوى اخلدمات والفعاليات
الأ�سا�سية التي تقدمها.
تطوير األعمال الجديدة

ميثل ق�سم تطوير الأعمال اجلديدة يف �شركة �أرامكو ال�سعودية نقطة حمورية لتطوير م�شاريع جديدة ،كما �أنه اجلهة املكلفة با�ستحداث الأعمال اجلديدة
واال�ستثمار فيها وذلك من خالل تعزيز �أ�صول و�إمكانيات �أرامكو ال�سعودية املميزة .يتولى ق�سم تطوير الأعمال اجلديدة امل�سئولية عن حتديد وا�ستالم وتقييم
وتعديل و�إنهاء �صفقات امل�شاريع اجلديدة التي من �ش�أنها حتقيق القيمة لكل من �شركة �أرامكو ال�سعودية (�إيرادات جديدة ومزايا �إ�سرتاتيجية) واململكة (منو
اقت�صادي وزيادة يف ن�سبة م�شاركة القطاع اخلا�ص وخلق فر�ص عمل جديدة).
قسم خدمات العمليات

يعترب ق�سم خدمات العمليات يف �شركة �أرامكو ال�سعودية مبثابة العمود الفقري بالن�سبة لكافة �أوجه عمليات ال�شركة ،حيث يقوم هذا الق�سم من خالل تنظيمه
للخدمات ال�صناعية ب�إدارة واملحافظة على موارد ال�شركة ب�أقل التكاليف وب�سالمة وتوفري املتطلبات الرئي�سية خلدمات النقل اجلوي والربي والبحري،
وخدمات مراقبة التلوث البحري ،ودعم املعدات الثقيلة ،و�إ�صالح و�صيانة معدات املحطات الكهربائية وال�صناعية و�أنظمة �صيانة الطرق ،وتقدمي الدعم
لأنظمة ال�صيانة ال�صناعية .ومن خالل �أف�ضل ممار�سات �إدارة �سل�سلة التوريد ،ف�إن تنظيمه اخلا�ص بـ (توريد املواد) يقدم كل جانب من جوانب العمليات
وامل�شاريع يف �أرامكو ال�سعودية باملواد ال�صحيحة واخلدمات ذات ال�صلة على �أمت و�أف�ضل وجه.
البيئة والسالمة

تقدم �إدارة حماية البيئة يف �أرامكو ال�سعودية الريادة يف جمال امل�سائل البيئية مبا ي�ضمن ت�أدية ال�شركة لأعمالها ب�أ�سلوب بناء وم�سئول بيئي ًا .وقد طورت
�أرامكو ال�سعودية جمموعة وا�سعة من املتطلبات الت�شغيلية واملعايري الهند�سية والتوجيهات التنفيذية لإدارة هذه امل�سئولية ،وي�شمل هذا العمل ال�سلوكيات
ال�صحية وتقييم امل�شاريع البيئية ومعايري الهواء واملاء ولوائح ال�صحة املهنية وتوجيهات نقل املواد اخلطرية و�إجراءات �إدارة املخلفات وخطط الطوارئ
احليوية املتعلقة بان�سكاب النفط.
ومنذ عام 2001م ،رفعت �أرامكو ال�سعودية من معدل �إنفاقها على الربامج البيئية ،ومت ا�ستكمال العمل يف برامج بيئية برعاية ثمان �شركات عام 2010م،
و�شمل ذلك تركيب �أنظمة خالية من الدخان يف � 29شعلة من الغاز الطبيعي ،وتطوير �أنظمة ال�صرف ال�صحي يف مرافق ال�شركة على م�ستوى اململكة .تت�ضمن
هذه امل�شاريع :تطوير خمتلف نظم امل�شاعل ،تطوير مرافق معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي يف الظهران ،الريا�ض ،رابغ واملناطق الأخرى ،ا�ستبدال نظام
التربيد يف الريا�ض ،ف�ض ًال عن جممع املعالج املائي للديزل مب�صفاة ر�أ�س تنورة.
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ي�شكل االهتمام بال�سالمة الأهمية الق�صوى لدى �شركة �أرامكو ،وتكمن مهمة �إدارة درء اخل�سائر يف �ضمان �سالمة العاملني لدى �شركة �أرامكو ال�سعودية
وعامة النا�س وكذلك �أ�صول ال�شركة ،ويت�أتي ذلك من خالل حتديد املخاطر ،والتحكم يف املخاطر ،وتثقيف وحتفيز العاملني بال�شركة وعائالتهم من �أجل
ت�أمني ال�سالمة يف العمل واحلياة.
الشؤون المالية

يقدم ق�سم ال�ش�ؤون املالية يف �شركة �أرامكو ال�سعودية امل�ساندة والدعم لكافة �أوجه عمليات ال�شركة يف جماالت ت�شمل التخطيط املايل و�إدارة الأداء وم�ساندة
امل�شرتيات و�إدارة املخاطر وا�ستثمار ر�أ�س املال ومتويل ال�شركات ،كما يلعب دورا رئي�سيا يف تطبيق التحليل املنتظم لكافة قرارات العمل الرئي�سية مبا يحقق
�أف�ضل حت�سني ال�ستخدام ر�أ�س املال ،وتطوير وامتالك وتخ�صي�ص املوارد ،والرتكيز على اال�ستثمارات ذات العوائد الأعلى.
العالقات الصناعية

تقدم �إدارة العالقات ال�صناعية الدعم وامل�ساندة ملختلف اخلدمات الرئي�سية يف �شركة �أرامكو ال�سعودية مثل �شئون املوظفني ،اخلدمات الطبية واالجتماعية،
اخلدمات احلكومية وال�شئون العامة ،وال�سالمة والأمن ال�صناعي .وت�ضم �إدارة العالقات ال�صناعية خم�سة �أق�سام �إدارية هي اخلدمات االجتماعية ،وعالقات
املوظفني والتدريب ،واخلدمات الطبية ،وال�سالمة والأمن ال�صناعي ،و�ش�ؤون �شركة �أرامكو ال�سعودية.

122

وصف داو
لمحة عامة:

ت�أ�س�ست داو يف عام 1897م .وهي �شركة كيماويات متنوعة جتمع بني قوة العلم والتقنية ،يدفعها احلما�س املتقد البتكار ما هي �ضروري للتقدم الإن�ساين.
وتربط داو الكيمياء واالبتكار مع مبادىء التنمية امل�ستدامة للم�ساعدة يف معاجلة الكثري من امل�شاكل الأكرث حتديا يف العامل مثل احلاجة �إلى املياه النظيفة،
وتوليد الطاقة املتجددة ،وحماية البيئة ،وزيادة الإنتاج الزراعي .وتوفر حمفظة داو املتنوعة والرائدة يف القطاع املتكونة من الكيماويات املتخ�ص�صة ،واملواد
املتقدمة ،والعلوم الزراعية و�أعمال القطاع البال�ستيكية ،جمموعة وا�سعة من املنتجات واحللول القائمة على �أ�سا�س التقنية للعمالء يف حوايل  160بلدا ويف
القطاعات ذات النمو املرتفع مثل االلكرتونيات ،واملياه ،والطاقة ،والطالء ،والزراعة.
يف عام 2012م ،بلغ عدد موظفي داو يف خمتلف �أنحاء العامل �إلى حوايل � 54.000شخ�ص .ولدى داو  188موقع ت�صنيع يف  36دولة ،وتنتج ما يقرب من
 5.000نوعا من املنتجات.
األنشطة:

قامت داو بتاريخ � 1أبريل 2009م باال�ستحواذ على �شركة روم �آند ها�س ( ، )Rohm and Haasوهي �شركة مواد متخ�ص�صة عاملية لديها  98موقع ت�صنيع
يف  30دولة و  15.000موظف تقريبا حول العامل .وهذا اال�ستحواذ على �شركة روم �آند ها�س من قبل داو جعل منها ال�شركة الرائدة على م�ستوى العامل
املتخ�ص�صة يف املواد الكيميائية واملتقدمة ،حيث جمعت بني �أف�ضل درجات التقنية من ال�شركتني ،وكذلك االمتداد اجلغرايف الوا�سع والقنوات ال�صناعة
القوية لإن�شاء حمفظة �أعمال ممتازة مع فر�ص كبرية للنمو .وقد مثلت ال�صفقة خطوة حا�سمة يف حتول �شركة داو �إلى �شركة تنمي �أرباحها مع تخفي�ض �آثار
التقلبات الدورية .ويتم تنظيم �أعمال داو يف �ستة قطاعات ت�شغيلية ،مت و�صف كل واحد منها �أدناه .و�سيتم ت�سويق منتجات �صدارة ب�شكل رئي�سي بوا�سطة
قطاعات مواد الأداء  Performance Materialsوبال�ستيكيات الأداء .Performance Plastics
الأعمال

القطاعات الت�شغيلية

امل�شاريع امل�شرتكة الرئي�سية

املواد الكهربائية
والوظيفية

داو للمواد االلكرتونية

املواد الوظيفية

داو كورنينغ

حلول الطالء والبنية
التحتية

داو للمباين والإن�شاءات
داو ملواد الطالء

داو حللول املياه ومعاجلتها
 �أحاديات الأداء

داو كورنينغ

العلوم الزراعية

داو �أجرو �ساين�سي�س (للعلوم
الزراعية)

 �أخرى� :أجرو فري�ش

مواد الأداء ()1

الأمينات
الع�ضويات املكلورة
داو لنظم ال�سيارات
داو للنظم التي تتم �صياغتها
داو للإ�ضافات البال�ستيكية

االيبوك�سي
املذيبات امل�ؤك�سدة
بويل جاليكوالت ،واملواد اخلاف�ضة
للتوتر ال�سطحي وال�سوائل
بويل يوريثان
 �أخرى :داو للنفط والغاز

جمموعة ا�س �سي جي داو
()SCG Dow Group
�صدارة
�شركة ( )Map Ta Phut Olefinsملتد

بال�ستيكيات الأداء ()2

داو للمطاط �صناعي
داو للكهرباء واالت�صاالت
داو للتغليف والتحويل

البويل �إثيلني
 �أخرى :ترخي�ص مواد بال�ستيكية
وحمفزات

ايكويت
جمموعة داو ()SCG
ال�شركة الكويتية للأوليفينات
تقنيات يونيفي�شن
�صدارة

اللقيم اخلام والطاقة ()3

الكلور القلوي  /الكلور فينيل
الطاقة

 �أوك�سيد الإثيلني /جاليكول الإيثيلني
الهيدروكربونات

جمموعة داو ()SCG
�شركة ايكويت
�شركة ميغلوبال
ال�شركة الكويتية للأوليفينات

�)1شمل قطاع مواد الأداء نتائج �أعمال املطاط ال�صناعي ،وكذلك بع�ض املنتجات من داو لنظم ال�سيارات ،من خالل نقل ملكية �ستايرون يف  17يونيو 2010م .و�شمل هذا القطاع �أي�ضا جزء ًا من نتائج جمموعة
�شركات �أوبتيمال ( )OPTIMALمن خالل نقل ملكية هذه املجموعة من امل�شاريع امل�شرتكة يف � 30سبتمرب 2009م .كما �شمل هذا القطاع �أي�ضا نتائج �أعمال م�ستحلب املطاط ال�صناعي من خالل نقل ملكية
�ستايرون يف  17يونيو 2010م.
�)2شمل قطاع البال�ستيك نتائج �أعمال �ستايرنك�س والبويل كاربونات واملركبات واخللطات ،وكذلك م�صلحة ملكية ال�شركة بن�سبة  %50يف �شركة �أمرييكا �ستايرنك�س ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،من
خالل نقل ملكية �ستايرون يف  17يونيو 2010م .كما �شمل القطاع نتائج �أعمال البويل بروبلني من خالل نقل ملكية الأعمال يف � 30سبتمرب 2011م.
�)3شمل قطاع اللقيم والطاقة جزء ًا من نتائج جمموعة �شركات �أوبتيمال ( )OPTIMALخالل نقل ملكية هذه املجموعة من امل�شاريع امل�شرتكة يف � 30سبتمرب 2009م.
امل�صدر� :صدارة
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بالستيكيات األداء

يتبو�أ قطاع بال�ستيكيات الأداء مكانة عاملية رائدة يف �إنتاج البويل �إثيلني ،ويتمتع بالريادة العاملية كذلك يف تقنية معاجلة وحمفزات البوليمري .وتعترب خربات
داو ذات امل�ستوى العاملي يف املطاط ال�صناعي وعلوم املواد معروفة على م�ستوى ال�صناعة ،وتقنية داو يف معاجلة البويل �إثيلني هي الأكرث ممار�سة يف العامل.
ومع العمليات الإنتاجية العالية والقابلة لتعديل املقيا�س مقرونة بتطوير املبيعات ،والت�سويق ،والتطبيقات ،واخلدمات التقنية وقنوات الت�سويق يف ما يقرب من
 100دولة ،فقد �أ�صبح قطاع بال�ستيكيات الأداء يف و�ضع جيد ي�ؤهله لتحقيق �أق�صى قدر من فر�ص النمو بالنيابة عن داو و�شركائها.
مواد األداء

ويتبو�أ قطاع بال�ستيكيات الأداء �أي�ض ًا مكانة عاملية رائدة يف توريد الأيزو�سيانات ،البوليوالت ،وراتنجات االيبوك�سي ،والأمينات ،ومواد خف�ض التوتر ال�سطحي،
املطاطات ال�صناعية امل�ستحلبة ،ومذيبات الأك�سيجني ،وجمموعة من املنتجات الأخرى .وتقوم �أن�شطة الأعمال هذه ب�إنتاج منتجات ذات ا�ستخدامات وا�سعة،
مثل املواد الال�صقة و�سوائل �إزالة اجلليد عن الطائرات ومدرجات الطائرات ،والديكورات الداخلية واخلارجية لل�سيارات ،وال�سجاد ،والأحذية ،والأثاث
املنزيل ،والفر�ش ،ومنتجات العناية ال�شخ�صية ،والنقل ،والأغ�شية العازلة لت�سرب املياه ،وتوربينات الرياح.
المواد اإللكترونية والوظيفية

يقوم قطاع املواد الإلكرتونية والوظيفية لدى داو بتطوير مواد متقدمة معدلة ح�سب الطلب للتطبيقات التي تتفاوت من �أ�شباه املو�صالت و�شا�شات العر�ض
امل�سطحة �إلى �أجهزة مراقبة امليكروبات واملواد ال�سيليولوزية اخلا�صة بالأدوية واملواد الغذائية.
حلول الطالء والبنية التحتية

يتكون قطاع حلول الطالء والبنية التحتية لدى داو من جمموعة من ال�شركات الرائدة يف ال�صناعة التي تركز على املواد الال�صقة ومانعات الت�سرب ومواد
البناء واملواد امل�ضافة للبناء القائمة على ال�سليولوز واملواد اخلام للدهانات املعمارية والطالء ال�صناعي ،والتقنيات اخلا�صة بتنقية املياه .وي�شمل قطاع حلول
الطالء والبنية التحتية الأعمال التالية :داو ملواد البناء والإن�شاءات ،وداو ملواد الطالء ،وداو حللول املياه واملعاجلة ،ومنومرات (�أحاديات) الأداء (املركبات
الب�سيطة).
العلوم الزراعية

تعترب داو �أجرو�ساين�سي�س (داو للعلوم الزراعية) �شركة عاملية رائدة يف توفري حماية للمحا�صيل الزراعية ومنتجات التكنولوجيا احليوية النباتية ،وحلول
�إدارة الآفات والزيوت ال�صحية .ويقوم قطاع الأعمال هذا باخرتاع وتطوير وت�صنيع وت�سويق املنتجات لال�ستخدام يف الزراعة و�إدارة الآفات ال�صناعية
والتجارية ،واخلدمات الغذائية.
اللقيم والطاقة

يت�ضمن قطاع اللقيم والطاقة لدى داو الأعمال التالية :الكلور القلوي /وكلور-فينيل .والطاقة .و�أك�سيد الإثيلني ( )EOوجاليكول الإيثيلني ،والنفط والغاز
(الهيدروكربون).
التسويق:

من خالل جمموعات العمل لديها ،وطدت داو نف�سها على �أنها امل�سوق العاملي الرئي�سي ملجموعة كاملة من املواد الكيميائية والبال�ستيكية التي �ست�صنعها
�صدارة .يو�ضح اجلدول التايل ترتيب داو كمورد للمنتجات التي �سيتم ت�صنيعها من قبل �صدارة بناء على املنتجات التي يتم ت�سويقها عامليا:
املنتجات
البويل اثيلني املنخف�ض الكثافة اخلطي ()LLDPE

الأول

البويل اثيلني املنخف�ض الكثافة ()LDPE

الثالث

جاليكول الربوبلني (�أحادي) ()PG

الأول

�إيثريات بيوتيل اجلاليكول ()BGE

الأول

املطاط ال�صناعي بوليوليفني

الأول

بوليوالت الإيثري املتعدد

الأول

�أمينات الإيثيلني ()EA

الأول

�أمينات الإيثانول ()EOA

الأول

�أيزو�سيانات امليثيلني الثنائية ()MDI

الرابع

امل�صدرCMAI :
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الرتتيب العاملي بني املنتجني لعام 2012م

المعلومات المالية:

ملزيد من املعلومات يرجى االطالع على امللحق " 4القوائم املالية املراجعة ل�شركة داو ".
مت ت�صنيف داو �ضمن الفئة ( BBBمع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة) من قبل �ستاندرد اند بورز ،ويف الفئة ( Baa3مع نظرة م�ستقبلية �إيجابية) من قبل موديز.
داو �شركة مدرجة يف بور�صة نيويورك (.)NYSE Dow
للمزيد من املعلومات حول داو ،يرجى الرجوع �إلى موقعها الإلكرتوين . http://www.dow.com
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وصف داو األوروبية القابضة ()DEH
داو الأوروبية هي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ب�صورة غري مبا�شرة ل�شركة داو .وتتمثل �أغرا�ض داو الأوربية يف العمل ك�شركة قاب�ضة ،مبا يف ذلك ،على
�سبيل املثال ال احل�صر ،امل�شاركة يف و�إدارة ومتويل ال�شركات الأخرى .وتعمل ك�ضامن �أويل اللتزامات �صدارة وفقا ل�ضمان االكتمال االبتدائي لداو الأوروبية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تعمل داو الأوروبية كمزود مهم للتقنية.
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بعض العالقات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة
لمحة عامة

يو�ضح ال�شكل �أدناه بع�ض العالقات بني خمتلف الأطراف ذات العالقة املعنية بامل�شروع (املظللة باللون الرمادي) .وقد مت و�صف الكيانات والوثائق امل�شار
�إليها يف ال�شكل يف ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية" ويف مواقع �أخرى من ن�شرة الإ�صدار هذه.

الإ�شارات الواردة يف هذا ال�شكل �إلى "داو" تعني داو �أو �شركاتها التابعة ،ح�سبما ينطبق .الرجاء مراجعة "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية" لالطالع على
كيان �شركة داو والتي هي طرف يف كل اتفاقية.
الرجاء الإطالع على ن�سخة �أكرب يف جدول 2
المصدر
تعامالت
ّ

امل�صدر هو �شركة تابعة ب�شكل غري مبا�شر ل�صدارة ،و�سي�صبح يف واعتبار ًا من تاريخ الإقفال طرف ًا يف العقود مع �أطراف ذات عالقة معينة ،مع كل من �صدارة
و�ضامني االكتمال .ولالطالع على ملخ�ص لتلك العقود ،يرجى الرجوع �إلى ق�سم "ملخ�ص وثائق �صفقة ال�صكوك" وق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل الرئي�سية"
من ن�شرة الإ�صدار هذه.
كما �أن امل�صدر هو طرف يف اتفاقية اال�ستئجار من الباطن امل�ؤرخة يف  24حمرم 1434هـ (املوافق  8دي�سمرب 2012م) املربمة بني �صدارة كم�ؤجر من الباطن،
وامل�صدر كم�ست�أجر من الباطن ،والتي مبوجبها قام امل�صدر ب�شغل العقار الذي يعمل فيه ،وعنوانه  7448طريق امللك �سعود ،الظهران،4088-34455 ،
اململكة.
التعامالت مع أرامكو السعودية

ح�سبما ورد و�صفه يف هذه الن�شرة يف ق�سم "و�صف �صدارة" ،ف�إن كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة �صدارة املعينني من قبل �أرامكو ال�سعودية هو موظف لدى
�أرامكو ال�سعودية �أو �إحدى ال�شركات التابعة لها.
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وب�صفتها �شريك وم�ساهم غري مبا�شر يف �صدارة ،فقد �أبرمت �أرامكو ال�سعودية� ،أو �سوف تقوم ب�إبرام ،العديد من االتفاقيات مع �صدارة ،ت�شمل ما يلي:
اتفاقية توريد لقيم البنزيِن

وافقت �شركة �أرامكو ال�سعودية على تزويد �صدارة بكميات من لقيم البنزين .وللمزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع
الرئي�سية – اتفاقيات توريد اللقيم" من هذه الن�شرة.
اتفاقية توريد لقيم غاز اإليثان

وافقت �شركة �أرامكو ال�سعودية على تزويد �صدارة بكميات من لقيم غاز الإيثان .وللمزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع
الرئي�سية – اتفاقيات توريد اللقيم" من هذه الن�شرة.
اتفاقية توريد زيت الوقود

وافقت �شركة �أرامكو ال�سعودية على تزويد �صدارة بكميات من زيت الوقود .وللمزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية
– اتفاقيات توريد اللقيم" من هذه الن�شرة.
اتفاقية توريد لقيم النفتا

وافقت �شركة �أرامكو ال�سعودية على تزويد �صدارة بكميات من لقيم النفتا .وللمزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية
– اتفاقيات توريد اللقيم" من هذه الن�شرة.
اتفاقية توريد غاز المبيعات

وافقت �شركة �أرامكو ال�سعودية على تزويد �صدارة بكمية من غاز املبيعات .للمزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية
– اتفاقيات توريد اللقيم" من هذه الن�شرة.
اتفاقية توريد لقيم التولوين

وافقت �شركة �أرامكو ال�سعودية على تزويد �صدارة بكميات من لقيم التولوين .وللمزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع
الرئي�سية – اتفاقيات توريد اللقيم" من هذه الن�شرة.
التعامالت مع شركة داو وشركاتها التابعة

ح�سبما ورد و�صفه يف هذه الن�شرة يف ق�سم " و�صف �صدارة" ،ف�إن كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة �صدارة املعينني من قبل �شركة داو هو موظف لدى داو
�أو �إحدى ال�شركات التابعة لها.
وب�صفتها م�ساهما غري مبا�شر يف �صدارة و�شريك ،فقد �أبرمت داو (�أو واحدة �أو �أكرث من �شركاتها التابعة)� ،أو �سوف تقوم ب�إبرام ،العديد من االتفاقيات
مع �صدارة ،ت�شمل ما يلي:
اتفاقيات الخدمات الفنية مع داو قبل القبول داخل المملكة العربية السعودية

وافقت �شركة داو العربية ال�سعودية� ،سوا ًء بطريقة مبا�شرة �أو من خالل �شركاتها التابعة ،على تقدمي خدمات فنية معينة ل�صدارة دعم ًا منها لإن�شاء امل�صنع
وت�شغيله ب�شكل جتريبي وبدء ت�شغيله وعمليات االختبار عند �أو قبل قبول امل�صنع لكل من تقنيات داو التالية:
(�أ)الأمينات (�أمينات الإيثانول ( )EOAو�أمينات الإثيلني (.)EA
(ب)بيوتيل جاليكول �إيرث (.)BGE
(ج)الكلور – القلوي.
(د)املطاط ال�صناعي ال�سائل.
(هـ)البويل �إثيلني املرتفع ال�ضغط املنخف�ض الكثافة (. )HPLDPE
(و)�أك�سيد بروبيلني بريوك�سيد الهيدروجني (. )HPPO
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(ز)�أك�سيد الإثيلني ماركة متيور وماركة هك�ستيو.
(ح)املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات (. )PMDI
(ط)البوليوالت  -كربونات ثنائي امليثيل (.)DMC
(ي)البوليوالت (.)KOH
(ك)جليكول الربوبيلني (.)PG
(ل)حملول البويل �إثيلني،
(م)التولوين الثنائي االيزو�سيانات (.)TDI
للمزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقيات التقنية – اتفاقيات اخلدمات الفنية" من هذه الن�شرة.
اتفاقيات الخدمات الفنية بعد القبول مع داو داخل المملكة العربية السعودية

وافقت �شركة داو العربية ال�سعودية� ،سوا ًء بطريقة مبا�شرة �أو من خالل �شركاتها التابعة ،على تقدمي خدمات فنية معينة ل�صدارة تتعلق بدعم ت�شغيل و�صيانة
امل�صنع ،وا�ستخدام ومعاجلة املحفزات ( ،)Catalystsومعاجلة املنتج واخلدمات الإ�ضافية الأخرى بعد قبول امل�صنع ،لكل من التقنيات التالية اخلا�صة بداو:
(�أ)الأمينات (�أمينات الإيثانول( )EOAو�أمينات الإثيلني(.))EA
(ب)بيوتيل جاليكول �إيرث (.)BGE
(ج)الكلور  -القلوي.
(د)املطاط ال�صناعي ال�سائل.
(هـ)البويل �إثيلني املرتفع ال�ضغط املنخف�ض الكثافة (.)HPLDPE
(و)�أك�سيد بروبيلني بريوك�سيد الهيدروجني(.)HPPO
(ز)�أك�سيد الأثيلني ماركة متيور ماركة هك�ستيو.
(ح)املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات (.)PMDI
(ط)البوليوالت  -كربونات ثنائي امليثيل (.)DMC
(ي)البوليوالت (.)KOH
(ك)جاليكول الربوبيلني.
(ل)حملول البويل �إثيلني.
(م)التولوين الثنائي االيزو�سيانات (.)TDI
للمزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى الق�سم املعنون بـ "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقيات التقنية – اتفاقيات اخلدمات الفنية" من هذه
الن�شرة.
اتفاقيات الخدمات الفنية مع داو بعد القبول خارج المملكة العربية السعودية

وافقت �شركة داو القاب�ضة الأوروبية� ،سوا ًء بطريقة مبا�شرة �أم من خالل �شركاتها التابعة ،على تقدمي خدمات فنية معينة ل�صدارة تتعلق بدعم ت�شغيل
و�صيانة امل�صنع ،وا�ستخدام ومعاجلة املحفزات ،ومعاجلة املنتج واخلدمات الإ�ضافية الأخرى بعد قبول امل�صنع ،لكل من تقنيات داو التالية:
(�أ)الأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإثيلني).
(ب)بيوتيل جاليكول �إيرث.
(ج)الكلور – القلوي.
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(د)املطاط ال�صناعي ال�سائل.
(هـ)البويل �إثيلني املرتفع ال�ضغط املنخف�ض الكثافة.
(و) �أك�سيد بروبيلني بريوك�سيد الهيدروجني (.)HPPO
(ز)�أك�سيد الإثيلني ماركة متيور هك�ستيو.
(ح) املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات (. )PMDI
(ط)البوليوالت  -كربونات ثنائي امليثيل (.)DMC
(ي)البوليوالت (.)KOH
(ك)جاليكول الربوبيلني.
(ل)حملول البويل �إثيلني.
(م) التولوين الثنائي االيزو�سيانات (.)TDI
للمزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقيات التقنية – اتفاقيات اخلدمات الفنية".
اتفاقيات تسويق ونقل المنتجات من قبل داو

وافقت داو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي .يف .على ت�سويق ونقل خمتلف املنتجات ،وتتمتع داو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي .يف .باحلق احل�صري لت�سويق
كافة املنتجات خارج اململكة العربية ال�سعودية ومنطقة ال�شرق الأو�سط .حيث ت�شمل اتفاقيات داو لت�سويق ونقل املنتجات التالية:
(�أ)الأمينات �أمينات الإيثانول ( )EOAو�أمينات الإثيلني (.)EA
(ب)ال ِبنزين.
(ج)بيوتيل جاليكول �إيرث (.)BEG
(د)الإثيلني.
(هـ)البويل �إثيلني العايل ال�ضغط املنخف�ض الكثافة.
(و)املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات (.)PMDI
(ز) البوليولز (.)polyols
(ح)الربوبيلني.
(ط)جاليكول الربوبيلني.
(ي)الغازولني احلراري.
(ك)حملول املطاط ال�صناعي.
(ل)حملول البويل �إثيلني العايل الكثافة.
(م)حملول البويل �إثيلني (.)C4
(ن)حملول البويل �إثيلني (.)C6
(�س)حملول البويل �إثيلني (.)C8
(ع)التولوين.
(ف) التولوين الثنائي االيزو�سيانات (. )TDI
للمزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى الق�سم املعنون من هذه الن�شرة بـ "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – ت�سويق ورفع املنتجات من قبل �شركة داو".
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اتفاقيات ترخيص التقنية من شركة داو

وافقت �شركة داو الأوروبية القاب�ضة على الرتخي�ص ل�صدارة ببع�ض براءات االخرتاع والتقنيات ،و�سوف تقدم ل�صدارة امل�ساعدات الفنية والتدريب بهدف
ت�صنيع املنتجات امل�صنعة يف جممع �صدارة مبوجب اتفاقيات ترخي�ص التقنية من داو فيما يتعلق باملنتجات التالية:
(�أ)الأمينات �أمينات الإيثانول ( )EOAو�أمينات الإثيلني (.)EA
(ب)بيوتيل جاليكول �إيرث(.)BEG
(ج)الكلور – القلوي.
(د)املطاط ال�صناعي ال�سائل.
(هـ)البويل �إثيلني العايل ال�ضغط – املنخف�ض الكثافة.
(و)�أك�سيد الإثيلني ماركة متيور ماركة هك�ستيو.
(ز)املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات (. )PMDI
(ح)البوليولز (.)DMC
(ط)البوليولز (.)KOH
(ي)جاليكول الربوبيلني (.)PG
(ك)حملول البويل �إثيلني.
(ل)التولوين الثنائي االيزو�سيانات (.)TDI
لالطالع على املزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى الأق�سام املعنونة بـ "نظرة عامة على امل�شروع – التقنية والرتخي�ص" و"ملخ�ص وثائق امل�شروع
الرئي�سية – اتفاقيات ترخي�ص التقنية" من هذه الن�شرة.
اتفاقية ترخيص أكسيد بروبيلين بيروكسيد الهيدروجين HPPO

وافقت �شركة داو الأوروبية القاب�ضة على الرتخي�ص ل�صدارة برباءات االخرتاع والتقنية ،و�سوف تقدم امل�ساعدات الفنية والتدريب ل�صدارة لت�صنيع �أك�سيد
بروبيلني بريوك�سيد الهيدروجني ( )HPPOيف جممع �صدارة .ولالطالع على املزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى الأق�سام من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة
عامة على ال�صناعة – التقنية والرتخي�ص" و"ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقيات التقنية  -اتفاقيات ترخي�ص التقنية".
اتفاقية توريد محفز أمينات اإلثيلين

وافقت داو على تزويد �صدارة مبحفز امتالكي معني لغر�ض �إنتاج �أمينات الإثيلني مبجمع �صدارة .ولالطالع على املزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى
الأق�سام من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على ن�شاط �صدارة– توريد املواد املحفزة" و"ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقيات توريد املحفزات".
اتفاقية توريد محفزات أكسيد بروبيلين بيروكسيد الهيدروجين HPPO

وافقت داو �أوروبا  GmbHعلى تزويد �صدارة مبحفز امتالكي معني لغر�ض �إنتاج  HPPOمبجمع �صدارة .ولالطالع على املزيد من املعلومات ،يرجى
الرجوع �إلى الأق�سام من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على ن�شاط �صدارة – توريد املواد املحفزة" و"ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقيات توريد
املحفزات".
اتفاقية توريد محفز أوكسيد اإلثيلين  200ماركة متيور MeteorTM

وافقت �شركة داو على تزويد �صدارة مبحفز امتالكي معني لغر�ض �إنتاج �أك�سيد الإثيلني مبجمع �صدارة .ولالطالع على املزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع
�إلى الأق�سام من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على ن�شاط �صدارة – توريد املواد املحفزة " و"ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقيات توريد
املحفزات".
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اتفاقية توريد محفز سيانايد معدني مزدوج بوليولس DMC

وافقت �شركة داو �أوروبا ( )GmbHعلى تزويد �صدارة مبحفز امتالكي معني لغر�ض �إنتاج البوليول�س ( )Polyolsمبجمع �صدارة .ولالطالع على املزيد من
املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى الأق�سام من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على ن�شاط �صدارة – توريد املواد املحفزة " و"ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية
– اتفاقيات توريد املحفزات".
اتفاقية توريد محفز محلول المطاط الصناعي Elastomers

وافقت �شركة داو على تزويد �صدارة مبحفز ومكونات امتالكية معينة لغر�ض �إنتاج املطاط ال�صناعي ال�سائل مبجمع �صدارة .ولالطالع على املزيد من
املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى الأق�سام من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على ن�شاط �صدارة– توريد املحفزات" و"ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية –
اتفاقيات توريد املحفزات".
اتفاقية توريد محفز محلول البولي إثيلين

وافقت �شركة داو على تزويد �صدارة مبكونات حمفزات امتالكية لغر�ض �إنتاج حملول البويل �إثيلني مبجمع �صدارة .ولالطالع على املزيد من املعلومات،
يرجى الرجوع �إلى الأق�سام من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على ن�شاط �صدارة – توريد املحفزات" و"ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقيات
توريد املحفزات".
اتفاقية الخدمات العامة

وافق امل�ساهمني �شركة داو و�شركة �أرامكو ال�سعودية على �أن يقدموا ل�صدارة خدمات فنية معينة وخدمات �أخرى من وقت لآخر  ،ووافقت �صدارة على الدفع
مقابل تلك التكاليف املتكبدة جراء تقدمي هذه اخلدمات .ولالطالع على املزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى الق�سم ـ "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية
– اتفاقية اخلدمات العامة" من هذه الن�شرة.
اتفاقية إعارة الموظفين

وافق امل�ساهمون التابعون ل�شركة داو و�أرامكو ال�سعودية على تزويد �صدارة مبوظفني على �أ�سا�س الإعارة .بحيث يحتفظ املوظفون املعارون بالتعوي�ضات
واملزايا التي يقدمها امل�ساهمون امل�ساندون وتقوم �صدارة بتقدمي بدالت تعوي�ض للم�ساهمني امل�ساندين ذوي ال�صلة عن قيمة تلك التعوي�ضات و املزايا.
وللإطالع على املزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إلى الق�سم املعنون بـ "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقية �إعارة موظفني" من هذه الن�شرة.
اتفاقية أنظمة وأدوات التشغيل

وافقت داو الأوروبية على منح رخ�صة ل�صدارة لغر�ض ا�ستخدام معاجلات وطرق العمل ومعايري ت�صميم و�أنظمة و�أدوات ت�شغيلية �أخرى تتعلق مبعاجلة و�إدارة
الإنتاج الكيميائي .وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن داو الأوروبية القاب�ضة تعمل كمزود هام للتقنية بالن�سبة للم�شروع .وللإطالع على املزيد من املعلومات ،يرجى
الرجوع �إلى الق�سم املعنون بـ "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية – اتفاقية �أنظمة و�أدوات الت�شغيل" من هذه الن�شرة.
عقد  MOM/BSDخارج المملكة:

�سوف تقدم �شركة داو العربية ال�سعودية القاب�ضة بي يف �إلى �صدارة� ،شريطة االتفاق على نطاقات �أعمال حمددة ،خدمات تتعلق بنواحي تكامل النظم
وتقدمي املعرفة الالزمة ونواحي ال�ضبط والتكيف مع حلول برجميات تخطيط موارد امل�ؤ�س�سة املعيارية املتبعة يف تنفيذ �أعمال ال�شركة ،و�إدارة املوارد الب�شرية،
وعمليات الت�صنيع والتوا�صل مع امل�سوقني.
اتفاقية التطوير الخاصة بأتمتة العمليات :MET

وفقا لهذه االتفاقية ،والتي مت �إبرامها قبل اتفاقية �إطارعقد الأمتتة الرئي�سي (( )MACFAواملو�ضحة ب�شكل موجز يف ق�سم "ملخ�ص وثائق امل�شروع الرئي�سية
 اتفاقية �إطار عقد الأمتتة الرئي�سي") من ن�شرة الإ�صدار هذه ،التي يجري حالي ًا �إحالتها �إلى �صدارة عن طريق �شركة خدمات �أرامكو ،ومل يعد هناكالتزامات جوهرية مطلوبة التنفيذ مبوجب هذه االتفاقية ،فقد قدمت داو معلومات حول عمليات وتقنيات معينة حت�سبا للأن�شطة التي �سيتم تنفيذها يف �إطار
اتفاقية �إطار عقد الأمتتة الرئي�سي (.)MACFA
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ملخص وثائق المشروع الرئيسية
ال يق�صد من امللخ�صات التالية �أن تكون بيانات كاملة لأحكام االتفاقيات امل�شار �إليها .وينبغي �أن تتم قراءة كامل امللخ�ص باالقرتان مع االتفاقية ذات ال�صلة،
ويكون امللخ�ص يف جممله خا�ضع ًا للن�ص الكامل لتلك االتفاقية.
بع�ض امل�صطلحات املعينة امل�ستخدمة يف هذا الق�سم معرفة يف الوثائق املدرجة �أدناه ،وعند ا�ستخدام تلك امل�صطلحات يف �سياق هذه الن�شرة ف�ست�أخذ املعاين
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك.
الواردة يف تلك الوثائق ما مل ِ
يت�ضمن هذا الق�سم ملخ�صا لالتفاقيات التالية:


















 اتفاقيات توريد اللقيم.
 اتفاقيات داو لت�سويق ونقل املنتجات.
 عقود الإن�شاءات.
 اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة.
 اتفاقية توريد خام بوك�سيد الهيدروجني.
 اتفاقية الإ�سناد والت�صنيع.
 اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية .
 اتفاقية توريد املياه ال�صناعية.
 اتفاقية �إعارة املوظفني.
 عقد ا�ستئجار الأر�ض ال�صناعية.
 اتفاقية اخلدمات العامة.
 االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي.
 اتفاقيات التقنية.
 اتفاقيات توريد املحفزات.
 اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل مع داو.
 اتفاقية ال�شركاء.
 اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني.

اتفاقيات توريد اللقيم

�سوف ت�شكل �صدارة نقله نوعية يف اململكة يف جمال الت�صنيع وتطوير �صناعة املواد الكيميائية على وجه اخل�صو�ص ،برتكيزها على تك�سري ال�سوائل .و�ستعمل
ك�سارة خليط اللقيم البخارية اخلا�صة بامل�شروع على تك�سري النفتا املدعمة بالإيثان لتعزيز العوائد والأداء االقت�صادي .وقد قامت وزارة البرتول والرثوة
املعدنية بتخ�صي�ص الإيثان وغاز املبيعات (لتلبية احتياجات الوقود واللقيم على حد �سواء) للم�شروع.
و�ستقوم �أرامكو ال�سعودية بتزويد �صدارة باحتياجاتها من الوقود ومواد اللقيم التالية مبوجب اتفاقيات التوريد:
(�أ)النفتا.
(ب)الإيثان.
(ج)غاز املباع.
(د)زيت الوقود (مع توفري النفط اخلام العربي الثقيل كوقود احتياطي).
(هـ)البنزين.
(و)التولوين.
اتفاقية توريد لقيم النفتا ()NFSA

�سيتم تغذية لقيم النفتا من خالل الك�سارة البخارية خلليط اللقيم اخلا�صة بامل�شروع التي تعمل بالبخار لإنتاج مواد االثيلني والربوبيلني والبنزين احلراري
 Pygasلت�ستخدمها وحدات ت�صنيع �صدارة يف التكرير والتوريد والتوزيع والكيماويات  ،وخام  CS4املخ�ص�ص للبيع.
وقد �أبرمت �أرامكو ال�سعودية ب�صفتها البائع ،و�صدارة ب�صفتها امل�شرتي اتفاقية تورد لقيم النفتا بتاريخ � 11سبتمرب 2012م ،والتي حتكم ال�شروط التي �ستقوم
مبوجبها �أرامكو ال�سعودية بتزويد �صدارة بلقيم النفتا ال�ستخدامه فقط وح�صريا كمادة لقيم.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

مدة االتفاقية:

ت�سري اتفاقية توريد لقيم النفتا ( )NFSAاعتبارا من تاريخ توقيعها وتنتهي يف الذكرى ال�سنوية الثالثني لتاريخ انتهاء عملية االختبار والت�شغيل التجريبي
للك�سارة البخارية .ويتعني على طريف االتفاقية ويف موعد ال يتجاوز ال�سنتني قبل انتهاء مدة االتفاقية� ،إجراء مناق�شات وفق مبد�أ ح�سن النية لتمديد االتفاقية
ملدة ع�شر �سنوات �إ�ضافية.
التزامات التوريد:

�سوف تزود �أرامكو ال�سعودية لقيم النفتا ل�صدارة لغاية الكمية ال�شهرية الق�صوى مع مراعاة ال�شروط والأحكام الأخرى التفاقية توريد لقيم النفتا .و�سوف
يتم توفريكمية �إ�ضافية حمدودة من لقيم النفتا والتعوي�ضات ذات ال�صلة يف حال ح�صول نق�ص بدون عذر يف توريد لقيم االيثان وفقا التفاقية توريد لقيم
االيثان (.)EFSA
يف حال ح�صول انخفا�ض يف �إنتاج النفتا يف اململكة نتيجة ل�سيا�سات احلكومة يف �إنتاج النفط اخلام �أو يف حال مت منع �أرامكو ال�سعودية من توفري لقيم النفتا
نتيجة حلدوث حالة قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد لقيم النفتا ،عندئذ وعلى مدى فرتة �أي انخفا�ض من هذا القبيل يف �إنتاج النفط اخلام �أو على مدى فرتة
حادثة القوة القاهرة ،يحق لأرامكو ال�سعودية خف�ض كميات لقيم النفتا املتاحة للت�سليم �إلى �صدارة بكمية حم�سوبة على �أ�سا�س تنا�سبي ال تزيد عن الكمية
التي تخف�ض فيها �أرامكو ال�سعودية كميات النفتا املتاحة للت�سليم �إلى العمالء ال�صناعيني املحليني الآخرين لأرامكو ال�سعودية.
وعلى �أرامكو ال�سعودية �أن تعطي ويف كافة الأوقات الأولوية ل�صدارة على عمالء الت�صدير لدى �أرامكو ال�سعودية لتلبية احتياجات �صدارة �أوال من لقيم النفتا.
وتن�ص اتفاقية توريد لقيم النفتا على دفع مبالغ مالية معينة يف حال ح�صول ف�شل بدون عذر يف ا�ستالم �أو ت�سليم لقيم النفتا.
السعر:

يجب �أن ي�ستند �سعر الطن املرتي من لقيم النفتا الذي يتعني على �صدارة دفعه لأرامكو ال�سعودية مقابل لقيم النفتا امل�س َّلم� ،إلى �سعر مرتبط بال�سوق.
الضمانات المحددة:

ت�ضمن �أرامكو ال�سعودية ب�أن كافة ال�شروط والأحكام املتعلقة بت�سعري لقيم النفتا امل�سلم وفقا التفاقية توريد لقيم النفتا ،لي�ست �أقل تف�ضيال ل�صدارة و�ستبقى
كذلك من �شروط الت�سعري التي متنحها �أرامكو ال�سعودية �إلى طرف ثالث لي�س ذوعالقة� ،أو �إلى امل�شاريع امل�شرتكة امل�شرتية للقيم النفتا املتواجدة داخل
اململكة وامل�ستخدمة يف �إنتاج البرتوكيماويات داخل اململكة.
حوادث اإلخالل

تعد احلوادث التالية حوادث �إخالل طبقا التفاقية توريد لقيم النفتا (�( :)NFSAأ) اخفاق �صدارة يف القيام ب�أي من التزامات الدفع مبوجب اتفاقية توريد
لقيم النفتا( ،ب) ح�صول خرق من جانب �أرامكو ال�سعودية ل�ضمانات معينة من�صو�ص عليها يف اتفاقية توريد لقيم النفتا( ،ج) �أي ف�شل بدون عذر من
جانب �أرامكو ال�سعودية يف ت�سليم كمية اجمالية ال تقل عن  ٪50من لقيم النفتا الذي حتدده �صدارة على مدى �أي مدة تتكون من �شهرين متتاليني ،و(د)
ح�صول حالة �إع�سار.
يجوز ل�صدارة و�أرامكو ال�سعودية ممار�سة حقوق كل منهما اخلا�صة ب�إنهاء االتفاقية وذلك فقط بعد ح�صول حادثة تق�صري وانق�ضاء الفرتة املحددة ملعاجلة
الإخالل ،وبعد ت�سليم �إ�شعار الإنهاء املطلوب.
اتفاقية توريد لقيم اإليثان ()EFSA

بالإ�ضافة �إلى لقيم النفتا� ،سيتم تغذية لقيم االيثان من خالل ك�سارة خليط اللقيم البخارية اخلا�صة بامل�شروع لإنتاج مواد االثيلني والربوبلني ب�شكل رئي�سي
ال�ستخدامها من قبل وحدات ت�صنيع يف �أ�سفل التيار اخلا�صة ب�صدارة.
وقد �أبرمت �أرامكو ال�سعودية ب�صفتها البائع ،و�صدارة ب�صفتها امل�شرتي اتفاقية تورد لقيم الإيثان بتاريخ � 11سبتمرب 2012م ،والتي حتكم ال�شروط التي
�ستقوم �أرامكو ال�سعودية مبوجبها بتزويد �صدارة بلقيم االيثان ال�ستخدامها فقط وح�صريا كمادة لقيم.
مدة االتفاقية:

ي�سري مفعول اتفاقية توريد لقيم االيثان اعتبارا من تاريخ توقيعها وتنتهي االتفاقية يف الذكرى الـ�سنوية الع�شرين لتاريخ الت�شغيل التجاري .وعلى �أطراف
االتفاقية �أن يناق�شوا بح�سن نية لتمديد االتفاقية ملدة ع�شر �سنوات �إ�ضافية.
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التزامات التوريد:

�سوف تورد �أرامكو ال�سعودية لقيم االيثان ل�صدارة لغاية الكمية ال�شهرية الق�صوى ،مع مراعاة ال�شروط والأحكام الأخرى التفاقية توريد لقيم االيثان
(.)EFSA
يف حال ح�صول انخفا�ض يف توفر الإيثان يف املنطقة ال�شرقية من اململكة نتيجة ل�سيا�سات احلكومة يف هذا ال�صدد� ،أو ب�سبب منع �أرامكو ال�سعودية من توفري
لقيم الإيثان نتيجة حلادثة قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد لقيم الإيثان �أو ب�سبب توقف مربمج للإنتاج ،عندئذ وعلى مدى فرتة �أي انخفا�ض من هذا القبيل
يف الإنتاج� ،أو على مدى فرتة حادثة القوة القاهرة �أو التوقف املربمج ،ف�إنه يحق لأرامكو ال�سعودية خف�ض كميات لقيم االيثان املتاحة للت�سليم �إلى �صدارة
بكمية حم�سوبة على �أ�سا�س تنا�سبي ال تزيد عن الكمية التي تخف�ض فيها �أرامكو ال�سعودية كميات الإيثان املتاحة للت�سليم لكافة عمالء �أرامكو ال�سعودية
ال�صناعيني الآخرين غري املرافق العامة املوجودة يف املنطقة ال�شرقية من اململكة.
السعر:

�سي�ساوي ال�سعر املحدد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( )mmBtuمن لقيم الإيثان والذي يتعني على �صدارة دفعه لأرامكو ال�سعودية مقابل لقيم االيثان
املورد ،ال�سعر املحلي للإيثان يف اململكة.
حوادث اإلخالل:

تعترب احلوادث التالية حوادث �إخالل طبقا التفاقية توريد لقيم االيثان (�( :)EFSAأ) �إخفاق �صدارة يف االلتزام ب�أي من التزامات الدفع مبوجب اتفاقية
توريد لقيم االيثان( ،ب) ح�صول خرق من جانب �أرامكو ال�سعودية ل�ضمانات معينة من�صو�ص عليها يف اتفاقية توريد لقيم االيثان( ،ج) �أي ف�شل بدون عذر
من جانب �أرامكو ال�سعودية يف ت�سليم كمية �إجمالية ال تقل عن  ٪50من لقيم االيثان امل�س ّمى من قبل �صدارة على مدى �أي مدة تتكون من �شهرين متتاليني،
و(د) ح�صول حالة �إع�سار.
يجوز ل�صدارة و�أرامكو ال�سعودية ممار�سة حقوقهم اخلا�صة يف �إنهاء االتفاقية وذلك فقط بعد ح�صول حادثة تق�صري وانق�ضاء الفرتة املحددة ملعاجلة
الإخالل ،وبعد ت�سليم �إ�شعار الإنهاء املطلوب.
اتفاقية توريد الغاز المباع ()SGSA

�سوف ي�ستخدم الغاز املباع كمادة لقيم لوحدة الهيدروجني و�أول �أك�سيد الكربون و�أك�سيد الإثيلني ومل�صنع الأمونيا ،وكوقود لأفران الت�صنيع.
�أبرمت �أرامكو ال�سعودية ب�صفتها البائع ،و�صدارة ب�صفتها امل�شرتي اتفاقية توريد الغاز املباع بتاريخ � 11سبتمرب 2012م ،والتي حتكم ال�شروط التي �ستقوم
�أرامكو ال�سعودية مبوجبها بتزويد �صدارة بالغاز املباع.
مدة االتفاقية:

ي�سري مفعول اتفاقية توريد الغاز املباع اعتبارا من تاريخ توقيعها وتنتهي يف الذكرى ال�سنوية الـع�شرين للتاريخ الذي ا�ستكمل فيه اختبار وت�شغيل وحدات
�إنتاج مادة �أيزو�سيانات امليثيلني الثنائية ( )MDIوالتولوين الثنائي االيزو�سيانات ( .)TDIوعلى �أطراف االتفاقية �أن يناق�شوا بح�سن نية متديد االتفاقية
ملدة ع�شر �سنوات �إ�ضافية.
التزامات التوريد:

�سوف تزود �أرامكو ال�سعودية الغاز املباع ل�صدارة لغاية الكمية ال�شهرية الق�صوى ،مع مراعاة ال�شروط والأحكام الأخرى التفاقية توريد الغاز املباع (.)SGSA
يف حال ح�صول انخفا�ض يف �إنتاج الغاز املباع يف املنطقة ال�شرقية من اململكة نتيجة ل�سيا�سات احلكومة يف هذا ال�صدد� ،أو يف حال منع �أرامكو ال�سعودية من
توفري الغاز املباع نتيجة حلادثة قوة قاهرة مبوجب اتفاقية الغاز املباع �أو نتيجة لتوقف مقرر للإنتاج ،عندئذ وعلى مدى فرتة �أي انخفا�ض من هذا القبيل
يف الإنتاج �أو على مدى فرتة حادثة القوة القاهرة �أو التوقف املقرر ،ف�إنه يحق لأرامكو ال�سعودية خف�ض كميات الغاز املباع املتاحة للت�سليم �إلى �صدارة
بكمية حم�سوبة على �أ�سا�س تنا�سبي ال تزيد عن الكمية التي تخف�ض فيها �أرامكو ال�سعودية كميات الغاز املباع املتاحة للت�سليم لكافة عمالء �أرامكو ال�سعودية
ال�صناعيني الآخرين غرياملرافق العامة املوجودين يف املنطقة ال�شرقية من اململكة.
السعر:

ي�ساوي ال�سعر املحدد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( )mmBtuمن لقيم الغازاملباع والذي يتعني على �صدارة دفعه لأرامكو ال�سعودية مقابل الغاز املباع
امل�سلم ،ال�سعر املحلي للغاز املباع يف اململكة
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حوادث اإلخالل:

تعترب احلوادث التالية حوادث تق�صري طبقا التفاقية توريد غاز البيع�( :أ) �إخفاق �صدارة يف االلتزام ب�أي من التزامات الدفع مبوجب اتفاقية توريد الغاز
املباع( ،ب) ح�صول خرق من جانب �أرامكو ال�سعودية ل�ضمانات معينة من�صو�ص عليها يف اتفاقية توريد الغاز املباع ( ،ج) �أي ف�شل بدون عذر من جانب
�أرامكو ال�سعودية يف ت�سليم كمية �إجمالية ال تقل عن  ٪50من الغاز املباع الذي ت�س ّميه �صدارة على مدى �أي مدة تتكون من �شهرين متتاليني ،و(د) ح�صول
حالة �إع�سار.
يجوز ل�صدارة و�أرامكو ال�سعودية ممار�سة حقوقهما اخلا�صة يف �إنهاء االتفاقية وذلك فقط بعد ح�صول حادث �إخالل وانق�ضاء الفرتة املحددة ملعاجلة
الإخالل وبعد ت�سليم �إ�شعار الإنهاء املطلوب.
اتفاقية توريد زيت الوقود ()FOSA

�سوف ي�ستخدم زيت الوقود كوقود لوحدات توليد البخار التابعة ل�صدارة.
وقد �أبرمت �أرامكو ال�سعودية ب�صفتها البائع ،و�صدارة ب�صفتها امل�شرتي اتفاقية توريد زيت الوقود ( )FOSAبتاريخ � 11سبتمرب2012م ،والتي حتكم
ال�شروط التي �ستقوم �أرامكو ال�سعودية مبوجبها بتزويد �صدارة بزيت الوقود ال�ستخدامه فقط وح�صريا كوقود لوحدات توليد البخار.
مدة االتفاقية:

ي�سري مفعول اتفاقية توريد زيت الوقود اعتبارا من تاريخ توقيعها وتنتهي يف الذكرى الـ�سنوية الثالثني للتاريخ الذي ا�ستكملت فيه عمليات االختبار والت�شغيل
التجريبي للك�سارة البخارية .وعلى �أطراف االتفاقية �أن يتناق�شوا بح�سن نية لتمديد االتفاقية ملدة � 10سنوات �إ�ضافية.
التزامات التوريد:

�ستزود �أرامكو ال�سعودية زيت الوقود �إلى �صدارة لغاية الكمية ال�شهرية الق�صوى.
يف حال ف�شل �أرامكو ال�سعودية �أو يف حال عدم �أ�ستطاعتها ت�سليم زيت الوقود لأي �سبب من الأ�سباب ،ف�إنه يتعني على �أرامكو ال�سعودية �أن توفر كمية معادلة
من اخلام العربي الثقيل ( )AH Crudeللت�سليم.
وعلى �أرامكو ال�سعودية �أن تعطي ،ويف كل وقت ،الأولوية ل�صدارة على عمالء الت�صدير لدى �أرامكو ال�سعودية لتلبية احتياجات �صدارة �أوال من زيت الوقود.
السعر:

�سيكون �سعر اللرت الواحد من زيت الوقود واخلام العربي الثقيل هو ال�سعر املحلي يف اململكة.
حوادث اإلخالل:

تعترب احلوادث التالية حوادث �إخالل طبقا التفاقية توريد زيت الوقود�( :أ) �إخفاق �صدارة يف االلتزام ب�أي من التزامات الدفع مبوجب اتفاقية توريد زيت
الوقود( ،ب) ح�صول خرق من جانب �أرامكو ال�سعودية ل�ضمانات معينة من�صو�ص عليها يف اتفاقية توريد زيت الوقود( ،ج) �أي ف�شل بدون عذر من جانب
�أرامكو ال�سعودية يف ( )1ت�سليم كمية �إجمالية قدرها  ٪50على الأقل من زيت الوقود املحدد من قبل �صدارة على مدى �أي مدة تتكون من �شهرين متتاليني،
و (� )2إتاحة كمية معادلة من اخلام العربي الثقيل للت�سليم ،و(د) ح�صول حالة �إع�سار.
يجوز ل�صدارة و�أرامكو ال�سعودية ممار�سة حقوقهما اخلا�صة يف �إنهاء االتفاقية وذلك فقط بعد ح�صول حادثة تق�صري وانق�ضاء الفرتة املحددة ملعاجلة
الإخالل وبعد ت�سليم �إ�شعار الإنهاء املطلوب.
اتفاقية توريد لقيم البنزين ()BFSA

�سيتم حتويل لقيم البنزين والبنزين احلراري ( )pygasمن قبل وحدات املواد العطرية التابعة ل�صدارة �إلى بنزين من درجة الأيزو�سيانات ()isocyanates
ال�ستخدامه كمادة لقيم من قبل وحدات �إنتاج مادة الآيزو�سيانات ( )isocyanatesالتابعة ل�صدارة.
�أبرمت �أرامكو ال�سعودية ب�صفتها البائع ،و�صدارة ب�صفتها امل�شرتي اتفاقية توريد لقيم البنزين بتاريخ � 11سبتمرب 2012م ،والتي حتكم ال�شروط التي �ستقوم
�أرامكو ال�سعودية مبوجبها بتزويد �صدارة بلقيم البنزين ال�ستخدامه فقط وح�صريا كمادة لقيم.
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مدة االتفاقية:

ي�سري مفعول اتفاقية توريد لقيم البنزين اعتبارا من تاريخ توقيعها وتنتهي يف الذكرى الـ�سنوية الثالثني للتاريخ الذي ا�ستكملت فيه عمليات االختبار
والت�شغيل التجريبي للك�سارة البخارية .وعلى �أطراف االتفاقية �أن يتناق�شوا بح�سن نية لتمديد االتفاقية ملدة ع�شر �سنوات �إ�ضافية.
التزامات التوريد:

�ستزود �أرامكو ال�سعودية لقيم البنزين �إلى �صدارة لغاية كمية �شهرية ق�صوى ،مع مراعاة ال�شروط والأحكام الأخرى التفاقية توريد لقيم البنزين.
يف حال ح�صول انخفا�ض يف �إنتاج البنزين يف مرافق �أرامكو ال�سعودية نتيجة ل�سيا�سات احلكومة يف هذا ال�صدد� ،أو يف حال منع �أرامكو ال�سعودية من توفري
لقيم البنزين نتيجة حلادثة قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد لقيم البنزين �أو نتيجة لتوقف مقرر للإنتاج ،ف�إنه وعلى مدى فرتة �أي انخفا�ض من هذا
القبيل يف الإنتاج �أو على مدى فرتة حادثة القوة القاهرة �أو التوقف املربمج ،ف�إنه يحق لأرامكو ال�سعودية خف�ض كميات لقيم البنزين املباع املتاحة للت�سليم
�إلى �صدارة بكمية حم�سوبة على �أ�سا�س تنا�سبي ال تزيد عن الكمية التي تخف�ض فيها �أرامكو ال�سعودية كميات البنزين املتاحة للت�سليم لكافة عمالء �أرامكو
ال�سعودية من العمالء ال�صناعيني املحليني الآخرين ملرافق �أرامكو ال�سعودية.
وعلى �أرامكو ال�سعودية �أن تعطي ويف كافة الأوقات الأولوية ل�صدارة على عمالء الت�صدير لدى �أرامكو ال�سعودية لتلبية احتياجات �صدارة �أوال من لقيم
البنزين من مرافق �أرامكو ال�سعودية.
وتن�ص اتفاقية توريد لقيم البنزين على دفع مبالغ معينة عند ح�صول حالة تعرث دون �سبب يف �إتاحة لقيم البنزين للت�سليم.
السعر:

�سيكون �سعر الطن املرتي من لقيم البنزين الذي يتعني على �صدارة دفعة لأرامكو ال�سعودية مقابل لقيم البنزين هو �سعرمرتبط بال�سوق.
الضمانات المحددة:

ت�ضمن �أرامكو ال�سعودية ب�أن كافة ال�شروط والأحكام املتعلقة بت�سعري لقيم البنزين امل�س ّلم وفقا التفاقية توريد لقيم البنزين ،لي�ست �أقل تف�ضيال ل�صدارة،
و�ستبقى كذلك من حيث �شروط الت�سعري التي متنحها �أرامكو ال�سعودية �إلى �أي طرف ثالث لي�س ذي �صلة وكذلك للم�شاريع امل�شرتكة املتواجدة داخل اململكة
امل�شرتية للقيم البنزين ،وامل�ستخدمة يف �إنتاج البرتوكيماويات داخل اململكة.
حوادث اإلخالل:

تعترب احلوادث التالية حوادث �إخالل طبقا التفاقية توريد لقيم البنزين�( :أ) �إخفاق �صدارة يف االلتزام ب�أي من التزامات الدفع مبوجب اتفاقية توريد لقيم
البنزين( ،ب) ح�صول خرق من جانب �أرامكو ال�سعودية ل�ضمانات معينة من�صو�ص عليها يف اتفاقية توريد لقيم البنزين( ،ج) �أي ف�شل بدون عذر من جانب
�أرامكو ال�سعودية يف ت�سليم كمية �إجمالية قدرها  ٪50على الأقل من لقيم البنزين امل�س ّمى من قبل �صدارة على مدى �أي مدة تتكون من �شهرين متتاليني،
و(د) ح�صول حالة �إع�سار.
يجوزل�صدارة و�أرامكو ال�سعودية ممار�سة حقوقهما اخلا�صة يف �إنهاء االتفاقية وذلك فقط بعد ح�صول حادثة تق�صري وانق�ضاء الفرتة املحددة ملعاجلة
الإخالل وبعد ت�سليم �إ�شعار الإنهاء املطلوب.
اتفاقية توريد لقيم التولوين ()TFSA

�سيتم حتويل لقيم التولوين والبنزين احلراري ( )pygasمن قبل وحدات املواد العطرية التابعة ل�صدارة �إلى مادة التولوين من درجة الأيزو�سيانات
( )isocyanatesال�ستخدامه كلقيم من قبل وحدات �إنتاج مادة الآيزو�سيانات ( )isocyanatesالتابعة ل�صدارة.
�أبرمت �أرامكو ال�سعودية ب�صفتها البائع ،و�صدارة ب�صفتها امل�شرتي اتفاقية تورد لقيم التولوين بتاريخ � 11سبتمرب 2012م ،والتي حتكم ال�شروط التي �ستقوم
�أرامكو ال�سعودية مبوجبها بتزويد �صدارة بلقيم التولوين ال�ستخدامها فقط وح�صري ًا كمادة لقيم.
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مدة االتفاقية:

ي�سري مفعول اتفاقية توريد لقيم التولوين اعتبارا من تاريخ توقيعها وتنتهي يف الذكرى الـ�سنوية الثالثني للتاريخ الذي ا�ستكملت فيه عمليات االختبار
والت�شغيل التجريبي للك�سارة البخارية .وعلى �أطراف االتفاقية �أن يناق�شوا بح�سن نية فيما يتعلق بتمديد االتفاقية ملدة ع�شر �سنوات �إ�ضافية.
التزامات التوريد:

�ستزود �أرامكو ال�سعودية لقيم التولوين �إلى �صدارة ب�أكرب كمية �شهرية ممكنة ،مع مراعاة ال�شروط والأحكام الأخرى التفاقية توريد لقيم التولوين.
يف حال ح�صول انخفا�ض يف �إنتاج التولوين يف م�صفاة �أرامكو ال�سعودية الواقعة يف ر�أ�س تنورة يف املنطقة ال�شرقية من اململكة نتيجة ل�سيا�سات احلكومة يف
هذا ال�صدد� ،أو يف حال منع �أرامكو ال�سعودية من توفري لقيم التولوين نتيجة حالة قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد لقيم التولوين �أو نتيجة لتوقف مربمج
للإنتاج ،عندئذ وعلى مدى فرتة �أي انخفا�ض من هذا القبيل يف الإنتاج �أو على مدى فرتة حادثة القوة القاهرة �أو التوقف املقرر ،ف�إنه يحق لأرامكو ال�سعودية
خف�ض كميات لقيم التولوين املتاحة للت�سليم �إلى �صدارة بكمية حم�سوبة على �أ�سا�س تنا�سبي ال تزيد عن الكمية التي تخف�ض فيها �أرامكو ال�سعودية كميات
التولوين التي تنتجها م�صفاة ر�أ�س تنورة واملتاحة للت�سليم لكافة عمالء �أرامكو ال�سعودية من العمالء ال�صناعيني املحليني الآخرين مل�صفاة ر�أ�س تنورة.
وعلى �أرامكو ال�سعودية �أن تعطي ويف كافة الأوقات الأولوية ل�صدارة على عمالء الت�صدير لدى �أرامكو ال�سعودية لتلبية احتياجات �صدارة �أوال من لقيم
التولوين الذي تنتجه م�صفاة ر�أ�س تنورة.
وتن�ص اتفاقية توريد لقيم التولوين على دفع مبالغ معينة عند ح�صول ف�شل بدون عذر يف توفري لقيم التولوين للت�سليم.
السعر:

�سيكون �سعر الطن املرتي من لقيم التولني الذي يتعني على �صدارة دفعة لأرامكو ال�سعودية مقابل لقيم التولني امل�س ّلم هو �سعر مرتبط بال�سوق.
الضمانات المحددة:

ت�ضمن �أرامكو ال�سعودية ب�أن كافة ال�شروط والأحكام املتعلقة بت�سعري لقيم التولوين امل�س ّلم وفقا التفاقية توريد لقيم التولوين ،لي�ست �أقل تف�ضيال ل�صدارة
و�ستبقى كذلك بالن�سبة ل�شروط الت�سعري التي متنحها �أرامكو ال�سعودية �إلى �أي طرف ثالث لي�س ذا �صلة ،وكذلك امل�شاريع امل�شرتكة امل�شرتية لقيم التولوين
املوجودة داخل اململكة ،ولال�ستخدام يف �إنتاج البرتوكيماويات داخل اململكة.
حوادث اإلخالل:

تعترب احلوادث التالية حوادث �إخالل طبقا التفاقية توريد لقيم التولوين�( :أ) �إخفاق �صدارة يف االلتزام ب�أي من التزامات الدفع مبوجب اتفاقية توريد
لقيم التولوين( ،ب) ح�صول خرق من جانب �أرامكو ال�سعودية ل�ضمانات معينة من�صو�ص عليها يف اتفاقية توريد لقيم التولوين( ،ج) �أي ف�شل بدون عذر
من جانب �أرامكو ال�سعودية يف ت�سليم كمية �إجمالية قدرها  ٪50على الأقل من لقيم التولوين امل�سمى من قبل �صدارة على مدى �أي مدة تتكون من �شهرين
متتاليني ،و(د) ح�صول حالة �إع�سار.
يجوز ل�صدارة و�أرامكو ال�سعودية ممار�سة حقوقهما اخلا�صة يف �إنهاء االتفاقية ،وذلك فقط بعد ح�صول حادثة تق�صري وانق�ضاء الفرتة املحددة ملعاجلة
الإخالل ،وبعد ت�سليم �إ�شعار الإنهاء املطلوب.
اتفاقيات تسويق ونقل المنتجات مع شركة داو

فيما يلي ال�شروط والأحكام الرئي�سية التي مت �أخذها من منوذج اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات من قبل �شركة داو ( .)PMLAوتعترب اتفاقية ت�سويق ونقل
املنتجات مع داو النموذج �أو ال�صيغة اخلا�صة باتفاقيات ت�سويق ونقل املنتجات من قبل داو امل�ستخدمة لت�سويق ونقل البويل اثيلني منخق�ض الكثافة ،عايل
ال�ضغط ،وحملول البوليثيلني العايل الكثافة وحملول البوليثيلني (  ،)Cوحملول البوليثيلني (  ،)Cوحملول البوليثيلني (  ،)Cوحملول املطاط ال�صناعي ،
وجليكول الربوبلني ( ،)PGوالأمينات (�أمينات الإيثانول  EOAو�أمينات الإيثيلني  ،)EAوالبوليوالت ،املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات
( ، )PMDIوالتولوين الثنائي االيزو�سيانات ( ،)TDIو�إيثريات بيوتيل اجلاليكول ( ،)BGEوالبنزين احلراري ،والإيثيلني ،والبنزين والتولوين.
4

6

8

أطراف االتفاقية:

�شركة داو العربية ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف (امل�سوق) و�صدارة (البائع ،وي�شار �إليهما مع ًا بطريف االتفاقية ،ولكل منهما طرف ًا).
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الغرض من االتفاقية:

�سيقوم امل�سوق بت�سويق ونقل كل منتج من املنتجات التي ت�ستويف املوا�صفات الواردة يف �سياق االتفاقية ذات ال�صلة بت�سويق ونقل املنتجات (املنتج).
مدة االتفاقية:

تدخل كل اتفاقية من اتفاقيات ت�سويق ونقل املنتجات حيز النفاذ يف التاريخ الذي )1( :يتم فيه توقيع اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات ،و ( )2يقدم فيه امل�سوق
للبائع �ضمانات معينة من ال�شركة الأم ح�سب �صيغة متفق عليها ،وتظل االتفاقية �سارية املفعول �إلى حني وقوع �أول �أي من التاريخني التاليني:
.1التاريخ الذي يتوقف فيه البائع عن امتالك جممع �صدارة.
.2التاريخ الذي ينهي فيه البائع اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات و�إبرام �شركات تابعة لكل من داو و�أرامكو ال�سعودية اتفاقية منف�صلة مع البائع فيما يتعلق
بت�سويق ونقل املنتج.
حقوق التسويق:

للبائع احلق احل�صري يف ت�سويق املنتج يف اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�سط ،وللم�سوق احلق احل�صري يف �أن ي�سوق كافة املنتجات التي مل يتم ت�سويقها من
قبل البائع خارج اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�سط.
التزامات تسليم المنتجات:

يتعني على البائع �أن ي�سلم بدء ًا من تاريخ الإنتاج التجاري كمية املنتجات املحددة يف خطة الت�سويق ذات ال�صلة.
شروط تسليم المنتج:

تت�ضمن اتفاقية ت�سويق ونقل املنتج ال�شروط التف�صيلية لت�سليم املنتج من قبل البائع �إلى (ونقل ذلك املنتج من قبل امل�سوق عن طريق) ناقالت الكميات
ال�سائبة و�سفن احلاويات.
التزامات النقل:

يتعني على امل�سوق القيام مبا يلي:
(�أ)ا�ستالم كافة املنتجات التي مت �إنتاجها واملتاحة من قبل البائع للم�سوق.
(ب) تنفيذ كل خطة من خطط الت�سويق ،و�أن يبذل يف تنفيذ ذلك نف�س اجلهود التي يقوم بتنفيذها عند عمل خطط الت�سويق اخلا�صة به.
اإلخفاق في التسليم:

�إذا ح�صل يف �أي �شهر من ال�شهور احلاالت التالية�( :أ) �أن البائع مل ي�سلم كمية املنتج املطلوب ت�سليمها (با�ستثناء عدم الت�سليم للأ�سباب التالية )1( :ب�سبب
عمليات ال�صيانة املخططة )2( ،حالة قوة قاهرة (كما هو مو�صوف �أدناه) ت�ؤثر على البائع )3( ،خرق امل�سوق التفاقية ت�سويق ونقل املنتجات )4( ،عدم
ت�سليم املحفزات االمتالكية  /مكونات املحفزات االمتالكية التي يقع توفريها على م�سئولية امل�سوق (�أو ال�شركات املنت�سبة له) وفقا ل�شروط االتفاقية ذات
ال�صلة اخلا�صة بتوريد املحفزات� ،أو ( )5وجود دعوى �ضد البائع بخ�صو�ص التعدي على حقوق امللكية الفكرية املرخ�صة من قبل امل�سوق (�أو ال�شركات التابعة
له) �إلى البائع)� .أو (ب) رف�ض امل�سوق لأي منتج خارج عن املوا�صفات (وقوع عجز) ،عندئذ ف�إنه يتعني على البائع ما يلي:
(�أ)تعوي�ض امل�سوق عن كافة امل�س�ؤوليات التي تكبدها يف �شراء وت�سويق كمية العجز من منتجات معادلة ودفع �أتعاب الت�سويق املتعلقة ببيع املنتجات
املعادلة تلك.
(ب)�إذا كان امل�سوق غري قادر على �شراء نف�س الكمية من املنتجات املعادلة ،فعليه تعوي�ض امل�سوق مقابل كافة مطالبات العمالء نتيجة لذلك ودفع
�أتعاب الت�سويق املتعلقة بالعجز.
يتعني على امل�سوق بذل اجلهود التجارية املعقولة للتخفيف من �أي م�س�ؤولية قد يتكبدها البائع ،ب�سبب �إخفاقه يف ت�سليم املنتج.
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اإلخفاق في نقل المنتج:

�إذا مل ي�سلم امل�سوق يف �أي �شهر �أي منتج من املنتجات املتاحة من قبل البائع (عدا ما كان ناجم ًا عن حادثة قوة قاهرة (كما هو مو�صوف �أدناه) ت�ؤثر على
امل�سوق �أو خرق البائع التفاقية ت�سويق ونقل املنتج) (منتج غري منقول) ،ف�إنه يجوز للبائع ت�سويق املنتج غري املنقول مبا يف ذلك ت�سويقه �إلى عمالء خارج
اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�سط .وال يحق للم�سوق احل�صول على �أتعاب الت�سويق املتعلقة ببيع املنتجات غري املنقولة ،ويتعني على امل�سوق ،مع مراعاة القيود
املفرو�ضة على امل�س�ؤولية املحددة يف اتفاقية ت�سويق ونقل املنتج ،القيام بالآتي:
(�أ) تعوي�ض البائع عن �أي تكاليف معقولة تكبدها زيادة على املبالغ التي كان البائع ليدفعها للم�سوق لو كان املنتج غري املنقول قد مت بيعه من قبل امل�سوق.
(ب)�أن يدفع للبائع �أي فرق بني متح�صالت املبيعات التي ح�صل عليها البائع (ناق�صا التكاليف التي تكبدها البائع وتعادل تكاليف ال�شحن
واال�ستقطاعات) وبني �صايف متح�صالت املبيعات التي كان للم�سوق �أن يح�صل عليها لو كان قد باع املنتج غري املنقول.
يجب على البائع بذل جهوده التجارية املعقولة للتخفيف من �أي م�س�ؤولية قد يتكبدها امل�سوق خالف ًا لذلك ب�سبب �إخفاقه يف نقل املنتج.
تخطيط اإلنتاج والتسويق:

�سوف يقوم البائع ب�إبالغ امل�سوق قبل  120يوما على الأقل من بداية كل �سنة ،ب�أف�ضل تقدير لكل �شهر من ال�سنة التالية للكمية من املنتج الذي �سيتيحها للت�سليم
�إلى امل�سوق لت�سويقها .وبعد ا�ستالم امل�سوق ملثل هذا الإ�شعار ،يقوم بت�سليم البائع م�شروع خطة الت�سويق لل�سنة التالية والتي ينبغي �أن تن�ص على �أن امل�سوق
�سوف ي�سوق وينقل ما ن�سبتة  ٪100من كميات املنتج الواردة يف الإ�شعار املوجه للبائع .ويجوز للبائع بعد ذلك املوافقة على م�شروع خطة الت�سويق �أو طلب من
امل�سوق �إجراء التعديالت عليها .ويجب املوافقة على خطة الت�سويق يف موعد ال يتجاوز  30يوما قبل بداية ال�سنة ذات ال�صلة.
�ستكون للبائع احلرية املطلقة يف املوافقة على خطة الت�سويق و�أي تعديالت عليها.
ونتيجة لبع�ض االتفاقيات ال�سارية واملربمة حالي ًا (وال عالقة لها امل�شروع):
.1ال ي�سمح للم�سوق وال للبائع ت�سويق �أو ترويج �أو بيع �أو توزيع منتجات معينة يف ماليزيا حتى �شهر يوليو 2023م.
.2ال يحق للم�سوق وال للبائع بيع منتجات البويل �إثيلني �أو املطاط ال�صناعي ال�سائل يف دولة تايالند حتى انتهاء اتفاقية امل�شروع امل�شرتك ذات
ال�صلة.
مت ت�ضمني هذه القيود يف �سياق اتفاقيات ت�سويق ونقل املنتج ذات ال�صلة.
الملكية وخطر الخسارة:

�سوف تنتقل امللكية يف املنتج اامل�س ّلم �إلى امل�سوق وخماطر اخل�سارة �أو الأ�ضرار التي تلحق به (بخالف �أجر ال�شحن واال�ستقطاعات) ،من البائع �إلى امل�سوق
�أو �إلى �أي مندوب ،كما قد يكون عليه احلال عند ت�سليم ذلك املنتج.
جودة المنتج:

ي�ضمن البائع ب�أن �أي منتج يتم ت�سليمه �إلى امل�سوق �سيكون مطابقا ملوا�صفات الإنتاج التي حددها البائع (موا�صفات الإنتاج).
ويجب على امل�سوق ت�سويق �أي منتج مت ت�سليمه م�ستويف ملوا�صفات الإنتاج حتت اال�سم التجاري لداو وتعبئتها مع الأ�سماء و�/أو ال�شعارات اخلا�صة بكال الطرفني
على حد �سواء.
يجب على امل�سوق ت�سويق �أي منتج مت ت�سليمه ال يتطابق مع موا�صفات الإنتاج ،ولكنه يتوافق مع موا�صفات مبيعات امل�سوق ومع موا�صفاته املطلوبة للتعبئة
والتغليف (وكل منها طبقا ملا و ّفره امل�سوق) وذلك ح�سب توجيهات البائع �إما )1( :ت�سويقها حتت ت�سمية عامة� ،أو ( )2حتت الأ�سماء التجارية و�/أو العالمات
التجارية للبائع.
التعويضات:

�سيقوم البائع بتعوي�ض امل�سوق وبع�ض الأ�شخا�ص ذوي العالقة واملندوبني (وي�شار �إلى كل املذكورين بـ "�شخ�ض مع ّو�ض") فيما يتعلق مبا يلي:
(�أ) �أي دعاوى ق�ضائية مرفوعة �ضد امل�سوق تتعلق ب�أي حقوق امتياز �أو مطالبات �أو �أعباء على البائع �أو �أي دائن �أو مقر�ض للبائع على �أي منتج بعد ت�سليمه.
(ب) مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات املحددة بعينها� ،أي مطالبات مرفوعة �ضد �شخ�ص مع ّو�ض من قبل �أي �شخ�ص �آخر ،و�أي التزامات مالية يتكبدها �شخ�ص
معو�ض فيما يتعلق بالت�صنيع �أو اال�ستهالك �أو التخل�ص من �أي منتج.
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أتعاب التسويق:

ي�ستحق امل�سوق احل�صول على �أتعاب ت�سويق بن�سبة (تختلف هذه الن�سبة من اتفاقية ت�سويق ونقل منتجات �إلى �أخرى وترتاوح بني � ٪1.5إلى  )٪7.5من
املتح�صالت ال�صافية لكل بيع منتج من قبل امل�سوق (�أتعاب الت�سويق).
وتن�ص اتفاقية ت�سويق ونقل املنتج على �إجراء تعديالت معينة على �أتعاب الت�سويق املتعلقة ببيع املنتج على �أ�سا�س دوري.
الفوترة والدفع:

املنتج
يجب على البائع وبالتزامن مع ت�سليم �أي منتج ،تقدمي فاتورة (فاتورة البائع ال�شكلية) �إلى اجلهات املعنية لت�سهيل ت�صدير املنتجات ذات ال�صلة من
اململكة .ويجب �أن تت�ضمن فاتورة البائع ال�شكلية بع�ض البنود املحددة (وغريها من البنود التي قد تكون مطلوبة من قبل �سلطة للت�صدير) ،ويجب �أن ت�ستند
الفاتورة ال�شكلية للبائع �إلى �أ�سعار مو�ضوعية مرجعية (�أو يف حال توفر املزيد من البيانات ،ميكن �أن ت�ستند الفاتورة ال�شكلية �إلى تقدير املتح�صالت ال�صافية
ملبيعات املنتجات ذات العالقة).
ويف غ�ضون ثالثة �أيام من قيام امل�سوق ب�إبالغ البائع ببيانات املبيعات اخلا�صة ببيع منتج �إلى عميل معني ،ف�إنه يتعني على البائع تقدمي فاتورة (فاتورة البائع
النهائية) �إلى امل�سوق عن تلك املبيعات.

ويتعني على امل�سوق ،ويف يوم االثنني من كل �أ�سبوع� ،أن يدفع للبائع كامل املبلغ لأي فاتورة نهائية يكون امل�سوق قد ا�ستلم �أي متح�صالت من �أي عميل خالل
الأ�سبوع ال�سابق.
ويف حال مل ي�ستلم امل�سوق �أي متح�صالت من العميل مقابل �أي مبيعات قبل يوم االثنني من الأ�سبوع بعد تاريخ الدفعة الأخرية ،وجب على امل�سوق عند ذلك
�أن يدفع للبائع كامل مبلغ فاتورة البائع النهائية� ،إلى جانب الفائدة املرتتبة عليها.
ويف حال مل ي�ستلم امل�سوق �أي متح�صالت من العميل عن �أي مبيعات قبل تاريخ الت�سليم النهائي ( 180( )Long stop Dateيوما من �صدور تاريخ فاتورة
البائع ال�شكلية) ،وجب على امل�سوق عندئذ �أن يدفع للبائع املبلغ الوارد يف فاتورة البائع ال�شكلية عن مبيعات ذلك املنتج .ويف حال باع امل�سوق املنتج يف وقت
الحق ،ف�سوف يتم دفع مبلغ (�إما من قبل امل�سوق �أو من قبل البائع (ح�سب مقت�ضى احلال)) كي يعك�س الفرق بني فاتورة البائع ال�شكلية وفاتورة البائع النهائية
ال�صادرة بخ�صو�ص تلك املبيعات.
أجر الشحن والخصومات

يجب على امل�سوق يف كل يوم جمعة بعد تاريخ الإنتاج التجاري� ،أن يقدم فاتورة للبائع لتغطية تكاليف حمددة (�أجر ال�شحن واخل�صومات) تكبدها البائع
فيما يتعلق باملبيعات التي مت بيعها لكل عميل خالل ذلك الأ�سبوع على �أن حت�سب تلك التكاليف من خالل تطبيق الأ�سعار القيا�سية املتفق عليها بني الأطراف.
وعلى البائع دفع تلك الفاتورة يف يوم االثنني التايل.
يف غ�ضون  30يوما من نهاية كل ربع �سنة تعاقدية ف�إنه يتعني على امل�سوق �أن يقدم عن املبيعات لأي عميل والتي دفع امل�سوق �أجر ال�شحن واخل�صومات املتعلقة
بها خالل ربع العقد ذي ال�صلة ،فاتورة مببلغ �أي فرق بني �أجر ال�شحن واخل�صومات الفعلية التي دفعها امل�سوق وبني مبلغ �أجر ال�شحن واخل�صومات التي
دفعها البائع للم�سوق فع ًال طبقا للأ�سعار القيا�سية للمنتج .وتدفع تلك الفاتورة من قبل امل�سوق �أو من قبل البائع (ح�سب مقت�ضى احلال) يف كل يوم اثنني
بعد ا�ستالمها من قبل امل�سوق �أو البائع.
الحسومات

على امل�سوق �أن يقدم فاتورة للبائع عن �أي ح�سومات دفعها امل�سوق �إلى �أو ل�صالح �أحد العمالء والتي تكون م�ستحقة الدفع �أ�سبوعيا من قبل البائع (وبالعمالت
التي مت دفع احل�سومات بها).
إنهاء االتفاقية:

يجوز للبائع �أن ينهي اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات ( )ALMPيف حال:
(�أ)مل يكن �أي من �ضمانات ال�شركة الأم بكامل ال�صالحية والنفاذ قبل  15يوما من تقدمي �إ�شعار الإنهاء من جانب البائع.
(ب)بتوجيه �إ�شعار مدته  30يوما �إلى امل�سوق يف حال:
.1توقفت داو ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،عن كونها �شريك يف البائع.
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.2مار�ست �أرامكو ال�سعودية حقها يف �إنهاء اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات  PMLAعند اكتمال حتويل �أو بيع �أ�صول داو (على النحو املو�ضح يف
اتفاقية ال�شركاء) �إلى طرف ثالث وفقا التفاقية ال�شركاء.
يجوز للم�سوق �إنهاء اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات �إذا كان لداو (ب�صفتها �شريك) احلق باخلروج من امل�شروع نتيجة لإخالل خطري من قبل �أرامكو ال�سعودية.
يجوز لأي من الطرفني �إنهاء اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات يف حال:
(�أ)وقوع حادثة �إع�سار بالن�سبة للطرف الآخر.
(ب)خرق الطرف الآخر اللتزام جوهري مبوجب اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات ومل يتم معاجلة اخلرق خالل املدة املحددة للمعاجلة.
(ج)ف�شل الطرف الآخر يف �سداد �أي مدفوعات يف حال جتاوز املبلغ امل�ستحق وغري املدفوع املبلغ املحدد يف اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات.
(د)ت�صفية البائع.
يجوز للبائع وامل�سوق ممار�سة حقوقهم يف �إنهاء االتفاقية فقط بعد وقوع حادثة من احلوادث املذكورة �أعاله ،وانتهاء مدة الت�صحيح املطبقة ،والرجوع �إلى
املدراء التنفيذيني للحل (�إذا كان ذلك مطب ًقا) وت�سليم �إ�شعار الإنهاء املطلوب.
حوادث القوة القاهرة:

تت�ضمن اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات تعريفا عرفيا "حلادثة القوة القاهرة" ،و�إلى احلد الذي مينع فيه �أي طرف وعلى مدى الفرتة التي مينع فيها �أي طرف
ب�شكل مبا�شر �أو �أنه ت�أخر على نحو ملمو�س يف �أداء �أي من التزاماته (�أو �أي جزء منها) مبوجب اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات (ما عدا االلتزام بدفع املال)
ب�سبب وجود حادثة قوة قاهرة تلك ،ف�إنه يتعني حينئذ تعليق تلك االلتزامات من دون م�سئولية عن الفرتة التي مت خاللها منع �أداء تلك االلتزامات �أو الت�أخر
يف �أدائها.
يحق للبائع ت�سويق املنتجات لعمالء خارج اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�سط� ،إلى احلد الذي ال ي�ستطيع امل�سوق فيه القيام بذلك ب�سبب حادثة القوة القاهرة
املذكورة.
حدود المسؤولية:

امل�س�ؤولية ال�سنوية الق�صوى للم�سوق نحو البائع بالن�سبة �إلى:
(�أ)�أي خرق من جانب امل�سوق التفاقية ت�سويق ونقل املنتجات (با�ستثناء �أي ف�شل يف نقل املنتج وفقا التفاقية ت�سويق ونقل املنتجات) يجب �أال تتجاوز
 ٪100من ر�سوم الت�سويق التي ح�صل عليها امل�سوق خالل العام ال�سابق.
(ب)يجب �أال تتجاوز�أي مدفوعات يتعني على امل�سوق دفعها نتيجة لأي ف�شل يف نقل املنتج ما ن�سبته  ٪200من ر�سوم الت�سويق التي ح�صل عليها امل�سوق
خالل ال�سنة ال�سابقة.
يجب �أال تتجاوز امل�س�ؤولية الق�صوى للبائع نحو امل�سوق يف �أي �سنة من ال�سنوات فيما يتعلق بكافة االلتزامات التي يتكبدها امل�سوق نتيجة �أي خرق من جانب
البائع التفاقية ت�سويق ونقل املنتج  ٪100يف �إجمايل �أتعاب الت�سويق التي ح�صل عليها امل�سوق يف ال�سنة ال�سابقة� ،أو التي ح�صل عليها ،فيما يتعلق بال�سنة
الأولى ،يف تلك ال�سنة.
ال تنطبق حدود امل�س�ؤولية على التعوي�ضات.
الخسائر التبعية:

ال يتحمل �أي من الطرفني امل�س�ؤولية نحو الطرف الآخر عن �أي خ�سارة للأرباح �أو عن اخل�سارة التبعية التي قد يتكبدها �أو تلحق بالطرف الآخر �أو ببع�ض
الأ�شخا�ص ذوي العالقة �أو باملندوبني وفقا التفاقية ت�سويق ونقل املنتجات.
القانون الحاكم:

تخ�ضع اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات �إلى القانون الإجنليزي.
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عقود اإلنشاءات
مقدمة

عام:

يلخ�ص هذا الق�سم عقود الإن�شاء ال�شكلية التي مت �إعدادها للم�شروع.
مت تر�سية ما يزيد عن  %80من جمموعة العقود الرئي�سية كما مت �إبرام عقود تغطي  %95من �إجمايل م�صروفات �إن�شاء امل�شروع ،وذلك بناء على العقود
ال�شكلية للإن�شاءات .ويف بع�ض احلاالت ،متت املوافقة على بع�ض التعديالت على منوذج عقود الإن�شاء ال�شكلية مع بع�ض املقاولني الذين مت اختيارهم بالن�سبة
�إلى حزم العمل اخلا�صة بكل منهم .وقد مت �إعداد تقريرالفح�ص النايف للجهالة من قبل م�ست�شارين قانونيني �سعوديني والذي يبني مع هذه الن�شرة التعديالت
اجلوهرية لهذه االتفاقيات.
وقد و�ضعت اجلهات الراعية جمموعة �شاملة من املعايري الختيار نوع العقد الذي �سي�ستخدم لكل حزمة عمل ،مع �إعداد منوذجني بديلني للعقد مت و�ضعهما
ال�ستخدامهما لأغرا�ض عقود الإن�شاء ‹الرئي�سية›:
.1عقد ت�سليم املفتاح باملقطوعية .LSTK
.2عقد الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة  /عقود ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية . EPCM/LSPB
توفر مناذج العقود املختلفة (واخليارات امل�شتقة �ضمن هذه النماذج) للجهات الراعية املرونة فيما يتعلق مبقدار املخاطر التي �ستفر�ض على املقاول �أو
املقاولني فيما يتعلق بكل حزمة عمل .كما �ست�سمح هذه املرونة �أي�ضا للجهات الراعية بتو�سيع قاعدة املقاولني املحتملني املتقدمني باملناق�صات �إذا لزم الأمر.
ورمبا يكون ذلك مهما من منظور تكلفة امل�شروع ،بالنظر حلجم امل�شروع.

( )1عقود ت�سليم مفتاح باملقطوعية:
وفقا لعقود ت�سليم مفتاح باملقطوعية ،يعد املقاول ب�شكل عام �أنه امل�س�ؤول عن الأعمال الهند�سية وال�شرائية والإن�شائية للمن�ش�أة  /البنية التحتية ذات العالقة.
كما يعترب العقد ال�شكلي املجز�أ ت�سليم مفتاح باملقطوعية هو ال�شكل الأ�سا�سي لعقد ت�سليم مفتاح باملقطوعية ،والذي يقوم مبوجبه املقاولون الذين مت
�أختيارهم داخل اململكة وخارج اململكة معا بالأعمال الهند�سية وال�شرائية والإن�شائية للمن�ش�أة  /البنية التحتية مقابل �سعر ثابت مقطوع .
وب�سبب التعقيدات املختلفة يف نطاق عمل امل�شروع ،فقد مت تطويراالختالفات يف عقد ت�سليم مفتاح ال�شكلي باملقطوعية بالن�سبة حلزم عمل معينة ،وت�شمل
تلك العقود ما يلي:
(�أ)العقد ال�شكلي املوحد لت�سليم مفتاح باملقطوعية للمحطات الت�صنيعية والذي يقوم مبوجبه املقاول الذي يتم اختياره بالأعمال الهند�سية
وال�شرائية والإن�شائية للمن�ش�أة  /البنية التحتية  -التي �ستكون على هيئة م�صانع معاجلة مقابل �سعر ثابت مقطوع .
(ب)العقد ال�شكلي املوحد لت�سليم مفتاح باملقطوعية للمحطات غري الت�صنيعية  /الأعمال املبكرة والذي يقوم مبوجبه املقاول الذي يتم اختياره
بالأعمال الهند�سية وال�شرائية والإن�شائية للمن�ش�أة  /البنية التحتية  -التي قد تكون على هيئة �أعمال مبكرة مثل ت�سوية موقع البناء و�إعداد الطرق
(�أو الأعمال الأخرى التي ال ت�شمل معاجلات كيماوية) مقابل �سعر مقطوع.
(ج)العقد ال�شكلي املوحد لت�سليم مفتاح باملقطوعية للمحطات غري الت�صنيعية  /املرافق امل�ؤقتة والذي يقوم مبوجبه املقاول الذي يتم اختياره
بالأعمال الهند�سية وال�شرائية والإن�شائية للمرافق امل�ؤقتة  -مثل مع�سكر "م�ؤقت" للعاملني يف �صدارة وم�ست�شاريها – مقابل مبلغ �سعر ثابت مقطوع.
وفيما يلي �أدناه تو�ضيح �أكرث تف�صيال لل�شروط املحددة املتعلقة بالعقد ال�شكلي املجز�أ لت�سليم مفتاح باملقطوعية ،واملتعلقة بكل اختالف من اختالفات العقود
املو�ضحة الحق ًا يف هذا الق�سم اخلا�ص بعقود الإن�شاء من ن�شرة الإ�صدار هذه.

( )2عقد الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة  /عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية:
يكون مقاول عقد الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة م�سئو ًال ب�شكل عام مبوجب عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة عن:
(�أ)�إعداد الت�صاميم التف�صيلية والهند�سية للمن�ش�أة  /البنية التحتية.
(ب)�شراء املعدات الرئي�سية واملواد الالزمة للمن�ش�أة  /البنية التحتية من خالل �إ�صدار �أوامر ال�شراء للموردين املعتمدين من قبل �صدارة.
(ج)امل�ساعدة يف �إدارة مرحلة ت�شييد املن�ش�أة  /البنية التحتية (والتي قد ت�شمل �إدارة خمتلف مقاويل عقود ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية).
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

يكون مقاول عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية م�سئوال ب�شكل عام مبوجب عقد �أعمال ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية عن:
(�أ)تنفيذ الت�صاميم التف�صيلية والهند�سية للمن�ش�أة  /البنية التحتية على النحو الذي �أعده مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.
(ب)�شراء املواد ال�سائبة (غري املعب�أة) للمرفق  /البنية التحتية (مثل اخلر�سانة (�سيقوم مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة ب�شراء
الغالبية العظمى من املعدات واملواد امل�ستوردة للمن�ش�أة  /البنية التحتية)).
(ج)بناء املرافق  /البنية التحتية ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك ا�ستالم وتركيب املعدات الرئي�سية واملواد التي ي�شرتيها مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء
والإن�شاء والإدارة.
يتمتع عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة  /منوذج عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية مبزايا ايجابية من حيث زيادة قاعدة املقاولني املتناف�سني
والت�سعري واجلدولة الزمنية .وتتمثل ال�سلبية يف هذا النموذج يف عدم وجود "جهة واحدة م�س�ؤولة" :مبعنى �أن مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء
والإدارة هو امل�س�ؤول عن الت�صميم والهند�سة ،ومقاول عقد ال�شراء والإن�شاء هو امل�س�ؤول عن البناء ،واملوردون هم امل�س�ؤولون عن املعدات واملواد املطلوب منهم
توريدها ،وكل واحد من ه�ؤالء لي�س م�سئوال عن عمل �أو تق�صري الآخرين.
مت �إعداد عقود �شكلية لعقود �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة  /عقود ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية التالية للم�شروع:
(�أ)العقد ال�شكلي املجز�أ لأعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة ( )EPCMوالذي يقوم مبوجبه املقاولون املختارون يف اململكة وخارج اململكة
معا بت�صميم وهند�سة املن�ش�أة  /البنية التحتية و�شراء املعدات ،واملواد الالزمة للمن�ش�أة  /البنية التحتية ،وامل�ساعدة يف �إدارة مرحلة البناء للمن�ش�أة
 /البنية التحتية.
(ب)العقد ال�شكلي املوحد لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية والذي �سيقوم مبوجبه املقاول املختار ب�إن�شاء املرافق /البنية التحتية لقاء �سعر ثابت
مقطوع.
(ج)العقد ال�شكلي املوحد املعدل لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية والذي �سيقوم مبوجبه املقاول املختار ببناء املرافق /البنية التحتية لقاء �سعر ثابت
مقطوع (على �أ�سا�س جدول الكميات املقدم من قبل �صدارة ،مع تعديل ال�سعر يف حال اختالف الكميات الواردة يف املخططات الهند�سية املعتمدة
من �صدارة عن الكميات املقدمة مبدئيا).
�أحكام واختالفات حمددة فيما يتعلق بالعقود ال�شكلية املجزئة اخلا�صة ب�أعمال الهند�سة ،وال�شراء والإن�شاء ،عقود الإدارة ،عقود ال�شراء والبناء الأحادية
ال�شكلية باملقطوعية ،قد مت تلخي�صها يف ق�سم عقود الإن�شاءات من ن�شرة الإ�صدار هذه.
تجزئة العقود:
عقود البناء التي ت�شمل كال من العمل املطلوب تنفيذه داخل اململكة والعمل املطلوب تنفيذه خارج اململكة العربية ال�سعودية هي عقود "جمز�أة" �أو "ثنائية"

داخل اململكة وخارجها .ويتناول عقد تن�سيق منف�صل ،نواحي الربط بني العقود التي تنفذ داخل اململكة وخارجها .وكثريا ما تعتمد العقود داخل اململكة
العربية ال�سعودية على هيكل العقد "املجز�أ" – العقد املكون من �شقني – لتنفيذ الأعمال داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها .وتتحدث �شروط و�أحكام
العقود داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية عموما عن نف�س امل�ضامني با�ستثناء العقود التي تتطلب موا�صفات خا�صة لنطاق العمل املطلوب تنفيذه� .أما
عقود البناء التي ال تت�ضمن نطاقا كبريا من العمل املطلوب تنفيذه خارج اململكة العربية ال�سعودية فهي عقود غري "جمز�أة" – بل ي�ستخدم عقد واحد فقط.
ومبوجب عقد التن�سيق ،يكون املقاولون من داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها م�سئولني جمتمعني ومنفردين �أمام �صدارة عن تنفيذ كافة التزامات
و�ضمانات وواجبات وتعهدات املقاولني من داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها طبقا لعقود التنفيذ داخل اململكة وخارجها ومبوجب عقد التن�سيق.
ويت�ضمن عقد التن�سيق كذلك �ضمانا من ال�شركة الأم ت�ضمن مبوجبه �شركة معتمدة منت�سبة للمقاولني قيام املقاولني من داخل اململكة ومن خارجها على حد
�سواء بتنفيذ العقود داخل اململكة وخارجها ،عالوة على �ضمان تنفيذ عقد التن�سيق.
الفرق الرئي�سي بني العقود داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها هو نطاق العمل املطلوب تنفيذه من جانب املقاول .ف�أن�شطة الت�صميم وامل�شرتيات يتم
تنفيذها �إلى حد كبري مبوجب العقد خارج اململكة العربية ال�سعودية� ،أما �أن�شطة الأعمال الإن�شائية (�أو �إدارة الأعمال الإن�شائية) فيتم تنفيذها مبوجب العقد
داخل اململكة العربية ال�سعودية.
الشروط المشتركة للعقود

فيما يلي ملخ�ص لل�شروط امل�شرتكة لعقود الإن�شاء والتي مت و�ضعها للعقود ال�شكلية للم�شروع� ،إلى جانب ملخ�ص خمت�صر لأي اختالفات يف ال�شروط امل�شرتكة
بني عقود ت�سليم مفتاح باملقطوعية ،وعقود ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية وعقود الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.
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التداخل بين العقود:

من املتوقع �أن يكون هناك �أكرث من  30عقدا �إن�شائيا ‹رئي�سيا› لبناء امل�شروع .ومن هذا املنطلق ،تعترب �إدارة خماطر التداخل بني العقود جانبا هاما من
جوانب امل�شروع.
وتتمتع اجلهات الراعية للم�شروع باخلربة الكافية يف تنفيذ م�شاريع البناء مبليارات الدوالرات الأمر الذي ينطوي على خماطر وجود تداخالت معقدة،
و�سوف توفر تلك اجلهات عددا كبريا من املوارد لإدارة خماطر التداخل للم�شروع ،والتي يكملها ويدعمها ا�ست�شاري �إدارة امل�شروع ،والتي �أعدت خطة لإدارة
التداخالت بني العقود وقاعدة بيانات للم�شروع .و�سيكون مطلوبا من كل مقاول جرى اختياره مراعاة خطة �إدارة التداخالت.
بالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،يطلب من املقاول التعاون مع مقاويل الأعمال املرتبطة بامل�شروع وتن�سيق العمل مع كافة الأعمال املتعلقة بامل�شروع .وينبغي على املقاول
ال�سماح ملقاويل الأعمال املرتبطة بامل�شروع تنفيذ تلك الأعمال ،و�أن ال مينع �أو يعيق �أو ي�ؤخر مقاويل الأعمال املرتبطة بامل�شروع ،وهو م�س�ؤول عن تن�سيق كافة
�أعمال وخدمات مقاويل الأعمال املرتبطة بامل�شروع والتي ميكن �أن ت�ؤثر �سلبا على تنفيذ العمل ،على نحو ي�ضمن تنفيذ و�إنهاء الأعمال املرتبطة بامل�شروع
بطريقة ال ت�ؤخر �أو تعطل �سري العمل.
قد ي�شمل مقاولو الأعمال املرتبطة بامل�شروع �أي مقاول طرف ثالث �أو مورد �أو م�ست�شار �أو مقدّم خدمة متعاقد مع �صدارة �أو يعمل نيابة عنها (�أو �أي �شركة
تابعة لها) و�/أو �أي من�ش�أة تابعة للقطاع العام ،لتنفيذ الأعمال املرتبطة بامل�شروع ،مبا يف ذلك �أي مقاول من الباطن واملوردين (من �أي م�ستوى) للأعمال
املرتبطة بامل�شروع ،وتعني الأعمال املرتبطة بامل�شروع �أي �أن�شطة � ،أعمال و�/أو خدمات ذات �صلة مبجمع �صدارة و�/أو برنامج الأعمال (وال ت�شمل تلك الأن�شطة
العمل و�أعمال املقاول داخل اململكة).
الضمان:

قد تطلب �صدارة من املقاول تقدمي �ضمان من �شركته الأم.
بالن�سبة لعقد ت�سليم مفتاح باملقطوعية وعقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية ،يتعني على املقاول �أن يقدم عند الطلب �ضمان �أداء واجب الدفع عند الطلب من
بنك عاملي من الدرجة الأولى توافق عليه �صدارة ،مببلغ مقداره  ٪10من قيمة العقد ،و�سيتم تخفي�ض قيمة هذا ال�ضمان �إلى مبلغ يعادل  ٪5من قيمة العقد
يف تاريخ انتهاء الأعمال امليكانيكية للمرافق.
يحق ل�صدارة �إبقاء مبلغ نقدي قدره :٪10
(�أ)بالن�سبة لعقود ت�سليم مفتاح باملقطوعية وعقود ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية ،ميثل هذا املبلغ  ٪10من كافة املبالغ املعتمدة من قبل �صدارة على
�أنها م�ستحقة الدفع للمقاول مبوجب العقد ذي ال�صلة .وعلى �صدارة �أن تدفع للمقاول املبلغ املتبقي وذلك بعد تاريخ املوافقة املبدئية على املرفق ذو
ال�صلة (املوافقة املبدئية تعني �أن كامل املرفق ذو ال�صلة قد اكتمل ،ومت اختباره بنجاح).
(ب)فيما يتعلق بعقود الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة على مدار كل �سنة ( والتي يتم �إخالء طرفها كل �سنة) .ومع ذلك ،ال يتم تطبيق �أي حجز
متعلق مبدفوعات التكاليف امل�سموح بها �إلى املقاول (مبا يف ذلك ما يتعلق باملبالغ امل�ستحقة الدفع من مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء
والإن�شاء والإدارة �إلى مقاوليه من الباطن �أو للباعة).
التصاريح:

يتعني على �صدارة احل�صول على كافة الت�صاريح الالزمة التي يجب احل�صول عليها با�سم �صدارة .ويتعني على املقاول احل�صول على كافة الت�صاريح الأخرى
الالزمة للأعمال.
التعاقد من الباطن:

تفر�ض العقود متطلبات �صارمة على حرية املقاول للتعاقد مع مقاولني من الباطن.
يجوز ل�صدارة مبوجب عقود ت�سليم مفتاح باملقطوعية وعقود ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية ،الطلب من املقاول التعاقد مع بع�ض املقاولني واملوردين والذين
تفاو�ضت معهم �صدارة وفق �شروط مي�سرة لهم يف �إطار "اتفاقيات اال�ستفادة من الربنامج" ب�صفتها اتفاقيات �إطارية ميكن للمقاولني مبوجبها و�ضع �أوامر
ل�شراء املعدات واملواد (الربنامج) .وت�شمل �أهداف اتفاقية اال�ستفادة من الربنامج حتقيق الوفرة يف التكاليف وكفاءة ال�صيانة ل�صدارة ،من خالل اال�ستفادة
من توريد املعدات واملواد على نطاق الربنامج كامال .ويتحمل املقاول امل�س�ؤولية عن �أداء كافة ه�ؤالء املقاولني واملوردين.
وقد يكون مطلوبا من املقاول �أي�ضا مبوجب عقود ت�سليم مفتاح باملقطوعية وعقود الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة قبول التنازل عن اتفاقيات خمتلفة من
�صدارة فيما يتعلق بتوريد املواد �أو املعدات �أو العمالة ،والأعمال �أو اخلدمات ،والتي �أبرمت �صدارة ب�ش�أنها تلك االتفاقيات لتوريد "البنود التي التي حتتاج
لفرتة طلب طويلة" من �أجل تعزيز اجلدول الزمني .و�سوف ي�صبح املقاول عند جتديد تلك االتفاقيات م�س� اًؤول عن كافة هذه املواد ،املعدات ،العمالة ،الأعمال،
�أو اخلدمات.
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الملكية الفكرية:

كافة الت�صاميم واملخططات وغريها من املواد:
(�أ)املقدمة للمقاول من قبل �أو نيابة عن �صدارة.
(ب)التي مت �إنتاجها �أو تطويرها من قبل �أو نيابة عن املقاول (مبا يف ذلك حقوق امللكية الفكرية) مبوجب �أو فيما يتعلق بالعقود (وثائق امللكية
الفكرية لل�شركة).

يجب �أن تكون ملكا ل�صدارة.
فيما يتعلق ب�أي ت�صاميم �أو ر�سومات �أو غريها من املواد امل�ستخدمة �أو املقدمة من قبل �أو نيابة عن املقاول فيما يت�صل بالعقود ولكن با�ستثناء وثائق امللكية
الفكرية لل�شركة� ،سيمنح املقاول ل�صدارة ترخي�صا غري ح�صري ،دائم ،وقابل للنقل ،وقابل للرتخي�ص الفرعي وغري م�شروط وغري قابل للإلغاء ،وخال من
ر�سوم امللكية الفكرية ال�ستخدام ون�سخ تلك الت�صاميم والر�سومات وغريها من مواد امل�شروع�( ،أو �سيعمل على احل�صول على ما تقدم ذكره يف حالة عدم كونه
مملوك ًا له �أو لع�ضو من �أع�ضاء املجموعة التي يتبع لها) دون �إن�شاء �أي التزامات على �صدارة نحو �أي طرف ثالث.
الضمانات الواجبة على المقاول:

يعطي املقاول �ضمانات ل�صالح �صدارة فيما يتعلق باملطالبات مقابل (ومن بني �أمور �أخرى):
(�أ)الأ�ضرار التي تلحق ب�أي معدات للمقاول.
(ب)الإ�صابات اجل�سدية والأ�ضرار التي تلحق مبمتلكات الطرف الثالث.
(ج)الإ�صابات اجل�سدية والأ�ضرار التي تلحق مبمتلكات جمموعة املقاول.
(د)�أي احتيال �أو �سوء �سلوك متعمد �أو �إهمال ج�سيم من جانب املقاول.
(هـ)عدم االمتثال للقوانني والت�صاريح الواجبة التطبيق .
(و)الرهونات املرفوعة �ضد �أي مرافق �أو �أي ممتلكات ملجموعة ال�شركة (با�ستثناء الرهونات املتعلقة بعقود الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة
واملرفوعة من جانب املوردين �أو املقاولني من الباطن ذوي ال�صلة).
(ز)الف�شل يف مراعاة وتلبية �شروط و�أحكام وبوال�ص الت�أمني �أو �إبطالها.
(ح)التلوث �أو التلويث (بالن�سبة �إلى عقود ت�سليم مفتاح باملقطوعية/ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية فقط).
(ط)التعدي على حقوق امللكية الفكرية.
ومطلوب من املقاول �أي�ضا �إبرام عقد �ضمان ل�صالح مقاويل الربنامج الآخرين ،ويرمي عقد ال�ضمان �إلى تثبيط املقاول من مالحقة مقاويل الربنامج
الآخرين فيما يتعلق بخ�سارة �أو �أ�ضرار تلحق مبمتلكات املقاول �أو الإ�صابات اجل�سدية التي تلحق مبوظفي املقاول .كما يطلب من مقاويل الربنامج الآخرين
التعامل باملثل عن طريق �إبرام عقد ال�ضمان اخلا�ص بهم .ويهدف هذا الرتتيب اخلا�ص بال�ضمانات �ضمن نطاق الربنامج ككل �إلى احلد من املطالبات بني
املقاولني.
ضمان صدارة:

تقوم �صدارة ب�ضمان جمموعة املقاول مقابل �أي وكافة املطالبات التي تخ�ص �أو تتعلق بالإ�صابات اجل�سدية و�/أو بوفاة �أي ع�ضو من �أع�ضاء �صدارة فيما
يتعلق بالربنامج.
التأمينات:

تقع على عاتق املقاول م�سئولية الرتتيب للح�صول على واالحتفاظ ببوال�ص للت�أمني البحري/العبور وال�شحن اجلوي وتعوي�ضات العاملني وت�أمني م�سئولية
�صاحب العمل وت�أمني ال�سيارات.
�أما �صدارة فهي م�س�ؤولة عن احل�صول على واالحتفاظ ببوال�ص ت�أمني على جميع خماطر �أعمال الإن�شاءات/الرتكيب وم�س�ؤوليات الطرف الثالث.
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طبقا لعقود ت�سليم مفتاح باملقطوعية/ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية ،فلي�س هناك ن�ص حول �سقف امل�س�ؤولية الإجمالية ال�شاملة يف العقد ذي ال�صلة.
وطبقا لعقود الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة ،فلن تتجاوز امل�س�ؤولية الإجمالية جتاه �صدارة فيما يخ�ص �أو يتعلق بعقد الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة
ما ن�سبتة  ٪10من قيمة العقد (وي�ستثنى من قيمة العقد لهذا الغر�ض ،املبالغ املدفوعة للمقاول ل�صالح املوردين) ،مع مراعاة خمتلف اال�ستثناءات مبا يف
ذلك ما يتعلق ب�أي تكاليف �أو نفقات يتحتم على مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة دفعها ملعاجلة العيوب التي تعزى له� ،أو تتعلق باحتيال �أو
�سوء ت�صرف متعمد من جانب مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.
وعموما ،لن يكون �أي من الطرفني م�س�ؤو ًال جتاه الآخر عن اخل�سائر غري املبا�شرة �أو اخل�سائر التبعية �أو االقت�صادية (مثل :فوات الإنتاج �أو فوات الإيرادات
�أو فوات الأرباح وغريها) .وهناك ا�ستثناءات حمددة لهذه القاعدة العامة.
التغيير في القانون:

ال تت�ضمن العقود ن�ص ًا حول �إدخال تعديالت على الأنظمة والقوانني.
ومع ذلك ،قد ي�ستحق املقاول تعوي�ض ًا يف حال طلبت �صدارة من املقاول االلتزام بتغيريات يف املعايري واملوا�صفات والكتيبات والإجراءات ولوائح ال�سلوك
والتعليمات املحددة يف العقد ذي ال�صلة والتي ت�صبح �سارية املفعول بعد تاريخ توقيع العقد.
القوة القاهرة:

لن يكون �أي من الطرفني ملزما بالوفاء بالتزاماته مبوجب العقود �إلى املدى الذى حال حدوث حادث �أو ظرف من ظروف القوة القاهرة دونه �أو �أعاقه عن
تنفيذ التزاماته (ولكن فقط للفرتة التي ي�ستمر فيها ذلك احلادث �أو الظرف).
تت�ضمن العقود قائمة �شاملة بحوادث وظروف القوة القاهرة (على �سبيل املثال ،حوادث احلروب والأعمال العدائية واال�ضطرابات املدنية ،مكافحة ال�شغب،
والع�صيان والتخريب و�أعمال التخريب املتعمدة والزالزل وموجات الت�سونامي وموجات املد واالنهيارات الأر�ضية وال�صواعق) التي ت�شكل قوة قاهرة ،وكذلك
حتديد احلوادث والظروف التي ال ت�شكل قوة قاهرة (مثل ،احلوادث �أو الظروف الناجمة عن �أي فعل �أو �إغفال من جانب الطرف الذي يدعي القوة القاهرة،
وال�صعوبات االقت�صادية للمقاول �أو عدم قدرة املقاول على �سداد الديون).
تعليق العمل:

يجوز ل�صدارة يف �أي وقت ،ب�سبب �أو بدون �سبب ،تعليق تنفيذ العمل �أو �أي جزء منه وذلك بتوجيه �إ�شعار للمقاول يف هذا ال�ش�أن.
وميكن للمقاول وقف العمل يف حال اخفقت �صدارة يف �أن تدفع للمقاول �أي مبلغ غري متنازع عليه يتجاوز  10ماليني دوالر (مليون دوالر يف حالة العقد ال�شكلي
املوحد ت�سليم املفتاح باملقطوعية للمحطات غري الت�صنيعية/عقد ت�سليم مفتاح للمرافق امل�ؤقتة باملقطوعية) وظل هذا املبلغ طبقا للعقد ذي ال�صلة م�ستحقا
وواجب الدفع لفرتة تزيد عن �أو ت�ساوي  90يوما ،مع مراعاة �إعطاء مهلة معاجلة مدتها  14يوما ل�صالح �صدارة.
إنهاء االتفاقية:

ت�ستفيد �صدارة من وجود نظام يتيح �إنهاء العقد ل�سبب من الأ�سباب (يف ظل العديد من الأ�سباب املتاحة لإنهاء العقد) ،ولها احلق �أي�ضا يف �إنهاء العقد ذي
ال�صلة ح�سبما تراه منا�سبا.
ميكن للمقاول �إنهاء العقد ذي ال�صلة يف حال �أخفقت �صدارة يف �أن تدفع للمقاول �أي مبلغ غري متنازع عليه يتجاوز  10ماليني دوالر (مليون دوالر يف حالة
العقد ال�شكلي املوحد ت�سليم املفتاح باملقطوعية مل�صنع غري خم�ص�ص للمعاجلة/ملرافق م�ؤقتة) وظل هذا املبلغ طبقا للعقد ذي ال�صلة م�ستحقا وواجب الدفع
لفرتة تزيد عن �أو ت�ساوي  90يوما ،مع مراعاة �إعطاء مهلة معاجلة مدتها  74يوما ل�صالح �صدارة.
�إذا حالت حادثة �أو ظرف من ظروف القوة القاهرة دون موا�صلة تنفيذ ما ي�ساوي ب�شكل جوهري كافة الأعمال اجلارية لفرتة متوا�صلة مدتها  180يوما،
ميكن لأي من الطرفني عندئذ �إنهاء العقد ذي ال�صلة.
ترتيبات التمويل:

مت �إدراج ال�شروط العامة لتمويل امل�شروع �ضمن العقود ،مبا يف ذلك االلتزامات املرتتبة على املقاول يف تقدمي كافة الآراء والوثائق وال�شهادات القانونية
املطلوبة لتمويل �صدارة ،وذلك لاللتزام بكافة الطلبات املعقولة من املقر�ضني ،وللدخول يف اتفاقية مبا�شرة مع املقر�ضني ب�شروط متوافقة مع ال�شروط
امل�ستخدمة يف امل�شاريع املمولة للم�شاريع الأخرى يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
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وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت �إدراج �شروط التمويل املحددة لوكاالت ائتمان ال�صادرات �ضمن ن�صو�ص العقود ،مبا يف ذلك امل�س�ؤوليات اخلا�صة بااللتزام بكافة
متطلبات وكاالت ائتمان ال�صادرات لتمويل �صدارة.
التنازل عن العقد و تجديده:

ال يجوز للمقاول التنازل عن العقد ذي ال�صلة �أو رهنه �أو جتديده مع الغري� ،إما كليا �أو جزئيا دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من �صدارة.
يحق ل�صدارة التنازل عن العقد ذي ال�صلة �أو رهنه �أو جتديده ،مبا يف ذلك �إلى املقر�ضني.
تسوية النزاع:

الإجراء الواجب �إتباعه بخ�صو�ص �أي نزاع هو� :إحالة النزاع �إلى كبار املدراء التنفيذيني لدى الطرفني .ومن ثم �إلى التو�سط االختياري بني الطرفني ،وبعد
ذلك �إحالة النزاع �إلى التحكيم (لدى غرفة التجارة الدولية يف لندن).
القانون الحاكم:

تخ�ضع هذه العقود �إلى القانون الإجنليزي.

العقد ال�شكلي املجز�أ لت�سليم مفتاح باملقطوعية
نطاق العمل:

يقوم املقاولون معا بالأعمال الهند�سية وال�شرائية والإن�شائية للمرافق ذات ال�صلة ،و�سيوفرون كافة املوظفني والعمالة والإ�شراف واملعدات واملواد وغريها من
الأن�شطة الالزمة لتنفيذ العمل (با�ستثناء يف حال وجود ن�ص �صريح على توفري تلك البنود من جانب �صدارة).
يقع على عاتق املقاول م�س�ؤولية ت�صميم وهند�سة املرافق ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك ما يتعلق ب�أي ت�صميم وهند�سة معدة من قبل �أو نيابة عن �صدارة وتندرج
يف �إطار العقد ذي ال�صلة.
من املتوقع �أال يكون املقاولون م�سئولون عن العيوب يف ت�صميم �أو تقنية املعاجلة االمتالكية .ويجب على املقاولني ،مع ذلك� ،أال يت�سببوا �أو ي�ساهموا يف خرق
اتفاقيات الرتخي�ص ،ويجب عليهم الت�أكد من �أن املرافق ذات ال�صلة ،عند �إن�شائها ،تلتزم بكافة ال�شروط املطبقة من قبل املرخ�صني.
قيمة العقد:

�سعر ثابت مقطوع
قيمة العقد هو �سعر ثابت مببلغ مقطوع ،وهو �سعرغري خا�ضع للتعديل با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف العقد ذي ال�صلة.
ال يت�صور العقد ال�شكلي املجز�أ لت�سليم مفتاح باملقطوعية �أي مبالغ تقديرية� ،أي مبالغ تقديرية غري ملزمة ،ولكن بع�ض املجموعات الإن�شائية قد ت�شمل مبالغ
م�شروطة تكون ملزمة.

�أ�سباب الدفعات الإ�ضافية
كما هو احلال عادة يف كافة عقود املبالغ املقطوعة ثابتة ال�سعر� ،إال �أن هناك حاالت حيث قد ت�صبح فيها املبالغ الإ�ضافية (�أي ،امل�ضافة �إلى املبلغ الإجمايل
املقطوع) مبالغ م�ستحقة الدفع للمقاول .ومن �أهم الأ�سباب للدفعات الإ�ضافية ما يلي:
(�أ)ح�صول تغيريات (يف نطاق العمل ،وهي التغيريات التي حتددها �صدارة).
(ب)يف حال تكبد املقاول تكاليف �إ�ضافية نتيجة لظروف �أو حاالت غري متوقعة يف موقع الإن�شاءات يتم اكت�شافها يف غ�ضون  90يوما من تاريخ التوقيع
على العقد ذي ال�صلة.
(ج)يف حال تكبد املقاول تكاليف �إ�ضافية ب�سبب الدخول املبكر ل�صدارة للمرافق ذات ال�صلة� ،أو �أي جزء منها.
(د)يف حال اكت�شاف تعار�ض بني �أو �ضمن �أ�س�س ت�صميم امل�شروع و�/أو معايري الربنامج (وهذه الوثائق تعدها �صدارة وم�ست�شاروها ولي�س املقاول) ومت
اكت�شاف ذلك التعار�ض يف غ�ضون  90يوما من تاريخ التوقيع على العقد ذي ال�صلة ،ف�إنه ميكن للمقاول يف هذه احلالة ا�سرتداد التكاليف الإ�ضافية
التي تكبدتها يف حل التعار�ض حيث ت�صدر �صدارة �أمر تغيري يف هذا ال�ش�أن.
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(هـ)�إذا ت�ضررت املرافق ذات ال�صلة ف�إنه قد يحق للمقاول عندها احل�صول على دفعة �إ�ضافية لت�صحيح ال�ضرر.
(و)يف حال فقدان �أو ت�ضرر مواد املقاول يف اململكة ،الكويت ،البحرين ،قطر ،الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة عمان واليمن و�إيران والأردن �أو م�صر،
وكان �سبب تلك اخل�سارة �أو ال�ضرر ناجما عن الظروف املحددة (مثل ،احلرب �أو الغزو و�أعمال الأعداء الأجانب) ،و�إلى احلد الذي تكون فيه
التكاليف ذات ال�صلة لي�ست قابلة لال�سرتداد مبوجب اي وثيقة من وثائق الت�أمني ذات ال�صلة.
(ز)الدفع مقابل مدة االنتظار حيث تكون معدات مقاول معني �أو موظفو املقاول خم�ص�صني ح�صري ًا باجناز العمل وجاهزين للتنفيذ الفوري للعمل
ولكن ال ميكنهم تنفيذ العمل ب�سبب الظروف التي حتت �سيطرة �صدارة ح�صري ًا.
(ح)تعليق العمل من جانب �صدارة (ما مل يكن التعليق نتيجة لفعل �أو �إغفال من جانب املقاول �أو �أي مقاول من الباطن).
(ط)تعليق العمل من قبل املقاول ب�سبب تخلف �صدارة عن دفع مبلغ غري متنازع عليه.
(ي) �إنهاء العقد من قبل �صدارة ملا تراه منا�سب ًا.
(ك)�إنهاء العقد من قبل املقاول ب�سبب.
(ل)حيثما يوفر املقاول امل�ساعدة يف الت�شغيل التجريبي والبدء وت�شغيل اختبارالأداء (مالحظة :هذا �أ�سا�س لدفعة �إ�ضافية لأنه لي�س معروفا �إلى �أي
مدى �سيكون مطلوبا من املقاول تقدمي مثل هذه امل�ساعدة  -فمن املمكن �أن يكون لدى اجلهات الراعية للم�شروع ما يكفي من اخلربة واملوظفني
ال�ستكمال الغالبية العظمى من هذه الأن�شطة).
(م)حيثما يتكبد املقاول تكاليف عر�ضية مندرجة يف الئحة حمدودة النطاق ،وعلى �سبيل املثال ،عندما تطلب �صدارة ا�ستخدام معدات مكتبية لأغرا�ض
�إدارية تتجاوز ما هو مطلوب من املقاول توفريه مبوجب العقد.
(ن)�إذا مت فر�ض ر�سوم جمركية يف اململكة على املواد واملعدات امل�ستوردة �إلى اململكة لإدراجها يف املرافق ذات ال�صلة ،وبعد امتثال املقاول لكافة
االلتزامات ذات ال�صلة املتعلقة ب�إعفاء �صدارة من الر�سوم اجلمركية (يرجى مالحظة �أن �صدارة تعتزم احل�صول على �إعفاء من الر�سوم
اجلمركية وذلك لتفادي ا�ضطرارها لتعوي�ض املقاول عن تلك الر�سوم اجلمركية).
(�س)�إذا مت فر�ض ر�سوم جمركية يف اململكة على املعدات امل�ستوردة م�ؤقتا �إلى اململكة لغر�ض �إن�شاء املرافق ومل ي�سرتد املقاول تلك الر�سوم اجلمركية
عند ت�صديره هذه املعدات �إلى خارج اململكة� ،شريطة امتثال املقاول لكافة املتطلبات ذات ال�صلة.
وتخ�ضع �أ�سباب كافة الدفعات الإ�ضافية وت�شرتط قيام املقاول ب�إ�شعار �صدارة على وجه ال�سرعة بالبند �أو احلادثة التي ا�ستندت �إليها مطالبة املقاول
احل�صول على دفعة �إ�ضافية.
الدفعات على مراحل /حسب تقدم سير العمل

يتم دفع قيمة العقد عن طريق دفعات على مراحل و�/أو دفعات ح�سب تقدم �سري العمل ،على النحو املن�صو�ص عليه يف كل عقد.
ويت�ضمن العقد نظام احلد الأق�صى للدفعات ،حيث ال يجوز للمبلغ ال�صايف الرتاكمي لطلبات الدفع من قبل املقاول مبوجب العقد ذي ال�صلة �أن يتجاوز يف
�أي وقت احلد املتفق عليه للدفعات الق�صوى (مع �ضرورة تعديل هذا احلد ليعك�س التغيريات وغريها من التعديالت امل�سموح بها على قيمة العقد) وال ي�ؤثر
حد الدفعات الق�صوى على قيمة العقد ،ولكن بد ًال من ذلك ف�إنه قد ي�ؤثر حد الدفعات على مواعيد دفعات قيمة العقد �إلى املقاول خالل تنفيذ الأعمال.
الجدول الزمني:

ضمان االكتمال

ي�ضمن املقاول ما يلي:
(�أ)ب�أنه �سوف يكمل املراحل احلرجة من الت�صميم يف تاريخ �أو بحلول التاريخ املحدد لإكمال تلك املرحلة (تتعلق مراحل الت�صميم احلرجة بكامل نطاق
العمل (منها على �سبيل املثال� ،شراء املواد واملعدات ولي�س فقط مراحل الت�صميم)).
(ب)يجب �أال يكون هناك ف�شل يف ا�ستكمال تنفيذ مراحل الإن�شاء احلرجة للعقد (واملطلوب تنفيذها يف �إطار العقد داخل اململكة) يف �أو بحلول تاريخ
اكتمال تلك املرحلة لأ�سباب تعزى �إلى املقاول �أو �إلى �أي مقاول من الباطن و�/أو �أي بائع.
(ج)يجب �أال يكون هناك ف�شل يف �إجناز الأعمال امليكانيكية للنظم واملرافق ذات ال�صلة بها (وهي الأعمال املطلوب اجنازها يف �إطار العقد داخل
اململكة) يف �أو بحلول التاريخ املجدول الكتمال امل�شروع لأ�سباب تعزى �إلى املقاول �أو �إلى �أي مقاول من الباطن و�/أو �أي بائع.
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ي�ضمن املقاول مبوجب العقد داخل اململكة االكتمال يف الوقت املقرر ملراحل البناء احلرجة و�إجناز الأعمال امليكانيكية للنظم واملرافق ذات ال�صلة بها ،ويقدم
كذلك �ضمانا مماثال لل�ضمان الوارد يف الفقرة (ب) �أعاله فيما يتعلق مبراحل الت�صميم احلرجة للم�شروع.
أسباب تمديد الوقت

يت�ضمن العقد ذو ال�صلة نظاما خا�صا بتمديد الوقت (با�ستثناء ما يتعلق بالتغيريات التي لها �إجراء منف�صل لتمديد الوقت).
احلوادث ذات ال�صلة التي جتيز للمقاول املطالبة بتمديد للوقت تت�ضمن من بني �أمور �أخرى:
(�أ)�أفعال املنع من جانب �صدارة.
(ب)اخلرق من قبل �صدارة ،ما يعني على �سبيل املثال� ،إذا ف�شلت �صدارة يف توريد �أي مواد موردة من ال�شركة بحلول املوعد املطلوب من �صدارة مبوجب
العقد (ومن املتوقع �أن يتم حتديد مثل هذه املواد يف وقت التوقيع على العقد ذي ال�صلة).
(ج)القوة القاهرة.
(د)تعليق العمل من قبل �صدارة (�إال �إذا كان التعليق نتيجة لفعل �أو �إهمال من جانب املقاول �أو �أي مقاول من الباطن).
(هـ)تعليق العمل من قبل املقاول بعد تخلف �صدارة عن دفع مبلغ غري متنازع عليه.
(و)�إذا عاين املقاول ت�أخري ًا ب�سبب ظروف غري متوقعة يف موقع الإن�شاءات والتي يتم اكت�شافها يف غ�ضون  90يوما من تاريخ التوقيع على العقد ذي
ال�صلة.
(ز) يف احلالة التي يعاين فيها املقاول ت�أخري ًا ب�سبب الدخول املبكر ل�صدارة �إلى املرافق ذات ال�صلة� ،أو �أي جزء منها.
ي�شرتط �أن يت�أثر امل�سار احلرج للعمل حتى يحق للمقاول املطالبة بتمديد الوقت حلادث ذي �صلة .ولي�س هناك تعريف مل�صطلح امل�سار احلرج يف العقد فهو
م�صطلح م�سلم به باعتباره م�صطلح متعارف عليه يف هذه ال�صناعة (ويو�صف م�صطلح امل�ساراحلرج ب�شكل عام �أنه �أطول �سل�سلة من الأن�شطة يف اجلدول
الزمني لأي م�شروع حيث يجب �أن ي�ستكمل هذا امل�سار يف املوعد املحدد ال�ستكمال امل�شروع .و�إذا ت�أخر �أي ن�شاط يف امل�سار احلرج ملدة يوم واحد ،ف�سوف يت�أخر
امل�شروع بكامله عندئذ ملدة يوم واحد).
ويجب على املقاول تقدمي �إ�شعار يف الوقت املنا�سب عن احلوادث ذات ال�صلة التي جتيز للمقاول متديد الوقت ،و�إال قد يخ�سر املقاول حقه يف املطالبة (�أي
�أن املطالبة قد "ت�سقط بالتقادم").
وسائل جبر الضرر الناجم عن التأخير:

لي�س هناك نظام يحكم التعوي�ضات املتفق عليها م�سبق ًا عن الت�أخري �سواء يف �إطار العقد خارج اململكة �أو العقد داخل اململكة (�أي ال يتم تطبيق تعوي�ضات
متفق عليها م�سبق ًا عن الت�أخري �إذا مل يتمكن املقاول من �إجناز العمل يف �أو بحلول تاريخ حمدد) .ومع ذلك ،ف�إذا ح�صل ت�أخري من جانب املقاول عندها:
(�أ)يلتزم املقاول بالإ�سراع يف �إجناز العمل على نفقته.
(ب)قد توجه �صدارة املقاول بت�سريع العمل على نفقته.
(ج)قد تطلب �صدارة من املقاول تنفيذ خطة عمل ت�صحيحية (�أي ،خطة حتدد الإجراء الت�صحيحي الذي يجب �أن يتخذه املقاول لت�صحيح الت�أخري).
(د)يجوز ل�صدارة �أن تتعاقد مع موظفني �إ�ضافيني �أو عمالة و�/أو معدات على نفقة املقاول لزيادة القوى العاملة لدى املقاول.
(هـ)قد يجوز ل�صدارة �إنهاء العقود خارج اململكة و�/أو العقود داخل اململكة.
تف�ضل اجلهات الراعية معاجلات "التدخل" هذه على نظام يحكم التعوي�ضات املتفق عليها م�سبق ًا عن الت�أخريحيث تدرك اجلهات الراعية من خالل خربتهم
يف هذا ال�ش�أن �أن التعوي�ضات املتفق عليها م�سبق ًا عن الت�أخريال تعو�ض ب�شكل كاف املالكني يف "امل�شاريع ال�ضخمة" ،وال حتفز املقاولني ب�شكل منا�سب على
تنفيذ العمل يف الوقت املحدد.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن بقاء املبلغ النقدي البالغ قدره  ٪10والذي ت�ستحقه �صدارة (على النحو املو�ضح يف هذه الن�شرة حتت عنوان "ملخ�ص وثائق امل�شروع
الرئي�سية  -ال�شروط امل�شرتكة للعقد") ينبغي �أن يحفز املقاول �أي�ضا على ا�ستكمال العمل بدون ت�أخري.
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ضمانات المقاول:

يتعهد املقاول وي�ضمن ما يلي:
(�أ)�أنه �سينفذ العمل وفقا ملتطلبات العقد وطبقا للممار�سة الهند�سية اجليدة وعلى �أعلى م�ستوى من الإتقان املتعارف عليه يف �أنواع مماثلة من العمل
يف �صناعة البرتوكيماويات.
(ب)يجب �أن يكون العمل واملرافق ذات ال�صلة خالية من العيوب ،ويجب �أن تكون �صاحل ًة للأغرا�ض املق�صودة منها (ورغم ما ذكر �أعاله ،ف�إنه من
املت�صور حاليا �أال يكون املقاول م�سئوال عن العيوب يف تقنية �أو ت�صميم املعاجلات االمتالكية).
(ج)يجب �أن تلبي املرافق ذات ال�صلة موا�صفات الأداء لهذه املرافق.
(د)يجب �أن تكون املواد التي يتم توفريها من قبل املقاولني للمرافق ذات ال�صلة موا َّد جديد ًة ،وغري م�ستخدمة وذات نوعية مقبولة ،وجيدة الت�صميم،
واملوا�صفات والنوعية وامل�صنعية ،وت�صلح للأغرا�ض املق�صودة منها.
ضمانات االختبار واألداء:

�إن الغر�ض من وراء هذه ال�ضمانات هو و�ضع نظام لالختبارات و�ضمانات الأداء – تخ�ص مرحلة البدء  -لكل عقد من العقود ال�شكلية املجز�أة لت�سليم مفتاح
باملقطوعية.
استالم المرافق على مراحل:

ت�ستلم �صدارة املرافق ذات ال�صلة على �أ�سا�س كل نظام على حدة.
ويهدف هذا الإجراء �إلى خف�ض اجلدول الزمني العام للم�شروع والو�صول باملرافق ذات ال�صلة �إلى الت�شغيل التجاري عاجال.
فترة الضمان:

تبد�أ مدة ال�ضمان لكل نظام يف تاريخ اكتمال الأعمال امليكانيكية للنظام وتنتهي بعد � 18شهرا من تاريخ اكتمال الأعمال امليكانيكية النهائي لكامل املرافق
(كونه تاريخ اكتمال الأعمال امليكانيكية املتعلقة بالنظام الأخري).
�إذا نفذ املقاول �أي �أعمال معاجلة خالل مدة ال�ضمان ،ف�إن مثل هذا العمل العالجي يعترب بحد ذاته عمال م�ضمونا خالل مدة ال�ضمان �أو ملدة � 18شهرا بعد
اكتمال عمل املعاجلة� ،أي مدة منهما تنتهي الحق ًا  ،و�شريطة �أال تتجاوز مدة ال�ضمان ب�أي حال من الأحوال مدة � 24شهرا من تاريخ اكتمال الأعمال امليكانيكية
النهائي لكامل املرافق.
كما ذكر �سابقا ،ف�إنه من غري املت�صور حاليا �أن يكون املقاول م�س�ؤو ًال عن العيوب يف ت�صميم وتقنية املعاجلات االمتالكية.
االختالفات الجوهرية بين الصيغ المختلفة للعقد الشكلي المجزأ لتسليم مفتاح بالمقطوعية:

العقد ال�شكلي املوحد للم�صنع غري املخ�ص�ص للمعاجلة/عقد ت�سليم مفتاح الأعمال املبكرة باملقطوعية.
نظرا لأن نطاق العمل يف العقد ال�شكلي املوحد للم�صنع غري املخ�ص�ص للمعاجلة/عقد ت�سليم مفتاح الأعمال املبكرة باملقطوعية هو �أقل بكثري من نطاق
العمل يف العقد ال�شكلي املجز�أ لت�سليم مفتاح باملقطوعية� ،أي الأعمال املبكرة باملقارنة مع �أعمال م�صنع املعاجلة ،فهناك عدد من املفاهيم يف العقد ال�شكلي
املجز�أ لت�سليم مفتاح باملقطوعية ال �صلة لها و�/أو غري منا�سبة للعقد ال�شكلي املوحد للم�صنع غري املخ�ص�ص للمعاجلة/عقد ت�سليم مفتاح الأعمال املبكرة
باملقطوعية وبالتايل مل يتم �إدراج تلك املفاهيم يف هذه العقود .وت�شمل هذه املفاهيم :اجناز الأعمال امليكانيكية والت�شغيل التجريبي لها والبدء بت�شغيلها
و�إجراء اختبارات الأداء و�ضمانات الأداء.

العقد ال�شكلي املوحد للم�صنع غري املخ�ص�ص للمعاجلة  /عقد ت�سلم مفتاح املرافق امل�ؤقتة باملقطوعية.
العقد ال�شكلي املوحد للم�صنع غري املخ�ص�ص للمعاجلة  /عقد ت�سلم مفتاح املرافق امل�ؤقتة باملقطوعية لي�س عقدا "جمز�أً" �إلى عقود داخل اململكة و�أخرى
خارج اململكة بل هي عقد واحد داخل اململكة.
ونظرا لأن نطاق العمل يف �إطار العقد ال�شكلي املوحد للم�صنع غري املخ�ص�ص للمعاجلة  /عقد ت�سليم مفتاح املرافق امل�ؤقتة باملقطوعية� ،أقل تعقيدا بكثري
من نطاق العمل يف العقد ال�شكلي املجز�أ ت�سليم مفتاح باملقطوعية� ،أي املرافق امل�ؤقتة باملقارنة مع م�صنع املعاجلة ،فهناك عدد من املفاهيم واجلوانب يف
العقد ال�شكلي املجز�أ ت�سليم مفتاح باملقطوعية ال �صلة لها و�/أو غري مالئمة للعقد ال�شكلي املوحد للم�صنع غري املخ�ص�ص للمعاجلة/عقد ت�سليم مفتاح
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املرافق امل�ؤقتة باملقطوعية ومل يتم بالتايل �إدراج تلك املفاهيم يف هذه العقود .وت�شمل هذه اجلوانب :اجناز الأعمال امليكانيكية والت�شغيل التجريبي لها
والبدء بت�شغيلها و�إجراء اختبارات الأداء و�ضمانات الأداء ،والإعفاء ب�سبب الظروف غري املتوقعة يف طبقة الأر�ض التحتية (الإعفاء ملدة  90يوما املذكور
�أعاله) ،و�إحالة �أوامر ال�شراء للمقاول ،و�شروط وكاالت ائتمان ال�صادرات ومتطلبات ت�أمني النقل البحري والنقل الربي والنقل اجلوي .ولهذا فقد مت تخفي�ض
احلدود التي جتيز للمقاول تعليق و�إنهاء العقد ب�سبب عدم �سداد �صدارة املبالغ امل�ستحقة عليها وذلك من  10ماليني دوالر �أمريكي �إلى مليون دوالر �أمريكي
(حيث �أن مبلغ املليون دوالر قد يعترب مبلغا ماليا كبريا يف �سياق العقد ال�شكلي املوحد للم�صنع غري املخ�ص�ص للمعاجلة/عقد ت�سليم مفتاح املرافق امل�ؤقتة
باملقطوعية) .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إنه لي�س هناك مفهوم ملنحتى الدفعة الق�صوى يف العقد ال�شكلي املوحد للم�صنع غري املخ�ص�ص للمعاجلة/عقد ت�سليم
مفتاح املرافق امل�ؤقتة باملقطوعية.
وقد مت �إدخال مفهوم للخدمات الإ�ضافية يف العقد ال�شكلي املوحد للم�صنع غري املخ�ص�ص للمعاجلة/عقد ت�سليم مفتاح املرافق امل�ؤقتة باملقطوعية والتي قد
يكون مطلوبا من املقاول توفري تلك اخلدمات خالل مدة خم�س �سنوات قابلة للتمديد .ويجوز �أن ت�شمل تلك اخلدمات ت�شغيل و�صيانة مع�سكر م�ؤقت للعاملني
يف �صدارة وم�ست�شاريها .و�سيتم الدفع للمقاول على �أ�سا�س �أ�سعار وحدة الوقت �أو العمل لأداء اخلدمات الإ�ضافية املطلوبة .ويجب �أن يكون مبلغ ال�ضمان يف
�إطار �ضمان الأداء عند ا�ستكمال تنفيذ املرافق بن�سبة  ٪10من مقدار اخلدمات من قيمة العقد.
عند القبول النهائي للم�شروع (حيث تكون ُمدد ال�ضمان ،من بني �أمور �أخرى ،قد انتهى الأجل ومت تنفيذ كافة اخلدمات وا�ستكمالها)� ،أو يف وقت �سابق �إذا
كان ذلك مطلوبا خطيا من قبل �صدارة ،ف�إن ملكية املرافق �ست�ؤول للمقاول .وعند �أي تخويل من هذا القبيل ،يجب على املقاول ويف �أقرب وقت ممكن تفكيك
و�إزالة املرافق من موقع الإن�شاءات و�إعادة موقع البناء �إلى حالته الأ�صلية .ورغم ما �سبق ذكره ،فيجوز ل�صدارة اختيار االحتفاظ مبلكية �أجزاء خمتلفة من
املرافق ب�سعر متفق عليه م�سبقا.
العقد الشكلي المجزأ ألعمال الهندسة والشراء واإلنشاء واإلدارة

نطاق العمل:

كما ذكر �أعاله ،وب�صورة عامة يعترب مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة م�س�ؤو ًال عن ما يلي مبوجب العقد:
(�أ)�إعداد الت�صاميم التف�صيلية والهند�سية للمرافق.
(ب)بناء على توجيهات �صدارة� ،شراء املعدات الرئي�سية واملواد الالزمة للمرافق من خالل �إ�صدار �أوامر ال�شراء للموردين املعتمدين من قبل �صدارة.
(ج)امل�ساعدة يف �إدارة مرحلة ت�شييد املرافق.
وهكذا ،ف�إن العقد ال�شكلي املجز�أ لأعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة هو عقد خدمات خالفا لغريه من عقود البناء ال�شكلية التي ت�شمل الأعمال
الإن�شائية.
فسح عنصر العمل:

�إن عقد الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة هو عقد توريد عند الطلب ( :)call-offت�صدر �صدارة ف�سحا عن عن�صر العمل وينفذ املقاول العمل املن�صو�ص
عليه يف م�ستند الف�سح عن عن�صر العمل.
وف�ضال عن توثيقه نطاق العمل ،يجب �أن يوثق كل ف�سح عن عن�صر عمل م�سائل مثل ميزانية التكلفة واجلدول الزمني لتنفيذ �أعمال الف�سح عن عن�صر العمل.
الرتتيب مع مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة هو ترتيب غري ح�صري ،مبعنى �أنه ميكن ل�صدارة ا�ستخدام �أي مقاول �آخر لأداء العمل
املطلوب .الق�صد من وراء هذا الرتتيب هو حتفيز مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة على الأداء ال�سليم للأعمال.
قيمة العقد:

يتم الدفع ملقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة ب�شكل عام على �أ�سا�س "التكلفة زائد هام�ش ربح معني" .وعلى وجه اخل�صو�ص تدفع ملقاول عقد
�أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة التكاليف امل�سموح بها زائد ر�سم معني ،وهذا الر�سم يعتمد على عدد �ساعات العمل امل�شغولة (مع مالحظة تطبيق
ا�ستثناءات على التكاليف امل�سموح بها والر�سوم املطبقة� ،أي على �سبيل املثال ال ميكن ملقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة املطالبة بتكاليف
م�سموح بها �أو ر�سوم متعلقة باملوارد امل�ستخدمة/املوردة زيادة عن املوارد املطلوبة للعمل �أو املوارد غري املعتمدة من قبل �صدارة).
ومع ذلك ،يجب �أن ي�شمل كل ف�سح عن عن�صر عمل ميزانية تكاليف تخ�ص العمل املحدد يف ف�سح عن�صر العمل ،ويتعني على مقاول عقد �أعمال الهند�سة
وال�شراء والإن�شاء والإدارة تنفيذ العمل وفق ًا مليزانية ف�سح عن عن�صر العمل ،كما ُيطلب من مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة احل�صول
من �صدارة على ن�سخة معدلة من ف�سح عن�صر العمل قبل تكبد �أي تكاليف م�سموح بها تزيد عن ميزانية ف�سح عن�صر العمل (ويعني ذاك �أ�سا�سا املبالغ
الزائدة التي يتعني موافقة �صدارة عليها).
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عندما تكون �أ�سباب عدم القدرة على اجناز �أعمال الف�سح عن عن�صر العمل �ضمن ميزانية �أعمال الف�سح عن عنا�صر العمل تتعلق مبا يلي:
(�أ)�سبب �أو �أ�سباب �ضمن �سيطرة مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.
(ب)�أي ت�أخري ي�سبب عدم �أحقية مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة احل�صول على متديد للوقت ب�سببه ،مبوجب عقد �أعمال الهند�سة
وال�شراء والإن�شاء والإدارة.
عندئذ يتم خف�ض �أتعاب مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة �إلى ال�صفر فيما يخ�ص �ساعات عمل العمالة الزائدة عن ال�ساعات املحددة
يف ميزانية ف�سح عن�صر العمل.
�إن النية يف العقد هي احلفاظ على توازن التدفق النقدي لدى مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة فيما يتعلق باملدفوعات املطلوب من
املقاول دفعها للموردين واملقاولني من الباطن – لأن �صدارة تطلب من مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة للتعاقد مع املوردين ومع غالبية
املقاولني من الباطن ،حيث ال يجوز ملقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة القيام بذلك مبح�ض اختياره (راجع الفقرة املتعلقة بامل�شرتيات �أدناه).
وبناء على ذلك ،يحق ملقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة ،وعلى �أ�سا�س �شهري ،املطالبة مقابل املبالغ التي يكون ملزما بدفعها للموردين
واملقاولني من الباطن خالل ال�شهر التايل يف �إطار �أوامر ال�شراء والعقود من الباطن املنطبقة � -أي رفع مطالبة م�ستقبلية .ويتم ت�سوية املبالغ املطالب بها
مقابل املبالغ الفعلية املدفوعة للموردين واملقاولني من الباطن يف موعد املطالبة امل�ستقبلية من ال�شهر التايل.
الجدول الزمني:

يتعني على مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة ا�ستكمال العمل املطلوب بحلول تاريخ املرحلة احلرجة املجدول �أو التاريخ املجدول الكتمال
الف�سح عن عن�صر العمل.
ي�شتمل عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة على نظام خا�ص بتمديد الوقت .وت�شمل "احلوادث ذات ال�صلة" التي جتيز للمقاول متديد الوقت،
من بني �أمور �أخرى ما يلي:
(�أ)فعل معيق من جانب �صدارة.
(ب)خرق من جانب �صدارة.
(ج)القوة القاهرة.
(د)تعليق العمل من قبل �صدارة (�إال �إذا كان التعليق نتيجة لفعل �أو �إغفال من جانب مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة).
(هـ)تعليق العمل من قبل مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة يف �أعقاب عدم �سداد �صدارة ملبلغ غري متنازع عليه.
حيثما يكون هناك ف�سح عن عن�صر عمل لغر�ض �أو فيما يت�صل ب�إدارة عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية من قبل مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء
والإدارة ،ف�أي فعل �أو امتناع عن فعل من قبل مقاول عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية �أو من قبل �صدارة مبوجب عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية ي�ؤخر ب�شكل
مبا�شر يف اجناز مرحلة حرجة �أو �إجناز ف�سح عن عن�صر عمل.
ال بد و�أن يت�أثر امل�سار احلرج لكي يكون ملقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة احلق يف متديد الوقت ب�سبب حادثة ذات �صلة.
يجب على املقاول تقدمي �إ�شعار يف الوقت املنا�سب عن احلوادث ذات ال�صلة التي جتيز للمقاول متديد الوقت ،و�إال قد يخ�سر املقاول حقه باملطالبة (�أي �أن
املطالبة قد "ت�سقط بالتقادم").
كما هي احلال بالن�سبة للعقد ال�شكلي املجز�أ ت�سليم مفتاح باملقطوعية لي�س هناك نظام للتعوي�ضات املتفق عليها م�سبق ًا عن التاخري يف عقد الهند�سة وال�شراء
والإن�شاء والإدارة.
مدة العقد:

مدة العقد هي خم�س �سنوات ،ولكن ميكن ل�صدارة متديدها مرتني ملدة عام واحد.
التصميم:

يجب �أن يت�أكد مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة من �أن ت�صاميمه وهند�سته قد مت �إعدادها وفقا ملوا�صفات �أداء املرافق ذات ال�صلة،
للمرخ�صني.
و�أ�سا�س ت�صميم امل�شروع ومعايري الربامج و�أن كافة هذه الت�صاميم والهند�سة متوافقة مع املتطلبات املطبقة ِ
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المشتريات:

�سيقوم مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة وح�سب توجيهات �صدارة ،بالدخول يف �أوامر �شراء مع املوردين و� /أو احل�صول على �إحاالت
�أوامر ال�شراء مع املوردين من �صدارة .والق�صد من ذلك هو تويل مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة �إدارة عملية م�شرتيات املعدات الرئي�سية
واملواد الالزمة للمرفق املحدد بدال من �صدارة.
تقوم �صدارة وعلى نحو فعال ب�إمالء �شروط و�أحكام �أوامر ال�شراء .و�إن املق�صود من وراء ذلك هو �إمكانية التنازل عن �أوامر ال�شراء �أو �إحالتها �إلى �صدارة يف
�أي وقت – فمن �ش�أن ذلك متكني �صدارة من احل�صول على حقوق تعاقدية مبا�شرة مقابل املوردين – و�أنهم �سوف ي�ضعون �شروط متويل منا�سبة للم�شاريع
و�أخرى منا�سبة لوكاالت ائتمان ال�صادرات.
يجوز ل�صدارة �أي�ضا �أن تطلب من مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة التعاقد مع مقاولني وموردين حمددين تفاو�ضت �صدارة معهم على
�شروط مواتية يف �إطار "اتفاقيات اال�ستفادة من الربنامج" – ب�صفتها اتفاقيات �إطارية ميكن لكافة املقاولني  /مقاويل عقود الهند�سة وال�شراء والإن�شاء
والإدارة مبوجبها و�ضع �أوامر �شراء ل�شراء املعدات واملواد .وت�شمل �أهداف نظام الربنامج حتقيق الوفرة يف التكاليف وكفاءة ال�صيانة ل�صدارة (والتي تن�ش�أ
من خالل ا�ستخدام نف�س املعدات واملواد الالزمة ال�ستخدامها عرب الربنامج ب�أكمله) .ويعرف ه�ؤالء املقاولون واملوردون ب�أنهم مقاولون من الباطن حمددون.
يتعني على مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة بذل كافة اجلهود املعقولة للت�أكد من التزام املوردين ب�أحكام و�شروط �أمر ال�شراء ،ولكنه،
كقاعدة عامة ،لي�س م�سئوال �أمام �صدارة عن �أفعال و�إغفال املوردين وال عن املعدات �أو املواد املوردة من املوردين .كما �أن مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء
والإن�شاء والإدارة ،وكقاعدة عامة ،لي�س م�سئوال �أمام �صدارة عن �أفعال �أو حاالت �إهمال املقاولني من الباطن امل�س ّمني وال عن املعدات �أو املواد املوردة من قبل
املقاولني من الباطن امل�س ّمني .و�إن املبد�أ هنا هو �أنه يجب �أال يكون مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة ،كقاعدة عامة ،م�سئوال عن �أفعال
�أو حاالت �إهمال الأطراف التي تطلب �صدارة من مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة التعاقد معهم.
ضمانات مقاول أعمال الهندسة والشراء واإلنشاء واإلدارة:

يتعهد مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة وي�ضمن ما يلي:
(�أ)ب�أنه قد نفذ و�سينفذ العمل وفقا ملتطلبات عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة ،ووفقا للممار�سة الهند�سية اجليدة وعلى �أعلى م�ستوى
من الإتقان املعروف يف �أنواع مماثلة من العمل يف �صناعة البرتوكيماويات.
(ب)يجب �أن تكون عمله خالي ًا من العيوب ،ويجب �أن يكون �صاحل ًا للأغرا�ض املق�صودة منها على النحو املحدد �أو التي ميكن اال�ستدالل عليها ب�شكل
معقول من مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.
مدة الضمان:

مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة هو امل�س�ؤول عن ت�صحيح العيوب التي تعزى �إليه .وتنتهي مدة ال�ضمان بعد � 18شهرا من �إجناز الأعمال
امليكانيكية للمرافق� ،شريطة �أن تنتهي مدة �ضمان العمل الت�صحيحي يف املوعد الذي يحل �أو ًال من املوعدين التاليني:
(�أ) � 18شهرا من تاريخ اكتمال العمل الت�صحيحي مبا ير�ضي �صدارة.
(ب)� 30شهرا من اكتمال الأعمال امليكانيكية للمرافق.
ال يجوز دفع �أي �أتعاب مقابل العمل الت�صحيحي .ومع ذلك� ،إذا كانت التكاليف املبا�شرة التي تكبدها مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة
يف تنفيذ �أعمال ت�صحيحية تتجاوز املبلغ الرتاكمي للر�سوم املدفوعة �أو امل�ستحقة مبوجب عقد الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة يف تاريخ اكتمال العمل
الت�صحيحي مبا ير�ضي �صدارة ب�شكل معقول ،عندئذ يتعني دفع كافة التكاليف املبا�شرة الزائدة عن مبلغ الأتعاب �إلى مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء
والإن�شاء والإدارة.
الملكية:

عندما تنتقل ملكية �أي معدات �أو مواد �إلى مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة مبوجب �أي �أمر �شراء ،فيجب �أن تنتقل وت�ؤول تلك امللكية فورا
�إلى �صدارة.
العقد الشكلي الموحد للشراء واإلنشاء بالمقطوعية:

لقد مت �صياغة العقد ال�شكلي املوحد لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية من العقد ال�شكلي املجز�أ لت�سليم مفتاح باملقطوعية .ورمبا كان �أف�ضل و�صف لهذا العقد
ب�أنه عقد "بناء فقط".
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يركز هذا الق�سم على االختالفات الرئي�سية بني العقد ال�شكلي املوحد لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية والعقد ال�شكلي املجز�أ ت�سليم مفتاح باملقطوعية ،و�إن
الق�سم �أعاله حول العقد ال�شكلي املجز�أ ت�سليم مفتاح باملقطوعية يجب خالف ًا لذلك �أن ي�ؤخذ يف االعتبار ما يتعلق بالعقد ال�شكلي املوحد لل�شراء والإن�شاء
باملقطوعية.
نطاق العمل:

كما ذكر �أعاله ،يعترب مقاول عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية وفقا للعقد ال�شكلي املوحد لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية �أوعقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية
م�س�ؤوال عن الآتي:
(�أ)تنفيذ الت�صاميم التف�صيلية والهند�سية للمرافق على النحو الذي �أعده مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.
(ب)�شراء املواد اخلام الالزمة للمرافق ،مثل اخلر�سانة (�سيقوم مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة بتوفري الغالبية العظمى من املواد
الالزمة للمرافق).
(ج)بناء املرافق مبا يف ذلك ا�ستالم وتركيب املعدات الرئي�سية واملواد امل�شرتاة من قبل مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.
فيما يتعلق بت�صميم وهند�سة املرافق ،ف�إنه يتعني على �صدارة �إ�صدار املخططات الإن�شائية املعتمدة منها �إلى مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية وذلك وفقا
جلدول زمني معني يتم �إدراجه يف عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية (�سيتم �إعداد هذه املخططات من قبل مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة).
كما يطلب من مقاول عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية التعاون والتن�سيق مع مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة والدرا�سة واال�ستيعاب الدقيق
للنواحي الإن�شائية للت�صميم والهند�سة املقدمة من مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.
فيما يتعلق باملعدات واملواد الالزمة للمرافق التي �سيتم �شرا�ؤها من قبل مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة ،يجب �أن تكون هذه املعدات واملواد
�صادرة بكاملها جمان ًا من قبل �صدارة �إلى مقاول عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية يف �إطار عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية.
توزيع المخاطر:

كقاعدة عامة ،ال يتحمل مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية امل�س�ؤولية عن ت�صميم وهند�سة املرافق ،وال يتحمل امل�س�ؤولية عن املعدات واملواد امل�شرتاة من
قبل مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة ،وبالتايل ف�إنه لي�س "معنيا" باملخاطر املرتبطة بتلك البنود� .سوف تعتمد �صدارة بد ًال من ذلك على
حقوقها مبوجب عقد الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة بالن�سبة للت�صميم والهند�سة و�أية حقوق قد تخ�صها مبوجب �أوامر ال�شراء فيما يتعلق مبثل هذه
املعدات واملواد.
االختالفات الرئيسية عن العقد الشكلي المجزأ تسليم مفتاح بالمقطوعية:

بالنظر �إلى نطاق العمل الوارد �أعاله وتوزيع املخاطر ،ف�إن عدد ًا من املفاهيم الواردة يف العقد ال�شكلي املجز�أ ت�سليم مفتاح باملقطوعية لي�ست ذات �صلة و/
�أو غري منا�سبة �أو بخالف ذلك قد مت تعديلها من �أجل عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية .وت�شمل االختالفات الرئي�سية ما يلي:
(�أ)�أن العقد ال�شكلي املوحد لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية لي�س عقدا "جمز�أ" �إلى عقدين داخل اململكة وخارجها – بل هو عقد واحد داخل اململكة.
(ب)لي�س هناك تنازل عن االتفاقيات �إلى مقاول عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية.
(ج)ال ي�ضمن مقاول عقد مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية ب�أن املرافق �سوف تلبي موا�صفات الأداء للمرافق ذات ال�صلة (على الرغم من �أن مقاول
عقد مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية ي�ضمن ب�أن العمل �سيكون خاليا من العيوب).
(د)ال يوجد هناك نظام الختبارات الأداء و�ضمان الأداء.
�سبب لدفعة �إ�ضافية للتناق�ضات بني �أو داخل �أ�سا�س ت�صميم امل�شروع و�/أو معايري الربنامج.
(هـ)لي�س هناك ٌ
(و)�إذا مت توجيه مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية من قبل �صدارة لإر�سال �أفراد من مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية �إلى املكاتب التي يجري فيها
�إعداد الت�صاميم الهند�سية التف�صيلية من �أجل توفري املعلومات حول قابلية الإن�شاء وغريها من املدخالت الأخرى ،ف�إنه قد يكون من حق مقاول
ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية احل�صول على دفعة �إ�ضافية مقابل ذلك.
(ز)لي�س هناك �ضمان من جانب مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية فيما يتعلق بالتعدي على حقوق امللكية الفكرية فيما يتعلق بالت�صميم والهند�سة
املقدمة من مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة واملعدات واملواد امل�شرتاة من قبل مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.
(ح)وقد مت خف�ض �شروط وكاالت ائتمان ال�صادرات باعتبار �أن مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية ال يتعاقد مع املوردين الذين يوردون معدات ومواد
"خالية من �أي م�شاكل".
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العقد الشكلي الموحد المعدل للشراء واإلنشاء بالمقطوعية

الفرق الوحيد اجلوهري بني العقد ال�شكلي املوحد املعدل لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية والعقد ال�شكلي املوحد لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية يتعلق بقيمة العقد
و�شروط حتديد ال�سعر املتعلقة بالعقد .وبناء على ذلك ،يركز هذا الق�سم على �شروط قيمة العقد ،وينبغي �أخذ الق�سم �أعاله حول العقد ال�شكلي املوحد لل�شراء
والإن�شاء باملقطوعية يف االعتبار بالن�سبة للعقد ال�شكلي املوحد املعدل لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية.
قيمة العقد:

يف تاريخ التوقيع على العقد ال�شكلي املوحد املعدل لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية ،ي�ستند قيمة العقد على كميات التقديرية (�أي �أن قيمة العقد م�شتقة عن طريق
�ضرب تلك الكميات التقديرية ب�أ�سعار وحدات العمل املتفق عليها م�سبقا).
عند معرفة الكميات من واقع كافة املخططات الإن�شائية املعتمدة من �صدارة – فمن املتوقع �أن تكون هذه الكميات معروفة يف غ�ضون � 12شهرا من تاريخ
توقيع العقد ذي ال�صلة – ومن ثمة تتم �إعادة ح�ساب قيمة العقد عن طريق �ضرب الكميات الالزمة للمخططات الإن�شائية (والتي قد تختلف عن الكميات
الفعلية امل�ستخدمة ،والتي يتم حتديدها عن طريق كمية ‹م�أخوذة› من املخططات الإن�شائية ،بدال من �أخذ كمية من الكميات امل�ستخدمة) ب�أ�سعار وحدات
العمل املذكورة املتفق عليها م�سبقا.
وهكذا ،ف�سيتم زيادة قيمة العقد �إذا كانت الكميات الالزمة للمخططات الإن�شائية �أكرب من الكميات التقديرية � ،أما �إذا كانت الكميات الالزمة للمخططات
الإن�شائية �أقل من الكميات التقديرية� ،سيتم عندئذ تخفي�ض قيمة العقد.
وعالوة على ذلك:
(�أ)�إذا كانت قيمة العقد الذي �أعيد ح�سابه تزيد عن � ٪110أو يقل عن  ٪90من ال�سعر الأ�صلي للعقد.
(ب)�إذا كانت الكمية الالزمة لبند من بنود املخططات الإن�شائية تزيد عن  ٪110من الكمية الأ�صلية لذلك البند.
(ج)�إذا كانت الكمية الالزمة لبند من بنود املخططات الإن�شائية تقل عن ن�سبة  %90من الكمية الأ�صلية لذلك البند.
عندئذ يجب على الأطراف االتفاق على �إجراء تعديل على �أ�سعار وحدات العمل لتلك البنود – نظر ًا لأن االفرتا�ضات التي بنيت عليها الأ�سعار الأ�صلية
لوحدات العمل تبني عدم �صحتها يف هام�ش ما – ويجب بالتايل تطبيق �أ�سعار وحدات العمل املنقحة على الكميات الزائدة ذات العالقة وعلى الكميات املنقحة
ذات العالقة مبوجب عقد الإن�شاء ذي العالقة ،التي قد ت�ؤدي �إلى مزيد من التعديل على قيمة العقد.
يف حال ن�شوء �أي نزاع بني الطرفني فيما يتعلق ب�أي كمية الزمة للمخططات الإن�شائية �أو �أي تعديل على �سعر وحدة العمل ،ف�سينطبق عندئذ قرار �صدارة يف
هذا ال�صدد ما مل يتفق �أو �إلى �أن يتم القرار على غري ذلك وفقا لأحكام حل املنازعات.
اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة ()PSIA

األطراف:

�شركة امل�شروع وال�شركة ال�سعودية للكهرباء (جميع ًا "الأطراف" وكل منهما "طرف").
الغرض من االتفاقية:

تتعهد ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ب�أن توفر ل�شركة امل�شروع احتياجاتها من الطاقة الكهربائية يف جممع �صدارة (مرافق امل�شروع) ،بالأحمال الق�صوى
التعاقدية من الطاقة الكهربائية التي حتتاجها �صدارة وذلك اعتبارا من تاريخ الأول من �شهر �أكتوبر 2013م .ومن �أجل حتقيق ذلك ،ف�إنه يتعني على كل
طرف بناء حمطات كهربائية ومرافق نقل معينة كما هو مو�ضح مبزيد من التف�صيل �أدناه.
مدة االتفاقية:

لي�س هناك مدة ثابتة لالتفاقية ،ولكن �ستحل اتفاقية �إطالق التيار الكهربائي باجلملة ( )BPSEAحمل اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة الكهربائية مبجرد
الدخول يف اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة الكهربائية باجلملة عند التو�صيل (انظر �أدناه).
المحطة الفرعية لشركة المشروع:

يتعني على �شركة امل�شروع ،وعلى نفقتها اخلا�صة ،بناء حمطة فرعية يف �أ�سفل التيار من نقطة الربط (املحطة الفرعية ل�شركة امل�شروع) ،جنبا �إلى جنب مع
كافة خطوط النقل الالزمة ومرافق توزيع الطاقة الكهربائية الالزمة للربط الكهربائي.
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مرافق نقل الطاقة الكهربائية الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء:

يتعني على ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ت�صميم و�شراء وبناء وجتريب وت�شغيل و�صيانة مرافق نقل الطاقة الكهربائية �إلى مرافق امل�شروع ،والتي تتكون من،
ولكن ال تقت�صر على ،حمطة فرعية من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء (املحطة الفرعية لل�شركة ال�سعودية للكهرباء) ،احلماية الالزمة ونظام ال�سيطرة
الإ�شرافية واحل�صول على بيانات اخلا�ص بال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،ومعدات املراقبة واالت�صاالت يف املحطتني الفرعيتني للجبيل املجمعات ال�سكانية يف
اجلبيل وخط النقل الهوائي املزدوج للطاقة (وي�شار لها جميع ًا بـ "مرافق نقل الطاقة الكهربائية").
وقد وافقت �شركة امل�شروع على تر�سية عقد الطاقة الكهربائية على ال�شركة ال�سعودية للكهرباء اخلا�ص مبرافق نقل الطاقة وبد�أت �أعمال البناء (مع مراعاة
حقوق �شركة امل�شروع يف �إلغاء العقد وتعليقه  -انظر �أدناه).
يتعني على ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تقدمي تقارير �شهرية �إلى �شركة امل�شروع حول �سري العمل يف مرافق نقل الطاقة الكهربائية و�أعمال التقوية التي تقوم
بها ال�شركة ال�سعودية للكهرباء وعلى ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،يف حال طلبت �شركة امل�شروع ذلك ،القيام بزيارات ميدانية م�شرتكة ملعرفة ومناق�شة التقدم
يف �سري العمل وتنفيذ �أي طلبات معقولة تطلبها �شركة امل�شروع ،مبا يف ذلك الطلبات املتعلقة بتن�سيق �أعمال ال�شركة ال�سعودية للكهرباء مع الأعمال الأخرى
التي تنفذها �شركة امل�شروع ومقاولو �شركة امل�شروع.
أعمال التقوية الكهربائية من قبل الشركة السعودية للكهرباء:
يتعني على ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تنفيذ بع�ض �أعمال التقوية � /إعادة ت�شكيل نظام ال�شركة ال�سعودية للكهرباء (�أعمال التقوية من ال�شركة ال�سعودية
للكهرباء) للم�ساعدة يف تغذية احلمولة من الطاقة الكهربائية التي حتتاجها �شركة امل�شروع.

نقطة الربط:

�سيكون موقع نقطة الربط بني مرافق الطاقة الكهربائية ومرافق امل�شروع (نقطة الربط) يف مواقع نهاية كابالت نقل الطاقة عند مفاتيح التحويل يف املحطة
الفرعية ل�شركة امل�شروع.
�سوف متتلك �شركة امل�شروع وتقوم بت�شغيل و�صيانة مرافق النقل يف �أ�سفل التيار من نقطة الربط (با�ستثناء معدات ال�شركة ال�سعودية للكهرباء) كما �ستمتلك
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء وتقوم بت�شغيل و�صيانة املحطة الفرعية اخلا�صة بال�شركة ال�سعودية للكهرباء وغريها من مرافق نقل الطاقة الأخرى و�صوال �إلى
نقطة الربط بالإ�ضافة �إلى معدات ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
الطلب على الطاقة من شركة المشروع:

يتعني على ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �إجناز مرافق نقل الطاقة �إ�ضافة �إلى �أي �أعمال �أخرى �ضرورية لإمداد مرافق امل�شروع بالطاقة الكهربائية ،بحيث
تكون هناك �إمدادات دائمة من الطاقة متوفرة بالكمية الق�صوى املحددة (االلتزام الأق�صى بتوريد الطاقة) للم�شروع اعتبارا من تاريخ � 1أكتوبر .2013
وال يخ�ضع تزويد مرافق امل�شروع بالطاقة �إلى اكتمال �أعمال التقوية من قبل ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ويجب على ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،يف �أي حال
من الأحوال تزويد مرافق امل�شروع بالكهرباء وفقا الحتياجات احلمولة التي تعاقدت عليها �شركة امل�شروع.
اتفاقية إطالق التيار الكهربائي بالجملة (:)BPSEA

توافق ال�شركة ال�سعودية للكهرباء قبل �إطالق التيار الكهربائي يف مرافق نقل الطاقة ،على الدخول يف اتفاقية �إطالق التيار الكهربائي باجلملة .وتن�ص
اتفاقية �إطالق التيار الكهربائي باجلملة من بني �أمور �أخرى على ما يلي )1( :الطلب من �شركة امل�شروع بذل جهودها التجارية املعقولة خلف�ض احلمل
املطلوب من الطاقة الكهربائية (ومبا ال يزيد عن  )٪20يف �ساعات الذروة (من ال�ساعة  12ظهرا �إلى الرابعة م�ساء) خالل حدوث �أي طارئ بني تاريخ 1
يونيو و � 15سبتمرب من كل عام ،ولن يكون مطلوبا من �شركة امل�شروع خالف ًا لذلك خف�ض الطلب على حملها من الطاقة� )2( .أن تكون اتفاقية �إطالق التيار
الكهربائي باجلملة خالف ًا لذلك متوافقة مع �صيغة اتفاقية �إطالق التيار الكهربائي باجلملة التي تربمها ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،و�أبرمتها ،مع م�شاريع
�صناعية كبرية �أخرى يف اجلبيل ،و (� )3أال تت�ضمن االتفاقية �أي �شروط �أ�شد �صرامة من الرتتيب املبني �أدناه فيما يتعلق بفرتة بدء الت�شغيل.
�ستكون تكاليف الطاقة الكهربائية املوردة طبقا التفاقية �إطالق التيار الكهربائي باجلملة ح�سب ال�سعر ال�سائد الوارد يف تعاميم وزارة املياه والكهرباء� ،أي
ح�سب التعرفة ال�صناعية املنظمة.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

شرط أخذ أو دفع في فترة بدء التشغيل:

�سيتم اعتبارا من تاريخ  1يناير 2014م �إلى  31دي�سمرب 2015م (فرتة بدء الت�شغيل) تطبيق نظام خا�ص (النظام مو�ضح يف اتفاقية �إطالق التيار الكهربائي
باجلملة) على النحو التايل:
(�أ)يتعني على �شركة امل�شروع دفع التعرفة ال�صناعية املنظمة على �أ�سا�س �شهري لكل كيلوواط �ساعة من الكهرباء التي ت�ستهلكها �شركة امل�شروع.
(ب)�إذا كان ا�ستهالك �شركة امل�شروع من الكهرباء (بامليجاوات �ساعة) ،يف �أي ربع �سنة �أقل من احلد الأدنى املتفق عليه ،ف�إنه يتعني على �شركة امل�شروع
�أن تدفع لل�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضا ا�ستنادا �إلى كمية العجز عن ذلك الربع من ال�سنة (�شريطة �أن يتم خ�صم �أي كميات طلبتها �شركة
امل�شروع ومل توردها ال�شركة ال�سعودية للكهرباء يف �أي ربع �سنة وذلك من كمية �أي عجز ل�شركة امل�شروع يف عملية احل�ساب املذكورة �أعاله ،ولكن
فقط �إلى احلد الذي تكون فيه الكميات املطلوبة وغري املوردة يف ذلك الربع �أقل من ميجاوات �ساعة من م�ستوى الطلب املجدول).
تت�ضمن اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة جدوال خا�صا باحتياجات �شركة امل�شروع املتوقعة من الطاقة الكهربائية من تاريخ � 1أكتوبر 2013م ف�صاعدا .ومع ذلك،
ف�إن االحتياجات املتوقعة من الطاقة هي احتياجات تو�ضيحية فقط وال تخل بااللتزام العام لل�شركة ال�سعودية للكهرباء بالعمل على توفري االلتزام الأق�صى
من الطاقة الكهربائية ل�شركة امل�شروع اعتبارا من تاريخ � 1أكتوبر 2013م.
الدفعات المالية في العقد:

يتعني على �شركة امل�شروع �أن تدفع لل�شركة ال�سعودية للكهرباء على خم�س دفعات مقابل �أعمال التقوية التي �أجنزتها ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،بحيث تدفع
الدفعة الأولى خالل �شهر واحد بعد توقيع اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة الكهربائية و�أن تدفع الدفعة الأخرية قبل �شهر واحد من تاريخ �إطالق التيار.
و�سوف يتم خ�صم الدفعة املقدمة (املدفوعة فعال لل�شركة ال�سعودية للكهرباء من قبل اجلهات الراعية للم�شروع) من هذه الدفعة.
على �شركة امل�شروع تعوي�ض ال�شركة ال�سعودية للكهرباء مببلغ ي�صل �إلى �سقف نقدي متفق عليه للتكاليف الفعلية لعقد الهند�سة وال�شراء ،والتكاليف الأخرى
للهند�سة و�إدارة الإن�شاءات ،والتكاليف الطارئة والأتعاب الإدارية لل�شركة ال�سعودية للكهرباء املتعلقة مبرافق نقل الطاقة.
على ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تقدمي فاتورة ل�شركة امل�شروع عن التكاليف ح�سبما يتم تكبدها ،مع �ضرورة �أن ت�سدد �شركة امل�شروع الفاتورة خالل  30يوما
من ا�ستالمها لتلك الفاتورة (الفواتري) والتي يجب �أن تت�ضمن ن�سخا من فواتري املقاول املتطابقة.
هناك حتليل التكاليف املتوقعة مرفق كملحق التفاقية توريد الطاقة الكهربائية .
بعد اكتمال مرافق نقل الطاقة الكهربائية ،يجب �أن تقدم ال�شركة ال�سعودية للكهرباء حتديدا نهائيا لتكاليف امل�شروع وتقدمي فاتورة كاملة ونهائية بالتكاليف
امل�ستحقة ،ناق�صا كافة الدفعات التي ا�ستلمتها ال�شركة ال�سعودية للكهرباء مبوجب اتفاقية توريد الطاقة الكهربائية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،على �شركة امل�شروع �أن تدفع �إلى ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تكاليف توفري عداد الكهرباء قبل �شهر من �إطالق التيار.
المسؤولية والقوة القاهرة:

يجب على كل من �شركة امل�شروع وال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ض وحماية الطرف الآخر من ومقابل �أي وكافة املطالبات واخل�سائر والنفقات� ،أو الأ�ضرار
الناجمة عن �أو املت�صلة ب�إ�صابة� ،أو وفاة� ،أي �شخ�ص ،وتلف �أو فقدان �أي ممتلكات ،مبا يف ذلك مرافق نقل الطاقة ،والناجمة عن �أي وكافة الأفعال �أو حاالت
الإهمال من جانبهم وتلك الأفعال وحاالت الإهمال من جانب مقاوليهم من الباطن على التوايل �أو من قبل �أفراد �أو وكالء �أي منهم يف حال كانت تلك
املطالبات واخل�سائر والنفقات �أو الأ�ضرار لي�ست م�شمولة يف بوال�ص الت�أمني �أو تغطيات الت�أمني وغري ذلك من �أ�شكال التعوي�ض ال�سارية املفعول يف تاريخ
دخول اتفاقية توريد الطاقة الكهربائية حيز النفاذ.
لن يكون �أي من الطرفني م�س�ؤوال نحو الطرف الآخر عن �أي �أ�ضرار تبعية.
�إذا �أ�صبح �أي من الطرفني غري قادر ،كليا �أو جزئيا ،ب�سبب القوة القاهرة على تنفيذ التزاماته مبوجب اتفاقية توريد الطاقة الكهربائية  ،ف�إنه يجب �إعفاء
ذلك الطرف من تلك االلتزامات  ،بالقدر الذي ت�أثرت به تلك االلتزامات بالقوة القاهرة ،وذلك من تاريخ بداية وقوع عدم القدرة �إلى حني ت�صحيح عدم
القدرة على �أداء االلتزامات.
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اإللغاء والتعليق:

يف حال طلبت �شركة امل�شروع من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �إلغاء �أو تعليق ت�صميم وبناء مرافق نقل الطاقة ،ف�ستكون �شركة امل�شروع م�سئولة عن (و�ستكون
م�سئوليتها مقت�صرة على) ما يلي:
(�أ)يف حالة الإلغاء ،تعوي�ض ال�شركة ال�سعودية للكهرباء عن �أي ر�سوم �إنهاء م�ستحقة �إلى مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء لدى ال�شركة ال�سعودية
للكهرباء مبوجب عقد الهند�سة وال�شراء ،وعن تكاليف ال�شركة ال�سعودية للكهرباء النا�شئة عن هذا الإلغاء ،ويف كل حالة �إلى احلد الذي تكون فيه
تلك التكاليف معقولة وقابلة للتدقيق والتي تكبدتها �شركة الكهرباء فعال.
(ب)يف حالة التعليق ،تعوي�ض ال�شركة ال�سعودية للكهرباء عن التكاليف املعقولة والقابلة للتدقيق والتي تكبدتها ال�شركة ال�سعودية للكهرباء فعال ب�سبب
الت�أخري املذكور ،و�شريطة قيام ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ب�إبالغ �شركة امل�شروع على �أ�سا�س �شهري مببلغ تلك التكاليف.
و�شريطة �أنه يف حال قيام �شركة امل�شروع بالطلب من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �إلغاء ت�صميم وبناء مرافق نقل الطاقة يف �أعقاب خرق جوهري من قبل
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء التفاقية تنفيذ توريد الطاقة ومل تقم ال�شركة ال�سعودية للكهرباء بت�صحيح اخلرق خالل  30يوما من �إ�شعار �شركة امل�شروع ،فلن
تكون �شركة امل�شروع م�سئولة عن �أي مبالغ من هذا القبيل.
اتفاقية توريد خام بروكسيد الهيدروجين
األطراف:

�صدارة و�شركة بروك�سيد الهيدروجني.
�شركة بروك�سيد الهيدروجني هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة قائمة وفق �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية ،وهي �شركة م�شروع م�شرتك مملوكة منا�صفة
بن�سبة  50 / 50بني �صدارة و�سولفاي كيميكالز (جنب ًا �إلى جنب مع �صدارة� ،شركاء يف بروك�سيد الهيدروجني .)HP
�شركة �سولفاي كيميكالز هي �شركة مملوكة بالكامل ل�سولفاي.
الغرض من االتفاقية:

�سوف تزود �شركة بريوك�سيد الهيدروجني املتطلبات الالزمة من خام بروك�سيد الهيدروجني ل�صدارة ال�ستخدامها يف �إنتاج �أك�سيد الربوبيلني ( )POيف
جممع �صدارة.
كما �ستورد �شركة بروك�سيد الهيدروجني (� )HPأحجام �أقل من خام بروك�سيد الهيدروجني �إلى �صدارة �أو طرف ثالث معني لأغرا�ض معاجلة املياه ،ومعاجلة
مياه ال�صرف ال�صحي ،والتحكم بالروائح ملجمع �صدارة.
مدة االتفاقية:

تبد�أ مدة اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني يف تاريخ التنفيذ من قبل الأطراف وتنتهي يف الذكرى ال�سنوية الثالثني من تاريخ الإنتاج املتزامن يف
م�صنع بروك�سيد الهيدروجني� .سوف متدد مدة االتفاقية تلقائي ًا لفرتة خم�س �سنوات �أخرى ،وبعد ذلك �ستجدد لفرتة خم�س �سنوات �إ�ضافية ما مل تعط
�صدارة �شركة بروك�سيد الهيدروجني �إ�شعار ًا خطيا باالنهاء.
الطاقة االنتاجية لمصنع بروكسيد الهيدروجين (::)HP

�ستكون الطاقة الإ�سمية مل�صنع بروك�سيد الهيدروجني ( 303.000 )HPطن مرتي يف ال�سنة (على �أ�سا�س  )%100من خام بروك�سيد الهيدروجني ()HP
(الطاقة االنتاجية املبدئية من خام بروك�سيد الهيدروجني (.))HP
توسيع مصنع إنتاج بروكسيد الهيدروجين (:)HP

ويف �أي وقت خالل مدة االتفاقية ،يجوز ل�صدارة الطلب من �شركة بروك�سيد الهيدروجني �إجراء واحد �أو �أكرث من التو�سيعات على م�صنع بروك�سيد الهيدروجني
( .)HPهذا ،وتعترب �أي كميات �إ�ضافية من القدرة الإنتاجية لربوك�سيد الهيدروجني امل�ستمدة من مثل هذا التو�سع الذي با�شرته �صدارة مبثابة تو�سع �أو زيادة
يف القدرة االنتاجية.
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توريد وتخصيص خام بروكسيد الهيدروجين (:)HP

يبد�أ التزام �شركة بروك�سيد الهيدروجني بتوريد خام بروك�سيد الهيدروجني ( )HPل�صدارة �إعتبار ًا من  11يونيو 2015م� ،أو �أي تاريخ الحق وفق ما تراه
�صدارة (التاريخ املجدول لبدء ت�شغيل م�صنع بروك�سيد الهيدروجني) وي�ستمر طوال مدة االتفاقية.
ل�صدارة حق الأولوية الأولى يف �شراء منتجات الطاقة االنتاجية املبدئية من خام بروك�سيد الهيدروجني لتلبية متطلباتها.
كما �أن ل�سولفاي بع�ض حقوق ال�شراء التي ينبغي �أن ال تعرقل احتياجات �صدارة ،والتي �إذا ما انطلقت ،فقد تعود ب�أثر �إيجابي على �سعر خام بروك�سيد
الهيدروجني الذي يتم توريده ل�صدارة.
التسميات:

قبل بدء كل �شهر� ،ستقوم �صدارة بت�سمية معدل متطلباتها اليومية من خام بروك�سيد الهيدروجني ملدة ثالثة �أ�شهر قادمة .و�ست�شكل ت�سمية �صدارة لل�شهرالأول
من فرتة الثالثة �شهور الت�سمية امل�ؤكدة من خام بروك�سيد الهيدروجني لكل يوم (الت�سمية امل�ؤكدة) من ذلك ال�شهر.
يتعني على �شركة بروك�سيد الهيدروجني توريد الكمية املحددة من خام بروك�سيد الهيدروجني ل�صدارة يف كل ت�سمية م�ؤكدة ولغاية احلد الأق�صى من الكمية
اليومية املحددة.
كما يتعني على �شركة بروك�سيد الهيدروجني العمل على �أن يكون احلد الأق�صى من الكمية اليومية متاح ًا للت�سمية من قبل �صدارة يف �أي يوم .ومع مراعاة بع�ض
ال�شروط التي ت�ضمنتها اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني ،يجوز ل�صدارة كذلك عمل ت�سمية م�ؤكدة زيادة على احلد الأق�صى من الكمية اليومية.
و�إذا �أخفقت متطلبات �صدارة الفعلية من خام بروك�سيد الهيدروجني يف تلبية احلد الأدنى من م�ستوى االلتزام املتفق عليه لأي �سنة تقوميية خالل مدة
االتفاقية فعندئذ ينطبق عليها م�صطلح االلتزام بالأخذ�-أو-الدفع.
السعر:

يتم ح�ساب �سعر خام بروك�سيد الهيدروجني م�ستحق الدفع من �صدارة ل�شركة بروك�سيد الهيدروجني لكي ت�سفر عن عائد ثابت خالل مدة الأربعة ع�شر �سنة
الأولى من مدة االتفاقية على ا�ستثمار ر�أ�س املال الذي دفعته �شركة بروك�سيد الهيدروجني يف م�شروع �إنتاج بروك�سيد الهيدروجني.
وللفرتة املتبقية من مدة االتفاقية ،ف�إن هناك عائد ثابت خمتلف م�ستحق من �صدارة ل�شركة بروك�سيد الهيدروجني عن طريق دفع ر�سوم لقاء تقدمي �شركة
بروك�سيد الهيدروجني خلدمات �إدارية معينة.
مواصفات خام بروكسيد الهيدروجين:

ت�ضمن �شركة بروك�سيد الهيدروجني �أن خام بروك�سيد الهيدروجني الذي مت توريده ل�صدارة �سوف يلبي املوا�صفات املحددة يف اتفاقية توريد خام بروك�سيد
الهيدروجني (موا�صفات خام بروك�سيد الهيدروجني) .و�ست�شعر �شركة بروك�سيد الهيدروجني �صدارة �إذا مل يكن �أي من خام بروك�سيد الهيدروجني الذي
يتم توريده يلبي �أي من موا�صفات اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني (بروك�سيد هيدروجني غري مطابق) ويتعني على �شركة بروك�سيد الهيدروجني
ت�صحيح عدم التوافق هذا يف �أ�سرع وقت ممكن.
صيانة مصنع بروكسيد الهيدروجين:

تقوم �شركة بروك�سيد الهيدروجني ب�أداء �أعمال ال�صيانة الرئي�سية يف م�صنع بروك�سيد الهيدروجني عند الإغالق ل�صيانة م�صنع �أك�سيد الربوبيلني (،)PO
�أو يف �أوقات �أخرى ال ت�ؤثر على توريد خام بروك�سيد الهيدروجني .
تسليم خام بروكسيد الهيدروجين :

�سين�ش�أ عجز خام بروك�سيد الهيدروجني �إذا مل ت�سلم �شركة بروك�سيد الهيدروجني الت�سمية امل�ؤكدة بالكمية املطلوبة� ،أو �إذا وردت كمية من بروك�سيد
الهيدروجني غري املطابق ،وكنتيجة لذلك ،تقوم �صدارة بتخفي�ض معدل ت�شغيل امل�صنع من �أك�سيد الربوبيلني .فالكمية غري امل�سلمة من خام بروك�سيد
الهيدروجني ت�شكل كمية العجز.
�ستقع حادثة �إغالق يف حال حدوث انقطاع يف توريد خام بروك�سيد الهيدروجني ل�صدارة� ،أو قيام �شركة بريوك�سيد الهيدروجني بتوريد كمية من بروك�سيد
الهيدروجني غري املطابق� ،أو ح�صول عجز يف توريد خام بروك�سيد الهيدروجني ،والذي �سيت�سبب يف كل حالة من احلاالت ال�سابقة يف وقف تغذية الربوبلني
�إلى م�صنع �أك�سيد الربوبيلني.
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و�إذا وقعت حادثة عجز خام بروك�سيد الهيدروجني �أو حادثة الإغالق ،ف�إنه يتعني على �شركة بروك�سيد الهيدروجني بذل والعمل على بذل م�شغل م�صنع
بروك�سيد الهيدروجني (امل�شغل) ق�صارى جهده لعالج ال�سبب على الفور .كما تت�ضمن اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني �شروطا ت�ستلزم اتخاذ �إجراء
عالجي .ومع ذلك ،ف�إذا مل تبذل �شركة بروك�سيد الهيدروجني وامل�شغل ق�صارى جهدهم لعالج عجز خام بروك�سيد الهيدروجني �أو حادثة الإغالق ،فل�صدارة
احلق ،وعلى نفقة �شركة بروك�سيد الهيدروجني ،يف اتخاذ الإجراء الإ�ضايف الذي تراه �صدارة �ضروريا ومعقوال لعالج عجز خام بروك�سيد الهيدروجني �أو
حادثة الإغالق.
تعويضات متفق عليها مسبقا لحاالت عجز خام بروكسيد الهيدروجين وحادثة اإلغالق:

تت�ضمن اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني تعوي�ضات متفق عليها م�سبق ًا يتم تطبيقها خالل الأربعة ع�شر عام ًا الأولى من مدة االتفاقية �إذا ما
وقعت حادثة �إغالق �أو عجز يف خام بروك�سيد الهيدروجني وهذا يكون ناجم ًا عن خط�أ �شركة بروك�سيد الهيدروجني �أو خط�أ امل�شغل .تدفع �شركة بروك�سيد
الهيدروجني التعوي�ضات املتفق عليها م�سبقا �إلى �صدارة كمبلغ ثابت لكل حادثة �إغالق ولكل عجز يف خام بروك�سيد الهيدروجني وفق مبلغ يتم احت�سابه
بالرجوع �إلى كمية العجز كن�سبة من الت�سمية امل�ؤكدة.
يتم حتديد �سقف التعوي�ضات املتفق عليها م�سبقا والتي يتعني على �شركة بروك�سيد الهيدروجني دفعها ل�صدارة يف �أي �سنة لكافة حاالت عجز خام بروك�سيد
الهيدروجني وحوادث الإغالق التي تقع يف ذلك العام وفق مبلغ متفق عليه.
إنهاء اتفاقية التشغيل والصيانة:

يتم تعيني �إحدى ال�شركات التابعة اململوكة بالكامل ل�شركة �سولفاي كم�شغل مت�شي ًا مع اتفاقية الت�شغيل وال�صيانة.
و�إذا جتاوز مبلغ التعوي�ضات املتفق عليها م�سبقا وامل�ستحق دفعه يف عام واحد حدود معينة حمددة يف اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني ،و�إذا ما
اعتقدت �صدارة ب�صورة معقولة �أن ذلك ناجم عن عمل امل�شغل �أو عن عدم قيامه بعمله ،فعندها يحق ل�صدارة الطلب من �شركة بروك�سيد الهيدروجني �إزالة
ال�شركة املنت�سبة ل�سولفاي ذات ال�صلة من العمل كم�شغل (على �أن ت�صبح بعد ذلك �شركة بروك�سيد الهيدروجني هو م�شغل مل�صنع بروك�سيد الهيدروجني).
كما تقوم �شركة بروك�سيد الهيدروجني ب�إعطاء تعهد يف اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني ب�أنها �ستقوم بتنفيذ �أي حقوق لها ذات �صلة بامل�شغل وفق
اتفاقية الت�شغيل وال�صيانة.
القوة القاهرة:

تت�ضمن اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني ن�صو�ص ًا عرفية خا�صة بالقوة القاهرة .يف حال مينع فيه �أي طرف منع ًا مبا�شر ًا �أو واجه تاخري ًا جوهري ًا
يف �أداء �أي من التزاماته مبوجب اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني (ما عدا االلتزام بدفع املال) ب�سبب وجود حادثة قوة قاهرة ،ف�إنه يتم حينئذ
تعليق تلك االلتزامات من دون م�سئولية عن الفرتة التي مت خاللها منع �أداء تلك االلتزامات �أو الت�أخر يف �أدائها .يتعني على الأطراف بذل ق�صارى جهودها
لتخفيف �آثار �أي حادثة قوة قاهرة على �أداء التزاماتهم.
حادثة الخسارة وإعادة الوضع إلى حالته:

بدء ًا من تاريخ بدء ت�شغيل م�صنع بروك�سيد الهيدروجني وبعد ذلك التاريخ ،و�إذا ما ح�صل تلف �أو تدمري لكامل م�صنع بروك�سيد الهيدروجني �أو جلزء منه �أو
�إذا �أ�صبح غري �صالح للت�شغيل العادي لدرجة توقف �أو توقع توقف �أو تقلي�ص �إنتاج خام بروك�سيد الهيدروجني ب�شكل كبريفعندها يكون هناك حادثة خ�سارة.
و�إذا وقعت حادثة اخل�سارة ،يطلب من �شركة بروك�سيد الهيدروجني �إ�صالح م�صنع بروك�سيد الهيدروجني �أو �إعادته �إلى حالته الت�شغيلية التي كان عليها،
ويتعني عليها �أن تتابع هذا العمل بجد �إلى �أن يتم �إكماله يف غ�ضون املدة الزمنية التي تتطلبها �صدارة ب�شكل معقول .ويجب ا�ستخدام كافة متح�صالت الت�أمني
من قبل �شركة بروك�سيد الهيدروجني من �أجل �إ�صالح م�صنع بروك�سيد الهيدروجني و�إعادته �إلى حالته التي كان عليها.
و�إذا قرر ال�شركاء يف �شركة بروك�سيد الهيدروجني عدم �إعادة حالة م�صنع بروك�سيد الهيدروجني ،يحق ل�صدارة �إنهاء اتفاقية توريد خام بروك�سيد
الهيدروجني.
حوادث التقصير (اإلخالل):

تقع حادثة تق�صري �إذا ارتكب طرف ما خرقا ملمو�س ًا التفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني .و�إذا مل يتم عالج حادثة التق�صري من قبل الطرف املق�صر
يف غ�ضون فرتة عالج مدتها  60يوم ًا ،يجوز للطرف غري املق�صر تعليق �أداء التزاماته مبوجب اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني .و�إذا ما �أتخذ الطرف
غري املق�صر مثل هذا الإجراء� ،أو �إذا كان اخلرق امللمو�س غري قابل العالج ،فعندها يحق لأي من الطرفني رفع امل�س�ألة للتفاو�ض عليها بني الأطراف .و�إذا مل
حتل امل�س�ألة حينئذ يف غ�ضون  30يوم ًا ،يحق لأي من الطرفني �إحالة امل�س�ألة �إلى ال�شركاء يف �شركة بروك�سيد الهيدروجني للبت فيها .كما يجوز لطرف بعد ما
ال يقل عن  30يوم ًا �إحالة امل�س�ألة للتحكيم من �أجل البت النهائي فيها.
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كما �ستقع حادثة التق�صري �إذا �أ�صبح �أحد الأطراف مع�سر ًا علم ًا ب�أنه ال توجد هناك مدة عالج للإع�سار ويحق للطرف غري املق�صر �إنهاء اتفاقية توريد خام
بروك�سيد الهيدروجني.
إغالق مصنع أكسيد البروبيلين:

�إذا كانت �صدارة تعتزم �إغالق م�صنع �أك�سيد الربوبيلني ،فيتعني عليها �إ�شعار �شركة بروك�سيد الهيدروجني يف موعد �أق�صاه  180يوم ًا قبل تاريخ توقف �إنتاج
�أك�سيد الربوبيلني ب�شكل دائم يف م�صنع �أك�سيد الربوبيلني (تاريخ �إغالق م�صنع �أك�سيد الربوبيلني) .وعندئذ ،يتم �إنهاء اتفاقية توريد خام بروك�سيد
الهيدروجني عند تاريخ �إغالق م�صنع �أك�سيد الربوبيلني.
و�إذا كان قرار �صدارة غري ناجم عن خرق ملمو�س لأي اتفاقية م�شروع م�شرتك خا�ص ب�شركة بروك�سيد الهيدروجني بوا�سطة �شركة بروك�سيد الهيدروجني،
فعندئذ �إذا وقع تاريخ �إغالق م�صنع �أك�سيد الربوبيلني قبل نهاية مدة الأربعة ع�شر �سنة الأولى املدة ف�سيتم �إنهاء اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني
عند تاريخ �إغالق م�صنع �أك�سيد الربوبيلني ،ثم تقوم �صدارة ملدة �سنتني من تاريخ �إغالق م�صنع �أك�سيد الربوبيلني واملدة من تاريخ �إغالق م�صنع �أك�سيد
الربوبيلني حتى نهاية الأربعة ع�شر �سنة الأولى من مدة االتفاقية� ،أيهما �أق�صر بدفع مبلغ ل�شركة بروك�سيد الهيدروجني يتم احت�سابه بالرجوع �إلى �سعر خام
بروك�سيد الهيدروجني والقدرة االنتاجية مل�صنع �أك�سيد الربوبيلني.
�أما �إذا وقع تاريخ �إغالق م�صنع �أك�سيد الربوبيلني بعد نهاية مدة الأربعة ع�شر �سنة الأولى من مدة االتفاقية ،فعندها �سيتم �إنهاء اتفاقية توريد خام بروك�سيد
الهيدروجني يف تاريخ �إغالق م�صنع �أك�سيد الربوبيلني ولن يكون هناك �أي التزام على �صدارة لدفع �أي مبلغ ل�شركة بروك�سيد الهيدروجني فيما يتعلق باالنهاء.
المسؤولية:

خالل مدة الأربعة ع�شر �سنة الأولى من مدة االتفاقية ،ف�إن �سبل العالج الوحيدة املتاحة لدى �صدارة هي حقها يف الطلب من �شركة بروك�سيد الهيدروجني
ا�ستبدال �سولفاي كم�شغل مل�صنع بروك�سيد الهيدروجني وكذلك التعوي�ضات املتفق عليها م�سبقا يف حال ح�صول عجز يف خام �أك�سيد الهيدروجني �أو حادثة
�إغالق.
لن يتحمل �أي طرف م�س�ؤولية وقف اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني �أو فيما يتعلق بها عن �أي مطالبة عن خ�سارة �أو تلفيات خا�صة� ،أو غري مبا�شرة،
�أو عر�ضية� ،أو تبعية� ،أو عقابية �أو نكالية.
القانون الحاكم:

تخ�ضع اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
تكون كافة النزاعات التي تن�ش�أ بني الأطراف عر�ضة لآلية حل النزاعات الداخلية وحتل فيما بعدها من خالل التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية �أو
من خالل �إحالتها �إلى خبري (ح�سبما تن�ص عليه اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني).
يتعني على الأطراف الت�صرف بح�سن نية وموا�صلة �أداء التزاماتها مبوجب اتفاقية توريد خام بروك�سيد الهيدروجني بانتظار البت يف �أي نزاعات ،مبا يف ذلك
موا�صلة ت�شغيل م�صنع بروك�سيد الهيدروجني وانتاج خام بروك�سيد الهيدروجني.
اتفاقية اإلسناد والتصنيع

�سوف ي�ستخدم البيوتانول لتغذية �إنتاج �إيرثات بيوتيل اجلاليكول ( )BGEو�إيرثات جاليكول بيوتوك�سيل الأحادي ،وجاليكول بيوتوك�سيل الثنائي ،واخلليط
الثقيل جلاليكول بيوتوك�سيل الثالثي ،و�إثرات جاليكون بيوتوك�سيل الرباعي.
�سوف تدخل اجلهات الراعية للبيوتانول مع �شركة البيوتانول يف اتفاقية �إ�سناد وت�صنيع حتكم (من بني �أمور �أخرى) التزامات اجلهات الراعية للبيوتانول
لتوريد الربوبليني �إلى م�صنع البيوتانول لتحويلها �إلى منتجات بيوتانول ،واحلقوق امل�صاحبة لذلك لكل جهة راعية للبيوتانول من �أجل ال�شراء امل�ستقبلي
ملنتجات البيوتانول من م�صنع البيوتانول.
مدة االتفاقية

تدخل اتفاقية الإ�سناد والت�صنيع حيز النفاذ بتاريخ توقيعها ،وتنق�ضي بانق�ضاء �أو �إنتهاء اتفاقية "امل�ساهمني" للجهات الراعية للبيوتانول� ،أو تنتهي وفق ًا
لأحكامها (وتبليغ مدة اتفاقية "امل�ساهمني" للجهات الراعية للبيوتانول) بعد �ستني ( )60عام ًا.
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يحق لكل جهة من اجلهات الراعية للبيوتانول يف ا�ستالم منتجات البيوتانول من م�صنع البيوتانول (والتزام �شركة البيوتانول يف توريد البيوتانول لكل جهة
راعية للبيوتانول) على توريد تلك اجلهة الراعية للبيوتانول كمية متطابقة من الربوبيلني �إلى م�صنع البيوتانول.
يتم توريد الربوبيلني من كل جهة راعية للبيوتانول بوا�سطة خط �أنابيب يف نقاط ت�سليم الربوبليني املحددة ،مع �أجهزة املراقبة املنا�سبة للجودة والكمية.
ابتداء ًا من كل �أول �شهر من ال�شهر الذي يبد�أ فيه م�صنع البيوتانول عملياته التجارية ،تقدم �شركة البيوتانول للجهات الراعية للبيوتانول الكمية املتوقعة
من الربوبيلني التي �سيكون مل�صنع البيوتانول الطاقة على ت�صنيعها يومي ًا خالل الثالثة �أ�شهر القادمة .وهذا يعتمد على الطاقة الت�صنيعية اليومية مل�صنع
البيوتانول (والتي ميكن تعديلها يف حالة زيادة الطاقة م�ؤقت ًا ب�سبب حادثة قوة قاهرة ت�ؤثر على م�صنع البيوتانول �أو �صيانة م�صنع البيوتانول) .وتلتزم كل
جهة راعية للبيوتانول بتوريد – على نفقتها ال�شخ�صية – ح�صتها من كمية الربوبليني بالتنا�سب مب�ساهمتها يف �شركة البيوتانول.
ميكن للجهات الراعية للبيوتانول تقدمي طاقة احتياطية يف خم�ص�صات التوريد اخلا�صة بها �إلى اجلهات الراعية الأخرى للبيوتانول خالل فرتة حمددة
لتبادل الإ�شعارات حيثما يختار رعاة البيوتانول ا�ستيعاب تلك الكمية االحتياطية.
�إذا ح�صل يف �أي يوم من الأيام �أن كمية الربوبيلني املوردة �إلى م�صنع البيوتانول �أقل من الكمية املطلوبة من الربوبليني ،ف�إن �أي راعي للبيوتانول �أخفق يف
توريد (كحد �أدنى) الكمية امللتزم بتوريدها من الربوبيلني ،فقد يكون م�سئو ًال عما يلي:
(�أ)الزيادات يف التكاليف املتغرية التي مت تكبدها يف م�صنع البيوتانول ب�سبب انخفا�ض كمية الربوبليني املوردة.
(ب)يف حال �إقفال م�صنع البيوتانول ب�سبب خف�ض كمية الربوبيلني املوردة (ال ي�ستطيع م�صنع البيوتانول الت�شغيل على حد �أدنى من "معدل الإكتفاء"
اخلا�ص به ،ويقدر هذا املعدل ب�أنه ي�ساوي ما ن�سبته  %60من الطاقة اال�ستيعابية مل�صنع البيوتانول لت�صنيع الربوبيلني) ،فعليه �أن يدفع تعوي�ضات
متفق عليها م�سبق ًا (حم�سوبة بالرجوع �إلى م�ؤ�شرات ال�سعر املحددة) �إلى اجلهات الأخرى الراعية للبيوتانول.
�شريطة �أنه حيثما يكون هناك �أكرث من جهة واحدة راعية للبيوتانول ق�صرت يف التزاماتها التوريدية ،ف�سيتم تقا�سم هذه امل�س�ؤولية بالتنا�سب مع كمية العجز
امل�سئول عنها كل جهة من اجلهات الذكورة الراعية للبيوتانول.
�ستقوم �شركة حم�ض الأكريليك ال�سعودية وفق ًا التفاقية الإ�سناد والت�صنيع بتقدمي م�ساندة لتوريد الربوبيلني �إلى م�صنع البيوتانول لكل واحد من رعاة
البيوتانول الآخرين� ،شريطة �أن يكون لدى راعي البيوتانول ذاك ر�صيد �إيجابي يف التوريد امل�ساند املذكور (من خالل "مقاي�ضة" كمية التعوي�ض مع �شركة
حم�ض الأكريليك ال�سعودية).
يحق لكل جهة راعية للبيوتانول كمية من منتجات البيوتانول حم�سوبة بالتنا�سب مع الكمية الفعلية من الربوبيلني التي يوردها ،ح�سبما يتم حتديده من خالل
عوامل حتويل معينة (التي يتم ا�ستخال�صها من تفا�صيل التقنية املرخ�صة املنطبقة) ،وح�صتها من �أي منتجات بيوتانول �إ�ضافية قد يتم �إنتاجها من خالل
كفاءة حتويل م�صنع البيوتانول.
يتم نقل منتجات البيوتانول من م�صنع البيوتانول بوا�سطة اجلهات الراعية للبيوتانول من خالل نقاط ت�سليم بيوتانول حمددة.
يتم تخ�صي�ص �سعة تخزين �صهريج لكل جهة راعية للبيوتانول يف موقع م�صنع البيوتانول حيث ميكنها �أن تخزن فيه منتجات البيوتانول.
السعر

تكون اجلهة الراعية للبيوتانول م�س�ؤولة عن الدفع ل�شركة البيوتانول التكاليف التي يتم تكبدها يف ت�صنيع الربوبليني �إلى منتجات بيوتانول يف م�صنع
البيوتانول.
وب�صرف النظر عن كمية الربوبليني املوردة من قبل اجلهة الراعية للبيوتانول خالل �شهر ما ،ف�إن كل جهة راعية للبيوتانول م�س�ؤولية عن الدفع ل�شركة
البيوتانول ح�صتها من التكاليف الثابتة (التي تتكون من عنا�صر التكلفة الثابتة ذات ال�صلة مب�صنع البيوتانول) وتكاليف التمويل من �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي (املتكبدة كجزء من قر�ض ال�صندوق الذي مت احل�صول عليه مل�شروع البيوتانول ومت حتدديه يف اتفاقية امل�ساهمني للجهات الراعية
للبيوتانول).
تدفع كل جهة راعية للبيوتانول �إلى �شركة البيوتانول مبلغ ًا من التكاليف املتغرية بالتنا�سب مع كمية الربوبيلني املوردة من قبل تلك اجلهة الراعية للبيوتانول،
ويف بع�ض احلاالت �ستكون بالتنا�سب مع م�صالح امللكية لتلك اجلهات الراعية .وترتاوح هذه التكاليف اعتماد ًا على مبلغ التحويل الذي يقوم به م�صنع
البيوتانول.
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أحداث اإلخالل (التقصير):

حتتوي اتفاقية الإ�سناد والت�صنيع على �أحداث الإخالل التالية:
�أ.وقوع تق�صري متقاطع من قبل جهة راعية للبيوتانول مبوجب اتفاقية امل�ساهمني للجهات الراعية للبيوتانول.
ب�.إخفاق �أحد الأطراف الراعية للبيوتانول بدفع التمويل مبوجب اتفاقية امل�ساهمني للجهات الراعية للبيوتانول.
ج�.إخفاق �أحد الأطراف الراعية للبيوتانول بدفع مبلغ فاتورة �شهرية (�صادرة وفق ًا التفاقية الإ�سناد والت�صنيع) يف غ�ضون  15يوم ًا من تاريخ اال�ستحقاق
ذي العالقة.
د.التنازل عن� ،أو حتويل� ،أو الت�صرف ب�صورة �أخرى بحقوق راعي البيوتانول �أو التزاماته يف خمالفة اتفاقية الإ�سناد والت�صنيع.
�إذا �أخفق �أحد الأطراف الراعية للبيوتانول يف ت�صحيح حادثة تق�صري بحلول تواريخ حمددة ال�ستعادة الو�ضع �إلى ما كان عليه (والتي ترتاوح اعتماد ًا
على حادثة الإخالل) ،فيتم تعليق حقوق ذلك الطرف الراعي للبيوتانول يف احلق يف �إيقاف ا�ستالم منتجات البيوتانول و� /أو توريد الربوبيلني �إلى م�صنع
البيوتانول (�إلى احلد الذي يتم الإخطار به من قبل �شركة البيوتانول) �إلى �أن يقع التاريخ ذي ال�صلة لإعادة الو�ضع �إلى ما كان عليه.
مل تتناول اتفاقية الإ�سناد والت�صنيع حقوق الإنهاء ،وبد ًال من ذلك ،ف�إن حادثة تق�صري مبوجب اتفاقية الإ�سناد والت�صنيع قد ت�شكل خل ًال متقاطع ًا مبوجب
اتفاقية امل�ساهمني للجهات الراعية للبيوتانول ،مما قد ي�ؤدي �إلى �إنهاء عقد تلك اجلهة الراعية للبيوتانول كم�ساهم (وبالتايل �إنهاء حقوق والتزامات تلك
اجلهة الراعية مبوجب اتفاقية الإ�سناد والت�صنيع).
اتفاقية شراء الغازات الصناعية ()IGPA

حيث �إن �صدارة ،ب�صفتها املتعهد بال�شراء امل�ستقبلي (و�شركة ليندي اجلبيل للغازات ال�صناعية املحدودة ( ،)IGCoب�صفتها املقاول ،قد �أبرمتا اتفاقية
�شراء الغازات ال�صناعية التي حتكم ال�شروط والأحكام والتي مبوجبها�( :أ) �ستوفر �شركة ليندي اجلبيل للغازات ال�صناعية ل�صدارة ،الكمية املتعاقد عليها
(الكمية املتعاقد عليها) من غازات الهيدروجني و�أول �أك�سيد الكربون ،وغاز الأمونيا (منتجات الغازات ال�صناعية) ،و (ب) �سوف تدفع �صدارة )1( :دفعة
كمية (دفعة الكمية) مقابل الكمية املتعاقد عليها .و ( )2دفعة منتج (دفعة املنتج) مقابل كمية من�( :أ) منتجات الغازات ال�صناعية التي تتيحها �شركة
ليندي اجلبيل للغازات ال�صناعية يف نقاط الت�سليم املحددة (املنتج) والتي ت�أخذها �صدارة ،و(ب) �أي كمية من البخار عايل ال�ضغط يتم �إنتاجها كمنتج
ثانوي من قبل امل�صانع (بخار عايل ال�ضغط) والتي يتم �إتاحتها من قبل ليندي اجلبيل للغازات ال�صناعية يف نقاط الت�سليم املحددة (م�شروع هايكو/
�أمونيا)).
مدة االتفاقية وتمديداتها:

ما مل يتم �إنهاء االتفاقية قبل انق�ضائها� ،ستكون املدة املبدئية التفاقية �شراء الغازات ال�صناعية � 20سنة من تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع الهايكو�/أمونيا
(املدة املبدئية) .ويجوز متديد املدة املبدئية التفاقية �شراء الغازات ال�صناعية�( :أ) من جانب واحد من قبل �صدارة ملدة ع�شر �سنوات (�أو �إلى نهاية بقية
مدة عقد �إيجار موقع �صدارة� ،إذا كانت مدة الإيجار �أقل) وفقا لل�شروط احلالية التفاقية �شراء الغازات ال�صناعية� ،أو (ب) ملدة خمتلفة و�/أو وفقا ل�شروط
خمتلفة باتفاق الأطراف .ويتم متديد املدة املبدئية و�أي مدة مت متديدها من اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية ب�شكل من�صف ،بعد حوادث و�أفعال معينة من
القوة القاهرة (كما هي مو�صوفة �أدناه).
تصميم وبناء مشروع الهايكو/أمونيا:

�شركة ليندي اجلبيل للغازات ال�صناعية هي امل�س�ؤولة عن الت�صميم والهند�سة وال�شراء والتوريد والت�صنيع واختبار امل�صنع ،والنقل �إلى املوقع ،والإن�شاء
والبناء والرتكيب و�إجناز وبدء الت�شغيل واالختبارات والتجريب والت�شغيل و�أعمال ال�صيانة للم�صنع (امل�صنع) ،الذي �سيكون موقعه على جزء من جممع
�صدارة والذي �سيتم ت�أجريه من الباطن �إلى �شركة ليندي اجلبيل للغازات ال�صناعية لغر�ض �إقامة م�شروع الهايكو�/أمونيا وفقا لعقد الإجارة الفرعي للأر�ض.
ول�صدارة م�س�ؤوليات مماثلة عن مرافق ربط معينة �ستتواجد يف جممع �صدارة لت�سليم منتجات الغازات ال�صناعية والبخار العايل ال�ضغط من قبل �شركة
ليندي اجلبيل للغازات ال�صناعية �إلى �صدارة وتوريد اخلدمات واللقيم من قبل �صدارة �إلى �شركة ليندي اجلبيل للغازات ال�صناعية.
التشغيل التجاري للمصنع والتعويضات المتفق عليها مسبقًا عن التأخير:

يبد�أ تاريخ الت�شغيل التجاري للم�صنع مبجرد قيام �صدارة ب�إبالغ �شركة ليندي اجلبيل للغازات ال�صناعية ب�أنه قد مت قبول نتائج اختبار الأداء ومت ملىء خزان
الأمونيا مع كمية متفق عليها م�سبقا من الأمونيا امل�سال (تاريخ الت�شغيل التجاري)� .إذا ف�شلت �شركة ليندي اجلبيل للغازات ال�صناعية يف حتقيق تاريخ
الت�شغيل التجاري بحلول املوعد امل�ستهدف لتحقيق العمليات التجارية (تاريخ الت�شغيل التجاري املجدول) ،ف�سوف تدفع �شركة ليندي اجلبيل للغازات
ال�صناعية التعوي�ضات املتفق عليها م�سبق ًا �إلى �صدارة واملح�سوبة وفقا للمعادلة الواردة يف اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية عن كل يوم (�أو �أي جزء منه)
حتى "�سقف والتعوي�ضات املتفق عليها م�سبق ًا عن الإن�شاء" املن�صو�ص عليها يف اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية.
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تشغيل وصيانة المصنع:

يتعني على �شركة ليندي اجلبيل للغازات ال�صناعية ت�شغيل و�صيانة امل�صنع وفقا للمتطلبات القانونية والرتاخي�ص احلكومية ومتطلبات ال�صحة البيئية
وال�سالمة املعمول بها لدى �صدارة (التي ت�شمل كافة توجيهات م�ؤ�س�سة التمويل الدولية  IFCذات ال�صلة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة ومعايري الأداء املعتمدة
من م�ؤ�س�سة التمويل الدولية حول اال�ستدامة االجتماعية والبيئية) ،واملمار�سة ال�صناعية اجليدة ،و�إجراءات الت�شغيل املو�ضوعة من قبل �شركة الغازات
ال�صناعية للم�صنع وتعليمات التو�صيل اخلا�صة ب�صدارة.
الصيانة المجدولة للمصنع:

يجب على �شركة الغازات ال�صناعية تنفيذ �أعمال �صيانة امل�صنع دون امل�سا�س بالتزاماتها ب�إتاحة الكمية املتعاقد عليها من كل منتج من الغازات ال�صناعية
يف كافة الأوقات ،ويجب على �شركة الغازات ال�صناعية �أن تن�سق اجلدول الزمني لل�صيانة مع �صدارة.
توريد الكميات والمنتجات والبخار عالي الضغط:

يجوز لأي من الطرفني �أن يطلب قبل تاريخ الت�شغيل التجاري للم�صنع( ،من دون التزام من جانب الطرف الآخر) �إتاحة منتج الغازات ال�صناعية �أو �شراء
كميات من املنتج .واعتبارا من وبعد تاريخ الت�شغيل التجاري�( :أ) تلتزم �شركة الغازات ال�صناعية ب�إتاحة الكمية املتعاقد عليها من منتج الغازات ال�صناعية
�إلى �صدارة( ،ب) يجوز ل�صدارة طلب كميات من منتج الغازات ال�صناعية زيادة عن الكمية املتعاقد عليها ويجب على �شركة الغازات ال�صناعية �أن تبذل
جهودها املعقولة جتاريا لإتاحة الكميات الزائدة املطلوبة ،و (ج) �سوف تتيح �شركة الغازات ال�صناعية البخار عايل ال�ضغط على �أ�سا�س ما هو متوفر .وال
تلتزم �صدارة ب�أي التزام لأخذ املنتج الذي تتيحة �شركة الغازات ال�صناعية لكنها ملزمة ببذل جهودها التجارية املعقولة لأخذ كافة كميات البخار العايل
ال�ضغط التي تتيحها �شركة الغازات ال�صناعية ل�صدارة يف نقطة الت�سليم املنطبقة.
كمية ونوعية المنتجات والبخار العالي الضغط:

يجب �أن يكون منتج الغازات ال�صناعية مطابقا للموا�صفات املحددة يف اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية يف كافة الأوقات .ويف حال رف�ضت �صدارة �أي منتج
غري مطابق ،ف�سيتم عندئذ معاملة منتج الغازات ال�صناعية على �أنه كمية عجز و�ستكون �شركة الغازات ال�صناعية م�س�ؤولة عن التعوي�ضات املتفق عليها
م�سبق ًا عن العجز ،والتي تخ�ضع ل�سقف �سنوي من�صو�ص عليه يف اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية ول�سقف �إجمايل حمدد يف اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية
وعلى �أ�سا�س الفرق بني كمية منتج الغازات ال�صناعية املتوفرة فعليا والكمية املتعاقد عليها املنطبقة.
�إذا كان هناك عجز يف الإمدادات من غاز الأمونيا ،فيجب على �شركة الغازات ال�صناعية ا�ستخدام غاز الأمونيا امل�سال من خزان التخزين لتوريد احتياجات
�صدارة .و�إذا كان هناك �أي عجز يف الإمدادات من منتج الغازات ال�صناعية  ،فعندئذ وبالإ�ضافة �إلى م�س�ؤولية �شركة الغازات ال�صناعية عن التعوي�ضات
املتفق عليها م�سبق ًا عن العجز ،ف�إن ل�صدارة احلق يف �شراء منتج معادل على نفقتها اخلا�صة من طرف ثالث دون الإخالل بحق �صدارة يف املطالبة بتعوي�ضات
متفق عليها م�سبق ًا عن العجز .وتعفى �شركة الغازات ال�صناعية من دفع تعوي�ضات متفق عليها م�سبق ًا عن العجز فيما يتعلق ب�أي عجز يعزى �إلى حادثة قوة
قاهرة مبوجب (� ،)IGPAأو حادثة من حوادث خماطر املتعهد بال�شراء� ،أو انقطاع ال�صيانة املخططة �أو ت�شغيل امل�شروع خارج معدالته الق�صوى ب�سبب فعل
�أو �إغفال من جانب �صدارة.
توريد خدمات المنافع العامة والخدمات المساندة:

يجب على �شركة الغازات ال�صناعية الرتتيب للح�صول على �إمدادات الطاقة ومرافق اخلدمة اخلا�صة بها الالزمة لبناء امل�صنع� .سوف تقوم �صدارة ،وعلى
نفقتها اخلا�صة بتوريد مرافق خدمات معينة الالزمة للت�شغيل التجريبي واالختبارات وبدء الت�شغيل للم�صنع ،مع مراعاة �سقوف الكميات .ويف حال طلبت
�شركة الغازات ال�صناعية كميات من اللقيم للت�شغيل التجريبي ولبدء الت�شغيل ولالختبارات زيادة على �سقوف الكميات ،ف�سوف تبذل �صدارة جهودها
التجارية املعقولة لتوريد كميات �إ�ضافية على نفقة �شركة الغازات ال�صناعية ،واعتبارا من وبعد تاريخ الت�شغيل التجاري� ،سوف تورد �صدارة ،و�سوف تدفع
�شركة الغازات ال�صناعية ثمن الهواء امل�ضغوط واملياه اخلالية من املعادن ،والنيرتوجني منخف�ض ال�ضغط ،وبخار بدء الت�شغيل ،وحت�ضري مياه التربيد،
والطاقة الكهربائية ،مع مراعاة �سقوف الكميات ،لبع�ض من هذه املرافق العامة .كما �ستوفر �صدارة بع�ض اخلدمات امل�ساندة ل�شركة الغازات ال�صناعية
دون �أي تكلفة على �شركة الغازات ال�صناعية .ولن تتحمل �صدارة �أية م�سئولية نحو �شركة الغازات ال�صناعية يف �أي وجه من الوجوه فيما يتعلق باخلدمات
امل�ساندة من هذا القبيل.
توريد اللقيم:

�ستقوم �صدارة وعلى نفقتها اخلا�صة ،بتزويد �شركة الغازات ال�صناعية بكميات من غاز املبيعات والنيرتوجني العايل ال�ضغط (وي�شار لها مع ًا بكلمة "اللقيم")
املطلوبة ب�شكل معقول للت�شغيل التجريبي واالختبارات وبدء الت�شغيل للم�صنع ،مع مراعاة ال�سقوف .واعتبارا من وبعد تاريخ الت�شغيل التجاري للم�صنع� ،سوف
تورد �صدارة ،و�ستدفع �شركة الغازات ال�صناعية ثمن اللقيم ،مع مراعاة ال�سقوف.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

الدعم االئتماني:

يجب �أن تقدم �شركة الغازات ال�صناعية �إلى �صدارة�( :أ) خطاب اعتماد غري م�شروط وغري قابل للإلغاء �أو �ضمان بنكي مببلغ متفق عليه �ساري املفعول حلني
الذكرى ال�سنوية الأولى لتاريخ الت�شغيل التجاري للم�صنع ك�ضمان لأي مبلغ م�ستحق وواجب الدفع مبوجب اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية .و(ب) �ضمان من
ال�شركة الأم ل�صالح �صدارة عن كافة التزامات �شركة الغازات ال�صناعية مبوجب اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية (عدا التزام �شركة الغازات ال�صناعية
بدفع �أي مبلغ بعد الذكرى ال�سنوية اخلام�سة لتاريخ الت�شغيل التجاري للم�صنع).
األسعار المستحقة الدفع مقابل منتج الغازات الصناعية والبخار عالي الضغط:

�سوف تدفع �صدارة عن كل �شهر خالل العمليات التجارية ،دفعة �إجمالية ت�شمل�( :أ) دفعة �شهرية �أ�سا�سية م�ساوية لإجمايل دفعات الكمية لكل منتج( ،ب)
دفعة �شهرية قابلة التغري م�ساوية لإجمايل دفعات منتج الغازات ال�صناعية مقابل كميات كل منتج �أخذته �صدارة فعال خالل ذلك ال�شهر وكافة كميات البخار
العايل ال�ضغط املوردة ل�صدارة يف نقطة الت�سليم املنطبقة (حتى لو مل ت�أخذ �صدارة منتج الغازات ال�صناعية) ،و (ج) دفعات م�ستعجلة يف حال حاجة �شركة
الغازات ال�صناعية ت�سريع الإنتاج نتيجة طلب �صدارة من �شركة الغازات ال�صناعية رفع وترية الت�شغيل �ضمن معايري حمددة معينة.
رفع السعر:

يتم رفع �سعر الت�شغيل وال�صيانة الثابت لدفعات الكمية مت�شيا مع امل�ؤ�شر العام يف اململكة العربية ال�سعودية لأ�سعار اجلملة ال�سائدة يف اليوم الأخري من فرتة
الفوترة ذات ال�صلة ،بينما يتم رفع �أ�سعار الت�شغيل وال�صيانة املتفاوتة وفقا لل�سعر ال�سائد لكل �سعر يف اليوم الأخري من فرتة الفوترة ذات ال�صلة .ويتم تعديل
عنا�صر �سعر الت�شغيل وال�صيانة من دفعات الكمية ودفعات منتج الغازات ال�صناعية اخلا�صة باملنتجات ،وتعديل �سعر البخار العايل ال�ضغط ح�سب تقلب
�سعر �صرف الريال ال�سعودي/الدوالر الأمريكي .كما يتم رفع �سقوف التعوي�ضات املتفق عليها م�سبق ًا �سنويا متا�شيا مع م�ؤ�شر �أ�سعار املنتجني يف الواليات
املتحدة.
حوادث القوة القاهرة:

حتوي اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية تعريفا لـ "حادثة القوة القاهرة" وي�شمل التعريف التغيري يف القانون و�أفعال نزع امللكية وين�ص على �أن الطرف املت�أثر
بحوادث القوة القاهرة �سوف يعفي من �أداء التزاماته وفقا التفاقية �شراء الغازات ال�صناعية �إلى املدى الذي تاثر فيه من جراء ذلك ،ما عدا احلاالت التي
يلتزم بها �أي من الطرفني ت�سديد الدفعات.
يف حال ت�سببت حادثة القوة القاهرة يف ت�أخري حتقيق تاريخ الت�شغيل التجاري ،ف�سيتم عندها متديد التاريخ املجدول للت�شغيل التجاري.
�إذا ت�أثر �أي من الطرفني بحادثة قوة قاهرة بعد تاريخ الت�شغيل التجاري ،فلن حت�صل �شركة الغازات ال�صناعية عموما �إال على دفعات الكمية و�إلى حد الكمية
الفعلية التي ت�ستطيع �شركة الغازات ال�صناعية توفريها .ومع ذلك ،ف�إذا �أثرت حادثة قوة قاهرة على قدرة �صدارة يف �أداء التزاماتها مبوجب اتفاقية �شراء
الغازات ال�صناعية و�أثرت احلادثة بالتايل على قدرة �شركة الغازات ال�صناعية يف �إتاحة الكمية املتعاقد عليها �أو جزء منها ،ف�سوف ت�ستمر �صدارة بت�سديد
دفعة الكمية بكاملها.
حوادث المخاطر التي يتعرض لها متعهد الشراء المستقبلي:

ت�شمل "حوادث املخاطر التي يتعر�ض لها متعهد ال�شراء امل�ستقبلي" مبوجب اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية عددا حمدودا من احلوادث مثل خروقات
�صدارة اللتزاماتها اجلوهرية وفقا التفاقية �شراء الغازات ال�صناعية ولكن الإعفاء املتعلق مبثل تلك احلوادث �سيكون متاحا فقط ل�شركة الغازات ال�صناعية
و�إلى احلد الذي بذلت فيه �شركة الغازات ال�صناعية جهودا جتارية معقولة للحد والتخفيف من ت�أثري مثل تلك احلادثة �أو الظرف.
يف حال ت�سببت حادثة قوة قاهرة (كما هو مو�صوف �أعاله) �أو حادثة من حوادث خماطر املتعهد بال�شراء امل�ستقبلي يف ت�أخري حتقيق تاريخ الت�شغيل التجاري،
ف�سيتم متديد التاريخ املجدول للت�شغيل التجاري للم�صنع .لو كانت �شركة الغازات ال�صناعية لتحقق تاريخ الت�شغيل التجاري لوال وقوع حادثة من حوادث
خماطر املتعهد بال�شراء امل�ستقبلي ،ف�سيكون من حق �شركة الغازات ال�صناعية عندها احل�صول على دفعات الكمية كما لو كانت قد حققت ذلك التاريخ ،ومع
ذلك� ،ستكون هذه الدفعات م�ستحقة الدفع من جانب �شركة الغازات ال�صناعية �إذا �أكدت االختبارات الالحقة للم�صنع ب�أنها مل ُت َل ِّبي فعليا كافة املتطلبات
لتحقيق تاريخ الت�شغيل التجاري للم�صنع.
�إذا ت�أثرت قدرة �شركة الغازات ال�صناعية بعد تاريخ الت�شغيل التجاري للم�صنع ،يف توفري الطاقة الإنتاجية املتعاقد عليها ب�سبب حادثة من حوادث خماطر
املتعهد بال�شراء امل�ستقبلي ،ف�سوف تدفع �صدارة دفعات الكمية ا�ستنادا �إلى طاقة امل�صنع قبل وقوع حادثة خماطر املتعهد بال�شراء امل�ستقبلي.
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زيادة التكاليف والتوفير:

تن�ص اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية على �إعفاء التكاليف الزائدة التي تتكبدها �شركة الغازات ال�صناعية والناجمة عن التغيريات يف القانون� ،أو عن
حوادث خماطر املتعهد� ،أو الت�أخري يف حتقيق تاريخ الإقفال املجدول ب�سبب ت�أخري يف الوفاء بال�شروط ال�سابقة لتاريخ الإقفال �أو خرق من جانب �صدارة
لبع�ض التزاماتها املعينة والف�شل يف احل�صول على �إعفاءات الر�سوم اجلمركية (على الرغم من امتثال �شركة الغازات ال�صناعية اللتزاماتها املتعلقة بطلباتها
ذلك) .كما تن�ص اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية �أي�ضا على �إعفاء �صدارة �إذا كانت �شركة الغازات ال�صناعية ت�ستفيد من التوفري يف التكاليف نتيجة لتغيري
يف القانون.
التخلي:

يحدث التخلي يف حال �أعلنت �صدارة تخليها عن م�شروع الهايكو�/أمونيا و�( :أ) قبل تاريخ الت�شغيل التجاري ،حيث تكون �أعمال بناء امل�صنع مت�أخرة بعدد
حمدد من الأيام عن التاريخ املجدول لأي مرحلة حرجة حمددة يف "اجلدول الزمني للتنفيذ" و�أخفقت �شركة الغازات ال�صناعية يف �إثبات قدرتها ل�صدارة
على ت�سريع �أدائها اللتزاماتها مبوجب اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية ،مع الأخذ يف االعتبار قدرتها على الت�سريع ،و (ب) ح�صول ف�شل متعمد وبدون عذر
من قبل �شركة الغازات ال�صناعية يف �أو بعد تاريخ الت�شغيل التجاري ،لت�شغيل امل�صنع �أو �إتاحة الكمية املتعاقد عليها وفقا ل�شروط اتفاقية �شراء الغازات
ال�صناعية� ،إذا كان امل�صنع قادرا على القيام بذلك يف ذلك الوقت.
�إذا حدث التخلي قبل تاريخ الت�شغيل التجاري للم�صنع ،ف�سيكون من حق �صدارة عندئذ�( :أ) احل�صول على تعوي�ضات متفق عليها م�سبق ًا ت�ساوي املبلغ الكامل
"ل�سقف تعوي�ضات متفق عليها م�سبق ًا عن الإن�شاء" املن�صو�ص عليها يف اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية ناق�صا �أي تعوي�ضات املتفق عليها م�سبق ًا �سبق
ل�شركة الغازات ال�صناعية دفعها �إلى �صدارة حتى ذلك التاريخ ،و�/أو (ب) �إنهاء اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية.
حوادث اإلخالل وإنهاء االتفاقية:

تت�ضمن اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية يف طياتها حوادث �إخالل متعارف عليها وعددا من حوادث �إنهاء االتفاقية .ف�إذا كان �إنهاء االتفاقية راجع �إلى
�إخالل من�( :أ) �شركة الغازات ال�صناعية ،ف�سيكون ل�صدارة عندئذ االختيار يف �شراء م�شروع الهايكو�/أمونيا �أو �أن ت�أمر بتفكيكه� ،أو (ب) �إخالل من �صدارة
�أو لي�س من �أي طرف ،ف�ستكون �صدارة عندها ملزمة ب�شراء م�شروع الهايكو�/أمونيا � ،إال يف حال وجود قرار �سلبي ب�إعادة الو�ضع �إلى �سابق عهده بعد حادثة
اخل�سارة ،ويف هذه احلالة ،يجب تفكيك امل�صنع.
قبل تاريخ الت�شغيل التجاري للم�صنع� ،سيتم حتديد �سعر ال�شراء على �أ�سا�س ا�ستعادة �شركة الغازات ال�صناعية لتكاليف تطوير م�شروع الهايكو�/أمونيا
املتكبدة من قبلها على �أن تكون تلك التكاليف ذات �سقف ومعقولة وقابلة للتحقق والتدقيق وخا�ضعة للزيادة (�إذا كان �صدارة هي املق�صرة) �أو تخفي�ضها
(�إذا �شركة الغازات ال�صناعية هي املق�صرة) من خالل ن�سب املئوية متفق عليها م�سبقا ،ا�ستنادا �إلى ظروف الإنهاء.
اعتبارا من وبعد تاريخ الت�شغيل التجاري ولكن قبل انتهاء املدة املبدئية لالتفاقية� ،سوف ي�ستند �سعر ال�شراء �إلى �صايف القيمة احلالية لدفعات الكمية
املخ�صومة (با�ستثناء التكاليف الثابتة للت�شغيل وال�صيانة) والتي كانت م�ستحقة الدفع عن الفرتة املتبقية من املدة ،واملخف�ضة بن�سبة مئوية متفق عليها
م�سبقا ،لوكان �إنهاء اتفاقية �شراء الغازات ب�سبب تق�صري من جانب �شركة الغازات ال�صناعية.
الحق بالتدخل:

يجوز ل�صدارة التدخل وتويل �إدارة البناء �أو الت�شغيل وال�صيانة مل�شروع الهايكو�/أمونيا  ،وذلك بعد�( :أ) �إ�صدار �إ�شعار �إنهاء �أي من الطرفني( ،ب) عدم
قيام �شركة الغازات ال�صناعية بتحريك عدد كاف من املوظفني بعد حادثة قوة قاهر مبوجب (( ،)IGPAج) حادثة عدم موثوقية حيث تف�شل �شركة الغازات
ال�صناعية يف توفري �إمدادات م�ستمرة من منتجات الغازات ال�صناعية ت�صل �إلى الكمية املتعاقد عليها لكل منتج من منتجات الغازات ال�صناعية� ،أو (د)
حوادث تق�صري معينة من قبل �شركة الغازات ال�صناعية.
اتفاقية توريد المياه الصناعية

دخلت �صدارة ب�صفتها م�شرتي ،ومرافق ب�صفتها مورد يف اتفاقية توريد املياه ال�صناعية ( )IWSAاملنظمة للأحكام وال�شروط التي مبوجبها�( :أ) �ستتيح
مرافق �إلى �صدارة الكمية (الكمية املتعاقد عليها) :من ( )1املياه ال�صناعية املنتجة من حمطة املياه ال�صناعية ("املياه ال�صناعية") ،و�/أو ( )2مياه
�صناعية �أخرى (مياه بديلة) ( وي�شار لها مع املياه ال�صناعية بـ "املياه") التي تطلبها �صدارة وفق ًا جلداول طلب معينة مبينة يف اتفاقية توريد املياه
ال�صناعية .و�ستدفع �صدارة�( :أ) قبل تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�صناعية�( :أ) احلد الأدنى من مبلغ (خذ �أو �أدفع  )take-or-payمقابل قيام
مرافق ب�إتاحة الكمية املنطبقة من املياه املحددة يف جدول الطلب .و(ب) دفعة متغرية مقابل كمية املياه التي تتيحها مرافق عند نقاط الت�سليم املعينة (�إنتاج
املياه) وت�أخذها �صدارة بالزائد عن الكميات املحددة يف جدول الطلب ،و( )2يف ومن تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�صناعية�( :أ) دفعة الطاقة
الإنتاجية (دفعة الطاقة الإنتاجية للمياه ال�صناعية) مقابل الطاقة الإنتاجية املتاحة يف حمطة املياه ال�صناعية (دفعة الطاقة الإنتاجية من املياه
ال�صناعية) مقابل الطاقة املتاحة ملحطة املياه ال�صناعية (الطاقة املتعاقد عليها من املياه ال�صناعية) .و(ب) دفعة الإنتاج (دفعة �إنتاج املياه) مقابل
�إنتاج املياه التي ت�أخذها �صدارة (م�شروع املياه ال�صناعية).
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مدة العقد وتمديده:

تكون املدة الأولية التفاقية توريد املياه ال�صناعية  20عام ًا من تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�صناعية (املدة الأولية للمياه ال�صناعية) �إال �إذا مت
�إنها�ؤها قبل تاريخ انق�ضائها .ويجوز متديد املدة الأولية للمياه ال�صناعية يف اتفاقية توريد املياه ال�صناعية�( :أ) من جانب واحد من قبل �صدارة ملدة ع�شر
�سنوات (�أو ما تبقى من مدة ا�ستئجار موقع �صدارة� ،إذا كانت �أقل من ذلك) نف�س الأحكام القائمة التفاقية توريد املياه ال�صناعية� .أو (ب) ملدة خمتلفة و/
�أو ب�أحكام خمتلفة يتفق عليها بني الطرفني .يجب �أن يتم متديد املدة الأولية للمياه ال�صناعية و�أي مدة متديد التفاقية توريد املياه ال�صناعية ب�شكل عادل بعد
وقوع �أحداث قوة قاهرة معينة (كما هو مو�صوف ادناه).
تصميم وإنشاء مشروع المياه الصناعية:

تكون مرافق م�س�ؤولة عن ت�صميم ،وهند�سة ،و�شراء ،وتوريد ،وت�صنيع ،و�إجراء االختبار يف امل�صانع ،ونقل �إلى املوقع ،وبناء ،وتركيب ،ون�صب ،و�إكمال،
وبدء ت�شغيل ،وفح�ص ،و�إجراء الت�شغيل التجريبي ،وت�شغيل و�صيانة املحطة ،وخزان حفظ املياه ال�صناعية ،ومرافق ربط بيني معينة ،ومرافق ومعدات
�أخرى (حمطة املياه ال�صناعية) ،التي �ستقع على جزء من جممع �صدارة ،والتي �سيتم ت�أجريها من الباطن ملرافق من �أجل م�شروع املياه ال�صناعية وفق ًا
لعقد ت�أجري من الباطن للأر�ض .ول�صدارة م�س�ؤوليات م�شابهة عن مرافق ربط معينة �سوف تقع يف جممع �صدارة من �أجل ت�سليم املياه من جانب مرافق
�إلى �صدارة� .إلى احلد ال�ضروري ب�شكل معقول لتمكني مرافق من �إن�شاء حمطة املياه ال�صناعية ،ف�إن ملرافق حق ًا م�ؤقت ًا وغري ح�صري يف املرور �إلى منطقة
التمديدات يف جممع �صدارة ،ويخ�ضع حق الطريق هذا لأحكام و�شروط كل من اتفاقية توريد املياه ال�صناعية وعقد ت�أجري الأر�ض ال�صناعية.
التشغيل التجاري لمحطة المياه الصناعية:

يقع تاريخ الت�شغيل التجاري عند قيام �صدارة ب�إ�شعار مرافق بقبول نتائج فح�ص الأداء (تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�صناعية).
تشغيل وصيانة محطة المياه الصناعية:

ينبغي على مرافق ت�شغيل و�صيانة اتفاقية توريد املياه ال�صناعية وفق ًا للمتطلبات القانونية املطبقة ،ومتطلبات ال�صحة وال�سالمة البيئية لدى �صدارة (التي
ت�شمل كافة �إر�شادات البيئة وال�صحة وال�سالمة لدى منظمة التمويل الدولية ( ،)IFCومعايري الأداء لال�ستدامة االجتماعية والبيئة لدى تلك املنظمة)،
واملمار�سات ال�صناعية ال�سليمة ،و�إجراءات الت�شغيل التي و�ضعتها مرافق ملحطة املياه ال�صناعية.
الصيانة المجدولة لمحطة المياه الصناعية:

يجب �أن تتكفل مرافق ب�إجراء ال�صيانة ملحطة املياه ال�صناعية دون امل�سا�س بالتزامها ب�إتاحة الكمية املتعاقد عليها من املياه يف جميع الأوقات ،وعليها تن�سيق
جدولها لل�صيانة مع �صدارة �إلى احلد الذي ال يكون فيه لذلك التن�سيق �أي �أثر �سلبي جوهري على قدرة حمطة املياه ال�صناعية على العمل وفق ًا التفاقية توريد
املياه ال�صناعية� ،أو على زيادة تكلفة �صيانة حمطة املياه ال�صناعية.
توريد المياه ومبيعات طرف ثالث:

خالل الفرتة التي تبد�أ من  1يناير 2014م وتنتهي بتاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه التجارية �أو التاريخ الذي كانت مرافق لتحقق فيه تاريخ الت�شغيل
التجاري مل�شروع املياه ال�صناعية لوال حادثة خماطر تتعلق مب�شرتي املياه ال�صناعية� ،أيهما يقع �أو ًال ،تلتزم مرافق مبا يلي (�أ) �إتاحة الكمية املتعاقد عليها
ل�صدارة على هيئة مياه بديلة( .ب) �إتاحة كمية املياه املتعاقد عليها ل�صدارة على هيئة مياه �صناعية (بد ًال من املياه البديلة) �إلى احلد الذي تكون فيه قادرة
على ذلك با�ستخدام جهود جتارية معقولة .و(ج) ا�ستخدام جهود جتارية معقولة من �أجل �أن تتيح ل�صدارة كميات من املياه زائدة عن الكمية املتعاقد عليها.
من ،وبعد تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�صناعية ،تلتزم مرافق مبا يلي�( :أ) �أن تتيح ل�صدارة الكمية املتعاقد عليها من املياه ال�صناعية على هيئة
مياه �صناعية( .ب) ا�ستخدام جهود جتارية معقولة لإتاحة مياه بديلة �إلى �صدارة بد ًال من املياه ال�صناعية ،عندما ال تكون مرافق قادرة على �إتاحة املياه
ال�صناعية �إلى �صدارة( .ج) �إلى احلد الذي تطلبه �صدارة ،ا�ستخدام جهود جتارية معقولة ب�أن تتيح ل�صدارة كميات من املياه ال�صناعية زائدة عن كمية
املياه ال�صناعية املتعاقد عليها .و(د) تخزين كمية معينة من املياه ال�صناعية يف حمطة املياه ال�صناعية.
تلتزم مرافق ب�أن تتيح ل�صدارة ،وحتتفظ �صدارة بحقها احل�صري ب�أخذ ،جميع املياه ال�صناعية الناجتة عن حمطة توريد املياه ال�صناعية با�ستثناء �أنه �إذا
قامت �صدارة يف �أي وقت ب�إ�شعار مرافق انها ال حتتاج �إلى �أو ترف�ض �أي كمية من املياه ال�صناعية ،فيجوز ملرافق بيع تلك املياه ال�صناعية �إلى �أطراف ثالثة.
ويتعني خف�ض دفعة الطاقة الإنتاجية من املياه ال�صناعية من قبل �صدارة �إلى احلد الذي تقوم فيه مرافق ببيع املياه ال�صناعية �إلى �أطراف ثالثة .ول�صدارة
احلق يف (�أ) بيع املياه �إلى �أطراف ثالثة تقع يف جممع �صدارة .و(ب) �شراء املياه من �أطراف ثالثة على تكلفتها �إلى احلد الذي تكون فيه مرافق غري قادرة
على �إتاحة �أي كميات من املياه وفق ًا اللتزاماتها مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�صناعية.
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كمية وجودة المياه:

يجب �أن تتوافق املياه مع املوا�صفات املنطبقة مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�صناعية يف جميع الأوقات .و�إذا رف�ضت �صدارة �أي مياه غري مطابقة ،ف�سيعامل
ذلك على �أنه كمية عجز ،وتكون مرافق م�س�ؤولة عن تعوي�ضات متفق عليها م�سبق ًا ب�سبب العجز ،ويخ�ضع ذلك �إلى احلد الأق�صى ال�سنوي املحدد يف اتفاقية
توريد املياه ال�صناعية ،و�سقف �إجمايل حمدد يف اتفاقية توريد املياه ال�صناعية ،وبنا ًء على الفرق بني كمية املياه املتاحة فعلي ًا والكمية املتعاقد عليها املطبقة.
�إذا وقع �أي عجز يف توريد املياه ،ف�إنه و�إ�ضافة �إلى م�س�ؤولية مرافق م�س�ؤوليات عن دفع تعوي�ضات متفق عليها م�سبق ًا عن العجز ،ف�إن ل�صدارة احلق يف �شراء
كمية م�ساوية على ح�سابها من طرف ثالث دون امل�سا�س بحق �صدارة يف طلب تعوي�ضات متفق عليها م�سبق ًا جراء العجز .وتعفى مرافق من دفع �أي تعوي�ضات
متفق عليها م�سبق ًا مقابل العجز يف حال كان ذلك العجز من�سوب ًا �إلى حدث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�صناعية� ،أو حدث خماطر تتعلق مب�شرتي
املياه ال�صناعية.
توزيع خدمات المنافع العامة والخدمات المساندة:

يتعني على مرافق ترتيب احل�صول على ما حتتاجه من �إمدادات الكهرباء واملنافع العامة من ،وبعد تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�صناعية� ،سوف
تقوم �صدارة بتقدمي خدمات م�ساندة معينة ملرافق دون تكلفة على مرافق ،وت�شمل هذه اخلدمات �صرف ال�سوائل من حمطة املياه ال�صناعية مبوا�صفات
معينة حمددة يف اتفاقية توريد املياه ال�صناعية .ولن تكون �صدارة م�س�ؤولة جتاه مرافق عن �أي جانب يتعلق بتلك اخلدمات امل�ساندة .و�ستقوم مرافق ،مع
مراعاة حدود ق�صوى معينة ،بتعوي�ض �صدارة عن �أي خ�سائر تتكبدها �صدارة جراء �أخذ �صدارة ل�سوائل من حمطة املياه ال�صناعية والتي ال تتطابق مع
املوا�صفات املحددة يف اتفاقية توريد املياه ال�صناعية.
األسعار المدفوعة مقابل الحصول على الماء:

خالل الفرتة التي تبد�أ من  1يناير 2014م وتنتهي بتاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه التجارية �أو التاريخ الذي كانت مرافق لتحقق فيه تاريخ الت�شغيل
التجاري مل�شروع املياه ال�صناعية لوال حادثة خماطر تتعلق مب�شرتي املياه ال�صناعية� ،أيهما يقع �أو ًال� ،ستدفع �صدارة مبلغ ًا �إجمالي ًا (مع مراعاة خ�صميات
معينة حمددة يف اتفاقية توريد املياه ال�صناعية) ت�شمل�( :أ) دفعة �أخذ �أو دفع بحد �أدنى مقابل الكمية املتعاقد عليها (حتى ولو مل ت�أخذها �صدارة) .و(ب)
دفعة �شهرية متغرية لقاء الكميات ذات العالقة للمياه البديلة واملياه ال�صناعية امل�أخوذة فعلي ًا من قبل �صدارة خالل ذلك ال�شهر.
يف كل �شهر �أثناء الت�شغيل التجاري� ،ستدفع �صدارة مبلغ ًا �إجمالي ًا (خا�ضع ًا خل�صميات معينة حمددة يف اتفاقية توريد املياه ال�صناعية) ت�شمل�( :أ) دفعة
الطاقة الإنتاجية من املياه ال�صناعية( .ب) دفعة �شهرية متغرية لكميات املياه البديلة واملياه ال�صناعية امل�أخوذة فعلي ًا من قبل �صدارة �أثناء ذلك ال�شهر.
و(ج) الدفعات الفائ�ضة عن كمية املياه ال�صناعية امل�أخوذة فعلي ًا من قبل �صدارة �أثناء ذلك ال�شهر الزائدة عن الطاقة الإنتاجية املتعاقد عليها من املياه
ال�صناعية.
التصعيد:

اجلزء الأجنبي من عن�صر �سعر الت�شغيل وال�صيانة الثابت من دفعات الطاقة الإنتاجية للمياه ال�صناعية واجلزء الأجنبي من عن�صر �سعر الت�شغيل وال�صيانة
املتغري من دفعات الطاقة الإنتاجية للمياه ال�صناعية تخ�ضع مل�ؤ�شر �شهري للتذبذب يف �سعر �صرف الريال ال�سعودي /الدوالر الأمريكي ،والت�صاعد وفق ًا مل�ؤ�شر
�أ�سعار املنتجني يف الواليات املتحدة الأمريكية� .أما اجلزء املحلي من عن�صر �سعر الت�شغيل وال�صيانة الثابتة من دفعات الطاقة الإنتاجية للمياه ال�صناعية
واجلزء املحلي من عن�صر �سعر الت�شغيل املتغري من دفعات الطاقة الإنتاجية ال�صناعية تخ�ضع للت�صعيد ربع ال�سنوي وفق ًا مل�ؤ�شر �أ�سعار اجلملة العام يف اململكة
العربية ال�سعودية وتعرفة مياه البحر املنظمة وتعرفة الكهرباء املنظمة (ح�سبما ينطبق) النافذة يف اليوم الأول من الربع املعني .ويت�صاعد �سقف تعوي�ضات
املتفق عليها م�سبق ًا الإجمايل �سنوي ًا وفق ًا للتعديالت املذكورة وت�صاعد �سعر الت�شغيل وال�صيانة الثابت.
أحداث القوة القاهرة:

حتتوي اتفاقية توريد املياه ال�صناعية على تعريف متعارف عليه لـ ("حدث القوة القاهرة") ،الذي (�أ) يت�ضمن ( )1قيام احلكومة باتخاذ �إجراء او �إخفاقها
يف اتخاذ �إجراء )2( .وقوع ت�أخري �أو �إخفاق يف توريد مياه البحر �أو الكهرباء من مزود اخلدمة املعني )3( .زيادة درجة احلرارة ملجمل املواد ال�صلبة املذابة
يف مياه البحر فوق عتبة معينة .و( )4املد الأحمر .و(ب) �شريطة ان الطرف يف اتفاقية توريد املياه ال�صناعية الذي يكون قد ت�أثر من ذلك احلدث �سي ُعذر من
ت�أدية التزاماته مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�صناعية �إلى احلد الذي يكون قد ت�أثر فيه ،ما عدا احلاالت التي يلتزم بها �أي من الطرفني بت�سد�سد الدفعات.
�إذا �أدى حدث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�صناعية �إلى ت�أخري �إجناز �أي مراحل مف�صلية يف جدول تنفيذ م�شروع املياه ال�صناعية (�شام ًال
�إجناز تاريخ العمليات التجارية مب�شروع املياه التجارية) بعد التاريخ ذي ال�صلة املحدد يف تلك االتفاقية ،ف�سيتم متديد ذلك التاريخ (تلك التواريخ) من قبل
الأطراف (مت�صرفني بطريقة معقولة من الناحية التجارية).
�إذا �أثر حدث القوة القاهرة هذا على مرافق ولي�س على �صدارة لأي فرتة زمنية ،ف�إنه (�أ) �أثناء الفرتة الواقعة من  1يناير 2014م حتى التاريخ الذي يقع �أو ًال
من تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�صناعية� ،أو التاريخ الذي حتقق فيه مرافق تاريخ التاريخ التجاري للمياه ال�صناعية با�ستثناء حادثة تتعلق مبخاطر
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

ال�شراء امل�ستقبلي للمياه ال�صناعية ،ف�ستقوم �صدارة (مع مراعاة ا�ستثناءات حمدودة معينة) باال�ستمرار يف دفع احلد الأدنى من دفعات (خذ �أو �أدفع) ()1
للعام الأول من تلك الفرتة بنا ًء على الكمية الفعلية من املياه التي ت�ستطيع مرافق �إتاحتها ل�صدارة) و( )2بعد ذلك بنا ًء على الكمية املتعاقد عليها .و(ب)
من ،وبعد تاريخ بدء الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�صناعية ،ف�ستقوم �صدراة (مع مراعاة ا�ستثناءات حمدودة معينة) باال�ستمرار يف دفع دفعات الطاقة
الإنتاجية من املياه ال�صناعية ( )1لل�سنة الأولى من تلك الفرتة بنا ًء على الطاقة التي تعلن مرافق عن قدرتها على �إتاحتها ل�صدارة ،و( )2بعد ذلك بنا ًء
على �إنتاج املياه التي ت�ستطيع مرافق �إتاحتها ل�صدارة.
يف حال وقوع حدث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�صناعية ي�ؤثر على �صدارة �أو على كل من �صدارة ومرافق ،عندها (�أ) خالل الفرتة من  1يناير
2014م حتى التاريخ الذي يقع �أو ًال من تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�صناعية� ،أو التاريخ الذي حتقق فيه مرافق تاريخ التاريخ التجاري للمياه
ال�صناعية با�ستثناء حادثة تتعلق مبخاطر ال�شراء امل�ستقبلي للمياه ال�صناعية ،ف�ستوا�صل �صدارة (مع مراعاة ا�ستثناءات حمدودة معينة) بت�سديد دفعات
�أخذ �أو دفع باحلد الأدنى بنا ًء على الكمية املتعاقد عليها .و(ب) من وبعد تاريخ ت�شغيل م�شروع املياه ال�صناعية ،ف�ستوا�صل �صدارة (مع مراعاة ا�ستثناءات
حمدودة معينة) بت�سديد دفعات الطاقة الإنتاجية للمياه ال�صناعية بنا ًء على الطاقة املتعاقد عليها للمياه ال�صناعية.
أحداث المخاطر المتعلقة بمشتري المياه الصناعية:

تت�ضمن �أحداث املخاطر املتعلقة مب�شرتي املياه ال�صناعية مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�صناعية عدد ًا حمدود ًا من الأحداث مثل خرق االلتزامات اجلوهرية
مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�صناعية من قبل �صدارة ،ولكن مينح الإعفاء ملرافق بخ�صو�ص تلك الأحداث فقط �إلى احلد الذي قامت فيه مرافق بجهود
معقولة من الناحية التجارية للحد من وتخفيف �أثر ذلك احلدث �أو الظرف.
�إذا �أدى حدث خماطر م�شرتي املياه ال�صناعية �إلى ت�أخري �أي مرحلة مف�صلية يف تنفيذ جدول م�شروع املياه ال�صناعية (مبا يف ذلك حتقيق التاريخ الت�شغيلي
مل�شروع املياه ال�صناعية) بعد التاريخ ذي ال�صلة املحدد يف تلك االتفاقية ،ف�سيتم عندها متديد ذلك التاريخ (تلك التواريخ) من قبل الطرفني (مت�صرفان
بطريقة معقولة جتاري ًا)� .إذا كانت مرافق �ستحقق التاريخ الت�شغيلي مل�شروع املياه ال�صناعية ،لوال وقوع حدث خماطر يتعلق مب�شرتي املياه ال�صناعية،
ف�ستكون مرافق خمولة باحل�صول على دفعات الطاقة الإنتاجية للمياه ال�صناعية بنا ًء على الطاقة الإنتاجية املتعاقد عليها من املياه ال�صناعية ،كما لو �أن
ذلك التاريخ قد حتقق ،على �أنه �سيتم �إعادة دفع تلك الدفعات من قبل �صدارة �إذا ما �أكد فح�ص حمطة املياه ال�صناعية �أنها ال تلبي فعلي ًا جميع متطلبات
حتقيق التاريخ الت�شغيلي مل�شروع املياه ال�صناعية.
�إذا حدث بعد التاريخ الت�شغيلي مل�شروع املياه ال�صناعية� ،أن ت�أثرت قدرة مرافق على توفري الطاقة الإنتاجية املتعاقد عليها من املياه ال�صناعية من خالل
حدث خماطر يتعلق مب�شرتي املياه ،فعندها �ستقوم �صدارة عموم ًا بت�سديد دفعات الطاقة الإنتاجية للمياه ال�صناعية بنا ًء على الطاقة الإنتاجية ملحطة املياه
ال�صناعية قبل وقوع حدث خماطر م�شرتي املياه ال�صناعية ،ودفعات �إنتاج املياه بنا ًء على املياه الناجتة.
التكاليف الزائدة والوفورات:

تقدم اتفاقية توريد املياه ال�صناعية �إعفاء من التكاليف الزائدة التي تتكبدها مرافق ب�سبب التغيريات يف القانون� ،أحداث خماطر م�شرتي املياه ال�صناعية،
�أو زيادة يف درجة حرارة جممل املواد ال�صلبة الذائبة يف مياه البحر �أكرث من عتبة معينة ،كما تقدم اتفاقية توريد املياه ال�صناعية �إعفا ًء ل�صدارة �إذا
ا�ستفادت مرافق من وفورات التكلفة املتعلقة ب�أي من الأحداث امل�ؤهلة املذكورة �أعاله.
التخلي عن االتفاقية:

يقع التخلي عن االتفاقية عندما تعلن �صدارة عن التخلي عن م�شروع املياه ال�صناعية و�( :أ) قبل تاريخ ت�شغيل م�شروع املياه ال�صناعية ،عندما يت�أخر �إن�شاء
حمطة املياه ال�صناعية عدد ًا حمدد ًا من الأيام خلف التاريخ املجدول لأي مرحلة مف�صلية حرجة حمددة يف "جدول التنفيذ" ،و�أخفقت مرافق يف �أن تثبت
ل�صدارة قدرتها على ت�أدية التزامها مبوجب اتفاقية ت�شغيل م�شروع املياه ال�صناعية ،مع الأخذ يف االعتبار قدرتها على الت�سريع .و(ب) يف �أو بعد تاريخ ت�شغيل
م�شروع املياه ال�صناعية ،وقوع �إخفاق عمدي ال عذر له من قبل مرافق يف ت�شغيل حمطة املياه ال�صناعية �أو �إتاحة (�إذا كانت حمطة املياه ال�صناعية قادرة
على ذلك يف ذلك الوقت) الطاقة الإنتاجية املتعاقد عليها من املياه ال�صناعية وفق ًا لأحكام اتفاقية توريد املياه ال�صناعية.
�إذا وقع التخلي عن امل�شروع قبل تاريخ ت�شغيل م�شروع املياه ال�صناعية ،ف�ستكون �صدارة خمولة ب�إنهاء اتفاقية توريد املياه ال�صناعية� ،أما �إذا وقت ذلك الإنهاء
قبل قيام مرافق بتنفيذ عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء والبناء ( )EPCفيما يتعلق مب�شروع املياه ال�صناعية ،ف�ستكون �صدارة خمولة باحل�صول على تعوي�ضات
متفق عليها م�سبق ًا م�ساوية للقيمة الكاملة من "�سقف التعوي�ضات املتفق عليها م�سبق ًا املتعلقة بالأعمال الإن�شائية" املحددة يف اتفاقية توريد املياه ال�صناعية.
أحداث اإلخالل (التقصير) وإنهاء العقد:

حتتوي اتفاقية توريد املياه ال�صناعية على �إحداث �إخالل متعارف عليها ،وعدد من الأحداث املوجبة للإنهاء .ف�إن كان الإنهاء ب�سبب خلل (تق�صري) من (�أ)
مرافق ،ف�سيكون ل�صدارة اخليار يف �شراء م�شروع املياه ال�صناعية� ،أو التوجيه بتفكيكه� .أو (ب) من �صدارة� ،أو مل يكن ب�سب �أي من الطرفني ،فعندها تلتزم
�صدارة ب�شراء م�شروع املياه ال�صناعية ،با�ستثناء يف حالة وجود قرار �سلبي ب�إعادة الو�ضع على ما كان عليه بعد حادثة خ�سارة ،ويف احلالة الأخرية ،فيتعني
�أن يتقا�سم الطرفان تكاليف تفكيك حمطة املياه ال�صناعية.
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قبل تاريخ ت�شغيل م�شروع املياه ال�صناعية ،ف�سوف يعتمد �سعر ال�شراء على ا�ستمرار تكاليف تطوير م�شروع املياه ال�صناعية على �أن تكون حمددة ب�سقف
ومعقولة قابلة للتحقق وقابلة للتدقيق املتكبدة من قبل مرافق ،بحيث يخ�ضع لعوامل الت�ضخم (�إذ كانت �صدارة هي املق�صرة) �أو اخلف�ض (�إذا كانت مرافق
هي املق�صرة) وذلك من خالل تطبيق ن�سب متفق عليها م�سبق ًا بنا ًء على ظروف الإنهاء.
من وبعد تاريخ ت�شغيل م�شروع املياه ال�صناعية ،ولكن قبل انق�ضاء مدة املياه ال�صناعية الأولية ،ف�سيقوم �سعر ال�شراء على القيمة ال�صافية احلالية لدفعات
الطاقة الإنتاجية من املياه ال�صناعية املخ�صومة (مع ا�ستبعاد تكاليف الت�شغيل وال�صيانة الثابتة) الذي كان �سيتم ا�ستحقاقها ودفعها لباقي مدة العقد،
خا�ضعة لعوامل الت�ضخم (�إذا كان �صدارة هي املق�صرة) �أو خمف�ضة (�إذا كانت مرافق هي املق�صرة) وذلك من خالل تطبيق ن�سب متفق عليها م�سبق ًا بنا ًء
على ظروف الإنهاء.
حقوق التدخل

يجوز ل�صدارة التدخل وا�ستالم �إدارة الإن�شاء �أو الت�شغيل وال�صيانة مل�شروع املياه ال�صناعية وذلك بعد�( :أ) �إ�صدار �إ�شعار بالإنهاء من قبل �أي من الطرفني.
(ب) �إخفاق مرافق بن�شر عدد كاف من املوظفني بعد حدث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�صناعية( .ج) حدث عدم موثوقية وذلك �إذا اخفقت
مرافق يف توفري كمية متوا�صلة من املياه لغاية الطاقة الإنتاجية املتعاقد عليها من املياه ال�صناعية� .أو (د) �أحداث تق�صري معينة من قبل مرافق.
اتفاقية إعارة الموظفين

األطراف:

�أرامكو ال�سعودية ،و�شريك داو (هم معا ال�شركاء امل�ساندون وكل منهما �شريك م�ساند) و�صدارة (وي�شار �إلى �صدارة �إلى جانب �شريك �أرامكو ال�سعودية
و�شريك داو ،بـ "الأطراف" وكل منهم بـ "طرف").
الغرض من االتفاقية:

تبني اتفاقية الإعارة الإجراءات وال�شروط والأحكام التي ميكن مبوجبها �إعارة املوظفني العاملني لدى �أحد ال�شركاء امل�ساندين (�أو �شركة تابعة لها) �إلى
�صدارة لغر�ض م�ساعدة �صدارة يف تنفيذ �أعمالها وعملياتها.
مدة االتفاقية:

بد�أ �سريان اتفاقية الإعارة يف تاريخ � 30أكتوبر 2011م ،وميكن �إنهاء االتفاقية ،ما مل يتفق على خالف ذلك ،عندما ي�صبح �أي من ال�شركاء امل�ساندين غري
�شريك يف �صدارة.
إعارة الموظفين:

املوظفون املعينون :ي�صبح كبار م�سئويل �صدارة املوظفني لدى ال�شركاء امل�ساندين موظفني معينني بعد (�أ) ت�سميتهم من قبل ال�شريك امل�ساند ذي ال�صلة،
(ب) بعد �أن يتم تعيينهم من قبل جمل�س �إدارة �صدارة ،و (ج) بعد �أن يوقع ال�شريك امل�ساند على خطاب املوافقة على الإعارة.
املوظفون املعارون يف "املرحلة الأولى" :مت تر�شيح عدد من املوظفني املعارين يف "املرحلة الأولى" �إلى �صدارة من قبل ال�شركاء امل�ساندين قبل التوقيع على
اتفاقية الإعارة  ،ويبا�شر املوظفون املعارون �إعارتهم يف �أو بحدود تاريخ اتفاقية الإعارة .وقد �أكمل كل �شريك م�ساند ت�سميات الإعارة املتعلقة ب�إعارة كل
موظف يف "املرحلة الأولى" ،و(بعد احل�صول على ت�أكيد خطي من �صدارة بقبولها املعارين من هذا القبيل) ،وقد قام كل �شريك م�ساند بتقدمي ل�صدارة
اخلطابات املوقعة باملوافقة ال�ضرورية على الإعارة.
املوظفون املعارون الآخرون :ميكن ل�صدارة �أن تطلب املوظفني املعارين بتقدمي طلب �إعارة �إلى ال�شركاء امل�ساندين بخ�صو�ص وظيفة حتددها �صدارة كوظيفة
�سي�شغلها موظف معار .وبعد تقدمي مثل ذلك الطلب من �صدارة ،ميكن لل�شركاء امل�ساندين ت�سمية املوظفني (امل�سمني) عن طريق تقدمي ت�سمية �إعارة يت�ضمن
البيانات املطلوبة عن امل�سمى .ويجوز ل�صدارة مقابلة واختيار �أي مر�شح وفقا لتقديرها املنفرد.
بعد اختيار امل�سمى ،يتعني على ال�شريك امل�ساند ذي ال�صلة تزويد �صدارة بخطاب موافقة موقع لإعارة امل�سمى املعني.
�سوف يكون كل �شخ�ص من املعارين حتت �سيطرة وتوجيه و�إ�شراف �صدارة خالل �إعارته ،وال يجوز لأي موظف معار يف خالل مدة �إعارته (�أ) تنفيذ �أي
خدمات ل�صالح( ،ب) الدخول يف �أي اتفاقية نيابة عن� ،أو (ج) �إلزام� ،أي �شريك م�ساند �أو �شركة تابعة لها.
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تكلفة وتعويضات ومزايا الموظفين المعارين:

ي�شمل �إجمايل املبلغ امل�ستحق الدفع من قبل �صدارة �إلى ال�شريك امل�ساند بخ�صو�ص �أي �شخ�ص من املعارين (�أ) املبلغ ال�شهري املنطبق لل�شخ�ص املعار على
النحو املبني يف اجلداول الأ�سعار املرفقة باتفاقية الإعارة( ،ب) �أي �ضرائب( ،ج) دفعة مبلغ مقطوع ذي اجتاه واحد مقابل �أعمال التجهيز ،و (د) �أي مبالغ
�أخرى ت�سمى "تكاليف املوظف املعار" ،وي�شار لها جميعا بـ (تكاليف املوظفني املعارين).
ال�سعر ال�شهري املبدئي لكل موظف معار (و�أي �أ�سعار معدلة (انظر �أدناه)) ،يحددها كل �شريك م�ساند بح�سن نية كمتو�سطتكلفة لل�شريك امل�ساند املعني
(�أو �شركة تابعة له) لتوفري املوظف املعار �إلى �صدارة ا�ستنادا �إلى بلد املوظف املعار وم�ستوى وظيفته.
ال ت�شمل الأ�سعار ال�شهرية لكل موظف معار (�أ) تكاليف ال�سكن �أو الأ�سرة يف موقع �إقليمي خارج اململكة( ،ب) الت�أمني الإ�ضايف( ،ج) النفقات العامة لل�شركة،
(د) الفوائد �أو الأجور التي ال تتوفر عادة ملوظفي ال�شركاء امل�ساندين ذوي ال�صلة املوجودين يف و�ضع مماثل ،و (هـ) ال�سفر من و�إلى اململكة الذي ال يتعلق
ب�أعمال �صدارة (التكاليف امل�ستبعدة).
يجوز لل�شريك امل�ساند تعديل ال�سعر ال�شهري املنطبق لكل موظف معار كل �سنة .ويجوز لل�شريك امل�ساند زيادة ال�سعر املنطبق اخلا�ص بكل موظف معار بن�سبة
ت�صل �إلى  ٪5دون موافقة الأطراف الأخرى .وتتطلب �أي زيادة مقرتحة تزيد عن  ٪5موافقة الأطراف الأخرى� ،أو ميكن خالف ًا لذلك البت فيه من خالل
حل النزاع.
القوة القاهرة:

ت�شتمل اتفاقية الإعارة على �شرط عريف للقوة القاهرة.
إنهاء اإلعارة:

تنتهي �إعارة �أي من املوظفني املعارين املعينني عندما ينتهي عمل املوظف املعار املعني كم�س�ؤول كبري يف �صدارة.
بالن�سبة للحاالت الأخرى غري �إعارة كبار امل�س�ؤولني ،يجوز �إنهاء الإعارة بوا�سطة �إ�شعار مدته �سبعة �أيام توجهه �صدارة بعد الت�شاور مع ال�شريك امل�ساند ذي
ال�صلة �إذا قررت �صدارة (�أ) �أن �أداء �أو �سلوك املوظف املعار غري مقبول �إلى حد كبري( ،ب) �إرتكاب املوظف املعار ت�صرف ًا �سلوكي ًا �سيئ ًا وجوهري ًا( ،ج) خرق
جوهري من قبل املوظف املعار لإقراراته وتعهداته بالتزامه باتفاقية الإعارة� ،أو (د) يف حال �أ�صبح املوظف املعار غري قادر ج�سديا �أو عقليا وغري قادر بالتايل
على �أداء مهمة الإعارة .وعند مثل ذلك الإنهاء ،وجب على ال�شريك امل�ساند ذي ال�صلة ت�سريح املعار على نفقته .ويجوز ل�صدارة ال�سعي ال�ستبدال املوظف
املعار من ال�شركاء امل�ساندين و�سيكون ال�شريك امل�ساند ذو ال�صلة م�سئوال عن تكاليف حتريك املوظف املعار.
بالن�سبة للحاالت الأخرى غري �إعارة امل�س�ؤولني الكبار ،يجوز �إنهاء الإعارة بوا�سطة �إ�شعار مدته �سبعة �أيام يوجهه ال�شريك امل�ساند ذي ال�صلة الذي �أعار
املوظف املعار يف حال (�أ) ف�شلت �صدارة يف تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق مبتطلبات الت�أ�شرية �أو ال�ضرائب وف�شلت يف ت�صحيح الإخفاق خالل  30يوما �أو (ب)
قيام �صدارة ب�إجراء تعديل جوهري على نطاق و�/أو مكان الإعارة .عند �إنهاء الإعارة لأي من الأ�سباب �أعاله� ،ستقوم �صدارة بت�سريح املوظف املعار على
نفقتها .و�ستكون �صدارة م�سئولة عن تكاليف حتريك املوظف املعار يف حال ت�سمية موظف معار بديل واعتماده.
عند انتهاء مدة الإعارة ،يقوم ال�شريك امل�ساند ذي ال�صلة بت�سريح ال�شخ�ص املوظف املعار و�إعادته �إلى بلده ،ويف حال ف�شل ال�شريك يف �إعادة املوظف املعار
�إلى بلده �ستقوم �صدارة ب�إعادته .و�ستدفع �صدارة دفعة ت�سريح مقطوع مقابل يف اجتاه واحد على �أ�سا�س بلد املوظف ودرجته الوظيفية.
يف حالة وقوع ظروف غري متوقعة يف وقت بدء الإعارة (عدا القوة القاهرة) والتي تتطلب �سحب املوظف املعار قبل انتهاء الإعارة ،يجوز عندها لل�شريك
امل�ساند �سحب املوظف املعار� ،أو يجوز ل�صدارة طلب �سحبه ،من انتدابه بناء على �إ�شعار م�سبق مدته  60يوما موجه �إلى �صدارة �أو ال�شريك امل�ساند ذي
ال�صلة (ح�سب احلالة) .ويف حال �سحب موظف معار من قبل �شريك م�ساند ،وجب على ال�شريك امل�ساند (�أ) حتمل تكاليف ت�سريح املوظف املعار امل�سحوب،
(ب) ا�ستبدال املوظف املعار امل�سحوب يف �أو قبل تاريخ انتهاء �إعارة املوظف املعار امل�سحوب على نفقته ،و (ج) حتمل تكاليف حتريك املوظف املعار البديل.
يف حال طلبت �صدارة �سحب املوظف املعار ،ف�ستتحمل �صدارة تكاليف ت�سريح املوظف املعار امل�سحوب ويف حال طلبت موظف معار بديل ف�ستتحمل تكاليف
حتريك املوظف املعار البديل.
تنتهي كافة الإعارات فور انتهاء اتفاقية الإعارة.
التعويض:

على �صدارة (�أ) التعوي�ض والدفاع عن واحلماية من �إ�ضرار كل �شريك م�ساند وبع�ض الأ�شخا�ص ذوي العالقة من ومقابل كافة اخل�سائر وامل�س�ؤوليات
واملطالبات من �أي نوع ،والفوائد والعموالت �أو النفقات (مبا يف ذلك �أتعاب املحاماة املعقولة وم�صاريف الدفاع �ضد تلك امل�س�ؤوليات واملطالبات) النا�شئة
فيما يت�صل ب�أي فعل �أو �إغفال من جانب �أي موظف معار (عدا للحد الذي ت�شمل فيه هذه اخل�سائر تكاليف املوظف املعار) و (ب) �إعفاء كل �شريك م�ساند
وبع�ض الأ�شخا�ص ذوي العالقة من امل�س�ؤولية عن كافة اخل�سائر النا�شئة فيما يت�صل ب�أي فعل �أو �إغفال من جانب �أي موظف معار .ولن يتحمل �أي طرف �أي
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م�سئولية فيما يت�صل باتفاقية الإعارة عن �أي فوات الأرباح �أو خ�سارة غري مبا�شرة �أو خ�سارة �إ�ضافية �أو تبعية والأنواع الأخرى من اخل�سائر عدا �أي خ�سائر
ناجمة عن �سوء ت�صرف متعمد �أو غ�ش �أو فيما يتعلق باخل�سائر الناجمة عن احلقوق �أو التزامات املتعلقة بال�سرية.
التنازل:

يجوز ل�صدارة التنازل عن �أو نقل �أو خالف ًا لذلك الت�صرف بحقوقها والتزاماتها مبوجب اتفاقية الإعارة ك�ضمان ل�صالح �أي م�ؤ�س�سات مالية �أو وكيل �أو �أمني
لها ممن يوفرون التمويل ل�صدارة فيما يتعلق بامل�شروع (املمولني) .ويجوز للممولني التنازل عن �أو نقل �أو بخالف ذلك الت�صرف بتلك احلقوق املتنازل عنها
�إلى (�أ) �أي �شخ�ص ي�ستحوذ على امل�شروع نتيجة اتنفيذ هذا ال�ضمان �أو (ب) �أي جهة تخلف �صداره و�أعمالها.
يجوز لأي طرف التنازل عن حقوقه والتزاماته مبوجب اتفاقية الإعارة �إلى �شخ�ص �آخر مبوافقة خطية م�سبقة من الأطراف الأخرى.
السرية:

تنطبق �شروط اتفاقية ال�سرية ال�شاملة على اتفاقية الإعارة وعلى �أية معلومات �سرية مقدمة �أو مت احل�صول عليها فيما يتعلق باتفاقية الإعارة ما مل تكن
�صدارة طرفا يف اتفاقية تنطوي على �أحكام �أكرث �صرامة بالن�سبة لل�سرية من اتفاقية ال�سرية ال�شاملة ،ويف هذه احلالة تطبق الأحكام الأكرث �صرامة.
تت�أكد �صدارة من �أن كل موظف معار هو على معرفة ب�أي �أحكام خا�صة بال�سرية الأكرث �صرامة من تلك الواردة يف اتفاقية ال�سرية ال�شاملة.
القانون الحاكم:

با�ستثناء �أحكام ال�سرية (التي تخ�ضع للقانون الإجنليزي) ،تخ�ضع اتفاقية الإعارة لقوانني اململكة واللغة احلاكمة هي اللغة الإجنليزية.
حل المنازعات:

تت�ضمن اتفاقية الإعارة �إجراءات ت�سوية املنازعات واللجوء للخرباء والتي تن�ص على التفاو�ض الأويل ومن ثم� ،إذا لزم الأمر� ،إلى احلل النهائي وامللزم من
قبل هيئة حتكيم مكونه من ثالثة �أ�شخا�ص مقرها لندن ،وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية .وهناك �شروط ل�ضم املنازعات مع منازعات مبوجب االتفاقيات
الأخرى املتعلقة بامل�شروع .هناك بع�ض امل�سائل املعينة واملتفق عليها يتولى خبري الف�صل فيها وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية.
عقد إجارة األرض الصناعية

أطراف العقد:

الهيئة امللكية للجبيل وينبع (ب�صفتها امل�ؤجر لأغرا�ض هذا الق�سم) و�صدارة (ب�صفتها امل�ست�أجر لأغرا�ض هذا الق�سم) ،كل منهما طرف وجمتمعني،
الأطراف.
الغرض من العقد:

و�ضع الأحكام وال�شروط التي على �أ�سا�سها مينح امل�ؤجر �أر�ضا معينة للم�ست�أجر لغر�ض اال�ستخدام ال�صناعي (العني امل�ؤجرة).
قيمة اإليجار:

يدفع الإيجار ال�سنوي عند التوقيع على عقد الإيجار .يجب على امل�ؤجر احلفاظ على الإيجار عند �سعر جتاري تناف�سي ولكن ميكنه �إعادة النظر يف �إيجار
املرت املربع كل ع�شر �سنوات �أو عند جتديد عقد �إجارة الأر�ض ال�صناعية� ،أيهما يقع �أوال .يدفع �إيجار �إ�ضايف مقابل ا�ستخدام ممرات خلطوط الأنابيب.
حيازة األراضي وحالتها:

تقبل العني امل�ؤجرة "كما هي" يف تاريخ عقد �إجارة الأر�ض ال�صناعية ،وال يقدم امل�ؤجر �أي �إقرارات �أو �ضمانات فيما يتعلق بحالة �أو مالئمة العني امل�ؤجرة.
وللم�ست�أجر احلق يف اال�ستفادة الكاملة واحل�صرية وغري املقيدة من العني امل�ؤجرة� ،شريطة ا�ستثناء �آثار معينة قد يكت�شفها امل�سح يف الأر�ض امل�ؤجرة وكذلك
ا�ستثناء كافة الأ�شياء ذات القيمة الأثرية �أو التاريخية التي يتم اكت�شافها من العني امل�ؤجرة .ويحتفظ امل�ؤجر بحقوق و�صول غري مقيدة �إلى الأر�ض لأغرا�ض
�صيانة الآثار التي تكت�شف عن طريق امل�سح و�صيانة املرافق واحلق يف وقف �أعمال امل�ست�أجر يف حال اكت�شاف بنود ذات قيمة تاريخية �أو �أثرية �إلى حني اتخاذ
قرار يف هذا ال�ش�أن .وميكن للم�ؤجر تفقد جممع �صدارة بعد �إ�شعار معقول ل�ضمان االمتثال بعقد �إجارة الأر�ض .وال يجوز للم�ست�أجر �إقامة �إن�شاءات فوق
املرافق املدفونة.
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التزامات األطراف:

امل�ست�أجر�( :أ) يجب على امل�ست�أجر �أن يقدم يف بداية كل �سنة هجرية تقارير �سنوية عن االمتثال م�صدقة من اجلهات احلكومية ذات ال�صلة( ،ب) يجوز
للم�ست�أجر ا�ستخدام العني امل�ؤجرة  /جممع �صدارة للأغرا�ض امل�سموح بها فقط( ،ج) يجب �أن يلتزم امل�ست�أجر ب�سيا�سات و�أنظمة امل�ؤجر (مبا فيها �سيا�سات
البيئة والأمن)( .د) يجب �أن ال يجري عمليات مكروهة �أو ي�سبب الإزعاج وعليه املحافظة على العني امل�ؤجرة يف حالة جيدة( ،هـ) ينبغي �أن يراعي متطلبات
ال�سعودة واملتطلبات االجتماعية للمجتمع( ،و) هو امل�س�ؤول عن الهند�سة والت�صميم وبناء البنية التحتية واملرافق العامة (مع �ضرورة احل�صول على موافقة
امل�ؤجر على ذلك) ،مبا فيها تلك الواقعة خارج حدود املجموعة – �سيتم نقل ملكية الأعمال خارج حدود املجموعة �إلى امل�ؤجر دون تكلفة بعد القبول املبدئي
لها ويجب على امل�ست�أجر تقدمي �ضمان ملدة � 12شهرا( ،ز) هو امل�س�ؤول عن تو�صيل وتوزيع املرافق العامة داخل العني امل�ؤجرة على نفقته اخلا�صة (مع مراعاة
احل�صول على موافقة امل�ؤجر يف هذا ال�ش�أن)( ،ح) هو امل�س�ؤول عن ت�صميم وبناء خطوط �أنابيب جديدة والأعمال املرتبطة بها خالل مرحلة التطوير.
و�صيانة واحلفاظ على �أنابيب املواد اللقيم والإنتاج اخلا�صة بامل�ست�أجر( ،ط) يجب على امل�ست�أجر التعاون مع امل�ؤجر واملقاولني لتجنب الت�أخري يف اجناز
الأعمال يف مدينة اجلبيل ال�صناعية وا�ستخدام احلر�ص الواجب لتجنب وقوع �إ�صابات �أو �أ�ضرار يف الأ�شخا�ص �أو املمتلكات( .ي) يجب على امل�ست�أجر
احل�صول على كافة املوافقات املطلوبة من مقدمي اخلدمات (مبا يف ذلك من امل�ؤجر) لتلبية احتياجاته من املياه � /شبكة نظام املياه ومن الطاقة وتو�صيلها
�إلى نقاط التوزيع( ،ك) يجب على امل�ست�أجر �أن يقدم ،عن طريق امل�ؤجر ،طلبات للح�صول على قنوات  /ترددات لالت�صاالت( ،ل) يجب �أن يدفع مقابل
مرافق اخلدمات واالت�صاالت ح�سب الأ�سعار ال�سائدة يف مدينة اجلبيل ال�صناعية ،و (م) يجب عليه تنفيذ �أعمال ت�سوية الأر�ض ور�ص الرتبة ونظام ال�صرف
ال�صحي.
على امل�ؤجر (�أو اجلهة التي يتنازل لها ذات"القدرة املنا�سبة") �أن يوفر ما يلي�( :أ) حقوق الو�صول وبنية حتتية قائمة معينة ملناولة املواد ال�سائبة بني حدود
العني امل�ؤجرة وحدود امل�ؤجر عند ج�سر ميناء امللك فهد ال�صناعي (على الرغم من �أن امل�ست�أجر هو امل�س�ؤول عن ت�صميم وبناء و�صيانة البنية التحتية
اجلديدة) .وتتطلب طرق نقل املواد موافقة امل�ؤجر ويجوز للم�ؤجر تغيري طرق النقل وفقا ملتطلبات امل�صلحة العامة( ،ب) خدمات اجلمع الدوري للنفايات
ال�صلبة من نقطة خارج حدود العني امل�ؤجرة( ،ج) عندما يكون جاهزا لذلك ،الو�صول �إلى ال�سكك احلديدية (على الرغم من والبناء والبنية التحتية والربط
مع �شبكة ال�سكك احلديدية �ستكون على ح�ساب امل�ست�أجر� ،شريطة موافقة امل�ؤجر على الت�صميم) ،و (د) ا�ستخدام ممرات خطوط الأنابيب (مقابل ر�سوم
ا�ستخدام) .للم�ؤجر احلق يف اتخاذ الرتتيبات الالزمة لفح�ص و�صيانة خطوط ال�سكك احلديدية وخطوط الأنابيب على نفقة امل�ست�أجر ووفق �آلية متفق
عليها .ويجب على امل�ست�أجر تقا�سم ا�ستخدام �أي خطوط �أنابيب ت�ستخدمها �شركات �أخرى مماثلة لنقل منتجاتها بناء على طلب امل�ؤجر .وال يتحمل امل�ؤجر
امل�س�ؤولية عن �أي تعطل يف مرافق اخلدمة �أو �أي خ�سارة ناجمة عن ذلك.
األحداث الموجبة إلنهاء عقد اإليجار:

يجوز للم�ؤجر �إنهاء عقد �إجارة الأر�ض ال�صناعية (�أو �إنهاء خدمة معينة �إذا كان التق�صري يتعلق بتلك اخلدمة) يف احلاالت التالية (�أ) �إذا كان �أو قام
امل�ست�أجر ( )1بالتخلي عن العني امل�ؤجرة و�/أو جممع �صدارة� )2( ،أو ب�إجارة الأر�ض من الباطن �أو تنازل عن عقد �إجارة الأر�ض ال�صناعية �أو عن من �أي
م�صلحة يف العقد دون موافقة امل�ؤجر اخلطية امل�سبقة )3( ،مل يعد كيانا قائما ب�صورة �شرعية )4( ،مل يدفع �أي جزء من الإيجار و�/أو �أي مبلغ م�ستحق
للم�ؤجر� ،أو ( )5مل يلتزم ب�أي �شرط جوهري يف عقد �إجارة الأر�ض ال�صناعية� ،أو (ب) توقف كون الت�صريحات امل�صدرة ملجمع �صدارة كاملة الفعالية
والنفاذ� ،أو (ج) ح�صول �أحداث تلوث بيئي متكررة ،و يف كل حالة� ،إخفاق امل�ست�أجر �إما ( )1يف ت�صحيح التق�صري خالل ( )90يوما من �إ�شعار من امل�ؤجر له
بذلك �أو ( )2تقدمي �أدلة مقنعة ب�أنه �سوف ي�صلح التق�صري خالل فرتة مقبولة لدى امل�ؤجر.
عند انتهاء عقد �إجارة الأر�ض ال�صناعية� ،سوف تعطى للم�ست�أجر مهلة �ستة �أ�شهر (مع موافقة امل�ؤجر) ليقوم خاللها بالتو�صل �إلى اتفاق مع امل�ؤجر لنقل
جممع �صدارة �إلى كيان �آخر� ،أو �إذا تعذر االتفاق� ،إعادة العني امل�ؤجرة �إلى حالتها ال�سابقة يف غ�ضون � 18شهرا من تاريخ الف�شل يف التو�صل �إلى اتفاق �أو �إنهاء
عقد �إيجار الأر�ض� ،أيهما �أ�سبق .و�سوف ي�ستمر امل�ست�أجر يف دفع الإيجار /التكاليف �إلى حني �إعادة العني امل�ؤجرة �إلى حالتها ال�سابقة .و�إذا �أخفق امل�ست�أجر
يف �إعادة العني امل�ؤجرة �إلى حالتها ال�سابقة ،ف�سيكون م�سئوال عن كافة النفقات التي يتكبدها امل�ؤجر يف �إعادة الأر�ض �إلى حالتها ال�سابقة.
إعادة العين المؤجرة إلى المؤجر:

�إذا كان امل�ست�أجر ال ي�ستخدم كل العني امل�ؤجرة (ومل يتمكن امل�ست�أجر من �أن يثبت للم�ؤجر ب�شكل مقبول ب�أنه �سوف ي�ستخدم تلك امل�ساحة) ،ميكن للم�ؤجر
القيام ت�سل�سلي ًا مبا يلي�( :أ) تطبيق �إيجار مرتفع( ،ب) توجيه امل�ست�أجر بت�أجري اجلزء غري امل�ستخدم �إلى كيان �آخر ،و (ج) ا�ستعادة امل�ساحة ذات ال�صلة.
التأجير من الباطن والتنازل:

ال يحق للم�ست�أجر �أن ي�ؤجر من الباطن �أو يفر�ض �أعباء على العني امل�ؤجرة �أو يتنازل عن عقد �إجارة الأر�ض ال�صناعية لآخرين دون احل�صول على موافقة
خطية م�سبقة من امل�ؤجر .وميكن للم�ؤجر التنازل مبح�ض �إرادته عن حقوقه/التزاماته مبوجب عقد �إجارة الأر�ض ال�صناعية �إلى كيان قانوين �آخر داخل
اململكة لديه القدرة املنا�سبة لذلك ،وبعد ذلك ي�صبح امل�ست�أجر متحررا من التزاماته.
وافق امل�ؤجر على نقل حقوق امل�ست�أجر مبوجب عقد �إجارة الأر�ض ال�صناعية �إلى امل�شاركة وذلك مبوجب خطاب بتاريخ  7حمرم 1434هـ (املوافق  21نوفمرب
2012م).

174

ويرى امل�صدر �أن موافقة امل�ؤجر على هذا الإ�صدار غري مطلوبة.
التأمين:

يجب على امل�ست�أجر االحتفاظ بتغطية ت�أمينية �ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري وبحد �أدنى مقداره  10ماليني ريال �سعودي مقابل �أي حادث واحد وذلك من �شركة
ت�أمني مرخ�ص لها من وم�سجلة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وميكن للم�ؤجر الطلب من امل�ست�أجر زيادة التغطية الت�أمينية للحفاظ على التوافق مع
خماطر تعر�ض امل�ؤجر للم�سئولية� .سيكون امل�ؤجر ومقاول خدمات �إدارته هم الأطراف امل�ؤمن لها .ويتعني على �شركات الت�أمني التنازل عن حقوقهم يف احللول
�ضد امل�ؤجر وموظفيه.
حوادث القوة القاهرة:

يحوي عقد �إجارة الأر�ض ال�صناعية تعريفا عرفيا للقوة القاهرة .ويحق للطرف املت�ضرر من القوة القاهرة احل�صول على متديد منا�سب للوقت لتنفيذ
التزاماته املت�أثرة.
المسؤولية والتعويض:

يجب على امل�ست�أجر تعوي�ض امل�ؤجر والدفاع عنه وحماية امل�ؤجر من الأ�ضرار (وممثلي امل�ؤجر املفو�ضني وموظفيهم وممثليهم) من كافة املطالبات وامل�س�ؤوليات
النا�شئة عن�( :أ) �إن�شاء �أو ت�شغيل �أو �إدارة العني امل�ؤجرة  /جممع �صدارة من قبل امل�ست�أجر� ،أو عن �أي ظرف �أو حالة نا�شئة يف العني امل�ؤجلة �أو �أي �إهمال
� /سهو من قبل امل�ست�أجر �أو موظفيه ،و (ب) ا�ستالم �أو ا�ستخدام موظفي امل�ست�أجر لأي خدمات  /مرافق يقدمها امل�ؤجر وي�ستثنى من ذلك يف حال كانت
املطالبة ناجمة عن �إهمال منفرد �إيجابي �أو �سوء ت�صرف متعمد من جانب الطرف امل�ستحق التعوي�ض.
يتحمل امل�ست�أجر م�سئولية ت�صحيح بل ويجب عليه ت�صحيح �أي �أ�ضرار ناجمة عن �أي �إهماله �أو �إ�ساءة ا�ستخدام �أو �أ�ضرار تلحق بخطوط �أنابيبه الواقع منه .
ويحتفظ امل�ؤجر بحقه يف اتخاذ (�أو �أن يتخذ الكيان املفو�ض من جانبه) تدابري عالجية وحت�صيل النفقات التي تكبدتها �إذا �أخل امل�ست�أجر يف القيام بذلك.
حل النزاع:

�سوف ي�سعى الأطراف حلل كافة النزاعات بينهم بح�سن نية وب�أية و�سيلة يروها منا�سبة (مبا يف ذلك �إحالة النزاع �إلى اخلرباء) ،ويف حال �إخفاقهم يف
التو�صل �إلى حل ف�سيتم حل النزاع نهائيا من قبل ديوان املظامل.
القانون الحاكم:

يخ�ضع عقد �إجارة الأر�ض ال�صناعية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
اتفاقية الخدمات العامة
أطراف االتفاقية:

�شركة �أرامكو ال�سعودية (مقدم اخلدمات �أرامكو ال�سعودية)� ،شركة داو ال�سعودية القاب�ضة بي يف (مقدم خدمات داو ،وي�شار �إليها جنبا �إلى جنب مع مقدم
اخلدمات �أرامكو ال�سعودية بـ "مقدمي اخلدمات يف اتفاقية اخلدمات العامة") و�صدارة (وي�شار �إليها معا بـ "الأطراف").
الغرض من االتفاقية:

حتدد اتفاقية اخلدمات العامة الإجراءات وال�شروط والأحكام التي �سيقوم مبوجبها مزودو اخلدمات يف اتفاقية اخلدمات العامة بتوفري (�أو �ضمان توفري)
بع�ض اخلدمات الفنية وغري التقنية املعينة �إلى �صدارة (مثل ،خدمات املحا�سبة والتمويل ،واملوارد الب�شرية ،واملقاوالت ،و�إدارة امل�شاريع ،واخلدمات القانونية
وتقنية املعلومات وخدمات الت�سويق والأعمال) (خدمات ال�شركاء) على النحو الوارد تف�صيله يف كل ملحق خدمة.
خدمات الشريك:

يجوز ل�صدارة طلب خدمات �شريك من �أي مقدم خدمات يف اتفاقية اخلدمات العامة بوا�سطة تقدمي طلب تقدمي خدمات .وعلى �أي مقدم خدمات يف اتفاقية
اخلدمات العامة �أن يقدم وخالل  30يوما من تاريخ ا�ستالم طلب اخلدمات (�أو خالل �أي مدة �أخرى معقولة حتددها �صدارة) (يف حال رغبته يف تقدمي
خدمات ال�شريك تلك) ملحقا باخلدمات املطلوبة يو�ضح فيه الأتعاب املحددة و�أية �شروط خا�صة .ويجوز ملقدم اخلدمات يف اتفاقية اخلدمات العامة �أن
يعر�ض تقدمي خدمات �شركاء من خالل تقدمي ملحق بتلك اخلدمات �إلى �صدارة .ويف حال موافقة �صدارة على �شروط �أي حملق خدمات� ،ستقوم �صدارة
ومقدم اخلدمات باتفاقية اخلدمات العامة (�أو ال�شركة املنت�سبة ملزود اخلدمة) بالتوقيع على امللحق .وعند التوقيع على ملحق اخلدمة� ،سي�شمل كل حملق

175

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

خدمة �شروط اتفاقية اخلدمات العامة (�إال يف حالة وجود �أي ت�ضارب ،عندها �ستكون اتفاقية اخلدمات العامة هي ال�سائدة ما مل يتفق على خالف ذلك)
و�سي�شكل امللحق عقدا منف�صال بني �أطرافه.
يجب �أن تتوافق خدمات ال�شركاء مع املمار�سة ال�صناعة اجليدة املتعارف عليها دوليا واملعايري املقبولة عموما يف جمال ال�صناعات الكيميائية ،وعلى النحو
الذي قد تعرف فيه هذه اخلدمات ب�شكل �أو�سع يف �أي ملحق خدمة .ويف حال كان خدمة �شركاء دون امل�ستوى املطلوب ،فيجب على مزود اخلدمة يف اتفاقية
اخلدمات العامة ويف غ�ضون ثالثة �أ�شهر بعد تقدمي اخلدمة� ،إما (ح�سب اختيار �صدارة) �إعادة تنفيذ خدمة ال�شركاء هذه ب�شكل �صحيح دون �أي تكلفة على
�صدارة �أو �إرجاع �أي مبالغ دفعتها �صدارة مقابل خدمة ال�شركاء تلك .يعترب �إعادة التنفيذ �أو �إرجاع التكاليف مما ذكر هو و�سيلة اجلرب احل�صرية املتاحة
ل�صدارة (�إال يف حال �سوء ت�صرف متعمد من جانب مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة (�أو عن �شخ�ص مرتبط به)) كما يعترب ذلك امل�س�ؤولية
احل�صرية على مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة فيما يتعلق ب�أي خدمة �شركاء دون امل�ستوى املطلوب.
ما مل يتفق على خالف ذلك ،لن يقدم مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة �أية �إقرارات �أو التزامات �أو �ضمانات فيما يتعلق ب�أي خدمة �شركاء .ويجوز
ملزودي اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة (�شريطة توقيعهم على اتفاقيات ال�سرية) التعاقد من الباطن على تنفيذ خدمات ال�شركاء �أو ا�ستخدام ال�شركات
التابعة لهم لتنفيذ خدمات ال�شركاء .ويبقى مزودي اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة م�سئولني عن �أداء/عدم �أداء ه�ؤالء املقاولني من الباطن �أو ال�شركات
التابعة لهم.
يجب على كل طرف احل�صول على املوافقات التي يحتاجها لأداء خدمات ال�شركاء .و�ستكون �صدارة م�سئولة عن �أي تكاليف �إ�ضافية يتكبدها �أي مزود خدمة
باتفاقية اخلدمات العامة يف احل�صول على تلك املوافقات.
يجوز لأطراف ملحق اخلدمة طلب �إجراء تغيريات على خدمات ال�شركاء ويجب التفاو�ض على �شروط مثل هذه التغيريات بنوايا ح�سنة وفقا للإجراءات
الواردة يف اتفاقية اخلدمات العامة .ويجب على �صدارة تعوي�ض مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة عن التكاليف املعقولة التي يدفعها مزود اخلدمة
من جراء �أي تغيريات من هذا القبيل.
التعويض مقابل خدمات الشركاء:

ميكن �أن يتم التعوي�ض مقابل خدمات ال�شركاء �إما با�ستخدام طريقة )1( :ال�سعر الثابت� ،أو (ب) ح�ساب تكلفة الوقت واملواد .ويف حال كان التعوي�ض �سعرا
ثابتا ،فيجب ت�ضمني هام�ش معقول قائم على �سعر ال�سوق �ضمن ال�سعر الثابت� .أما �إذا كان التعوي�ض قائما على الوقت واملواد ،ف�ستتكون تلك التكاليف من
(�أ) تكاليف العمالة التي يتكبدها مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة (�أو يتكبدها ال�شركات التابعة لها) لأداء خدمات ال�شركاء( ،ب) امل�صروفات
التي يدفعها مزود خدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة نيابة عن �صدارة مقابل املواد والإمدادات واخلدمات املتعاقد عليها �أو (واملفوترة �إلى �صدارة على �أ�سا�س
التكلفة زائدا  ،)٪5و (ج) هام�ش على �أ�سا�س �سعر معقول يف ال�سوق وتكاليف القوى العاملة التي يتكبدها مزود اخلدمة اتفاقية اخلدمات العامة.
حيثما كان ذلك منا�سبا� ،سوف يتفق كل من �صدارة ومزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة على تقدير (ا�ستنادا �إلى افرتا�ضات متفق عليها) لأي خدمة
ال�شركاء حت�سب على �أ�سا�س الوقت واملواد قبل تنفيذ خدمة ال�شركاء تلك .و�سيقوم مزودي اخلدمات يف اتفاقية اخلدمات العامة ب�إ�شعار �صدارة عند جتاوز
التكاليف لأكرث من  ٪10من ذلك التقدير.
التعويضات وحدود المسؤولية:

�ستقوم �صدارة بتعوي�ض و�إبراء والدفاع عن كل مزود خدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة وحمايته من الأ�ضرار (و�أ�شخا�ص معينني لهم عالقة مبقدم اخلدمة)
من و�ضد كافة التكاليف (مبا فيها �أتعاب املحاماة املعقولة) وامل�س�ؤوليات �أو املطالبات �أو الطلبات النا�شئة عن �أو فيما يتعلق ب�أداء �أو عدم �أداء خدمات
ال�شركاء والتي ت�سببت �أو ح�صلت ب�أي �شكل من الأ�شكال وب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،أو �أ�سهمت يف ،كليا �أو جزئيا ،عرب )1( :خرق اتفاقية اخلدمات
العامة (ما عدا �إلى املدى الذي كان فيه �سبب ما �سلف ذكره راجع ًا �إلى �سوء ت�صرف متعمد �أو تدين م�ستوى �أداء من جانب مزود خدمة يف اتفاقية اخلدمات
العامة (�أو الأ�شخا�ص املرتبطني به) ( )2الإهمال من جانب �صدارة منفردة� ،أو �سوء �سلوكها املتعمد �أو فعلها �أو تق�صريها املتعمد ( )3الإهمال الفردي من
جانب مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة �أو �إهمال ج�سيم �أو تق�صري من جانب املزود (�أو من الأ�شخا�ص املرتبطني به)) )4( ،الإهمال املتزامن �أو
الإهمال اجل�سيم �أو التق�صري من جانب �أي جمموعة من �صدارة� ،أو من مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة �أو الأ�شخا�ص املرتبطني به ،و ( )5بحكم
القانون �أو �أي انتهاك �أو عدم االلتزام ب�أي قانون منطبق �أو متطلب منطبق من �أي جهة حكومية ،يف كل حالة �سواء كان ذلك العامل الفريد �أو عامال م�ساهما.
لن يكون مقدمو اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة م�س�ؤولني نحو �صدارة عن �أي ف�شل يف �أداء التزاماتهم يف حال و�إلى احلد الذي يكون فيه مثل هذا الف�شل
ناجم ًا عن �إجراءات خاطئة (مبا فيها التق�صريية) من قبل �صدارة �أو من قبل طرف ثالث يعمل نيابة عن �صدارة �أو عن ف�شل �صدارة �أو ذلك الطرف الثالث
يف االلتزام مبتطلبات مالحق اخلدمة .وتتحمل �صدارة امل�س�ؤولية عن التكاليف الإ�ضافية التي يتكبدها �أي مزود خدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة فيما يتعلق
مبثل ذلك الف�شل .وينبغي �أال تتجاوز امل�س�ؤولية الإجمالية لكل مزود خدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة (والأ�شخا�ص املرتبطني به) الأتعاب املدفوعة مقابل
خدمة ال�شركاء التي �أدت �إلى وقوع امل�س�ؤولية (وي�ستثنى من ذلك �إذا كانت الأ�ضرار ناجمة ب�شكل مبا�شر وقريب عن �سوء ت�صرف متعمد من جانب مزود
اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة (�أو من الأ�شخا�ص املرتبطني به)).
ال يتحمل �أي طرف �أي م�سئولية عن �أي خ�سارة تبعية (مبا يف ذلك فوات الأرباح) بخالف اخل�سائر الناجمة عن حقوق �أو التزامات ال�سرية.
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القوة القاهرة:

تت�ضمن اتفاقية اخلدمات العامة �شرطا عرفيا للقوة القاهرة.
مدة االتفاقية:

ت�سري مدة اتفاقية اخلدمات العامة من � 30أكتوبر 2011م حتى الذكرى الثانية للتاريخ الأول الذي دخل فيه ملحق اخلدمة حيز املفعول والنفاذ .ويت�ضمن
�سياق ملحق اخلدمة مدة كل ملحق من مالحق اخلدمة .وتنتهي كافة مالحق اخلدمة عند انتهاء اتفاقية اخلدمات العامة.
إنهاء اتفاقية الخدمات العامة:

ما مل يتفق على خالف ذلك ،يجوز لأي طرف �أن ينهي (كليا �أو جزئيا) �أي ملحق خدمة هو طرف فيه (�أ) دون �سبب بوا�سطة توجيه �إ�شعار من  90يوما( ،ب)
نتيجة وجود تق�صري (انظر �أدناه)� ،أو ( ج) نتيجة توجيه مزود خدمة �شركة داو �إ�شعارا (� )put noticeإلى ال�شريك �أرامكو ال�سعودية عند تق�صري ال�شريك
�شركة �أرامكو ال�سعودية مبوجب التفاقية ال�شركاء� .سوف يتعاون مزودو اخلدمات يف اتفاقية اخلدمات العامة بح�سن نية لإنهاء/نقل خدمات ال�شركاء يف
غ�ضون ثالثة �أ�شهر من تاريخ توجيه ذلك الإ�شعار .
�إذا �أخل طرف من �أطراف ملحق اخلدمة بالتزام جوهري من التزاماته ومل يعالج �أو مل يتمكن من معاجلة التق�صري خالل  45يوما من تاريخ ا�ستالمه
�إ�شعارا بالتق�صري من الطرف غري املق�صر (ومل ي�سعى بجد ملعاجلة هذا التق�صري) ،ف�إنه يجوز للطرف غري املق�صر �إنهاء ملحق اخلدمة ذلك عن طريق
توجيه �إ�شعار يحدد تاريخ �إنهاء ال يقع قبل  30يوما بعد انتهاء الفرتة املبدئية البالغة  45يوما.
التنازل :

يجوز ل�صدارة التنازل عن �أو الت�صرف بخالف ذلك يف حقوقها والتزاماتها مبوجب اتفاقية اخلدمات العامة ك�ضمان للممولني .ويجوز للممولني التنازل عن
�أو الت�صرف بخالف ذلك يف تلك احلقوق املتنازل عنها �إلى (�أ) �أي �شخ�ص ي�ستحوذ على امل�شروع نتيجة لتنفيذ هذا ال�ضمان �أو (ب) خلف ل�صدارة و�أعمالها.
ويجوز ملزودي خدمات اتفاقية اخلدمات العامة التنازل عن اتفاقية اخلدمات العامة �أو �أي ملحق خدمة ل�شركات معينة تابعة لهم .ويتطلب �أي تنازل �آخر
موافقة خطية م�سبقة من الأطراف الأخرى .و�ستظل �صدارة ملزمة ب�شروط ال�سرية يف اتفاقية اخلدمات العامة على الرغم من �أي تنازل.
الكشف عن المعلومات:

تنطبق �شروط اتفاقية ال�سرية ال�شاملة ( )OCAعلى اتفاقية اخلدمات العامة .ويف حال كانت �صدارة طرفا يف اتفاقية تن�ص على �شروط �سرية �أكرث �صرامة،
ف�ستطبق عليها �شروط ال�سرية الأكرث �صرامة.
حل المنازعات:

تت�ضمن اتفاقية اخلدمات العامة الإجراءات اخلا�صة بحل املنازعات واللجوء للخرباء والتي تن�ص على التفاو�ض الأويل ومن ثم� ،إذا لزم الأمر� ،إلى احلل
النهائي وامللزم من قبل هيئة حتكيم مكونة من ثالثة حمكمني مقرها لندن ،وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية .وهناك �شروط ل�ضم منازعات مع منازعات
مبوجب االتفاقيات الأخرى املتعلقة بامل�شروع .هناك بع�ض امل�سائل املعينة واملتفق عليها يتولى خبري الف�صل فيها وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية.
القانون الحاكم:

تخ�ضع اتفاقية اخلدمات العامة لأحكام القانون الإجنليزي.
مالحق الخدمة الموقعة:

مت �إبرام عدد من مالحق خدمة ،وقد �أبرمت جميعها بتاريخ  1يناير  ،2012وذلك لتوفري خدمات لغر�ض (�أ) م�ساعدة �صدارة يف عالقاتها مع الأطراف
الثالثة (على �سبيل املثال عرب مراجعة اخليارات بالن�سبة �إلى احل�صول على املواد اخلام من �أطراف ثالثة ،وحتديد امل�ستثمرين ال�صناعيني الذين يعززون
من قيمة امل�شروع ( )value park investorsوبناء مرافق خدمة م�ساندة امل�شروع) و (ب) توفري املوظفني امل�ؤهلني ل�صدارة يف جمال العمل واملجاالت
والتقنية والهند�سية للم�ساعدة يف تنفيذ واجناز امل�شروع( ،ج) م�ساعدة �صدارة يف برناجمها الت�صنيعي (مثل و�ضع الهيكل التنظيمي ،وبرامج التدريب
وخطة اال�ستقطاب والتوظيف) ،و (د) م�ساعدة �صدارة يف برنامج التمويل .و�سوف ينتهي كل ملحق خدمة عند �إكمال خدمات ال�شركاء الواردة يف مالحق
اخلدمة تلك.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

االتفاقية اإلطارية لعقد األتمتة الرئيسي ()MACFA

األطراف:

�شركة �أرامكو للخدمات بي يف وداو( ،وي�شار لهما مع ًا ،مع �شركة �أرامكو للخدمات ،بكلمة املالك) ،و�شركة (( )ABBمقاول الأمتتة الرئي�سي) (وي�شار لهم
جميع ًا بـ الأطراف ،ولكل منهم على حدة بـ طرف يف االتفاقية).
الغرض من االتفاقية:

ت�ضع االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي ( )MACFAال�شروط التي يتعاقد مبوجبها املالك مع مقاول الأمتتة الرئي�سي ( )MACلتوفري نظام حتكم
متكامل بعمليات احلا�سب الآيل ( )IPCSواخلدمات ذات ال�صلة.
مدة االتفاقية:

تنتهي االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي يف املوعد الذي ينتهي الحقا بعد ( )10ع�شر �سنوات اعتبارا من تاريخ  17يناير 2011م� ،أو (ب) بعد انتهاء
كافة فرتات ال�ضمان املتعلقة بالعمل الإجمايل ،مبا يف ذلك �أي فرتات متديد لل�ضمان والتزامات مقاول الأمتتة الرئي�سي املتعلقة بالعيوب يف النظام.
أوامر الشراء:

تعرتف االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي ( )MACFAب�أن املالك �سيربم عقودا منف�صلة مع مقاويل الهند�سة والبناء لتنفيذ الأعمال الإن�شائية �أو
الأعمال املت�صلة بها يف جممع �صدارة وب�أن املالك يرغب من مقاول الأمتتة الرئي�سي تنفيذ �أجزاء من العمل الإجمايل لكل من املالك ومقاويل الهند�سة
وال�شراء (كل منهما م�شرتي) كجزء من العقود املنف�صلة املذكورة .ويجوز لكل م�شرتي الطلب من مقاول الأمتتة الرئي�سي تنفيذ العمل من خالل �إ�صدار �أمر
�شراء �إلى مقاول الأمتتة الرئي�سي (( )MACكل �أمر �شراء يعترب عقدا ملزما).
العمل اإلجمالي:

يت�ضمن نطاق عمل مقاول الأمتتة الرئي�سي (مبا يف ذلك �أوامر ال�شراء) (العمل الإجمايل) ما يلي�( :أ) الأعمال واخلدمات املن�صو�ص عليها يف جداول
االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي( ،ب) كافة الأعمال واخلدمات وااللتزامات الأخرى التي يتعني على مقاول الأمتتة الرئي�سي تنفيذها مبوجب �أوامر
ال�شراء ،و (ج) �أي عمل عر�ضي و�/أو خدمات ميكن اال�ستدالل ب�شكل معقول ب�أنه عمل �ضروري  /مطلوب لإجناز الأعمال واخلدمات يف الفقرتني (�أ) و
(ب) .كما ميكن كذلك توجيه مقاول الأمتتة الرئي�سي يف �إطار �أي �أمر �شراء بتنفيذ عمل غري من�صو�ص عليه ب�شكل حمدد يف االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة
الرئي�سي� ،شريطة �أن يكون هذا العمل واقع ًا �ضمن توريد نظام التحكم املتكامل بعمليات احلا�سب الآيل ( )IPCSواخلدمات ذات ال�صلة املطلوب توفريها
من قبل مقاول الأمتتة الرئي�سي ملجمع �صدارة.
و�سوف يوفر مقاول الأمتتة الرئي�سي كافة ال�سلع (مبا فيها الأدوات وقطع الغيار) ،واملواد واملعدات والرتاخي�ص والأدوات واملوظفني والإ�شراف وغريها من
الأمور املطلوبة لال�ستخدام يف املرافق ولنظام التحكم املتكامل بعمليات احلا�سب الآيل كي يعمل وفقا لكافة متطلبات االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي
وكل �أوامر ال�شراء.
ي�ضمن مقاول الأمتتة الرئي�سي ما يلي�( :أ) تنفيذ و�إمتام كافة الأعمال واخلدمات على م�ستوى يكون على الأقل طبقا للمبادئ التوجيهية اخلا�صة بالبنك
الدويل ،وطبقا لكافة القوانني والت�صاريح املعمول بها ،وعلى النحو املتوقع من مقاول ذي مهارات رفيعة وخربة يف جمال �أنظمة �أمتتة العمليات بت�سليم
مفتاح على النطاق العاملي ومنخرط يف �أعمال مماثلة يف ظروف مماثلة( ،ب) �أن تكون الأعمال الإجمالية ونظام التحكم املتكامل بعمليات احلا�سب الآيل
( )1خالية من العيوب� )2( ،أن تكون م�صنعة وفقا لكافة املوا�صفات والت�صاميم املنطبقة والت�صنيع اجليد والفعال ،وممار�سات الت�صنيع )3( .تعمل وفقا
ملعايري الأداء واملعايري الأخرى املحددة يف االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي (با�ستثناء حاالت عدم الدقة التي يتوجب على مقاول الأمتتة الرئي�سي
ت�صحيحها) ،و( )4تكون منا�سبة للغر�ض ،و(ج) �أنه عند اكتمال العمل ،يجب �أن يكون نظام التحكم املتكامل بعمليات احلا�سب الآيل مطابقا وقابال للت�شغيل
وفقا متطلبات االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي وكافة القوانني املطبقة والت�صاريح املنطبقة.
ال يجوز ملقاول الأمتتة الرئي�سي ا�ستقطاب موظفي املالك (والأ�شخا�ص املرتبطني بهم) دون احل�صول على موافقة املالك.
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دفعات العقد:

يجب تنفيذ العمل الإجمايل ملقاول الأمتتة الرئي�سي مقابل دفعة مالية من قبل امل�شرتين �سعر العمل الإجمايل .و�سيكون �سعر العمل (اخلا�ضع للتعديل وفقا
لأحكام �أوامر ال�شراء) لكل �أمر �شراء هو جمموع املبالغ التالية:
.1املبالغ امل�ستحقة الدفع واملتعلقة بتنفيذ مقاول الأمتتة الرئي�سي لأي عمل قابل للتعوي�ض (على النحو املحدد يف االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي)
مبوجب �أمر ال�شراء.
.2ال�سعر املقطوع.
�سوف ينفذ مقاول الأمتتة الرئي�سي العمل الإجمايل مببلغ ال يزيد عن �سعر العمل الإجمايل ولن ي�سمح للمقاول بتعديل �سعر العمل الإجمايل (�أو �أي �سعر
عمل) ب�سبب زيادة يف تكاليف ونفقات مقاول الأمتتة الرئي�سي يف توفري العمل الإجمايل (مبا يف ذلك التكاليف املتزايدة ب�سبب التقلبات يف �أ�سعار العمالت،
�أو الزيادة يف تكاليف العمالة وما �إلى ذلك) .ومع مراعاة التعديالت الواردة يف �أوامر ال�شراء� ،سوف تكون كافة الأ�سعار املحددة يف االتفاقية الإطارية لعقد
الأمتتة الرئي�سي �أ�سعارا ثابتة وغري قابلة للزيادة حتى نهاية عام 2013م.
يجوز بعد نهاية عام 2013م ،زيادة بع�ض الن�سب والأ�سعار املعينة الواردة يف االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي بن�سبة ت�صل �إلى � ٪3سنويا ،وذلك رهنا
بظروف معينة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تخ�ضع بع�ض �أ�سعار املبلغ املقطوع للتغيري� ،أثناء عملية الهند�سة والت�صميم الأولية ( ،)FEEDيف حال تغري ذي �صلة
يف نطاق وموا�صفات نظام التحكم املتكامل بعمليات احلا�سب الآيل  .ويف حال تبني �أن الأ�سعار املحددة يف االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي �أ�صبحت
بعد عام 2020م ال متثل الأ�سعار املعقولة يف ال�سوق للمعدات واخلدمات املماثلة ،فجاز �إجراء تعديل معقول لل�سعر.
الجدول الزمني للعمل اإلجمالي

تن�ص االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي على �ضرورة �أن يتفق مقاول الأمتتة الرئي�سي واملالك ،مع ت�صرفهم بح�سن نية ،على تواريخ مرحلية وتواريخ
جمدولة لإجناز للعمل الإجمايل وتدوينها يف �أوامر ال�شراء.
العيوب في النظام:

يتعني على مقاول الأمتتة الرئي�سي �أن ي�صحح وعلى نفقته �أي عيوب م�شرتكة يف الت�صميم �أو عيوب ميكانيكية �أو عيوب �إنتاج( ،عيوب النظام) والتي يحددها
املالك ب�شكل معقول كعيوب قائمة ويبلغها للمقاول قبل انتهاء فرتة ال�ضمان ذات ال�صلة.
�إذا مت ت�صحيح عيب يف النظام يف غ�ضون �أقل من �سنة واحدة من انتهاء فرتة ال�ضمان ذات ال�صلة ،ف�سيتم تلقائيا متديد فرتة ال�ضمان اخلا�صة بالبند الذي
مت ت�صليحه وكافة البنود امل�شرتكة �أو امل�شابهة له يف العمل الإجمايل ملدة �سنة واحدة اعتبارا من تاريخ الت�صحيح املقبول للعيب يف النظام.
يف حال ظهور عيب خفي يف �أي جزء من العمل الإجمايل خالل خم�س �سنوات بعد انتهاء فرتة ال�ضمان ذات ال�صلة ،فيجب على مقاول الأمتتة الرئي�سي يف
هذه احلالة ت�صحيح العيب �إذا كان �سبب العيب راجع ًا �إلى املقاول وهو ما يعني (يف جوهره) �إما �إهمال �أو ف�شل متعمد يف االنتباه الواجب لعواقب العمل
الناق�ص والذي قد ال يتم اكت�شافه قبل نهاية فرتة ال�ضمان ذات ال�صلة .وبعد تنفيذ الإ�صالح الالزم للعيب� ،سيتم �ضمان العمل الذي مت �إ�صالحه لفرتة
�أخرى مدتها �سنة واحدة.
ضمان الشركة األم:

ال يحق ملقاول الأمتتة الرئي�سي احل�صول على �أي دفعات م�ستحقه له من امل�شرتين مبوجب �أي �أوامر �شراء �إلى حني ح�صول املالك على �ضمان من ال�شركة الأم
(بال�صيغة التي يقبلها املالك) ،موقع ح�سب الأ�صول من قبل املالك النهائي ملقاول الأمتتة الرئي�سي (�أو من �شخ�ص �آخر مقبول لدى املالك).
القوة القاهرة:

تت�ضمن االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي يف �سياقها حكم ًا عرفي ًا حول القوة القاهرة.
إنهاء االتفاقية:

تن�ص االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي على حق الإنهاء من جانب واحد ل�صالح املالك يف �أي وقت بناء على �إ�شعار خطي موجه من املالك �إلى مقاول
الأمتتة الرئي�سي .وال يحق ملقاول الأمتتة الرئي�سي احل�صول على �أي و�سيلة جرب �أو تعوي�ض يف �أي وقت فيما يتعلق ب�إنهاء من هذا القبيل لالتفاقية .ولن ي�ؤثر
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انتهاء �أو �إنهاء االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي على �أي �أمر �شراء قائم يف تاريخ انق�ضاء �أو �إنهاء االتفاقية .على �أنه �إذا كان يحق للمالك (ب�صفته
م�شرتي ًا) مبوجب �أي �أمر �شراء �إنهاء �أمر �شراء ل�سبب ،ف�إنه يحق للمالك مع ذلك �إنهاء �أمر ال�شراء ذلك وكافة �أوامر ال�شراء احلالية التي هو طرف فيها،
بغ�ض النظر عن ما �إذا كانت �أوامر ال�شراء الأخرى ت�شمل احلق يف �إنهاء �أو ال.
حقوق التدخل بسبب الخرق أو التقصير من جانب مقاول أعمال الهندسة والشراء والبناء :EPC

على مقاول الأمتتة الرئي�سي �إعطاء املالك �إ�شعارا خطيا م�سبقا مدته  60يوما قبل ممار�سة �أي حق �إنهاء مبوجب �أي �أمر �شراء مربم مع مقاول �أعمال
الهند�سة وال�شراء والبناء ( .)EPCو�إذا قام املالك ب�إبالغ مقاول الأمتتة الرئي�سي خالل 60يوما من تاريخ ا�ستالمه الإ�شعار ،بنيته (�أو نية ال�شخ�ص امل�سمى
من قبله) على �إبرام �أمر �شراء جديد للأعمال ذات ال�صلة بنف�س �شروط �أمر ال�شراء الذي يرغب مقاول الأمتتة الرئي�سي �إنهائه ،ف�سوف يربم مقاول الأمتتة
الرئي�سي فورا �أمر ال�شراء اجلديد ،وبعد �إبرام الأمر اجلديد فورا ينهي �أمر ال�شراء املطلوب �إنها�ؤه.
وتعترب �أي �أعمال جرى تنفيذها مبوجب �أمر ال�شراء الذي مت �إنها�ؤه ب�أنها ت�شكل جزءا من العمل مبوجب �أمر ال�شراء اجلديد .و�سيكون املالك �أو ال�شخ�ص
امل�سمى من قبله م�سئولني (من تاريخ �سريان مفعول �أمر ال�شراء اجلديد) عن الدفع مقابل العمل واخلدمات التي نفذها مقاول الأمتتة الرئي�سي ،وذلك
بالقدر الذي مل يدفع فيه مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء مقابل تلك الأعمال من قبل مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والبناء ( )EPCمبوجب �أمر ال�شراء
الذي مت �إنها�ؤه .ويف حال مت معاجلة خرق �أو تق�صري ارتكبه مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء و�سحب مقاول الأمتتة الرئي�سي �إ�شعاره لإنهاء �أمر ال�شراء خالل
فرتة الإ�شعار البالغة  60يوما دون رفع �أي مطالبة �ضد مقاول �أعمال الهند�سة وال�شراء والبناء ( ،)EPCف�سوف ينتفي عندها حق املالك �أو ال�شخ�ص امل�سمى
من قبله يف �إبرام �أمر �شراء جديد.
اتفاقية الخدمات طويلة األجل:

�إذا طلب املالك ذلك� ،سوف يربم مقاول الأمتتة الرئي�سي اتفاقية خدمات طويلة الأجل مع املالك (ال�شخ�ص امل�سمى من قبله) فيما يتعلق بالعمل الإجمايل.
ولن تت�أثر اتفاقية اخلدمات طويلة الأجل هذه ب�أي انق�ضاء �أو �إنهاء الحق لالتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي.
السرية:

يوافق مقاول الأمتتة الرئي�سي على عدم الك�شف لأي �شخ�ص �أو �أن ي�ستخدم ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر (ما عدا يف �أداء التزاماته مبوجب االتفاقية الإطارية
لعقد الأمتتة الرئي�سي) �أي معلومات �سرية للمالك (كما هو مو�ضح يف االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي) �إال مبوافقة خطية م�سبقة من املالك.
التعويضات العامة:

يعو�ض مقاول الأمتتة الرئي�سي املالك والأ�شخا�ص ذوي ال�صلة فيما يتعلق بكافة املطالبات املتعلقة بالإ�صابات اجل�سدية و�/أو الأ�ضرار يف املمتلكات من �أي
طرف ثالث �سببها مقاول الأمتتة الرئي�سي �أو الأ�شخا�ص املرتبطني بها فيما يت�صل بالعمل الإجمايل �أو باالتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي �أو ب�أي �أمر
�شراء .و�سيقوم مقاول الأمتتة الرئي�سي بتعوي�ض املالك والأ�شخا�ص املرتبطني ب�شكل منف�صل �ضد كافة املطالبات عن الإ�صابات اجل�سدية �أو الأ�ضرار يف
املمتلكات التابعة لأي من الأ�شخا�ص املرتبطني مبقاول الأمتتة الرئي�سي فيما يتعلق امل�شروع ،بغ�ض النظر عمن ت�سبب يف الإ�صابة.
يقوم املالك بتعوي�ض مقاول الأمتتة الرئي�سي والأ�شخا�ص املرتبطني به �ضد كافة املطالبات املتعلقة الإ�صابات اجل�سدية التي تلحق ب�أي من الأ�شخا�ص
املرتبطني باملالك ،بغ�ض النظر عمن ت�سبب يف الإ�صابة .كما يقوم املالك �أي�ضا بتعوي�ض مقاول الأمتتة الرئي�سي والأ�شخا�ص املرتبطني به �ضد كافة املطالبات
املتعلقة بال�ضرار �أو الفقدان الذي يلحق بامل�صنع �أو املباين �أو املعدات �أو �أي ممتلكات �أخرى تابعة للمالك والأ�شخا�ص املرتبطني به ،ولكن فقط �إلى احلد
الذي تتجاوز فيه هذه اخل�سارة مبلغ  100.000دوالر �أمريكي ،بغ�ض النظر عمن �سبب ال�ضرر �أو اخل�سارة.
األضرار التبعية:

لن يكون �أي من الطرفني ،مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات املعينة ،م�سئوال نحو الطرف الآخر عن �أي خ�سارة تبعية (مبا يف ذلك فوات الأرباح �أو الإيرادات).
وبا�ستثناء ما يتعلق بخرق اللتزاماته يف احلفاظ على ال�سرية ،فلن تتجاوز امل�س�ؤولية الق�صوى ملقاول الأمتتة الرئي�سي بالن�سبة لأية مطالبة وفقا لالتفاقية
الرئي�سية لإطار عقد الأمتتة  ٪100من املبلغ املدفوع من قبل املالك طبقا لالتفاقية الرئي�سية لإطار عقد الأمتتة بالإ�ضافة �إلى �إجمايل املبلغ املدفوع مبوجب
�أوامر ال�شراء كما يف تاريخ وقوع �سبب املطالبة ،ويجب يف �أي حال من الأحوال �أال تتجاوز قيمة املطالبة مبلغ وقدره  100مليون دوالر �أمريكي .وت�سقط كافة
�أ�سباب الدعوى �ضد مقاول الأمتتة الرئي�سي والتي تن�ش�أ عن �أو املتعلقة باالتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي ما مل ترفع خالل �سنة واحدة من وقت
وقوعها.
عقد الضمان:

ك�شرط م�سبق حلق مقاول الأمتتة الرئي�سي الدخول �إلى جممع �صدارة ،يف تاريخ التوقيع على االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي ،ف�إنه يتوجب على
مقاول الأمتتة الرئي�سي �إبرام عقد ال�ضمان (بال�صيغة املو�ضحة يف االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي) واحل�صول على توقيع ال�ضامن على عقد
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ال�ضمان املذكور ،وذلك لغر�ض و�ضع ترتيب لل�ضمان املتبادل مع املقاولني الآخرين العاملني يف موقع جممع �صدارة .وا�ستنادا �إلى عقد ال�ضمان ،يقوم مقاول
الأمتتة الرئي�سي ب�ضمان املقاولني الآخرين العاملني يف املوقع �ضد الإ�صابات ال�شخ�صية والأ�ضرار يف املمتلكات التي تلحق مبقاول الأمتتة الرئي�سي �أو �أي من
ال�شركات التابعة لها الذين ي�شاركون يف تقدمي �أي جزء من الأعمال مبوجب االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ي�ضمن مقاول
الأمتتة الرئي�سي املقاولني الآخرين �ضد �أية دعاوى تن�ش�أ عن �أو تتعلق بالغ�ش �أو �سوء ت�صرف متعمد من جانب مقاول الأمتتة الرئي�سي� ،أو �أي خرق من جانبه
لأي قانون ينطبق يف �أدائه اللتزاماته مبوجب االتفاقية الرئي�سية لإطار عقد الأمتتة.
التأمين:

يجب على مقاول الأمتتة الرئي�سي الرتتيب للح�صول على واالحتفاظ يف كافة الأوقات خالل مدة االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي ،ببوال�ص ت�أمني
منا�سبة لتعوي�ض العمالة وامل�س�ؤولية العامة وت�أمني ال�سيارات بحدود ت�أمينية حمددة.
القانون الحاكم وحل المنازعات:

تخ�ضع االتفاقية الرئي�سية الإطارية لعقد الأمتتة للقانون الإجنليزي و�سيتم حل �أي نزاع نهائيا عن طريق التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية.
التنازل والتعاقد من الباطن:

يجوز للمالك يف �أي وقت (ودون موافقة مقاول الأمتتة الرئي�سي) التنازل عن �أو �إحالة �أي من حقوقه و�/أو التزاماته �إلى �أي ع�ضو يف جمموعة املالك �أو �إلى
مقر�ضي املالك .ومع مراعاة ما تقدم ،ف�إن �أي تنازل �أو �إحالة �أو �إثقال �أو رهن �سواء من قبل املالك �أو مقاول الأمتتة الرئي�سي لأطراف ثالثة يتطلب موافقة
خطية م�سبقة من الطرف الآخر .وال ميكن ملقاول الأمتتة الرئي�سي التعاقد من الباطن �أو تفوي�ض �أي من التزاماته �أو واجباته كليا �أو جزئيا� ،إلى �أي طرف
يف �أي وقت دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من املالك.
فشل مقاول األتمتة الرئيسي في أدائه:

يف حال ف�شل مقاول الأمتتة الرئي�سي يف �أداء �أي من التزاماته مبوجب االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي ( ،)MACFAيجوز للمالك عندها (بعد
توجيه �إ�شعار خطي م�سبق مدته  14يوما ملقاول الأمتتة) �أداء التزامات مقاول الأمتتة �أو العمل يف �سبيل �أدائها ،على م�سئولية ونفقة مقاول الأمتتة ودون قيد
�أو امل�سا�س ب�أي و�سائل جرب �أخرى قد تتاح للمالك.
المالك ليس مسئوال عن مقاولي عقود الهندسة والشراء:

لن يكون املالك م�سئوال حتت �أي ظرف من الظروف جتاه مقاول الأمتتة الرئي�سي فيما يتعلق ب�أي �أمر �شراء يربمه �أي مقاول عقد هند�سة وم�شرتيات و�/أو
فيما يتعلق ب�أي فعل �أو �إغفال من �أي مقاول عقد هند�سة وم�شرتيات ،با�ستثناء احلاالت التي يربم فيها املالك �أو من ميثله �أمر �شراء جديد مع مقاول الأمتتة
بعد توجيه مقاول الأمتتة �إ�شعار �إنهاء بخ�صو�ص تق�صري �أو خرق من جانب مقاول عقد �أعمال الهند�سة وال�شراء مبوجب �أمر �شراء (كما هو مو�ضح �أعاله).
اتفاقيات التقنية

�أبرمت �صدارة اتفاقيات تراخي�ص واتفاقات نقل التقنية مع بع�ض من الأطراف املقابلة املو�ضحة يف ق�سم خا�ص من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على
املرخ�صني
ال�صناعة  -التقنية والرتاخي�ص" .وحتكم هذه االتفاقات ال�شروط والأحكام التي يحق مبوجبها ل�صدارة الو�صول �إلى التقنية املطورة من قبل ِ
وبراءات االخرتاع اخلا�صة بهم ،وذلك لكون هذه التقنية �ضرورية لت�شغيل خمتلف الوحدات التي يت�ألف منها جممع �صدارة.
1.1اتفاقيات الخدمات الفنية
�أبرمت �شركة داو العربية ال�سعودية ما يلي�( :أ) اتفاقيات اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة( ، )IK-PRE-TSAsو(ب) اتفاقيات اخلدمات الفنية
بعد القبول
( ، )POST-TSAsتعرف جميعها باتفاقيات خدمات التقنية) .وهناك اتفاقية خدمات تقنية لكل من تقنيات داو التالية )1( :حملول البويل ايثيلني)2( ،
املطاط ال�صناعي املحلول )3( ،جليكول الربوبيلني � )METEOR ™ HEXTEO ™( )4( ،PGأك�سيد الإيثيلني  )5( ،EOاملثيلني البوليمريي الثنائي الفينل
الثنائي االيزو�سيانات ( )6( )PDMIالتولوين الثنائي االيزو�سيانات � )7( TDIسيانيد املعادن الثنائي البوليويل ( )8( ;)DMCالبوليوالت ()9( ،)KOH
الأمينات (�أمينات الإيثانول  EOAو�أمينات الإيثيلني � )10( ،)EAإيثريات بيوتيل اجلاليكول (� )11( )PGEأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي
( )12( ،)HPPOالكلور القلوي ،و (  )13البويل اثيلني منخ�ض الكثافة ،عايل ال�ضغط.
داخل اململكة ( ، )IK-POST-TSAsو�سوف تربم �شركة داو الأوروبية القاب�ضة :اتفاقيات خدمات التقنية بعد قبول خارج اململكة (OOK-
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األطراف:

تربم كل من �شركة داو العربية ال�سعودية (مقدم خدمة اتفاقية خدمات التقنية) و�صدارة (املتلقي) اتفاقية اخلدمات الفنية ما قبل القبول داخل اململكة
( )IK-PRE-TSAsواتفاقية اخلدمات الفنية ما بعد قبول داخل اململكة (( ،)IK-POST-TSAوي�شار لهما معا بـ الأطراف ولكل منهما على حدة بـ
طرف).
يتم �إبرام كل اتفاقية من اتفاقيات اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة ( ،)OOK-POST-TSAبني �شركة داو الأوروبية القاب�ضة (فيما يتعلق
باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة  ،OOK-POST ,TSAمقدم اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات الفنية) و�شركة �صدارة للكيميائيات
(امل�ستلم) (فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة  ،OOK-TSA-POSTوي�شار لهم معا بـ الأطراف ولكل منهم على حدة طرف).
الغرض من االتفاقية:

�سوف يقوم مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات الفنية ،ب�شكل مبا�شر �أو من خالل ال�شركات التابعة لها ،بتوفري اخلدمات للمتلقي مل�ساندته ،فيما يتعلق مبا
يلي�( :أ) كل اتفاقية من اتفاقيات اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة ( :)PRE-IK-TSAالت�شغيل التجريبي وبدء ت�شغيل امل�صنع و�إجراء االختبارات
يف �أو قبل قبول امل�صنع ،مبا يف ذلك عمليات املعاينة ،و(ب) كل اتفاقية خدمات فنية بعد قبول داخل اململكة ( )IK-POST-TSA-وكل اتفاقية خدمات فنية
بعد قبول خارج اململكة ( :)OOK-POST-TSAم�ساعدة روتينية م�ستمرة مل�ساعدة املتلقي يف �إيجاد م�ستوى اال�ستقاللية مبا ي�ساند عملياته اليومية ،مبا يف
ذلك امل�ساعدة يف ت�شغيل و�صيانة امل�صنع ،وا�ستخدام ومناولة املواد املحفزة ،مناولة املنتج ،وغريها من اخلدمات الإ�ضافية بعد قبول امل�صنع (اخلدمات).
و�سوف يتم تنفيذ اخلدمات املن�صو�ص عليها يف اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة كما ميكن كذلك توفري خدمات �إ�ضافية ،مثل الهند�سة
والتدريب والبحث والتطوير ( )R&Dمبوجب اتفاقياتة اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة ( )IK-POST-TSAsاتفاقيات اخلدمات الفنية بعد
القبول خارج اململكة عمال مبالحق اخلدمة.
مدة االتفاقية:

تبد�أ كل اتفاقية من اتفاقيات اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة يف تاريخ توقيعها من جانب الطرفني وتنتهي يف تاريخ قبول امل�صنع على النحو املحدد
يف االتفاقيات املتطابقة لرتخي�ص التقنية من داو (اتفاقيات تراخي�ص التقنية).
يبد�أ نفاذ كل من اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة واتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة يف تاريخ قبول امل�صنع وتنتهي يف
الذكرى ال�سنوية  15لتاريخ قبول امل�صنع .ومتدد مدة االتفاقية تلقائيا لفرتات متتالية ملدة عام واحد ،ما مل يتم �إنها�ؤها بوا�سطة �إ�شعار عدم جتديد مدته 12
�شهرا على الأقل قبل انتهاء مدتها املبدئية �أو مدة متديدها.
إنهاء االتفاقية:

يجوز ملزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات التقنية �إنهاء كل اتفاقية من اتفاقيات اخلدمات الفنية (�( )TSAأ) فور توجيه �إ�شعار �إنهاء خطي (�أو فيما يتعلق
بكل من اتفاقية خدمات فنية بعد القبول داخل اململكة واتفاقية خدمات فنية بعد القبول خارج اململكة بوا�سطة توجيه �إ�شعار خطي مدته � 6أ�شهر) �إذا كان
املتلقي يف حالة خرق جوهري اللتزام الدفع �أو خرق اللتزام بال�سرية ،ح�سبما ي�ؤكده قرار التحكيم ،وهو اخلرق الذي مل يتم ت�صحيحه خالل  60يوما من
�صدور قرار التحكيم( ،ب) عند انتهاء اتفاقية ترخي�ص ( )TLAالتقنية ذات ال�صلة� ،أو (ج) على النحو املبني يف �إ�شعار الإنهاء.
يف حال ف�شل طرف يف اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة ف�شال كبريا يف �أداء التزام جوهري من التزاماته (وف�شل يف معاجلة التق�صري خالل
 60يوما) ،ف�إنه يجوز للطرف غري املق�صر تعليق �أداء التزاماته املتعلقة باخلرق بوا�سطة توجيه �إ�شعار خطي .ويجوز لأي طرف يف اتفاقية اخلدمات الفنية
قبل القبول داخل اململكة تعليق الأداء �أي�ضا بعد وجود منط من الت�أخري يف ال�سداد �أو عدم ال�سداد من قبل الطرف الآخر.
يجوز للمتلقي �إنهاء اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة �أو �إنهاء اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة يف �أي وقت بعد توجيه �إ�شعار
خطي مدته � 12شهرا.
التكلفة:

حتدد كل اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة ر�سوما م�ستحقة الدفع �إلى مزود اخلدمة باتفاقية اخلدمات الفنية ( .)TSAوطبقا لكل اتفاقية
اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة واتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة :يتعني توفري م�ساعدة روتينية م�ستمرة مقابل �أتعاب حمددة.
حادثة القوة القاهرة:

تت�ضمن ن�صو�ص اتفاقيات اخلدمات الفنية �شروطا معينة متعارف عليها للقوة القاهرة وتعريفات "حلوادث القوة القاهرة" .و�ستكون حوادث القوة القاهرة
التي ت�ؤثر جوهري ًا على كافة التزامات �أحد الطرفني �أو كالهما �سببا لتمديد مدة اتفاقية توريد املحفزات مع داو ( )TSAلفرتة م�ساوية لتلك التي مت خاللها
توقف �أداء تلك االلتزامات �أو ت�أخر �أدائها (ال تتجاوز � 12شهرا) .ولن تعفي حادثة القوة القاهرة التزامات �أي طرف بال�سداد.
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وسائل الجبر:

�إذا قدم مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات الفنية خدمة دون امل�ستوى املطلوب وجب على مزود اخلدمة باتفاقية اخلدمات الفنية ،فيما يتعلق بكل�( :أ)
اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة  ،وعلى وجه ال�سرعة وعلى نحو �صحيح �أن يعيد وعلى نفقته اخلا�صة �أداء اخلدمة التي دون امل�ستوى والتي
�أخذ علما بها �أو مت �إ�شعاره بها خالل �ستة �أ�شهر من قبول امل�صنع .و(ب) كل اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة �أو اتفاقية اخلدمات الفنية
بعد القبول خارج اململكة � ،إما �أن تعيد تنفيذ �أي خدمة دون امل�ستوى ب�شكل �صحيح ودون تكلفة �إ�ضافية على املتلقي �أو �أن تعيد للمتلقي املبالغ املدفوعة لتنفيذ
هذه اخلدمة �شريطة قيام املتلقي ب�إبالغ مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات الفنية خطيا يف موعد ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر بعد ت�سليم اخلدمة التي دون امل�ستوى
املطلوب .وفيما يتعلق بكل اتفاقية من اتفاقياته اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة �أو اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة  ،لي�س هناك
التزام على مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات الفنية بتحمل تكاليف اليد العاملة �أو تكاليف من جيبه اخلا�ص لأعمال �إعادة التنفيذ الت�صحيحية التي تتجاوز
املبلغ املذكور يف الفاتورة الأ�صلية� ،إال �إذا وافق املتلقي على دفع �أي مبلغ زائد.
با�ستثناء �سوء ال�سلوك املتعمد من جانب مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات الفنية (�أو �سوء ت�صرف الأ�شخا�ص ذوي العالقة به) (ويف حالة اتفاقيات
اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة ،ودون امل�سا�س مبنفعة �أي و�سائل جرب �ضرر متاحة لت�سلم اخلدمة مبوجب اتفاقية ترخي�ص التقنية) ف�إن �إعادة �أداء
�أو ت�صحح اخلدمات �أو رد املبالغ هي و�سيلة جرب ال�ضرر الوحيدة املتاحة مل�ستلم اخلدمة دون امل�ستوى املطلوب.
الضمانات:

على كل طرف �أن يدافع عن وي�ضمن ويحمي الطرف الآخر من الأ�ضرار (و �أن يفعل نف�س ال�شيء بالن�سبة للأ�شخا�ص املرتبطني به �إذا انطبق ذلك) من �أي
مطالبة �أو م�سئولية ناجمة عن مر�ض �أو �إ�صابة �أو وفاة العاملني �أو املمثلني التابعني لذلك الطرف �أو خ�سارة �أو �ضرر يلحق مبمتلكات املوظفني �أو املمثلني
ُ
الطرف �أو ممثلوه اخلدمات مبوجب اتفاقية اخلدمات الفنية (�أو ت�شغيل امل�صنع يف حالة اتفاقيات
التابعني للطرف الآخر والتي تن�ش�أ عن �أداء �أو ا�ستالم ذلك
اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة) .وعلى املتلقي الدفاع عن و�ضمان وحماية مزود اخلدمة باتفاقية اخلدمات الفنية من الأ�ضرار (و �أن يفعل نف�س
ال�شيء بالن�سبة للأ�شخا�ص املرتبطني به �إذا انطبق ذلك) مقابل امل�س�ؤوليات  /اخل�سائر املحددة الناجمة عن الت�صميم والبناء وال�صيانة والإ�شراف �أو ت�شغيل
و�سالمة منتجات املتلقي �أو مرافقه �أو املعدات املتواجدة فيها.
سقف مسئولية مزود الخدمة في اتفاقية الخدمات الفنية ()TSA

ما عدا يف حالة الأ�ضرار الناجمة ب�شكل مبا�شر �أو قريب عن �سوء ال�سلوك املتعمد �أو اخلرق اجلوهري املتعمد من قبل مزود اخلدمة باتفاقية اخلدمات الفنية
(�أو عن الأ�شخا�ص املرتبطني به) ف�إن امل�س�ؤولية الإجمالية طبقا التفاقية اخلدمات الفنية (مبا يف ذلك مبوجب امل�س�ؤولية التق�صريية وب�سبب خرق غري
متعمد �أو غري جوهري) هي م�سئولية حمددة ب�سقف معني .وال يتحمل �أي طرف امل�س�ؤولية نحو الطرف الآخر عن �أي خ�سارة غري مبا�شرة �أو خ�سارة تبعية.
القانون الحاكم:

تخ�ضع كل اتفاقية من اتفاقيات اخلدمات الفنية �إلى القانون الإجنليزي.
السرية:

تنطبق �أحكام اتفاقية ال�سرية ال�شاملة ( )OCAعلى كافة اتفاقيات اخلدمات الفنية .وفيما يتعلق بكل اتفاقية خدمات التقنية قبل القبول داخل اململكة،
فبعد انق�ضاء �أو �إنهاء اتفاقية ال�سرية ال�شاملة وفقا لأحكامها ،لن ي�سمح للمتلقي ا�ستخدام �أو الك�شف عن املعلومات ال�سرية التقنية لدعم �أي طرف ثالث
ال�ستخدام ،يف �أي ا�ستخدام م�ستثنى ،املعلومات التي يك�شف عنها �أو املرتبطة برتخي�ص وهند�سة امل�صنع �إلى احلد الذي قد ت�شكل فيه تلك املعلومات
معلومات فنية �سرية وفقا التفاقية ال�سرية ال�شاملة.
حل المنازعات:

تن�ص اتفاقيات اخلدمات التقنية على التفاو�ض الأويل ومن ثم� ،إذا لزم الأمر� ،إلى احلل النهائي وامللزم من قبل هيئة حتكيم مكونه من ثالثة حمكمني مقرها
لندن ،وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية .وهناك �شروط ل�ضم املنازعات مع منازعات مبوجب اتفاقيات الأخرى املتعلقة بامل�شروع .هناك بع�ض امل�سائل
املعينة واملتفق عليها يتولى خبري الف�صل فيها وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية.
الضمانات:

ت�ضمن داو الأوروبية القاب�ضة ( )DEHمبوجب �ضمانات منف�صلة �أداء والتزامات الدفع من طرف �شركة داو العربية ال�سعودية فيما يتعلق بكل اتفاقية من
اتفاقيات اخلدمات التقنية .وت�ضمن �شركة داو مبوجب �ضمانات منف�صلة من ال�شركة الأم �أداء والتزامات الدفع من طرف داو الأوروبية القاب�ضة (.)DEH
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2.2اتفاقيات تراخيص التقنية
اتفاقية ترخيص تقنية أكسيد البروبيلين الهيدروجيني البروكسيدي ()HPPO TLA

الطرفان:

�شركة داو الأوروبية القاب�ضة بي يف (مانح الرتخي�ص) و�صدارة (املرخ�ص له).
الغرض:

ُيرخ�ص مانح الرتخي�ص للطرف َ
املرخ�ص له با�ستخدام تراخي�ص براءات االخرتاع والتقنية ،ويقدم له الدعم وامل�ساندة التقنية والتدريب لت�صنيع املنتجات
يف جممع �صدارة.
مدة االتفاقية:

ت�سري �صالحية هذه االتفاقية �إلى�( :أ) �أيهما �أقرب من (� 30 )1سنة � ،أو( )2التاريخ الذي تقل فيه ح�صة �شريك داو امل�ؤ�س�س عن  ٪25من ملكية الأ�سهم يف
اجلهة َ
املرخ�ص لها� ،أو (ب) التاريخ الذي يتم فيه الإنهاء املبكر التفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي ( )HPPO TLAوفق ًا
لأحكام الإنهاء املبكر التفاقية (� ،)HPPO TLAأو يف تاريخ الذي ال يعود فيه �شريك داو امل�ؤ�س�س �شريك ًا نتيجة ت�سليم �إ�شعار البيع ( )put noticeلل�شريك
امل�ؤ�س�س �أرامكو ال�سعودية.
إنهاء االتفاقية:

يجوز ملانح الرتخي�ص �إنهاء اتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي  HPPOفور ًا بعد �إ�شعار َ
املرخ�ص له خطي ًا بذلك ،بعد
ت�أكيد حدوث االنتهاكات التالية من جلنة حتكيم ،ومل تتم معاجلتها خالل  60يوم ًا من �صدور قرارا التحكيم�( :أ) حدوث انتهاك جوهري من َ
املرخ�ص له
ل�شروط الت�سديد� ،أو �شروط التزام ال�سرية �أو �شروط منح الرتخي�ص� ،أو (ب) �إحجام �شركة �أرامكو ال�سعودية لأ�سباب غري معقولة عن جتديد بع�ض اتفاقيات
توريد اللقيم يف الوقت الذي ميتلك فيه مانح الرتخي�ص� ،أو ال�شركات التابعة لها م�صالح يف حقوق ملكية املرخ�ص له .
نطاق منح الترخيص:

مينح مانح الرتخي�ص َ
للمرخ�ص له ترخي�ص ًا غري ح�صري ،ال رجعة فيه ،ال�ستخدام براءات الإخرتاع والتقنية املرخ�صة مبوجبها ،والتح�سينات ذات ال�صلة
التي �أحدثها مانح الرتخي�ص� ،أو ال�شركات املنت�سبة له ،يف ( )1ت�صميم ،و�شراء ،وبناء ،ومتلك ،وبدء ت�شغيل ،و�صيانة وتعديل م�صنع �أك�سيد الربوبيلني
الهيدروجيني الربوك�سيدي  )2( ،ت�شغيل عملية معاجلة �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي لإنتاج املنتج ،و�أي منتجات ثانوية يف امل�صنع)3( ،
ا�ستخدام املحفزات يف العملية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي لإنتاج املنتجات يف م�صنع �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي )4( ،
ا�ستخدام� ،أو بيع� ،أو نقل ،وت�صدير املنتجات واملنتجات الثانوية التي تنتج يف م�صنع �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي ،و ( )5تزويد عمالئه
املبا�شرين� ،أو غري املبا�شرين برخ�صة ا�ستخدام� ،أو بيع �أي من املنتجات� ،أو املنتجات الثانوية املنتجة بوا�سطة الطرف َ
املرخ�ص له وفق ًا لأحكام اتفاقية
ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي (.)HPPO
االلتزامات السابقة لالتفاقية:

يتم منح ترخي�ص �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي مع اخل�ضوع لبع�ض االلتزامات ال�سابقة التي يخ�ضع لها مانح الرتخي�ص مبوجب اتفاقيات
منف�صلة مع ( )BASF SEو (.)BASF Dow HPPO Technology B.V
توسعة السعة:

ي�شتمل الرتخي�ص على �شروط م�ؤاتية حتكم التو�سع يف ال�سعة.
خدمات التدريب:

يوفر مانح الرتخي�ص خدمات تدريب حمددة (مثل برامج التدريب و�أدلة التدريب) ملتدربي َ
املرخ�ص له فيما يتعلق بالتقنية املرخ�ص بها دون ر�سوم �إ�ضافية.
يلتزم َ
املرخ�ص له بدفع تكلفة متدربيه مبا يف ذلك رواتبهم ،وتكاليف �سفرهم ،ونفقات معي�شتهم.
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خدمات الدعم الفني:

يقدم مانح الرتخي�ص فقط خدمات خارج اململكة (املعرفة يف اتفاقية ترخي�ص التقنية لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي) التي اتفقت الأطراف
على �ضرورتها ل�ضمان جناح بداية ت�شغيل امل�صنع �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي ،وذلك يف �أو قبل قبول م�صنع مبوجب اتفاقية ترخي�ص
التقنية لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي� .أما اخلدمات داخل اململكة �سواء قبل �أو بعد قبول امل�صنع ،فقد متت معاجلتها يف اتفاقية منف�صلة.
بعد قبول امل�صنع ،يقدم مانح الرتخي�ص �أو �شركة منت�سبة له الدعم التقني داخل وخارج اململكة َ
للمرخ�ص له وفق ًا التفاقية /اتفاقيات خدمات فنية منف�صلة.
التحسينات:

يتعاون الطرفان (مانح الرتخي�ص َ
واملرخ�ص له) يف تن�سيق ومناق�شة �أعمال الأبحاث والتطوير املتعلقة مبعاجلة �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي
 ،وذلك يف اجتماعات دورية بينهما لعر�ض ومناق�شة التح�سينات.
الوصول إلى التقدمات الرئيسية:

يعر�ض كل طرف من مانح الرتخي�ص َ
واملرخ�ص له على الطرف الآخر التقدمات الرئي�سية التي مت التو�صل �إليها خالل فرتة االتفاقية ب�شروط جتاريه معقولة
و�أحكام يتم االتفاق عليها.
التسديد:

يدفع املرخ�ص له ملانح الرتخي�ص مبلغ ًا مقطوع ًا كر�سوم ترخي�ص ،على النحو املبني يف اتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي.
كما يتحمل َ
املرخ�ص له ر�سوم ال�سداد املت�أخر عن �أي دفعات مت�أخرة.
ضمانات األداء والتعويضات المتفق عليها مسبقًا:

املف�صل يف اتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني
ي�ضمن مانح الرتخي�ص �أن امل�صنع �سوف يوفر املنتج طبق ًا ملوا�صفات �أداء معينة ،على النحو ّ
الهيدروجيني الربوك�سيدي .و�سوف يدفع تعوي�ضات متفق عليها م�سبقا عن ف�شل �ضمان الأداء.
الضمانات:

َ
للمرخ�ص له فيما يتعلق باحلزمة الهند�سية الأ�سا�سية ،ووثائق الإف�صاح الأخرى واخلدمات املقدمة .كما
يقدم مانح الرتخي�ص �إقرارات و�ضمانات معينة
ي�ضمن ويقر املرخ�ص �أي�ضا بـ ( )1قدرته على منح الرتخي�ص مع مراعاة بع�ض االلتزامات ال�سابقة لالتفاقية (� )2أنه قد ك�شف �أي التزامات �سابقة التي
قد يتوقع ب�شكل معقول �أن يكون لها ت�أثري هام على قدرة َ
املرخ�ص له يف �إن�شاء وت�شغيل م�صنع �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي ،و(� )3أن لي�س
للمرخ�ص معرفة فعلية عن �أي مطالبات قائمة تتعلق بحقوق امللكية الفكرية.
التعويضات:

مع اخل�ضوع ل�شروط معينة ،يوافق مانح الرتخي�ص على الدفاع عن َ
املرخ�ص له� ،إلى حد �أق�صى معني ،وعلى ح�سابه اخلا�ص� ،ضد �أي طرف ثالث يدعي
امللكية الفكرية.
يقوم مانح الرتخي�ص َ
واملرخ�ص له على حد �سواء ب�ضمان الآخر عن �أي مطالبات تن�ش�أ عن املر�ض� ،أو الإ�صابة� ،أو الوفاة� ،أو اخل�سائر� ،أو الأ�ضرار التي تلحق
باملمتلكات ال�شخ�صية ملوظفي �أو ممثلي �أي منهما ،والتي تنجم عن �أداء الطرف ذي ال�صلة مبوجب اتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني
الربوك�سيدي� ،أو يف �إطار ت�شغيل م�صنع �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي.
املرخ�ص له عن مطالبات حمددة تن�ش�أ عن ت�شغيل امل�صنع ،وا�ستخدام التقنية املرخ�ص بها من قبل َ
يدافع مانح الرتخي�ص وي�ضمن َ
املرخ�ص له �أو الأ�شخا�ص
املرتبطني به� ،أو عن ت�صنيع� ،أو ا�ستخدام� ،أو الت�صرف� ،أو ت�سويق� ،أو بيع �أي منتجات م�صنوعة يف امل�صنع� ،إال �إلى احلد الذي تكون فيه مثل هذه املطالبة
هي مطالبة م�ضمونة بخ�صو�ص حقوق امللكية الفكرية ،والتي ُي�ضمن َ
املرخ�ص له عنها.
سقوف مسؤوليات مانح الترخيص:

هناك �سقف للم�سئوليات العامة والإجمالية للمرخ�ص والأ�شخا�ص املرتبطني به جتاه َ
املرخ�ص له والأ�شخا�ص املرتبطني به النا�شئة عن اتفاقية ترخي�ص
ً
تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي والأن�شطة ذات ال�صلة بها .وعليه ال تنطبق هذه ال�سقوف على الأ�ضرار التي تنجم مبا�شرة وقريبا عن
�سوء ت�صرف متعمد من َ
املرخ�ص له �أو الأ�شخا�ص املرتبطني به� .أي مدفوعات من قبل مانح الرتخي�ص للتعوي�ضات املالية املقطوعة مبوجب اتفاقية ترخي�ص
تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي ،وجميع املبالغ التي يحتجزها َ
املرخ�ص له من الدفعات مبوجب اتفاقية ترخي�ص تقنية الربوبيلني
الهيدروجيني الربوك�سيدي ،با�ستثناء ال�ضرائب املقتطعة قابلة للقيد الدائن  ،ينبغي �أن ت�ستخدم مقابل �سقف امل�س�ؤولية الإجمالية.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

األضرار غير العادية:

ال يجوز ب�أي حال �أن يكون �أي من طريف االتفاق م�سئو ًال جتاه الطرف الآخر عن �أي �أ�ضرار تبعية� ،أو خا�صة� ،أو عقابية� ،أو اتعاظية� ،أو غري مبا�شرة� ،أو عر�ضية
تن�ش�أ عن اتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي.
القوة القاهرة:

ت�شتمل اتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي على حكم عريف حول القوة القاهرة.
القانون الواجب التطبيق:

تخ�ضع اتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي للقانون الإجنليزي.
التنازل  /النقل:

َ
للمرخ�ص له �أن يتنازل
للمرخ�ص التنازل عن االتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي فقط يف ظروف معينة .يمُ كن
يجوز ِ
عن اتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي �إلى �إحدى ال�شركات التابعة واململوكة بالكامل له ،بناء على �إ�شعار خطي م�سبق �إلى
َ
املرخ�ص له .وميكن �أن ي�ستخدم هذا التنازل ك�ضمان ملديونيتها من �أجل متويل تكاليف �إن�شاء م�صنع �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي� ،شريطة
�أن ت�شتمل اتفاقيات التمويل على قيود معقولة لتفادي التنازل� ،أو نقل اتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي� ،أو �أي معلومات
�سرية� ،أو ت�شغيل م�صنع �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي �إلى طرف حمظور.
حل المنازعات:

تن�ص االتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي على �إجراء التفاو�ض الأويل ،ومن ثم� ،إذا تطلب الأمر ي�صدر قرار نهائي وملزم
من هيئة حتكيم من ثالثة �أ�شخا�ص يف لندن وفق ًا لقواعد غرفة التجارة الدولية .هناك �أحكام تن�ص على ال�ضم مع منازعات مبوجب اتفاقيات �أخرى متعلقة
بامل�شروع .كما �أن هنالك بنود معينة متفق عليها يبت فيها خبري ويتم �إدارة البت فيه وفق قواعد غرفة التجارة الدولية.
اتفاقيات ترخيص تقنية داو:

�أبرمت �صدارة اتفاقيات ترخي�ص تقنية بهدف ترخي�ص كل من تقنيات داو التالية (وي�شار لكل منها بـ "اتفاقية ترخي�ص التقنية")( :حملول البويل
ايثيلني ،وحملول املطاط ال�صناعي ،وجاليكول الربوبلني ( ،)PGو�أك�سيد الإيثيلني (� )HEXTEO ™( ،)™METEORأك�سيد الإثيلني ( )EOواملثيلني
البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات ( ،)PDMIوالبوليوالت ( ،)DMCوبوليوالت ( ،)KOHوالأمينات (�أمينات الإيثان  EOAو�أمينات الإيثيلني
� ،)EAإيثريات بيوتيل اجلاليكول ( ،)BGEالتولوين الثنائي االيزو�سيانات ( ،)TDIوالكلور القلوي ،والبويل �إثيلني عايل ال�ضغط منخف�ض الكثافة.
الطرفان:

داو الأوروبية القاب�ضة (مانح الرتخي�ص) و�صدارة (املرخ�ص له).
الغرض:

ُيرخ�ص مانح الرتخي�ص للطرف َ
املرخ�ص له با�ستخدام تراخي�ص براءات االخرتاع والتقنية ،ويقدم له الدعم وامل�ساندة التقنية والتدريب لت�صنيع املنتجات
يف جممع �صدارة.
مدة الترخيص:

ما مل يتم االتفاق على غري ذلك .تظل اتفاقيات ترخي�ص التقنية �سارية املفعول حتى حلول الوقت الأقرب من�( :أ) �أيهما �أبعد من (� 30 )1سنة � ،أو()2
التاريخ الذي ال يعود فيه �شريك داو امل�ؤ�س�س �شريك ًا� .أو (ب) التاريخ الذي يتم فيه الإنهاء املبكر التفاقية ترخي�ص التقني وفق ًا لأحكام الإنهاء املبكر � ،أو
التاريخ الذي يتوقف فيه امل�ساهم التابع لداو عن كونه �شريك ًا نتيجة ت�سليم �إ�شعار البيع لل�ساهم التابع لأرامكو ال�سعودية.
إنهاء االتفاقية:

للمرخ�ص �إنهاء اتفاقيات ترخي�ص التقنية فور ًا مبوجب �إ�شعار خطي �إلى َ
املرخ�ص له يف حالة حدوث وت�أكيد اخلروقات التالية من قرار جلنة التحكيم
يجوز ِ
ً
ومل تعالج خالل  60يوما من قرار التحكيم�( :أ) خرق مادي ملمو�س من َ
املرخ�ص له ل�شروط الت�سديد� ،أو �شروط التزام ال�سرية� ،أو (ب) �إحجام �شركة �أرامكو
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ال�سعودية لأ�سباب غري معقولة عن جتديد بع�ض اتفاقيات توريد الإيثان �أو النفتا يف الوقت الذي ميتلك فيه مانح الرتخي�ص� ،أو �شركة منت�سبة له م�صالح
ملكية يف املرخ�ص له .
نطاق منح الترخيص:

مينح مانح الرتخي�ص للطرف َ
ملرخ�ص له رخ�صة غري ح�صرية غري قابلة للنق�ض مبوجب براءات االخرتاع املرخ�صة وال�ستخدام التقنية والتح�سينات
الطارئة عليها ،لهدف (� )1صناعة �أو احل�صول على حمفزات حمددة ( )2ت�صميم واحل�صول على ،وبناء ،ومتلك ،و�صيانة ،وتعديل ،وت�شغيل امل�صنع)3( ،
�إنتاج املنتجات �إلى م�ستوى القدرات املحددة يف بطاقة الت�شغيل ،بالإ�ضافة �إلى زيادة القدرة امل�سموح بها مبوجب اتفاقية ترخي�ص التقنية ذات ال�صلة)4( ،
�إجراء الأبحاث والتطوير على بع�ض املحفزات ( )5ا�ستخدام وبيع املنتجات يف جميع اقطار العامل.
االلتزامات السابقة لالتفاقية:

للمرخ�ص ،والتي �ضمنت تفا�صيلها يف كل من اتفاقيات الرتخي�ص.
مت منح تراخي�ص التقنيات املذكورة �أعاله ،مع مراعاة بع�ض االلتزامات ال�سابقة ِ
توسعة القدرة:

تت�ضمن الرخ�صة �أحكاما حتكم تو�سعة القدرة.
خدمات التدريب:

�سوف يوفر مانح الرتخي�ص خدمات تدريب حمددة (مثل برامج التدريب و�أدلة التدريب) ملتدربي َ
املرخ�ص له فيما يتعلق بالتقنية املرخ�ص بها دون ر�سوم
�إ�ضافية �إال �أن يلتزم َ
املرخ�ص له بدفع تكلفة متدربيه مبا يف ذلك الرواتب ،وتكاليف ال�سفر ،ونفقات املعي�شة.
خدمات الدعم التقني:

يقدم مانح الرتخي�ص فقط خدمات دعم حمددة خارج اململكة يف �أو قبل قبول امل�صنع مبوجب اتفاقية ترخي�ص التقنية ذات ال�صلة� .أما اخلدمات داخل
اململكة �سواء قبل �أو بعد قبول امل�صنع ،فقد متت معاجلتها يف اتفاقية منف�صلة.
َ
للمرخ�ص له وفقا التفاقيات اخلدمات الفنية
بعد قبول امل�صنع ،يقدم مانح الرتخي�ص �أو ال�شركة التابعة له خدمات الدعم التقنية داخل وخارج اململكة
املنف�صلة.
التحسينات والتقدمات الرئيسية:

َ
واملرخ�ص له التح�سينات بعد تاريخ قبول امل�صنع ،وذلك ملدة حمددة .تقدم احلقوق املمنوحة فيما يتعلق بالتح�سينات بال مقابل .تقدم
يتبادل املرخ�ص
املرخ�ص له �سي�ضمن َ
التح�سينات كما هي دون �أي �إقرارات �أو �ضمانات ،غري �أن َ
املرخ�ص عن الإدعاءات املرفوعة �ضد مانح الرتخي�ص النا�شئة عن ا�ستخدام
َ
املرخ�ص له للتح�سينات التي �أحدثها مانح الرتخي�ص.
يخطر الطرفان �أحدهما الآخر �أثناء مدة �سريان االتفاقية بالتقدمات الرئي�سية التي متت ،وح�سب الطلب يفاو�ض الطرف املعني برتخي�ص لهذه التقدمات
الرئي�سية وب�شروط تتنا�سب من حيث املجال مع حت�سينات الرتخي�ص ذات ال�صلة.
التسديد:

للمرخ�ص مبلغ ًا مقطوع ًا للرتخي�ص اعتماد ًا على التقنية املرخ�ص بها ذات ال�صلة ،ور�سوم حقوق ا�ستخدام جارية (يف حالة ا�ستخدام
يدفع املرخ�ص له
ِ
منتجات معينة) مقابل منح احلقوق وبع�ض اخلدمات الفنية املحددة قبل قبول امل�صنع.
تدفع ر�سوم حقوق ا�ستخدام حملول البويل �إيثيلني و حملول املطاط ال�صناعي على �أ�سا�س ربع �سنوي ،وملدة حمددة عقب بداية �أول �سل�سلة عمليات خط �إنتاج
ذو عالقة.
يتحمل َ
املرخ�ص له ر�سوم ال�سداد املت�أخر.
ضمانات األداء والتعويضات المقطوعة المتفق عليها مسبقًا:

ي�ضمن مانح الرتخي�ص �أن امل�صنع �سوف ينتج منتجات م�ضمونة معينة مطابقة ملوا�صفات معينة ،على النحو املف�صل يف اتفاقية ترخي�ص التقنية ذات ال�صلة.
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الضمانات:

ي�ضمن مانح الرتخي�ص فيما يتعلق باحلزمة الهند�سية الأ�سا�سية ،وغريها من وثائق الإف�صاح ونوعية اخلدمات املقدمة ،ب�أن يتم �إعدادها و�أداءها مبهارات
معقولة بحيث تلبي معايرب ال�صناعة اجليدة ذات العالقة .تت�ضمن و�سائل اجلرب املتاحة للمرخ�ص له عن �إخفاق َ
املرخ�ص يف الوفاء بهذه ال�ضمانات ت�صحيح
وثائق الإف�صاح دون امل�ستوى املطلوب ،و�إعادة �أداء اخلدمات دون امل�ستوى ،و�إرجاع التكاليف والنفقات املعينة.
ي�ضمن ويقر مانح الرتخي�ص �أي�ضا بـقدرته على منح الرتخي�ص ،والك�شف عن �أي التزامات �سابقة ،وعدم معرفته الفعلي ًة بوجود �أي مطالبات حول حقوق
امللكية الفكرية .يف حال خرق مانح الرتخي�ص لأي من هذه ال�ضمانات ،يتعاون مانح الرتخي�ص َ
واملرخ�ص له ،على ح�ساب مانح الرتخي�ص ،لتخفيف اخل�سائر
االقت�صادية امللحقة َ
باملرخ�ص له ،ويقوم مانح الرتخي�ص ب�ضمان املرخ�ص له وحمايته عن اخل�سائر االقت�صادية التي حدثت له على الرغم مما تقدم.
التعويضات:

وفق ًا ل�شروط معينة ،يوافق مانح الرتخي�ص على الدفاع عن َ
املرخ�ص له� ،إلى احلد الأق�صى ،وعلى ح�سابه اخلا�ص �ضد �أي طرف ثالث يدعي امللكية الفكرية
(.)third party indemnified IP
َ
واملرخ�ص له على حد �سواء ب�ضمان الآخر وحمايته عن �أي مطالبة �أو م�س�ؤولية تن�ش�أ عن املر�ض� ،أو الإ�صابة� ،أو الوفاة� ،أو اخل�سائر� ،أو
يقوم مانح الرتخي�ص
الأ�ضرار التي تلحق باملمتلكات ال�شخ�صية ملوظفي �أي منهما� ،أو ممثليه ،والتي تنجم عن �أداء الطرف املعني مبوجب اتفاقية ترخي�ص التقنية ذات ال�صلة،
�أو يف �إطار ت�شغيل امل�صنع.
املرخ�ص له عن مطالبات حمددة تن�ش�أ عن ت�شغيل امل�صنع ،وا�ستخدام التقنية املرخ�صة من قبل َ
يدافع مانح الرتخي�ص وي�ضمن َ
املرخ�ص له� ،أو الأ�شخا�ص
املرتبطني به� ،أو الت�صنيع� ،أو ا�ستخدام� ،أو الت�صرف� ،أو ت�سويق� ،أو بيع �أي منتجات م�صنوعة يف امل�صنع� ،إال �إلى احلد الذي تكون فيه هذه املطالبة مطالبة
م�ضمونة متعلقة بامللكية الفكرية يكون املرخ�ص له م�ضمون ًا عنها.
سقف مسؤولية المرخص:

هناك حد �أق�صى (�سقف) للم�سئوليات العامة والإجمالية للمرخ�ص والأ�شخا�ص املرتبطني به جتاه َ
املرخ�ص له والأ�شخا�ص املرتبطني به النا�شئة عن اتفاقية
ً
ترخي�ص التقنية ذات ال�صلة والأن�شطة املتعلقة بها .ال تنطبق هذه ال�سقوف على الأ�ضرار التي تنجم مبا�شرة عن وقريبا من عن �سوء ت�صرف متعمد من
مانح الرتخي�ص �أو بع�ض الأ�شخا�ص املرتبطني به� .أي مدفوعات من قبل مانح الرتخي�ص للتعوي�ضات املقطوعة املتفق عليها م�سبق ًا مبوجب اتفاقية ترخي�ص
التقنية ذات ال�صلة ،وجميع املبالغ التي يحتجزها َ
املرخ�ص له من الدفعات مبوجب اتفاقية ترخي�ص التقنية ذات ال�صلة ،با�ستثناء ال�ضرائب القابلة للقيد
الدائن ،ينبغي �أن ت�ستخدم مقابل حدود امل�س�ؤولية الإجمالية.
األضرار غير العادية:

ال يجوز ب�أي حال �أن يكون �أي من طريف االتفاق م�سئو ًال جتاه الطرف الآخر عن �أي �أ�ضرار تبعية� ،أو خا�صة� ،أو عقابية� ،أو اتعاظية� ،أو غري مبا�شرة� ،أو عر�ضية
تن�ش�أ عن اتفاقية ترخي�ص التقنية ذات ال�صلة.
القوة القاهرة:

ت�شتمل كل اتفاقية ترخي�ص تقني على �شروط عرفية حول القوة القاهرة.
القانون الواجب التطبيق:

تخ�ضع اتفاقيات ترخي�ص التقنية للقانون الإجنليزي.
حد المنازعات:

تن�ص اتفاقيات ترخي�ص التقنية على �إجراء التفاو�ض الأويل ،ومن ثم� ،إذا تطلب الأمر ،على احلل النهائي وامللزم من هيئة حتكيم من ثالثة �أ�شخا�ص يف
لندن وفق ًا لقواعد غرفة التجارة الدولية .هناك �أحكام تن�ص على ال�ضم مع منازعات �أخرى متعلقة بامل�شروع  .كما �أن هنالك بنود معينة متفق عليها يبت
فيها خبري ويتم �إدارة قراره وفق قواعد غرفة التجارة الدولية.
الضمانات:

ت�ضمن �شركة داو �أداء والتزامات ال�سداد لداو الأوروبية القاب�ضة مبوجب �ضمان منف�صل من ال�شركة الأم.
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3.3اتفاقيات نقل التقنية ()TTAs
تت�شابه اتفاقيات نقل التقنية ،يف معظم النواحي� ،إلى حد كبري مع بع�ضها البع�ض .وفيما يلي عر�ض موجز لأحكام بنود واحدة من اتفاقيات نقل التقنية،
(والتي �سوف تربم بعد ا�ستبدال املرخ�ص له بـ "�صدارة" .بني "�صدارة" ،و�شركة نورام) .كما ا�شتمل هذا اجلزء �أي�ض ًا على ملخ�ص لالختالفات الوا�ضحة
بني بنود هذه االتفاقية وبنود �أي من اتفاقيات نقل التقنية الأخرى.
اتفاقية نقل التقنية  -شركة نورام الدولية المحدودة

األطراف:

�شركة نورام الدولية املحدودة (مانح الرتخي�ص) ،وداو الأوروبية ،و�شركة �أرامكو �أوفر �سيز (وي�شار �إليها معا بـ "املرخ�ص له") .وي�شار لكل من مانح
الرتخي�ص واملرخ�ص له بـ "طرف" .يرجى مالحظة �أنه بالن�سبة �إلى اتفاقية نقل التقنية هذه فقد مت الآن �إحالل �صدارة (كمرخ�ص له) حمل املرخ�ص له.
الغرض:

يقوم مانح الرتخي�ص برتخي�ص براءات اخرتاع وتقنيات معينة �إلى َ
املرخ�ص له تتعلق بت�صميم ،وبناء ،وت�شغيل ،و�صيانة وحدة ال�ستخدام العملية املرخ�صة
مع معلومات مانح الرتخي�ص لإنتاج املنتج املرخ�ص .وكذلك يقدم بع�ض التدريب اخلا�ص للطرف َ
املرخ�ص له تتعلق بالوحدة املعاجلة.
تاريخ سريان االتفاقية ومدتها:

ت�سري بع�ض �أحكام اتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام من تاريخ توقيعها .بينما ت�صبح الأحكام الأخرى املتبقية نافذة و�سارية املفعول بالكامل من تاريخ
�إ�شعار َ
للمرخ�ص برغبته يف ممار�سة حقوق منح الرتخي�ص وغريها من احلقوق .ويعترب "تاريخ نفاذ" التفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام هو
املرخ�ص له ِ
التاريخ الذي ت�صبح فيه الأحكام الأخرى املتبقية نافذة املفعول.
منح الترخيص:

يقوم مانح الرتخي�ص مبنح َ
املرخ�ص له احلق غري احل�صري والرتخي�ص مبوجب بع�ض التقنية وبراءات االخرتاع با�ستخدام ،ون�سخ ،و�إعتماد ما يلي:
(�أ)املجموعة الهند�سية الأ�سا�سية .والتي تتمثل يف املواد التي حتتوي على معلومات �ضرورية� ،أو مفيدة لدرا�سة امل�شروع الهند�سي والت�صميمي الأويل
( ،)FEEDوملقاول املرخ�ص له للم�ضي قدما يف �أعمال الت�صميم التف�صيلية ،والبناء ،واالختبار ،والت�شغيل التجريبي للوحدة وللمرخ�ص له لت�شغيل
و�صيانة الوحدة.
(ب)�إجراءات التحكم ،وبدء الت�شغيل ،والت�شغيل ،والإقفال الوحدة (وكذلك �إجراءات حاالت الطوارئ ذات ال�صلة).
(ج)التح�سينات (التي طورها مانح الرتخي�ص يف هذه احلالة) �شاملة التعديالت على ت�صميم الوحدة ،واملعدات املت�صلة بها ،والتح�سينات على العملية
املرخ�صة.
(د)معلومات مانح الرتخي�ص التقنية املطلوب ا�ستخدامها يف الت�صميم ،والبناء ،واالختبار ،والت�شغيل التجريبي ،والت�شغيل ،وال�صيانة والإ�صالح،
وتغيري امل�صانع التجارية با�ستخدام العملية املرخ�صة واملنتجات املنتجة با�ستخدام العمليات املرخ�صة (معلومات مانح الرتخي�ص).
يف ت�صميم وبناء وت�شغيل و�صيانة الوحدة فقط.
مينح مانح الرتخي�ص املرخ�ص له احلق يف �صناعة منتجات مرخ�صة يف الوحدة وبيع املنتجات املرخ�صة يف �أي مكان يف العامل .وكذلك مينح مانح الرتخي�ص
املرخ�ص له احلق يف ن�سخ وتوزيع معلومات مانح الرتخي�ص كلما اقت�ضت احلاجة ،مبا يف ذلك احلق يف الك�شف عن معلومات مانح الرتخي�ص لل�شركات
التابعة له ،وللمقاولني و�/أو املوردين عند احلاجة يف �أعمال الت�صميم وبناء وت�شغيل و�صيانة الوحدة ،مع مراعاة بع�ض متطلبات ال�سرية.
يقوم مانح الرتخي�ص مبنح املرخ�ص له و �آخرين حمددون احل�صانة من دعاوى فيما يتعلق مبنح احلقوق امل�شار �إليها �أعاله� ،أو لبيع ،ا�ستخدام و�/أو توزيع
املنتج املرخ�ص من �أي دعاوى تتعلق مبخالفة حقوق براءة االخرتاع التي و�إلى احلد الذي يكون فيه ملانح الرتخي�ص احلق يف �إمداد احل�صانة.
تبادل التحسينات والمنح العكسي والتعهدات:

يتبادل مانح الرتخي�ص واملرخ�ص له فيما بينهما التح�سينات وفق ًا لقيود معينة.
يجوز ملمثلني معينني من الطرفني ،ومع اخل�ضوع اللتزامات ال�سرية املفرو�ضة من الطرف الآخر ،القيام بزيارات �سنوية مل�صانع الطرف الآخر لتقييم
التح�سينات.
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المساعدة والخدمات المقدمة من مانح الترخيص:

يقر مانح الرتخي�ص وي�ضمن �أن يتم تنفيذ كافة امل�ساعدات واخلدمات التي يقدمها مبهارة وعناية معقولة تلبي معايري ال�صناعة املنا�سبة .و�أن جميع موظفيه
يتمتعون بالتدريب واخلربة املنا�سبة.
المسائل المالية:

يتوجب على املرخ�ص له ت�سديد مبلغ �إجمايل مقطوع لر�سوم الرتخي�ص ،و�أن ي�شرتي بع�ض املعدات اململوكة من مانح الرتخي�ص مبوجب احلقوق املمنوحة
يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام.
يجوز ملانح الرتخي�ص ،مع مراعاة �شروط ور�سوم معينة (�إذا كان ينطبق) ،زيادة قدرة الوحدة.
التعدي على حقوق الملكية الفكرية:

مع مراعاة �شروط معينة ،يدافع مانح الرتخي�ص ،وعلى نفقته اخلا�صة ،عن �أي مطالبات تعدي من طرف ثالث �ضد املرخ�ص له تتعلق بادعاء بتعدي الوحدة
�أو العملية املرخ�صة �أو ا�ستخدام �أو بيع املنتج املرخ�ص على حقوق الطرف الثالث .يجب على مانح الرتخي�ص �أي�ضا ت�سديد الأ�ضرار والتكاليف املقررة �ضد
املرخ�ص له عن �أي �إجراءات من هذا القبيل .كما يتوجب عليه �ضمان وحماية َ
َ
املرخ�ص له وكذلك بع�ض الأ�شخا�ص املرتبطني عن �أي تكاليف ذات �صلة� ،أو
نفقات� ،أو خ�سارة� ،أو �ضرر.
المسؤوليات:

تخ�ضع م�سئوليات مانح الرتخي�ص النا�شئة مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام ل�سقف عريف .وال يجوز ب�أي حال �أن يكون �أي من طريف االتفاق م�سئو َال
جتاه الطرف الآخر عن �أي �أ�ضرار تبعية� ،أو عر�ضية� ،أو عقابية� ،أو اتعاظية تن�ش�أ عن اتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام.
القوة القاهرة:

ت�شتمل االتفاقية على حكم عريف حول القوة القاهرة.
القانون الحاكم وإجراءات حل المنازعات:

تخ�ضع اتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام �إلى قانون �إجنلرتا وويلز ،با�ستثناء القواعد املتعلقة بنظام ت�ضارب القوانني .يجب على طريف االتفاقية يف جميع
التو�صل التفاق ،و�إال �سيتم حل النزاع بقرار نهائي وملزم عن طريق التحكيم
املطالبات التي تتعلق باالتفاقية ،با�ستثناء طلب احلكم امل�ؤقت� ،أن يحاولوا �أو ًال ّ
يف لندن مبوجب قواعد الغرفة التجارية الدولية.
اإلنهاء:

يجوز لأي من الطرفني �إنهاء اتفاقية نقل التقنية عند حدوث انتهاك ملمو�س لالتفاقية ،ومل يتم عالجه خالل فرتة العالج املحددة بعد تلقي �إ�شعار بذلك.
�إذا قرر املُح ّكم �أن طرف ًا انتهك ب�شكل ملمو�س االتفاقية الهند�سية املت�صلة باتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام (�أو �أن الطرف اعرتف بهذا االنتهاك) ،يجوز
للطرف الآخر (غري املخل) �إنهاء االتفاقية.
يف بع�ض حاالت الإنهاء ،يجوز للطرف َ
املرخ�ص له اال�ستمرار يف ا�ستخدام الرتخي�ص وفق ًا ل�شروط معينة.
السرية:

تخ�ضع الأطراف لقيود ال�سرية املتعارف عليها.
ضمانات األداء وإجراء اختبارات األداء:

ي�ضمن مانح الرتخي�ص �أن تلبي الوحدة �ضمانات �أداء معينة ،و�ضمانات جودة املنتج على النحو املبني يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام.
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االختالفات بين اتفاقية نقل التقنية مع شركة نورام وغيرها من اتفاقات نقل التقنية
اتفاقية نقل التقنية مع شركة جوزيف مايسنر وشركاه
الطرفان:

�شركة جوزيف ماي�سرن ذات م�س�ؤولية حمدودة ( )GmbHو�شركاه كيه جي (مانح الرتخي�ص) ،وداو الأوروبية القاب�ضة ،و�شركة �أرامكو �أوفر�سيز (مع ًا
املرخ�ص له)  ،وي�شار �إلى كل من مانح الرتخي�ص و املرخ�ص له بـ "طرف" .يرجى مالحظة �أنه بالن�سبة �إلى اتفاقية نقل التقنية هذه فقد مت الآن �إحالل
�صدارة (كمرخ�ص له) حمل املرخ�ص له.
نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جوزيف ماي�سرن و�شركاه باحلقوق والرتاخي�ص ذات ال�صلة ب�صناعة ثنائي النيرتوتولوين (.)DNT
المسائل المالية:

مل يتم ت�ضمني الدفع عن املعدات االمتالكية يف املبالغ املطلوب ت�سديدها بالكامل للرتاخي�ص مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جوزيف ماي�سرن و�شركاه.
ومع ذلك ،تت�صور االتفاقية �أن يكون �شراء َ
املرخ�ص له ملعدات امتالكية تابعة ملانح الرتخي�ص من خالل اتفاقية منف�صلة.
اإلنهاء:

لي�س هناك حق لإنهاء االتفاقية ،يف حال ما �إذا قرر املٌح ّكم ب�أن �أحد الأطراف قد خرق االتفاقية الهند�سية املتعلقة اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جوزيف
ماي�سرن و�شركاه.
ضمانات األداء وإجراء اختبارات األداء:

تخ�ضع �ضمانات الأداء وجودة املنتج مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جوزيف ماي�سرن و�شركاه ل�شرط �أن يتم تنفيذ الأعمال الهند�سية التف�صيلية مل�صنع
�إعادة تركيز حم�ض الكربيتيك من قبل مقاول من الباطن يحدده مانح الرتخي�ص مبوجب اتفاقية هند�سية منف�صلة.
اتفاقية نقل التقنية مع شركة ستون آند وبستر الدولية إنك.

الطرفان:

َ
واملرخ�ص له ،وي�شار �إلى كل من مانح الرتخي�ص و املرخ�ص له بـ "طرف" .وتكون �شركة �أرامكو
�شركة �ستون �آند وب�سرت الدولية �إنك( .مانح الرتخي�ص)،
للخدمات بي يف (ولي�س �أرامكو �أوفر �سيز بي يف) طرف ًا يف هذه االتفاقية .يرجى مالحظة �أنه بالن�سبة �إلى اتفاقية نقل التقنية هذه فقد مت الآن �إحالل �صدارة
(كمرخ�ص له) حمل املرخ�ص له.
نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة �ستون �آند وب�سرت باحلقوق والرتاخي�ص ذات ال�صلة بالبنزين احلراري ( ،)Pygasوهدرجة املواد املعادة الت�شكيل لإنتاج
البنزين احلراري املعالج بالهيدروجني ،و�إنتاج خليط ريفورميت ) .(C )/(C ) + (C
8

5

4

المسائل المالية:

مل يتم ت�ضمني الدفع عن املعدات التي متلك حقوقها يف الدفعات املطلوب ت�سديدها بالكامل لرتخي�ص نقل التقنية مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة
�ستون ووب�سرت .ومع ذلك ،تت�صور اتفاقية نقل التقنية مع �شركة �ستون ووب�سرت �أن يقوم َ
املرخ�ص له ب�شراء املُحفّز الذي متتلكه مبوجب اتفاقية منف�صلة.
المسؤوليات:

مت حتديد امل�س�ؤولية مبوجب �أحكام معينة كم�سئولية منفردة مع معاجلة ح�صرية.
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اإلنهاء:

لي�س هناك حق يف �إنهاء االتفاقية يف حال ما �إذا قرر املٌح ّكم �أن �أحد الأطراف قد خرق االتفاقية الهند�سية املتعلقة باتفاقية نقل التقنية مع �شركة �ستون �أند
وب�سرت على �أ�سا�س عدم الدفع �أو الإخالل بالتزامات ال�سرية.
ضمانات األداء وإجراء اختبارات األداء:

�إذا مت حتديد �أن ثمة حاجة ملحفز حمدد لإجراء اختبارات الأداء ،فيو ّرد مانح الرتخي�ص املحفز املطلوب ب�شروط متفق عليها .ويطبق �ضمان املحفز الوارد
يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة �ستون ووب�سرت.
اتفاقية نقل التقنية مع شركة ثايسنكروب أودي ذات مسؤولية محدودة ()THYSSENKRUPP UHDE GMBH
(اتفاقية نقل التقنية مع شركة ثايسنكروب)

الطرفان:

�شركة ثاي�سنكروب �أودي ذات م�س�ؤولية حمدودة (( )THYSSENKRUPP UHDE GMBHمانح الرتخي�ص) وداو الأوروبية القاب�ضة ،و�شركة �أرامكو
�أوفر�سيز بي يف (مع ًا املرخ�ص له)  ،وي�شار لكل من مانح الرتخي�ص املرخ�ص له بـ "طرف ً" يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة ثاي�سنكروب .يرجى مالحظة �أنه
بالن�سبة �إلى هذه االتفاقية قد مت الآن �إحالل �صدارة (كمرخ�ص له) حمل املرخ�ص له.
نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة ثاي�سنكروب باحلقوق والرتاخي�ص ذات ال�صلة بالتحليل الكهربائي حلم�ض الهيدروكلوريك.
منح الترخيص:

احلقوق املمنوحة مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة ثاي�سنكروب م�شروطة على توقيع وا�ستمرارية �سريان االتفاقية الهند�سية ،واتفاق �شراء بع�ض املعدات
واخلدمات االمتالكية.
المسائل المالية:

مل يتم ت�ضمني الدفع عن املعدات االمتالكية يف الدفعات املطلوب ت�سديدها بالكامل للرتاخي�ص مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة ثاي�سنكروب .ومع ذلك،
تت�صور االتفاقية �أن يتم �شراء هذه املعدات يف اتفاق منف�صل.
اإلنهاء:

لي�س هناك حق لإنهاء االتفاقية يف حال ما �إذا قرر املٌح ّكم �أن �أحد الأطراف قد انتهك االتفاقية الهند�سية املتعلقة باتفاقية نقل التقنية مع �شركة ثاي�سنكروب،
بناء على عدم الدفع �أو انتهاك التزامات ال�سرية.
املرخ�ص له بت�سديد �أي دفعة� ،أو �أن َ
�إذا قرر مانح الرتخي�ص �إنهاء اتفاقية نقل التقنية مع �شركة ثاي�سنكروب ب�سبب ف�شل َ
املرخ�ص له ف�شل يف معاجلة انتهاك
ملمو�س لاللتزامات ال�سرية ،يتوجب على َ
املرخ�ص له وقف ا�ستخدام العملية املرخ�صة.
ضمانات األداء وإجراء اختبارات األداء:

قد تنطبق �أحكام ذات �صلة واردة باالتفاقية الهند�سية امل�صاحبة �أو اتفاقية املعدات االمتالكية (ح�سبما ينطبق ذلك) على التزامات مانح الرتخي�ص مبوجب
�ضمان الأداء و�ضمان جودة املنتج.
اتفاقية نقل التقنية مع شركة تكنيب إيطاليا ()S.P.A

الطرفان:

َ
واملرخ�ص له ،وي�شار �إلى كل من مانح الرتخي�ص و املرخ�ص له بـ "طرف" .وتكون �شركة �أرامكو
�شركة تكنيب �إيطاليا (( .)S.P.Aمانح الرتخي�ص)
للخدمات (ولي�س �شركة �أرامكو �أوفر�سيز بي يف) طرف ًا يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة تكنيب �إيطاليا .يرجى مالحظة �أنه بالن�سبة �إلى هذه االتفاقية قد مت
الآن �إحالل �صدارة (كمرخ�ص له) حمل املرخ�ص له.
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نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة تكنيب �إيطاليا باحلقوق والرتاخي�ص ذات ال�صلة بوحدات التك�سري البخارية.
منح الترخيص:

بدال من الإ�شارة �إلى "احلزمة الهند�سية الأ�سا�سية" ي�شري الرتخي�ص �إلى "احلزمة الهند�سية الأ�سا�سية املمددة".
المسائل المالية:

مل يتم ت�ضمني الدفع عن املعدات االمتالكية يف الدفعات املطلوب ت�سديدها بالكامل للرتاخي�ص مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة تكنيب �إيطاليا .ال
تتطرق ب�شكل �صريح اتفاقية نقل التقنية مع �شركة تكنيب �إيطاليا ل�شراء املعدات االمتالكية.
اإلنهاء:

لي�س هناك حق لإنهاء االتفاقية يف حال ما �إذا قرر املٌح ّكم �أن �أحد الأطراف قد انتهك االتفاقية الهند�سية املتعلقة باتفاقية نقل التقنية مع �شركة تكنيب
�إيطاليا بناء على عدم الدفع �أو انتهاك التزامات ال�سرية.
اتفاقية نقل التقنية مع شركة إسبانيوال دي إنفستجاثيون إي ديساروليو أس أيه (ESPANOLA DE
)INVESTIGACION Y DESARROLLO SA

الطرفان:

�شركة �إ�سبانيوال دي �إنف�ستجاثيون �إي دي�ساروليو �أ�س �أيه (( )ESPANOLA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO SAمانح الرتخي�ص)،
وداو الأوروبية القاب�ضة ،و�شركة �أرامكو �أوفر�سيز بي يف (مع ًا املرخ�ص له) ،وي�شار �إلى كل من مانح الرتخي�ص و املرخ�ص له بـ "طرف".
نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة �إ�سبانيوال باحلقوق والرتاخي�ص ذات ال�صلة ب�إنتاج حم�ض النيرتيك.
المسائل المالية:

مل يتم ت�ضمني الدفع عن املعدات االمتالكية يف الدفعات املطلوب ت�سديدها بالكامل للرتاخي�ص مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة �إ�سبانيوال .ال تتطرق
ب�شكل �صريح اتفاقية نقل التقنية مع �شركة �إ�سبانيوال ب�شراء املعدات االمتالكية.
تعليق وإنهاء االتفاقية:

لي�س هناك حق لإنهاء االتفاقية يف حال ما �إذا قرر املٌح ّكم �أن �أحد الأطراف قد انتهك االتفاقية الهند�سية املتعلقة باتفاقية نقل التقنية مع �شركة �إ�سبانيوال
بناء على عدم الدفع �أو انتهاك التزامات ال�سرية.
ميكن ملانح الرتخي�ص تعليق عمله �إذا تخلف َ
املرخ�ص له عن ت�سديد مبلغ غري متنازع عليه بعد فرتة حمددة من تاريخ ا�ستحقاقه� .شريطة �أن ي�سلم مانح
الرتخي�ص �إ�شعار ًا َ
للمرخ�ص له قبل التعليق.
يجوز َ
للمرخ�ص له� ،إذا ا�ستمر التعليق لأكرث من فرتة حمددة� ،إنهاء اتفاقية نقل التقنية مع �شركة �إ�سبانيوال بناء على �إ�شعار م�سبق.
اتفاقية نقل التقنية مع شركة فورموكس آيه بي (( )FORMOX ABاتفاقية نقل التقنية مع شركة فورموكس)

الطرفان:

�شركة فورموك�س �آيه بي (مانح الرتخي�ص) وداو الأوروبية القاب�ضة ،و�شركة �أرامكو �أوفر�سيز بي يف (مع ًا املرخ�ص لهم) ،وي�شار �إلى كل من مانح الرتخي�ص
و املرخ�ص له بـ "طرف" .يرجى مالحظة �أنه بالن�سبة �إلى هذه االتفاقية قد مت الآن �إحالل �صدارة (كمرخ�ص له) حمل املرخ�ص له.
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نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة فورموك�س باحلقوق والرتاخي�ص ذات ال�صلة بالفورمالني.
المسائل المالية:

مل يتم ت�ضمني الدفع عن املعدات االمتالكية يف الدفعات املطلوب ت�سديدها بالكامل للرتاخي�ص مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة فورموك�س .ومع ذلك
ف�إن �شراء َ
املرخ�ص له لبع�ض املعدات املعينة واملحفزات من مانح الرتخي�ص مبوجب اتفاقيات منف�صلة هو من الأمور املت�صورة يف اتفاقية نقل التقنية مع
�شركة فورموك�س.
اإلنهاء:

لي�س هناك حق لإنهاء االتفاقية يف حال ما �إذا قرر املٌح ّكم �أن �أحد الأطراف قد انتهك االتفاقية الهند�سية املتعلقة باتفاقية نقل التقنية مع �شركة فورموك�سبناء
على عدم الدفع �أو انتهاك التزامات ال�سرية.
اتفاقية نقل التقنية مع شركة جي تي سي للتقنية أل بي ()GTC TECHNOLOGY LP

الطرفان:

َ
واملرخ�ص له ،وي�شار �إلى كل من مانح الرتخي�ص و املرخ�ص له بـ "طرف" .وتكون �شركة
�شركة جي تي �سي للتقنية الأمريكية �أل �أل �سي (مانح الرتخي�ص)
�أرامكو للخدمات (ولي�س �أرامكو �أوفر �سيز بي يف) طرف ًا يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جي تي �سي  .يرجى مالحظة �أنه بالن�سبة �إلى هذه االتفاقية قد مت
الآن �إحالل �صدارة (كمرخ�ص له) حمل املرخ�ص له.
نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جي تي �سي باحلقوق والرتاخي�ص ذات ال�صلة بعملية ( )GT-BTXلال�ستخال�ص بالتقطري.
المسائل المالية:

مل يتم ت�ضمني الدفع عن املعدات االمتالكية يف الدفعات املطلوب ت�سديدها بالكامل للرتاخي�ص مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جي تي �سي .ومع
ذلك ،ف�إن �شراء َ
املرخ�ص له لبع�ض املواد املذيبة واملعدات من مانح الرتخي�ص مبوجب اتفاقيات منف�صلة هو من الأمور املت�صورة يف اتفاقية نقل التقنية
مع �شركة جي تي �سي.
التعدي على حقوق الملكية الفكرية:

يتوجب على َ
املرخ�ص له �ضمان مانح الرتخي�ص �ضد املطالبات واخل�سائر التي تن�ش�أ عن دعاوى التعدي من طرف ثالث فيما يتعلق بالت�صاميم� ،أو املعلومات،
�أو العمليات التي قدمت �إلى مانح الرتخي�ص من قبل َ
املرخ�ص له مع اخل�ضوع ل�سقف مايل.
اإلنهاء:

لي�س هناك حق لإنهاء الإتفاقية يف حال ما �إذا قرر املٌح ّكم �أن �أحد الأطراف قد انتهك االتفاقية الهند�سية املتعلقة باتفاقية نقل التقنية مع �شركة جي تي �سي
بناء على عدم الدفع �أو انتهاك التزامات ال�سرية.
ضمانات األداء وإجراء اختبارات األداء:

ي�ضمن مانح الرتخي�ص �أن تلبي الوحدة معايري �أداء معينة ،و�ضمانات جودة املنتج مل تظهر يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جي تي �سي.
اتفاقية نقل التقنية مع شركة كيلوج براون آند رووت ()KELLOGG BROWN & ROOT

الطرفان:

كيلوج براون �آند رووت (مانح الرتخي�ص)َ ،
واملرخ�ص له ،وي�شار �إلى كل من مانح الرتخي�ص و املرخ�ص له بـ "طرف"  .وتكون �شركة �أرامكو للخدمات (ولي�س
�أرامكو �أوفر �سيز) طرف ًا يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة كيلوج براون �آند رووت .يرجى مالحظة �أنه بالن�سبة �إلى هذه االتفاقية قد مت الآن �إحالل �صدارة
(كمرخ�ص له) حمل املرخ�ص له.
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نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة كيلوج براون �آند رووت باحلقوق والرتاخي�ص ذات ال�صلة ب�صناعة الأنيلني.
منح الترخيص:

ي�سمح الرتخي�ص املمنوح مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة كيلوج براون �آند رووت ببيع املنتجات املرخ�صة يف �أي مكان يف العامل ،با�ستثناء �أمريكا
ال�شمالية.
بدال من الإ�شارة �إلى "احلزمة الهند�سية الأ�سا�سية" ي�شري الرتخي�ص �إلى "احلزمة الهند�سية الأ�سا�سية املمددة".

المسائل المالية:

مل يتم ت�ضمني الدفع عن املعدات االمتالكية يف الدفعات املطلوب ت�سديدها بالكامل للرتاخي�ص مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة كيلوج براون �آند رووت.
كما مل تتطرق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة كيلوج براون �آند رووت ب�شكل �صريح ل�شراء املعدات االمتالكية.
ت�ضمنت اتفاقية نقل التقنية مع �شركة كيلوج براون �آند رووت على مفهوم "الأ�سعار القابلة للإرجاع" الذي ين�ص على �أن يقوم َ
املرخ�ص له بتعوي�ض مانح
الرتخي�ص نظري م�شاركة مانح الرتخي�ص (�أو اجلهات التي قامت برتخي�ص التقنية) ،يف بع�ض الأن�شطة ،مثل التدريب و�إجراء اختبارات الأداء.
اإلنهاء:

لي�س هناك حق لإنهاء الإتفاقية يف حال ما �إذا قرر املٌح ّكم �أن �أحد الأطراف قد انتهك االتفاقية الهند�سية املتعلقة اتفاقية نقل التقنية مع �شركة كيلوج براون
�آند رووت بناء على عدم الدفع �أو انتهاك التزامات ال�سرية.
�إذا �أنهى املرخ�ص اتفاقية نقل التقنية ب�سبب خرق مادي لالتفاقية من قبل املرخ�ص له ،با�ستثناء عدم ت�سديد �أي جزء من ر�سوم الرخ�صة .يحق للمرخ�ص
له اال�ستمرار يف ا�ستخدام العملية املرخ�ص لها �أثناء التحكيم ،ومن ثم يتعني على املرخ�ص له االلتزام بقرار التحكيم (�أو قرار املحكمة)� .إذا �أنهى املرخ�ص
اتفاقية نقل التقنية ب�سبب عدم ت�سديد �أي جزء من ر�سوم الرخ�صة� ،سيتم �إنهاء حقوق املرخ�ص له وعلى املرخ�ص له وقف ا�ستخدام العملية املرخ�ص لها.
اتفاقيات توريد المحفزات

دخلت �صدارة �أو �ستدخل يف اتفاقيات توريد املحفزات مع عدد من الأطراف املقابلة مت و�صفهم يف ق�سم " نظرة عامة على ال�صناعة  -توريد املحفزات" من
هذه الن�شرة .تو�ضح هذه االتفاقيات الأحكام وال�شروط التي مبوجبها �ستقوم �صدارة ب�شراء مك ّونات املحفزات االمتالكية اخلا�صة بامل�شروع.
�سوف تربم �صدارة وكيانات داو ذات ال�صلة (اتفاقيات توريد املحفزات مع داو) املتعلقة بتقنيات داو التالية�( :أ) حملول البويل �إثيلني (( )PEب)
�أمينات الإيثلني (( ،)EAج) حملول املطاط ال�صناعي( ،د) �أك�سيد الإيثيلني (( ، )™RMETEO 200هـ) �أك�سيد الربوبيلني ( ،)HPPOو(و) البوليوالت
(.)Polyols
األطراف:

يتم �إبرام كل من االتفاقيات التي تتعلق بتوريد حمفزات حملول البويل �إثيلني وحمفزات حملول املطاط ال�صناعي وحمفزات �أك�سيد الإيثيلني بني �شركة داو
(البائع) و�صدارة (امل�شرتي) ،وي�شار �إليهما جمتمعني بـ الأطراف ،و�إلى �أي منهما بـ الطرف.
يتم �إبرام كل من االتفاقيات التي تتعلق بتوريد حمفزات �أي من �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي وحمفزات البوليوالت ،بني �شركة داو الأوروبية
القاب�ضة (البائع) ،و�صدارة (امل�شرتي) ،وي�شار �إليهما جمتمعني بـ الأطراف ،و�إلى �أي منهما بـ الطرف.
الغرض:

حتدد اتفاقيات داو لتوريد املحفزات ال�شروط التي يجب �أن يزود البائع مبوجبها جميع متطلبات امل�شرتي ل�شراء بع�ض املواد املحفزة ومكونات املحفزات
(حيثما ينطبق) (املحفزات) االمتالكية اخلا�صة بداو لإنتاج منتج مرخ�ص (وفق ما مت تعريفه يف اتفاقية ترخي�ص التقنية ذات ال�صلة) يف امل�صنع.
مدة االتفاقية:

تنتهي مدة �أي من اتفاقيات داو اخلا�صة بتوريد املحفزات (بخالف اتفاقية توريد �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي  ،واتفاقية توريد البوليوالت)
بعد  20عاما من تاريخ توقيعها ،ومتدد بعد ذلك �سنوي ًا وب�شكل تلقائي ،ما مل يقدم �أي من الطرفني �إ�شعار خطي للطرف الآخر يطلب فيه �إنهاء االتفاقية قبل
� 36شهر َا من تاريخ انتهاء مدة االتفاقية الأ�صلية� ،أو فرتة متديدها.
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تنتهي اتفاقية توريد �أك�سيد الربوبلني الهيدروجيني الربوك�سيدي بعد  20عام ًا من تاريخ ت�سليم �أول كمية من املحفز .ومتدد بعد ذلك �سنوي ًا وب�شكل تلقائي،
ما مل يقدم امل�شرتى �إ�شعار خطي يطلب فيه �إنهاء االتفاقية قبل ما ال يقل عن � 12شهر َا من تاريخ انتهاء مدة االتفاقية الأ�صلية� ،أو مدة التمديد� ،أو ما مل يقدم
البائع �إ�شعار خطي يطلب فيه �إنهاء االتفاقية قبل ما ال يقل عن � 24شهر َا من تاريخ انتهاء مدة االتفاقية الأ�صلية� ،أو مدة التمديد .
وتنتهي اتفاقية توريد البوليوالت يف الذكرى ال�سنوية اخلام�سة لتاريخ بدء ت�شغيل امل�صنع .ومتدد بعد ذلك �سنوي ًا وب�شكل تلقائي ،ما مل يقدم �أي من الطرفني
�إ�شعار خطي للطرف الآخر يطلب فيه �إنهاء االتفاقية قبل � 18شهر َا من تاريخ انتهاء مدة االتفاقية الأ�صلية� ،أو مدة التمديد.
تنتهي مدة كل من اتفاقيات توريد املحفزات فور انتهاء اتفاقية ترخي�ص التقنية املتعلقة بها.
التزامات التوريد:

البائع غري ملزم بتوريد املحفزات بكميات �أكرث من الكميات املحددة ،ما مل يوافق البائع على ذلك عقب ت�سلمه �إ�شعار من امل�شرتي قبل فرتة ال تقل عن
� 24شهر ًا .با�ستثناء ما يتعلق بـتوريد �أك�سيد الربوبلني الهيدروجيني الربوك�سيدي� ،إذا زادت متطلبات امل�شرتي عن الكميات املحددة يف اتفاقية داو لتوريد
املحفزات (والتي ميكن زيادتها ح�سب االتفاق) ،ينبغي �أن يتعاون البائع وامل�شرتي بطريقة جتارية معقولة لتبية طلب امل�شرتى للكميات الإ�ضافية .ت�شتمل
اتفاقية توريد الربوبلني الهيدروجيني الربوك�سيدي ،على املتطلبات الحتياط للقدرات الإ�ضافية للمحفزات.
يجب �أن يقدم امل�شرتي �إ�شعار ًا حمدد ًا م�سبق ًا �إلى البائع يحدد فيه احتياجاته من املحفز.
تتوقف واجب تلبية البائع لأمر �شراء املحفزعلى (�أ) فيما يتعلق باتفاقية توريد حمفزات حماليل البويل �إثيلني وحمفز املطاط ال�صناعي ،تو ّفر ما يكفي من
حاويات امل�شرتي لتلبية �أمر ال�شراء( ،ب) بالن�سبة �إلى اتفاقية توريد حمفز الأمينات ،تقدمي امل�شرتي ملا يكفي من الرينيوم مل�ص ّنع املحفّز املعني يف موعد
حمدد قبل تاريخ ت�سليم طلب ،و(ج) بالن�سبة �إلة اتفاقية توريد حمفز �أك�سيد الإثيلني ،موافقة امل�شرتي على املحتوى الف�ضي يف موعد حمدد �سابق لتاريخ
ت�سليم الطلب.
يف حالة حدوث �أي عجز يف الإمدادات ،يلبي البائع� ،أو �أو يعمل على تلبية مورده طلبات امل�شرتي على �أ�سا�س الإن�صاف مع مرافق �إنتاج البائع الأخرى التي
ت�ستخدم نف�س املحفزات.
السعر:

حتدد كل اتفاقية توريد حمفزات �سعر ًا عرفي ًا للمحفز.
التزامات البائع:

يجب على املورد �شحن املحفز املطابق املوا�صفات الواردة يف اتفاقية التوريد املحفزات داو ذات ال�صلة ،وبالكميات والتاريخ املحدد للت�سليم .و�أن يقوم بنقل
امللكية يف كل حمفز خالي ًا من �أي عبء قانوين� .أما فيما يتعلق اتفاقية التوريد احلفز �أك�سيد الإثيلني ،ي�ضمن البائع �أي�ضا �أن الطلب االبتدائي الذي قدمه
امل�شرتي لأول �شحنة من ت�ستخدم يف امل�صنع �سوف حتقق االنتقائية امل�ضمونة املطلوبة من اتفاقية توريد حمفزات �أك�سيد الإثيلني خالل الت�شغيل التجريبي.
�أما بالن�سبة �إلى اتفاقية توريد حمفزات البوليوالت ،يجب �أن يوفر البائع للم�شرتي معيار ًا ال�ستخدامه يف �إجراءات معاينة الكميات املن�صو�ص عليها يف
اتفاقية توريد حمفزات البوليوالت.
حوادث اإلنهاء:

يجوز للبائع �إنهاء �أي اتفاقية توريد حمفزات داو على الفور للأ�سباب التالية بعد تقدمي �إ�شعار خطي:
(�أ)انتهاك امل�شرتي اللتزامات ال�سداد مبوجب اتفاقية توريد حمفزات داو تلك� ،أو حدوث انتهاك مادي ملمو�س اللتزامات ال�سرية� ،أكده قرار التحكيم،
ومل تتم معاجلته خالل  60يوما من تاريخ القرار التحكيمي.
(ب)�شراء امل�شرتي للمحفز� ،أو حمفز م�شرتك �آخر ا�ستبداال للمحفزلإنتاج املنتجات املرخ�صة با�ستخدام العملية املرخ�صة من مورد �آخر غري البائع
(با�ستثناء ما هو م�سموح به).
(ج)وقف البائع لأعماله اخلا�صة بت�صنيع حمفز� ،أو العمل على �صناعة حمفز (�أو فيما يتعلق باتفاقية توريد حمفزات �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني
الربوك�سيدي فقط ،وقف ت�صنيع �أو بيع املحفز).
يجوز للم�شرتي �إنهاء اتفاقية توريد حمفزات داو بعد تقدمي �إ�شعار خطي مدته  60يوما (�أو مدته  30يوم ًا يف حالة اتفاقيات توريد حمفزات �أك�سيد الربوبيلني
الهيدروجيني الربوك�سيدي الأمينات �أك�سيد الإثيلني)� ،إذا انتهك البائع التزاماته اخلا�صة بالتوريد املن�صو�صة باتفاقية توريد حمفزات داو تلك.
يف ظل ظروف حمددة ،يف حال ف�شل البائع يف متديد اتفاقية توريد حمفزات� ،أو �أنه �أوقف ن�شاطه اخلا�ص بت�صنيع املحفز ،يجوز للبائع �إما �إجراء ترتيبات
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لت�صنيع املحفز من قبل طرف ثالث� ،أو توفري معلومات كافية لتمكني امل�شرتي من ت�صنيع املحفزبنف�سه� ،أو من قبل �آخرين .ويف كل حالة ،دون �أن يرتتب على
البائع التزامات �أخرى فيما يتعلق باملحفز املوقف ت�صنيعه.
أحداث القوة القاهرة:

ت�شتمل اتفاقيات توريد املحفزات مع داو تعريف ًا متعارف ًا عليه حلدث القوة القاهرة .يف حالة وقوع حادثة قوة قاهرة مما ذكر ت�ؤثر ب�شكل جوهري على جميع
التزامات �أحد الطرفني �أو كليهما ،يتم متديد مدة اتفاقية توريد حمفزات داو لفرتة م�ساوية لتلك الفرتة التي تعذر �أو ت�أخر خاللها �أداء هذه االلتزامات،
(يجب �أال تتجاوز � 12شهرا) .لن يعفي حادث القوة القاهرة مما ذكر �أي طرف من التزامات الت�سديد.
المسؤولية:

تقت�صر و�سيلة جرب ال�ضرر احل�صرية املتاحة للم�شرتي م�س�ؤولية املورد الوحيدة على الإخالل باتفاقية توريد حمفزات داو (مبا يف ذلك انتهاك ال�ضمان،
والإهمال ،وامل�س�ؤولية املطلقة ،با�ستثناء االنتهاك الناجم عن �سوء �سلوك املورد املتعمد) على مل يلي�( :أ) وجود خيار لدى البائع يف �أحد الإجراءات التالية:
( )1ا�ستبدال املحفز مو�ضوع االنتهاك )2( ،ح�سم مقبول للطرفني لأ�سعار م�شرتيات املحفز يف امل�ستقبل� ،أو (� )3إعادة ت�سديد ثمن ال�شراء املدفوع للمحفز
مو�ضوع االنتهاك ،و(ب) و�سائل اجلرب املن�صو�ص عليها يف اتفاقية توريد حمفزات داو يف حالة رغبة �أحد الطرفني يف �إنهاء االتفاقية مبوجب �أ�سباب حمددة.
يتم التنازل عن �أي مطالبات مل تقدم من قبل امل�شرتي بحلول �أ�سبق املوعدين التاليني 60 :يوم ًا بعد �أن يكون قد منا �إلى علمه� ،أو يفرت�ض ب�شكل معقول �أن
يكون قد منا �إلى علمه وجود املطالبة� ،أو بعد �سنة من ت�سليم املحفز مو�ضوع املطالبة .
الخسائر التبعية:

لن يتحمل �أي من الطرفني امل�س�ؤولية جتاه الآخر عن �أي خ�سائر غري مبا�شرة �أو تبعية (مبا يف ذلك �أي فوات �أرباح �أو مكا�سب متوقعة).
القانون الحاكم:

تخ�ضع اتفاقيات توريد حمفزات داو للقانون الإجنليزي.
السرية:

تنطبق �شروط اتفاقية ال�سرية ال�شاملة ( )OCAعلى اتفاقيات توريد حمفزات داو (با�ستثناء اتفاقية توريد حمفز �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني
الربوك�سيدي) .تنطبق �شروط التزامات ال�سرية الواردة يف اتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي على اتفاقية توريد حمفز
�أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي ( .)TLAتعد املحفزات مواد �سرية وتخ�ضع لل�شروط اخلا�صة بعدم التحليل مبوجب اتفاقية ال�سرية ال�شاملة
( ،)OCAواملحفزات مبوجب اتفاقية توريد حمفز �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي تعترب معلومات �سرية كما هو معرف يف اتفاقية توريد
حمفز �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيديوال يجوز ا�ستخدامها لال�ستخدام امل�ستثنى مبوجب اتفاقية توريد حمفز �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني
الربوك�سيدي .
حل المنازعات:

ت�شمل اتفاقيات توريد حمفزات داو �إجراءات حل املنازاعات واال�ستعانة باخلرباء ،والتي تن�ص على �إجراء مفاو�ضات �أولية ،ومن ثم ،عند ال�ضرورة ،يكون
قرار التحكيم النهايي امللزم ال�صادر عن هيئة حتكيم مت�ألفة من ثالثة حمكمني يف لندن ،وفق ًا لقواعد غرفة التجارة الدولية ،نهائي وملزم .هناك �أحكام
تن�ص على �ضم منازعات مبنازعات �أخرى مبوجب اتفاقيات �أخرى متعلقة بامل�شروع .كما �أن هنالك بنود معينة متفق عليها يبت فيها خبري ينبغي �إدارة بته
وفق قواعد غرفة التجارة الدولية املتعلقة.
الضمانات:

ت�ضمن داو الأوروبية القاب�ضة �أداء والتزامات الت�سديد اخلا�صة ب�شركة داو �أوروبا ( )GmbHفيما يتعلق ب�أي من اتفاقيات توريد املحفزات مبوجب �ضمانات
منف�صلة .وت�ضمن �شركة داو �أداء والتزامات الت�سديد ل�شركة داو �أوروبا ( )GmbHمبوجب �ضمانات منف�صلة.
اتفاقية نظم وأدوات التشغيل من داو ()OSTA

الطرفان:

َ
(املرخ�ص له).
داو الأوروبية القاب�ضة (مانح الرتخي�ص) و�صدارة
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الغرض:

وفق ًا التفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل من داو ،مينح مانح الرتخي�ص ،للطرف َ
املرخ�ص له احلق يف ا�ستخدام بع�ض �إجراءات العمل ،و�أ�ساليب العمل التجاري،
ومعايري الت�صميم ،وغريه من نظم وادوات الت�شغيل املتعلقة بتنظيم و�إدارة �إنتاج الكيماويات (ي�شار �إليها بـ "نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو").
القانون الحاكم:

تخ�ضع اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل من داو للقانون الإجنليزي.
مدة االتفاقية:

ي�سري مفعول اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل من داو من تاريخ �إبرامها ،وتنتهي يف التاريخ الأقرب من:
(�أ)التاريخ الذي يحل تالي ًا من:
.1الذكرى الـ  15من ذلك التاريخ.
.2التاريخ الذي ال يعود فيه �شريك داو امل�ؤ�س�س �شريك ًا يف مانح الرتخي�ص (�أيهما �أبعد).
(ب)التاريخ الذي ال يعود فيه �شريك داو امل�ؤ�س�س �شريك ًا يف مانح الرتخي�ص ،نتيجة ت�سليم �إ�شعار البيع ل�شريك �أرامكو ال�سعودية امل�ؤ�س�س مبوجب
اتفاقية ال�شركاء.
نطاق الحقوق الممنوحة بموجب اتفاقية نظم وأدوات التشغيل من داو:

مينح مانح الرتخي�ص َ
للمرخ�ص له والأ�شخا�ص الواردة �أ�سما�ؤهم �أدناه احلق غري احل�صري والرخ�صة ال�ستخدام نظم ومعدات الت�شغيل اخلا�صة بداو (مبا
يف ذلك �أي نظم و�أدوات ت�شغيل خا�صة بداو قدمت قبل بدء نفاذ اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل) لت�صميم وبناء وت�شغيل و�صيانة املرافق اململوكة بالكامل
للطرف َ
املرخ�ص له� ،أو لل�شركات التابعة له (املرافق املفو�ضة) .ي�شمل املنح ترخي�ص ًا مبوجب حقوق الطبع والن�شر بن�سخ املواد ذات ال�صلة ،وتوزيعها على
الأ�شخا�ص الواردة �أ�سما�ؤهم �أدناه ،وحق تعديلها لال�ستخدام من قبل الأ�شخا�ص املدرجة �أ�سما�ؤهم �أدناه.
املرخ�ص له( ،ب) ال�شركات التابعة اململوكة بالكامل َ
تنطبق احلقوق املمنوحة من قبل مانح الرتخي�ص على ما يلي�( :أ) َ
للمرخ�ص له( ،ج) الأ�شخا�ص الذين
يقدمون اخلدمات مبوجب اتفاقية اخلدمات العامة الذين لديهم احلاجة ملعرفة نظم و�أدوات الت�شغيل ذات ال�صلة �أثناء تقدميهم هذه اخلدمات ،و(د)
موظفي املرخ�ص له ،وموظفي ال�شركات التابعة اململوكة بالكامل له ،وموظفي مانح الرتخي�ص وال�شركات املنت�سبة له املعارين �إلى َ
املرخ�ص له ،وموظفي
�شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركاتها التابعة املعارين �إلى َ
املرخ�ص له.
يجوز َ
للمرخ�ص له �أي�ضا الإف�صاح عن العنا�صر الفردية من نظم و�أدوات الت�شغيل للمقاولني العاملني معه مع مراعاة خ�ضوعهم ل�شروط ال�سرية ذات ال�صلة،
ولكن يجب �أال يك�شف لهم كامل نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو � ،أو املواد امل�ساندة ذات ال�صلة لأي مقاول دون موافقة مانح الرتخي�ص.
ال تعترب احلقوق املمنوحة من قبل مانح الرتخي�ص قابلة الرتخي�ص من الباطن من قبل املرخ�ص له� ،إال �أنه يجوز منح ترخي�ص من الباطن �إلى �شركة �أرامكو
ال�سعودية� ،أو �شركاتها املنت�سبة لت�شغيل مرفق مفو�ض مع اخل�ضوع لأحكام ال�سرية املنا�سبة .على �أنه ي�شرتط يف حال عدم وجود موافقة من مانح الرتخي�ص،
�أال ي�شارك املرخ�ص له من الباطن ب�شكل ملمو�س يف ت�صنيع املنتجات يف املرفق املفو�ض� ،أو يف الرتخي�ص لأطراف ثالثة بتقنيات الت�صنيع امل�ستخدمة يف
املرافق املفو�ضة.
يجب �أن ت�شتمل نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو واملقدمة من مانح الرتخي�ص مبوجب اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل على �أحدث نظم و�أدوات الت�شغيل
اخلا�صة بداو كما يف تاريخ بدء �سريان االتفاقية .يتحمل مانح الرتخي�ص امل�س�ؤولية عن تكلفة ت�صحيح �أي �إغفال� ،أو ق�صور يف نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة
بداو والناجتة عن خط�أ مانح الرتخي�ص� ،أو ممثليه.
ينبغي على مانح الرتخي�ص �أن يقدم للمرخ�ص له حزمة من �أدوات التمكني والتدريب املحددة يف اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل.
التحسينات:

ت�شتمل اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل من داو على �شروط معينة تتعلق بالتعديالت� ،أو التحديث� ،أو التح�سني لبع�ض �أ�ساليب العمل املحددة يف تلك االتفاقية.
يتوجب على طريف االتفاقية �أن يتبادال ر�سمي ًا املعلومات حول هذه التح�سينات مبعدل ال يزيد عن مرة يف ال�سنة ما مل ين�ص �أو يتفق على خالف ذلك.
مينح مانح الرتخي�ص للطرف َ
املرخ�ص له رخ�صة �شاملة ،الرجعة فيها ،وغري ح�صرية ،وبدون ر�سوم ال�ستخدام حت�سينات مانح الرتخي�ص يف املرافق
املفو�ضة� ،شريطة �أن يكون لدى مانح الرتخي�ص احلق يف منح مثل هذا الرتخي�ص دون موافقة� ،أو دفع تعوي�ضات لأي طرف ثالث .يجوز للطرف َ
املرخ�ص
له الك�شف والرتخي�ص من الباطن لتح�سينات مانح الرتخي�ص للأطراف َ
املرخ�ص لهم احلايني وامل�ستقبلني با�ستخدام نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو.
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مينح مانح الرتخي�ص املرخ�ص له وال�شركات املنت�سبة له ترخي�ص ًا �شام ًال الرجعة فيه ،وغري ح�صري ،وبدون ر�سوم ال�ستخدام حت�سينات مانح الرتخي�ص يف
�أي مرفق ميلكه َ
املرخ�ص له� ،أو �أي من ال�شركات املنت�سبة له.
يك�شف كل طرف ويرخ�ص التح�سينات كما هي ،وبدون �ضمانات.
التعاقد من الباطن:

يجوز َ
للمرخ�ص له حتويل التزاماته بالتعاقد من الباطن مع �أي من ال�شركات املنت�سبة له� ،أو (مبوافقة مانح الرتخي�ص) �إلى �أي مقاول م�ؤهل �آخر.
ال يلزم احل�صول على موافقة املرخ�ص له لتعاقد مانح الرتخي�ص من الباطن مع موظفي املقاولني الذين يعملون حتت �إدارته وب�إ�شراف مانح الرتخي�ص ،على
الرغم من �أن مانح الرتخي�ص �سيظل م�سئوال عن �أداء و�أن�شطة ه�ؤالء املوظفني كما لو كانوا موظفي مانح الرتخي�ص.
حقوق الملكية الفكرية:

ميلك مانح الرتخي�ص وال�شركات املنت�سبة له جميع امللكية الفكرية يف نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو املن�صو�ص عليها يف اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل
من داو .و�سيمتلك مانح الرتخي�ص وال�شركات املن�سبة له �أي�ض ًا كافة الن�سخ وتعديالت ،واالعمال اال�شتقاقية اخلا�صة بنظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو،
ف�ض ًال عن التح�سينات التي يطورها مانح الرتخي�ص وال�شركات املنت�سبة له.
�سوف ميلك املرخ�ص له نظم و�أدوات الت�شغيل من داو ( )OSTاملحلية للمرخ�ص له وامل�ستندات املتعلقة بها ،مبا يف ذلك �أي �أعمال ن�سخ� ،أو تكييف �أو ا�شتقاق
من نظم و�أدوات الت�شغيل من داو ( )OSTAاملحلية للمرخ�ص له �إ�ضافة �إلى حت�سينات يطورها املرخ�ص له.
التسديد والدفعات:

يجب �أن ي�سدد املرخ�ص له ملانح الرتخي�ص ر�سوم الرتخي�ص كمبلغ مقطوع مقابل احلقوق والرتاخي�ص املمنوحة مبوجب اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل
اخلا�صة بداو.
�سوف ي�سدد َ
املرخ�ص له ملانح الرتخي�ص املبالغ الالزمة لتغطية نفقات ال�سفر واملعي�شة ملمثلي مانح الرتخي�ص التي يتكبدها عند تقدمي خدمات نقل نظم
و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو �إلى املرخ�ص له ،على النحو املحدد يف اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل � ،إذا ا�ستلزمت عمليات النقل �سفر ممثلي مانح الرتخي�ص
بعيد َا عن موطنهم.
السرية:

تعد جميع املواد التي ت�شملها اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو معلومات فنية �سرية تغطيها اتفاقية ال�سرية ال�شاملة ( .)OCAتعرتف اتفاقية نظم
و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو ب�أن بع�ض نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو قد تتطلب ح�صول مانح الرتخي�ص على ترخي�ص م�ستقل من طرف ثالث ،ويف
هذه احلالة ينبغي �أن يحدد مانح الرتخي�ص هذه املواد (واجلهة التي ترخ�صها) للطرف َ
املرخ�ص له.
المسؤولية والضمانات:

يقدم كل من الطرفني �ضمان ًا متباد ًال للطرف الآخر فيما يتعلق باملطالبات وامل�س�ؤولية النا�شئة عن املر�ض� ،أو الإ�صابة� ،أو الوفاة� ،أو الأ�ضرار يف املمتلكات،
املرتتبة يف كل حالة على املوظفني اخلا�صني به وغريهم من املمثلني والناجمة عن �أداء الطرف ال�ضامن مبوجب اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو،
�أو ت�شغيل املرافق املفو�ضة.
وب�شكل منف�صل ،تن�ص اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو على �أن املرخ�ص له يتحمل املخاطر الناجمة عن �أي �ضرر� ،أو خ�سارة يف املمتلكات التي
تخ�ضع ل�سيطرته �أو ل�سيطرة �أي من الأ�شخا�ص املرتبطني ،والتي تن�ش�أ عن ت�شغيل املرافق املفو�ضة� ،أو ا�ستخدام نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو بوا�سطة
املرخ�ص له� ،أو الأ�شخا�ص املرتبطنيُ .يخلي َ
َ
املرخ�ص له مانح الرتخي�ص والأ�شخا�ص املرتبطني به عن �أي م�سئولية عن تلك الأ�ضرار� ،أو اخل�سارة.
وتن�ص اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو �أي�ضا على �أن ي�ضمن املرخ�ص له مانح الرتخي�ص والأ�شخا�ص املرتبطني به �ضد جميع املطالبات املتعلقة
بامل�س�ؤولية� ،أو اخل�سارة الناجتة عن ت�شغيل املرافق املفو�ضة� ،أو ا�ستخدام نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو بوا�سطة َ
املرخ�ص له �أو الأ�شخا�ص املرتبطني
به� ،أو تلك الناجتة عن الت�صنيع �أو اال�ستخدام �أو الت�سويق �أو البيع �أو الت�صرف يف �أي منتجات م�صنوعة يف املرافق املفو�ضة .و�إلى احلد الذي حتدث فيه
ازدواجية بني هذه ال�ضمانات مع ال�ضمانات ذات ال�صلة باتفاقيات داو لت�سويق املنتجات (� ،)PMLAأو مع اتفاقية داو اخلا�صة برتخي�ص التقنية� ،أو مع
اتفاقية ال�شركاء ،ال ميكن َ
للمرخ�ص له التقدم ب�أي مطالبة مبوجب ذلك.
ال ينطبق �إخالء امل�س�ؤولية وال�ضمانات �أعاله على �أي خ�سارة �أو م�سئولية تن�ش�أ ب�شكل مبا�شر من �سوء الت�صرف املتعمد من طرف امل�ضمون �أو الأ�شخا�ص
املرتبطني به.
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تت�ضمن اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل اال�ستثناء املتبادل مل�س�ؤولية كال الطرفني عن اخل�سائر التبعية.
تتمثل و�سيلة اجلرب الوحيدة املتاحة للمرخ�ص له يف حال انتهاك مانح الرتخي�ص لل�ضمان هي �إعادة �أداء االلتزامات ذات ال�صلة.
يخ�ضع �إجمايل امل�س�ؤولية التي يتحملها مانح الرتخي�ص والأ�شخا�ص املرتبطني به النا�شئة عن اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو والن�شاطات ذات
ال�صلة بها �إلى �سقف حمدد.
االنتهاكات وإنهاء االتفاقية

يجوز ملانح الرتخي�ص �إنهاء اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو بعد انق�ضاء فرتة  60يوم ًا مل يتم خاللها معاجلة انتهاك َ
املرخ�ص له ب�شكل مادي
ملمو�س ل�شروط الت�سديد� ،أو التزامات ال�سرية� ،أو �إذا حدث � ،أثناء حيازة مانح الرتخي�ص �أو �شركة منت�سبة له م�صالح حقوق ملكية يف املرخ�ص له ،منع
�شركة �أرامكو ال�سعودية ب�شكل غري معقول جتديد اتفاقية توريد لقيم الإيثان (� )EFSAأو اتفاقية توريد لقيم النفتا (.)NFSA
�إذا مت �إنهاء اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو لأي من هذه الأ�سباب ،يفقد املرخ�ص له حقوقه يف ا�ستخدام نظم ومعدات الت�شغيل اخلا�صة بداو،
واملواد امل�ساندة ذات ال�صلة .كما �أن �أي التزامات �أخرى من قبل مانح الرتخي�ص� ،أو ال�شركات املنت�سبة له لتقدمي املزيد من اخلدمات ذات ال�صلة باتفاقية
نظم و�أدوات الت�شغيل املذكورة مبوجب اتفاقية خدمات منف�صلة ،ميكن �إنها�ؤها بعد تقدمي �إ�شعار بذلك �إلى َ
املرخ�ص له مدته  90يوما.
تن�ص اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو �صراحة ب�أن ا�ستخدام املرخ�ص له� ،أو ال�شركات املنت�سبة له ،لأي من نظم ومعدات الت�شغيل اخلا�صة بداو،
�أو �أي حت�سينات� ،أو معلومات �سرية ملانح الرتخي�ص� ،أو ال�شركات املنت�سبة له يف ت�صميم� ،أو بناء� ،أو ت�شغيل� ،أو �صيانة �أي مرفق خالف املرافق املفو�ضة هو
انتهاك جوهري التفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو ،ما مل ي�سمح مانح الرتخي�ص �صراحة بذلك يف اتفاقية �أخرى.
�إذا مت �إنهاء اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل نتيجة لت�سليم �شريك داو امل�ؤ�س�س �إ�شعار بيع ل�شريك �أرامكو ال�سعودية امل�ؤ�س�س مبوجب اتفاقية ال�شركاء ،وجب �أن
يعيد َ
املرخ�ص له فور ًا �إلى مانح الرتخي�ص �أي من نظم ومعدات الت�شغيل اخلا�صة بداو تتعلق بتلك االتفاقية ،عدا تلك غري املخ�ص�صة مبناطق جغرافية
معينة� ،أو لأنواع خم�ص�صة من الأعمال التجارية .ويتوقف انطباق �أحكام اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل املتعلقة با�ستخدام التح�سينات.
القوة القاهرة:

تت�ضمن اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو تعريف ًا متعارف ًا عليه للقوة القاهرة.
حل المنازعات:

ت�شمل اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل اخلا�صة بداو على �إجراءات حل املنازعات واال�ستعانة باخلرباء ،والتي تن�ص على �إجراء املفاو�ضات الأولية ،ومن ثم،
عند ال�ضرورة ،حل نهائي وملزم �صادر من هيئة حتكيم م�ؤلفة من ثالثة �أ�شخا�ص يف لندن ،وفق َا لقواعد غرفة التجارة الدولية .هناك �أحكام تن�ص على �ضم
منازعات مع منازعات مبوجب اتفاقات �أخرى متعلقة بامل�شروع .كما �أن هنالك بنود معينة متفق عليها يبت فيها خبري ينبغي �إدارة قراره وفق قواعد غرفة
التجارة الدولية.
اتفاقية الشركاء

�أبرم �شريك داو و�شريك �أرامكو ال�سعودية اتفاقية ال�شركاء امل�ؤرخة يف � 8أكتوبر 2011م (اتفاقية ال�شركاء) .و�ضعت اتفاقية ال�شركاء �إطار ًا لتحديد م�سائل
معينة تتعلق بامللكية ،مبا يف ذلك هيكل ر�أ�س املال ،وحقوق الت�صويت ،وعمليات نقل الأ�سهم ،وحوكمة ال�شركة.
ت�ضمن �أرامكو ال�سعودية التزامات �شريك �أرامكو ال�سعودية مبوجب اتفاقية ال�شركاء وفق ًا ل�ضمان ال�شركة الأم .وكذلك ت�ضمن داو الأوروبية القاب�ضة التزامات
�شريك داو مبوجب �ضمان ال�شركة الأم .ويتم �ضمان التزامات داو الأوروبية القاب�ضة مبوجب ال�ضمان ال�شركة الأم ذلك من قبل داو مبوجب �ضمان ثانوي.
وافق امل�ساهمون على �أن تكون ل�صدارة مدة ت�سري  99عاما اعتبار ًا من تاريخ اكتمال امل�شروع مبوجب اتفاقيات متويل امل�شروع.
كما ت�ضمنته اتفاقية ال�شركاء �أن ميتلك �شريك �أرامكو ال�سعودية مبدئي ًا  ٪65من �أ�سهم �صدارة ،و�أن ميتلك �شريك داو مبدئي ًا الكمية املتبقية  ٪35من �أ�سهم
"�صدارة" .كما ن�صت اتفاقية ال�شركاء �أي�ض ًا على �أن يبيع �شريك �أرامكو ال�سعودية م�صلحة يف �صدارة ن�سبتها � ٪ 30إلى ال�شركة العامة التي �سيتم �إدراجها
يف ال�سوق املالية (تداول) ب�أ�سرع ما ميكن عملي ًا عقب تاريخ الإقفال املايل ح�سب اتفاقيات متويل امل�شروع .ويح�صل �شريك �أرامكو ال�سعودية على متح�صالت
االكتتاب العام .يتم �إجراء التغيريات والتعديالت على اتفاقية ال�شركاء ،ووثائق ت�أ�سي�س "�صدارة" ،واتفاقيات امل�شروع ذات ال�صلة مبا يتما�شى مع االكتتاب
العام ،طاملا �أن هذه التغيريات� ،أو التعديالت لن ت�ؤثر �سلب ًا على حقوق �أو تزيد من التزامات �شريك داو� ،أو م�ساهمي �شريك �أرامكو ال�سعودية .
بخالف م�ساهمة ال�شركاء االبتدائية يف ر�أ�س املال ومتطلبات التمويل التي تفر�ضها اتفاقيات متويل امل�شروع ،ف�إن جميع عمليات التمويل الأخرى من قبل
ال�شركاء تخ�ضع ملوافقة ال�شركاء.
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تن�ص اتفاقية ال�شركاء على ر�سملة بع�ض تكاليف تطوير امل�شروع من خالل حتويلها �إلى ر�أ�س مال �سهمي لـ "�صدارة"� ،أو حتويل هذه التكاليف �إلى قرو�ض
قابلة الت�سديد من قبل �صدارة لل�شركاء.
يتوجب �أن حتتفظ �شركة داو و�شركة �أرامكو ال�سعودية ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من خالل ال�شركاء ،لفرتة من الوقت من تاريخ ت�أ�سي�س �صدارة ،على احلد
الأدنى من امل�شاركة يف �أ�سهم �صدارة (امل�ساهمة الدنيا �أو احلد الأدنى للم�ساهمة) .بعد فرتة االحتفاظ مب�ساهمة احلد الأدنى هذه ،ف�إن مبيعات امل�صالح
يف �صدارة (بخالف ال�شركة العامة) تخ�ضع لبع�ض حقوق ال�شفعة.
تناط الإدارة العامة والرقابة على �صدارة مبجل�س مديرين يتكون من ثمانية �أع�ضاء .وقبل نقل جزء من ح�صة �شركة �أرامكو ال�سعودية �إلى ال�شركة العامة،
يكون لكل من �شريك داو و�شريك �أرامكو ال�سعودية احلق يف تعيني �أربعة مديرين.
هناك � 29إجراء ًا حمفوظ ًا يقرر فقط من قبل جمل�س املديرين (�أو ،يف حال التوكيل من قبل جمل�س املديرين ،فمن قبل جلنة تنفيذ امل�شروع املنبثقة من
جمل�س املديرين) .ت�شمل هذه الإجراءات ،من بني �أمور �أخرى )1( ،اعتماد خطة العمل وخطة الت�شغيل لدى �صدارة )2( ،مع مراعاة اال�ستثناءات امل�سموح
بها ،تكبد مديونية باقرتا�ض �أموال )3( ،املوافقة على النفقات الر�أ�س مالية املقرتحة التي تزيد عن قيمة معينة )4( ،مع مراعاة اال�ستثناءات امل�سموح بها،
�إيجاد �أية م�صالح �ضمان على �أ�صول "�صدارة" ،و (� )5إبرام �أو تعديل �أو تغيري االتفاقيات �أو ال�صفقات بني �صدارة و�أي �شريك� ،أو �أي من ال�شركات املنت�سبة
له .يف احلالة الأخرية (� ،)5إذا تعذر االتفاق حول اعتماد قرار ما ،يعقد اجتماع خا�ص ملجل�س املديرين ،وال يحق للمديرين املر�شحني من قبل ال�شريك
املنت�سب الت�صويت على القرار .ويف جميع امل�سائل الأخرى التي يتعذر فيها التو�صل �إلى اتفاق ب�ش�أن كيفية حلها وفقا للآليات املن�صو�ص عليها يف اتفاقية
ال�شركاء ،ال يتم اتخاذ القرار ذي ال�صلة ويبقى الو�ضع الراهن كما هو عليه.
هناك بع�ض الإجراءات الأخرى حمفوظة للقرار بها من قبل اجلمعية العامة لل�شركاء .جميع قرارات اجلمعية العامة لل�شركاء تتطلب موافقة �شريك داو
و�شريك �أرامكو ال�سعودية .مع اخل�ضوع للمتطلب املذكور ،ف�إن معظم قرارات اجلمعية العامة لل�شركاء هذه تتطلب موافقة ال�شركاء املالكني ملا ال يقل عن
 %75من �أ�سهم "�صدارة" .والإجراءات التالية تتطلب موافقة ال�شركاء املالكني ما ال يقل عن  ٪67من �أ�سهم "�صدارة" )1( :تعديل وثائق ت�أ�سي�س �صدارة،
( )2تغيري ر�أ�س مال �صدارة امل�صرح به )3( .مزاولة نوع من الأعمال التجارية يختلف �إلى حد كبري عن ذلك املحدد يف اتفاقية ال�شركاء� ،أو �إيقاف العمل،
و( )4ان�سحاب �صدارة من تنفيذ امل�شروع .وتتطلب القرارات التالية موافقة �إجماعية من ال�شركاء )1( :عمليات الدمج� ،أو التوحيد� ،أو ال�ضم يف كل� ،أو �أي
جزء رئي�سي من "�صدارة"� ،أو �أ�صولها ،بخالف ما يتطلبه �سياق الأعمال العادية )2( ،تغيري مكان ت�أ�سي�س "�صدارة" )3( ،زيادة امل�س�ؤولية املالية لل�شركاء،
و( )4ت�صفية "�صدارة".
تن�ص اتفاقية ال�شركاء على �أن ُيعينّ �شريك �أرامكو ال�سعودية الرئي�س التنفيذي الأول لـ "�صدارة" ،و�أن يتم تعيني بع�ض املدراء التنفيذيني من قبل �أحد ال�شركاء
جمل�س املديرين موظف ًا ذا م�ؤهالت منا�سبة مت توظيفه مبا�شرة من قبل
�أو الآخر .مبجرد انق�ضاء مدة التعيني الأولى لهذه املنا�صب وحتى وقوع �أمكانية تعيني
ُ
�صدارة ،ف�إن احلق يف التعيني لهذه املنا�صب يظل بالتناوب بني ال�شركاء.
وفق ًا التفاقية ال�شركاء ،متثل الأحداث التالية �أحداث تق�صري )1( :مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات وفرتة املعاجلة ،ف�شل �أي من ال�شركاء يف الوفاء ب�أداء
التزامه بتقدمي م�ساهمته االبتدائية يف ر�أ�س املال �أو امل�ساهمات الر�أ�س مالية الالحقة (الى املدى الذي وافقوا على ذلك) )2( ،مع مراعاة فرتة املعاجلة،
�إخفاق �شركة داو� ،أو �أرامكو ال�سعودية يف احلفاظ على احلد الأدنى للم�ساهمة )3( ،نقل م�صالح امللكية من قبل �أحد ال�شركاء� ،أو تغيري يف التحكم وال�سيطرة
مبا ي�شكل انتهاك ًا التفاقية ال�شركاء )4( ،تنازل �أحد ال�شركاء عن حقوقه �أو التزاماته مبا ي�شكل انتهاك ًا التفاقية ال�شركاء� )5( ،إخفاق �أحد ال�شركاء (�أو
�شركة منت�سبة له) يف االلتزام بدعم االئتمان من ذلك ال�شريك� ،أو �إخفاقه يف الوفاء ب�أي من تعهداته املتعلقة بحقوق ملكية ال�شركاء الواردة يف �أي وثيقة
متويل للم�شروع بعد انق�ضاء �أية فرتة عالج منطبقة حمددة فيها )6( ،انتهاء �سريان �أي من �ضمانات ال�شركة الأم �أو الثانوية بالن�سبة �إلى اتفاقية ال�شركاء
قبل موعد االنق�ضاء املحدد له )7( .وقوع �أحداث معينة ت�ؤدي �إلى انخفا�ض قدره � ٪20أو �أكرث يف �أرباحه قبل الفائدة وال�ضرائب الدخل واال�ستهالك والإطفاء
( )EBITDAالفعلية لدى �صدارة يف �أي فرتة باملقارنة مع �أرباحه قبل الفائدة وال�ضرائب الدخل واال�ستهالك والإطفاء ( )EBITDAاملتوقعة لدى �صدارة
لفرتة الـ � 12شهر بعد وقوع ذلك احلدث املعني ،و(� )8إفال�س� ،أو �إع�سار �أي من ال�شركاء �أو �شركة داو �أو �شركة �أرامكو ال�سعودية .ومع ذلك ،ال يجوز ل�صدارة
ً
م�ستفيدل مق�صود ًا.
تنفيذ �أي من ال�شروط مبوجب اتفاقية ال�شركاء لأنها لي�ست طرف ًا يف االتفاقية ،كما ال يقر طرفا االتفاقية �صراحة باعتبارها طرف ثالث ًا
بناء على �إ�شعار حادث التق�صري ،يجوز لل�شريك املق�صر خالل فرتة حمددة معاجلة التق�صري� .إذا كان التق�صري غري قابل للمعاجلة� ،أو يف حال كونه قابل
العالج ا�ستمر ذلك التق�صري �إلى ما بعد الفرتة املن�صو�ص عليها ف�إنه� )1( :إذا كان �شريك داو هو ال�شريك املق�صر ،يجوز لل�شركاء غري املق�صرين �إ�صدار
�إ�شعار �إلى �شريك داو يطلبون فيه منه �أن يبيع كامل م�صالح ملكيتها �إلى ال�شركاء غري املق�صرين� )2( ،إذا كان �شريك �أرامكو ال�سعودية هو ال�شريك املق�صر،
يجوز ل�شريك داو �إ�صدار �إ�شعار يطلب فيه من �شريك �أرامكو ال�سعودية �أن ت�شرتي كامل م�صالح ملكيتها (كما يجوز لل�شركة العامة �أن ت�شارك يف ال�شراء مع
مراعاة �شروط معينة).
ما مل يتم �إنهاء االتفاقية يف وقت �سابق لأوانها وفق ًا لأحكامها ،تنتهي اتفاقية ال�شركاء عند انتهاء مدة �صدارة على النحو املن�صو�ص عليه يف عقد الت�أ�سي�س
اخلا�ص ب�صدارة.
تخ�ضع اتفاقية ال�شركاء لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.

201

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

اتفاقية توريد النيتروجين واألكسجين

قامت �صدارة ب�صفتها امل�شرتي وال�شركة الوطنية للغازات ال�صناعية ("�شركة الغاز") ب�صفتها املقاول بالدخول يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني،
التي حتكم ال�شروط والأحكام التي مبوجبها (�أ) �ستتيح �شركة الغاز ل�صدارة الكمية املتعاقد عليها ("الكمية املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد
النيرتوجني والأك�سجني") من النيرتوجني العايل ال�ضغط والنيرتوجني املنخف�ض ال�ضغط والأك�سجني ("املنتجات مبوجب اتفاقية توريد
النيرتوجني والأك�سجني ")؛ و(ب) �ستدفع �صدارة ثمن كمية املنتجات مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني املتاحة من قبل �شركة الغاز يف نقطة
الت�سليم املحددة والتي ت�أخذها �صدارة ("الإنتاج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني )"( ،امل�شروع").
المدة وتمديدات المدة

ما مل يتم �إنهاء املدة قبل انق�ضائها� ،ستكون مدة اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني الأولية � 20سنة من تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع ف�صل الهواء
("املدة الأولية التفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ") .يجوز متديد املدة الأولية التفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني�( :أ) انفرادي ًا من جانب
�صدارة ملدة � 10سنوات (�أو ما يبقى من عقد �إجارة �صدارة على املوقع �إذا كان ذلك �أقل) بنف�س ال�شروط القائمة لالتفاقية؛ و (ب) ملدد خمتلفة و�/أو
على �أ�سا�س �شروط خمتلفة مبوافقة الطرفني .يتم متديد املدة الأولية التفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني و�أي مدة خا�صة باتفاقية توريد النيرتوجني
والأك�سجني مت متديدها ب�شكل من�صف ،وذلك بعد وقوع بع�ض حوادث القوة القاهرة مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني التي ت�ؤثر على �شركة الغاز.
تصميم وإنشاء المشروع

تعترب �شركة غاز م�س�ؤولة عن عمليات الت�صميم والهند�سة وال�شراء والتوريد والت�صنيع والنقل �إلى املوقع والإن�شاء والبناء والرتكيب والإكمال والبدء واالختبار
وبدء الت�شغيل والت�شغيل وال�صيانة بخ�صو�ص امل�صنع ("م�صنع ف�صل الهواء") لإنتاج وتوريد املنتجات مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ،كما
تكون على �صدارة م�س�ؤوليات مماثلة عن الربط البيني لبع�ض املرافق التي يتم و�ضعها يف �أو بقرب جممع �صدارة لت�سليم املنتجات.
التشغيل التجاري لمصنع فصل الهواء والتعويضات المتفق عليها عن التأخير
�سيقع تاريخ الت�شغيل التجاري فور �إعطاء �صدارة �إ�شعار ًا ل�شركة الغاز بقبول نتائج اختبارات الأداء والوظيفة ("تاريخ الت�شغيل التجاري التفاقية توريد
النيرتوجني والأك�سجني ") .يف حال ف�شلت �شركة الغاز يف حتقيق تاريخ الت�شغيل التجاري التفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني بحلول التاريخ امل�ستهدف
لتحقيق العمليات التجارية ("التاريخ املجدول للت�شغيل التجاري التفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ") تدفع �شركة الغاز ل�صدارة تعوي�ضات

متفق عليها م�سبق ًا حمت�سبة وفق ًا ملعادلة واردة باتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني عن كل يوم (�أو �أي جزء منه) حتى "�سقف التعوي�ضات املتفق عليها
م�سبق ًا" املبينة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني .

تشغيل وصيانة المصنع

على �شركة الغاز القيام بكافة الأعمال يف جممع �صدارة وفق ُا للمتطلبات النظامية املنطبقة ومتطلبات �صدارة اخلا�صة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة ،وكافة
املتطلبات واملوا�صفات واملعايري الأخرى ذات العالقة التي حتيط �صدارة �شركة الغاز علم ًا بها (وي�شار �إليها بـ "اخلطط الإدارية والإجراءات واملعايري
والقواعد واللوائح املتعلقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة اخلا�صة بامل�شرتي").
يجوز لأي من الطرفني تقدمي طلب للطرف الآخر �إذا اعتقد �أن �شركة الغاز قد تكبدت �أو حققت �أو �أنه من املحتمل �أن تتكبد �أو حتقق تكاليف �أو وفورات
زائدة نتيجة لكون اخلطط الإدارية والإجراءات واملعايري والقواعد واللوائح املتعلقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة اخلا�صة بامل�شرتي �أكرث �إرهاق ًا من املتطلباات
النظامية املتعلقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة اخلا�صة ب�صدارة �أو املتطلبات املتعلقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة اخلا�صة ب�شركة الغاز.
التغييرات الطارئة على القانون

يجوز لأي من الطرفني تقدمي طلب للطرف الآخر �إذا اعتقد �أن �شركة الغاز قد تكبدت �أو حققت �أو �أنه من املحتمل �أن تتكبد �أو حتقق تكاليف �أو وفورات زائدة
نتيجة لأي تغيري طارئ يف الأنظمة ال�سارية يف اململكة �أو تفوي�ض حكومي.
التكاليف والوفورات الزائدة

ال يتم التعوي�ض عن التكاليف الزائدة الناجتة عن تغيريات طارئة على القانون �أو على اخلطط الإدارية والإجراءات واملعايري والقواعد واللوائح املتعلقة
بالبيئة وال�صحة وال�سالمة اخلا�صة بامل�شرتي الأكرث �إرهاق ًا �إال �إلى املدى الذي تتعلق فيه مب�شروع ف�صل الهواء على نقي�ض املرافق اخلا�صة ب�إنتاج الغاز التابعة
ل�شركة الغاز يف املنطقة ال�شرقية للمملكة وال تغطيها متح�صالت الت�أمني.
ما مل توافق �صدارة على ت�سوية مطالبة من خالل دفعة باملقطوعية� ،سيتم تعديل الأ�سعار الواجبة الدفع عن املنتجات مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني
والأك�سجني بحيث تت�أكد من بقاء �شركة الغاز يف و�ضع مايل متعادل دون حتقيق ربح �أو خ�سارة من جراء التغيري .يتم تعديل الأ�سعار للأخذ بعني االعتبار �أي
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�إخفاق من جانب �شركة الغاز يف بذل اجلهود املعقولة من �أجل تخفيف التكاليف الزائدة وحتقيق �أق�صى حد ممكن من الوفورات.
�أما التعديالت يف الأ�سعار مبا يف ذلك تلك املجراة بخ�صو�ص التغيريات الطارئة على القانون واخلطط الإدارية والإجراءات واملعايري والقواعد واللوائح
املتعلقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة اخلا�صة بامل�شرتي الأكرث �إرهاق ًا� ،إذا نتجت عنها زيادة املعدل املرجح عن منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني
والأك�سجني ملا يبقى من املدة بقدر �أعلى من ن�سبة م�ؤوية معينة (حمددة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ) ،فعندئذ يجوز ل�صدارة �إنهاء اتفاقية
توريد النيرتوجني والأك�سجني.
الصيانة المجدولة للمصنع

يتعني على �شركة الغاز القيام ب�صيانة م�صنع ف�صل الهواء دون م�سا�س بالتزامها ب�إتاحة الكمية املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني
لكل منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني يف جميع الأوقات (عدا ما يتعلق ب�أي كمية من النيرتوجني العايل ال�ضغط �أو الأك�سجني فيما يزيد
عن الكمية الواردة بالتقدير الأحدث ل�صدارة والتي ال تتيحها �شركة الغاز على الرغم من جهودها املعقولة من الناحية التجارية وذلك كنتيجة لأي توقف
خمطط يتزامن مع ال�صيانة اخلا�صة ب�صدارة يف �أحدث جدول �صيانة م�سلم من �صدارة �إلى �شركة الغاز) كما عليها ت�سليم جدولها اخلا�ص بال�صيانة �إلى
�صدارة على �أ�سا�س �سنوي.
حوادث االنقطاع

حادث االنقطاع مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني يعني بالن�سبة �إلى كل منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني كل منا�سبة تهبط
فيها درجة ال�ضغط اخلا�صة باملنتج لأكرث من ن�سبة مئوية معينة (حمددة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ) حتت �ضغط الت�سليم الأدنى اخلا�ص
باملنتج ذي ال�صلة مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني وي�ستثنى من ذلك �أي انقطاع ناجم عن حادث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني
والأك�سجني و�شريطة �أن وقوع �أكرث من حادث واحد خالل عدد معني من ال�ساعات التي تلي مبا�شرة احلادث الأول تعترب ب�أنها ت�شكل نف�س حادث االنقطاع.
و�ستدفع �شركة الغاز تعوي�ضات متفق عليها م�سبق ًا ل�صدارة عن كل حادث انقطاع م�ساوي ًا لن�سبة مئوية من �سقف التعوي�ضات ال�سنوية املتفق عليها م�سبق ًا
واملبينة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني .
توفير المنتجات بموجب اتفاقية توريد النيتروجين واألكسجين

اعتبار ًا من وبعد تاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ف�إنه (�أ) تلتزم �شركة الغاز ب�إتاحة الكمية املتعاقد عليها مبوجب
اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني من كل منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ل�صدارة؛ و(ب) يجوز ل�صدارة طلب كميات زائدة من املنتج
مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ،ويتعني على �شركة الغاز بذل جهودها املعقولة من الناحية التجارية لإتاحة الكميات املذكورة.
لن توفر �شركة الغاز �أي منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني مبوجب �أي ترتيب خا�ص بالتوفري لطرف ثالث يف حال يزيد جمموع (�أ) كمية
املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني املعتزم توفريه مبوجب ذلك الرتتيب اخلا�ص بالتوفري لطرف ثالث؛ و(ب) كمية املنتج مبوجب اتفاقية
توريد النيرتوجني والأك�سجني املعتزم توفريه مبوجب كافة الرتتيبات الأخرى التي مت الدخول فيها من قبل �شركة الغاز كما يف ذلك التاريخ؛ و(ج) الكمية
املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني (يف حالة النيرتوجني العايل ال�ضغط والأك�سجني) �أو الكمية الأ�سا�سية املتعاقد عليها (يف حالة
النيرتوجني املنخف�ض ال�ضغط) عن الطاقة الإنتاجية الإجمالية مل�صنع ف�صل الهواء.
على �صدارة القيام مبا يلي�( :أ) �إ�صدار تقديرات غري ملزمة ب�ش�أن متطلبات �صدارة املتو�سطة لكل منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني عن
كل فرتة ثالثة �أ�شهر طوال املدة على �أ�سا�س متجدد؛ و(ب) ت�سليم جدول �صيانة غري ملزم بالن�سبة �إلى الوحدات واملعدات املتواجدة يف جممع �صدارة التي
ت�ستخدم الأك�سجني �أو النيرتوجني العايل ال�ضغط.
كمية ونوعية المنتجات بموجب اتفاقية توريد النيتروجين واألكسجين

يتعني �أن يكون كل املنتج املوفر من قبل �شركة الغاز مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني متطابق ًا مع املوا�صفات املنطبقة مبوجب تلك االتفاقية
يف جميع الأوقات .يف حال اختارت �صدارة يف �أي وقت قبول �أي كمية من منتج غري مطابق ف�ستدفع عن املنتج املذكور مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني
والأك�سجني على �أ�سا�س ن�سبة مئوية معينة (حمددة يف تلك االتفاقية) من �سعر املنتج املقرر عن الكمية ذات ال�صلة �إذا كانت الكمية املذكورة تزيد عن
احلد الأدنى من كمية "خذ �أو ادفع" ("�أدنى كمية خذ �أو ادفع")� .إذا قلت كمية املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني غري املطابق عن
الكمية املذكورة ف�سوف تخ�صم ن�سبة مئوية (حمددة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ) من الكمية املذكورة من �أدنى كمية خذ �أو ادفع امل�ستخدمة
يف احت�ساب الدفعة ال�شهرية  -الطبقة .1
�إذا رف�ضت �صدارة �أي منتج غري مطابق مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ،ف�سيتم التعامل معها ككمية عجز ،وتكون �شركة الغاز م�س�ؤولة عن
تعوي�ضات متفق عليها م�سبق ًا عن العجز ،وهي خا�ضعة ل�سقف التعوي�ضات ال�سنوية املتفق عليها م�سبق ًا" و"ال�سقف الإجمايل للم�س�ؤولية" املبينني يف اتفاقية
توريد النيرتوجني والأك�سجني واللذان يقومان على الفرق بني كمية املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني املتاحة فعلي ًا والأعلى من�( :أ) الطلب
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

املتو�سط الفعلي؛ و(ب) الكمية الأ�سا�سية املتعاقد عليها (يف حالة النيرتوجني املنخف�ض ال�ضغط والعايل ال�ضغط) �أو الكمية املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية
توريد النيرتوجني والأك�سجني (يف حالة الأك�سجني).
تُعفى �شركة الغاز من دفع التعوي�ضات املتفق عليها م�سبق ًا عن العجز فيما يخ�ص �أي عجز ُيعزى �إلى حادث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني
والأك�سجني �أو بالن�سبة لأي كمية نيرتوجني عايل ال�ضغط �أو اك�سجني تزيد عن الكمية الأ�سا�سية املتعاقد عليها يتعذر على �شركة الغاز �إتاحتها فقط ل�سبب
اال�ستنفاد الكامل لتخزين االحتياطي املخ�ص�ص �أو عدم �إتاحة �شركة الغاز �أي كمية من النيرتوجني عايل ال�ضغط �أو الأك�سجني فيما يزيد عن الكمية الواردة
باحدث تقدير �صادر عن �صدارة ،والذي ال يتاح ل�شركة الغاز رغم اجلهود املعقولة من الناحية التجارية املبذولة من قبل �شركة الغاز ،كنتيجة �أي توقف
خمطط يتزامن مع ال�صيانة املجراة من قبل �صدارة ح�سبما �أ�شعرت �صدارة بها يف �أحدث جدول �صيانة م�سلم ل�شركة الغاز.
تلتزم �شركة الغاز با�ستخدام املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني املخزون كموجودات احتياطية يف املوقع اخلا�ص ب�شركة الغاز بالإ�ضافة �إلى
املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني الذي يتم �إنتاجه يف م�صنع ف�صل الهواء لتلبية التزاماتها بالتوفري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني
والأك�سجني .يف واعتبار ًا من تاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ،على �شركة الغاز االحتفاظ بكمية من موجودات احتياطي
خم�ص�ص من كل منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ملنفعة �صدارة الوحيدة ("موجودات االحتياطي املخ�ص�ص") م�ساوية للكميات
املبينة فى اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني مع االحتفاظ بكل كمية يف امل�ستوى املطلوب (املحدد على �أ�سا�س عدد �ساعات االحتياطي املخ�ص�ص لذلك
املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني) .ال يجوز ا�ستخدام �أي كمية من موجودات االحتياطي املخ�ص�ص من قبل �شركة الغاز دون املوافقة
اخلطية امل�سبقة من �صدارة ما مل يرتتب عدم ا�ستخدام تلك الكمية من موجودات االحتياطي املخ�ص�ص عن كمية عجز.
توفير المرافق العامة

على �شركة الغاز ترتيب �إمدادات الطاقة واملرافق اخلا�صة بها عدا بع�ض الإمدادات املتاحة بالن�سبة مل�صنع ف�صل الهواء املوجود يف جممع �صدارة.
الدعم االئتماني

على �شركة الغاز تزويد �صدارة بخطاب ائتمان �أو �ضمان م�صريف غري قابل للنق�ض وغري م�شروط مببلغ متفق عليه� ،ساري املفعول لغاية الذكرى ال�سنوية
الأولى لتاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني �ضمان ًا عن �أي مبلغ ي�ستحق وواجب الدفع من قبل �شركة الغاز ل�صدارة مبوجب
اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني.
على �صدارة تزويد �شركة الغاز بخطاب ائتمان �أو �ضمان م�صريف غري قابل للنق�ض وغري م�شروط مببلغ متفق عليه� ،ساري املفعول ملدة خم�س �سنوات اعتبار ًا
من �أول تاريخ �إمداد وقابل للتجديد بعد ذلك يف كل ذكرى �سنوية خام�سة ملدة خم�س �سنوات �إ�ضافية حتي نهاية املدة الأولية وذلك �ضمان ًا مقابل �أي مبلغ
م�ستحق وواجب الدفع ل�شركة االغاز من قبل �صدارة مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني .يجوز �إعادة النظر يف هذا املتطلب بتوفري �أو االحتفاظ
بخطاب االئتمان �أو ال�ضمان امل�صريف املذكور من قبل الطرفني طوال املدة بنا ًء على طلب من �صدارة .علم ًا ب�أن الإخفاق يف توفري �أو جتديد �أو �إعادة تعبئة
خطاب االئتمان املذكور وفق ًا لأحكام اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ينتج عنه حادث �إخالل.
الأ�سعار الواجبة الدفع عن املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني
تقوم �صدارة بدفعات عن كل �شهر �أثناء الت�شغيل التجاري يف يوم ال�سابق على بداية كل �شهر يتم احت�سابه على �أ�سا�س طلب �صدارة للمنتج مبوجب اتفاقية
توريد النيرتوجني والأك�سجني وخا�ضع ًا حلد �أدنى خذ �أو ادفع بالن�سبة لكل منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني.
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(�أ)

"الدفعة ال�شهرية  -الطبقة  " 1تكون واجبة الدفع من قبل �صدارة مببلغ ي�ساوي �أدنى كمية خذ �أو ادفع لكل منتج مبوجب اتفاقية توريد
النيرتوجني والأك�سجني (وقد مت بيان الكميات والأ�سعار املذكورة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني) م�ضروبة يف �سعر الوحدة ذي
ال�صلة وعدد ال�ساعات يف ال�شهر املعني.

(ب)

"الدفعة ال�شهرية  -الطبقة  "2تكون واجبة الدفع من قبل �صدارة عن كمية املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني التي �أ�صدرت
�صدارة تقدير ًا بها خالل ال�شهر املعني والتي هي �أكرث من �أدنى كمية خذ �أو ادفع ولكن �أقل من �أو م�ساوية للكمية الأ�سا�سية املتعاقد عليها
("الكمية الأ�سا�سية املتعاقد عليها") (�أو يف حالة الأك�سجني ،الكمية املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني) لكل
منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني املذكورة زائد ًا �أو ناق�ص ًا الفرق بني الكمية املقدرة لآخر �شهر مكتمل والكمية الفعلية
للمنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني امل�أخوذة خالل ذلك ال�شهر تكون �أكرث من �أدنى كمية خذ �أو ادفع ولكن �أقل من �أو م�ساوية
للكمية الأ�سا�سية مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني املتعاقد عليها (�أو يف حالة الأك�سجني الكمية املتعاقد عليها املتفق عليها)
بالن�سبة لكل منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني املذكورة ،على �أن تكون الدفعة م�ساوية لتلك الكمية م�ضروبة يف �سعر الوحدة
ذي ال�صلة (وقد مت بيان الكميات والأ�سعار املذكورة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ).

(ج)

"الدفعة ال�شهرية  -الطبقة  " "3تكون واجبة الدفع من قبل �صدارة عن كمية املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني التي
�أ�صدرت ال�شركة تقدير ًا بها خالل ال�شهر املنطبق والتي هي �أكرث من الكمية الأ�سا�سية املتعاقد عليها (�أو يف حالة الأك�سجني الكمية املتعاقد

عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني) للمنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني املذكور زائد ًا �أو ناق�ص ًا الفرق
بني الكمية املقدرة لآخر �شهر مكتمل والكمية الفعلية للمنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني امل�أخوذة خالل ذلك ال�شهر تكون
�أكرث من الكمية الأ�سا�سية املتعاقد عليها (�أو يف حالة الأك�سجني الكمية املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني) للمنتج
مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني املذكورة ،على �أن تكون الدفعة م�ساوية لتلك الكمية م�ضروبة يف �سعر الوحدة ذي ال�صلة (وقد
مت بيان الكميات والأ�سعار املذكورة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني).
يجوز �إعادة النظر يف املتطلب بالقيام بالدفع يف اليوم ال�سابق على بداية كل �شهر من قبل الطرفني طوال املدة بنا ًء على طلب من �صدارة.
التصعيد

�سيتم ت�صعيد ال�سقف الإجمايل للم�س�ؤولية و�سقف التعوي�ضات ال�سنوية املتفق عليها م�سبق ًا و�أ�سعار الوحدات املبينة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني
والدعم االئتماين املقدم من قبل �صدارة يف كل ذكرى �سنوية لتاريخ �سريان املفعول اخلا�ص باتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني مت�شي ًا مع امل�ؤ�شر العام
لأ�سعار البيع باجلملة يف اململكة العربية ال�سعودية النافذ يف تاريخ تلك الذكرى ال�سنوية.
حوادث القوة القاهرة

ت�شتمل اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني تعريف ًا عرفي ًا مل�صطلح "حادث القوة القاهرة" ين�ص على �إعفاء كل طرف مت�أثر بحادث من هذا القبيل من
ت�أدية التزاماته مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني �إلى املدى الذي يت�أثر فيه.
يف حال �أدى حادث قوة قاهرة يف ت�أخريحتقيق الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني فعندئذ يتم متديد تاريخ الت�شغيل التجاري
املجدول مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني� .أذا وقع حادث قوة قاهرة بعد تاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني
و�أثر على �صدارة ولي�س على على قدرة �شركة الغاز على �إتاحة الكمية املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ،فعندئذ توا�صل �صدارة
القيام بالدفعات اخلا�صة بالطبقة  ،1كما �ستقوم بالدفعات اخلا�صة بالطبقة  2للمدى الذي ت�أخذ �صدارة فيه كمية �إنتاج �أكرث من �أدنى كمية خذ �أو ادفع
ذي ال�صلة.
يف حال �أ ّثر حادث القوة القاهرة املذكور على قدرة �شركة الغاز على �إتاحة الكمية املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ل�صدارة ،بغ�ض
النظر عن ت�أتري حادث القوة القاهرة املذكورة على قدرة �صدارة على �أداء �أي من التزاماتها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ،فعندئذ تقوم
�صدارة بالدفعات ال�شهرية اخلا�صة بالطبقة � 1إلى مدى الكمية الفعلية ولي�س �أدنى كمية خذ �أو دفع ،و�ستقوم بالدفعات ال�شهرية اخلا�صة بالطبقة  2للمدى
الذي ت�أخذ �صدارة فيه �إنتاج ًا يزيد عن �أدنى كمية خذ �أو ادفع ذات ال�صلة.
يف حال ا�ستمرار حادث القوة القاهرة مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني بالت�أثري على �صدارة ملدة �أكرث من  365يوم ًا ،فعندئذ وبد ًال من �إنهاء
اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ،يجوز ل�صدارة �إعادة ت�سمية الكميات املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني والكميات الأ�سا�سية
املتعاقدعليها و�أدنى كميات خذ �أو ادفع بالن�سبة لكل نوع منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني وذلك من خالل �إ�شعار موجه ل�شركة الغاز.
و�سيتم احت�ساب الدفعات ال�شهرية اخلا�صة بالطبقات  1و 2و 3على �أ�سا�س الكميات اجلديدة املذكورة اعتبار ًا من تاريخ الإ�شعار وحتى نهاية مدة اتفاقية
توريد النيرتوجني والأك�سجني مع اال�ستمرار يف انطباق كافة الأحكام الأخرى الواردة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني .
حادث تأخير الربط البيني مع المشتري

يعني امل�صطلح "حادث ت�أخري الربط البيني مع امل�شرتي" �أي عمل �أو �إهمال من جانب �أي ع�ضو يف جمموعة �صدارة ي�سبب يف ت�أخري �إكمال (�أ)
مرافق الربط البيني اخلا�صة ب�صدارة؛ (ب) مرافق الربط البيني اخلا�صة ب�شركة الغاز؛ (ج) نظام قيا�س الإنتاج؛ �أو (د) نظام احتياطي النيرتوجني
ال�سائل ،بحلول التواريخ املبينة يف جدول التنفيذ وي�سبب �أي�ض ًا ت�أخري يف حتقيق �شركة الغاز لتاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني
والأك�سجني بحلول تاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني املجدول املبني يف جدول التنفيذ .علم ًا ب�أن حادث ت�أخري الربط
البيني مع امل�شرتي ال يقع يف حال ُيعزى العمل �أو الإهمال املذكور �إلى� )1( :إخالل من جانب �شركة الغاز ب�أي من التزاماتها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني
والأك�سجني �أو الإعفاء مبوجب املادة � ،180أو �ضمان الأداء اخلا�ص ب�شركة الغاز �أو �سند التعوي�ض �أو اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني املبا�شرة و�أي عقود
من الباطن؛ ( )2عمل خاطئ �أو �إهمال من جانب �شركة الغاز �أو �أي مقاول من الباطن �أو �أي متعاقد فرعي مع مقاول من الباطن؛ �أو ( )3حادث قوة قاهرة
مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ي�ؤثر على �صدارة �أو �شركة الغاز.
ال يعطي حادث ت�أخري يف الربط البيني مع امل�شرتي احلق ل�شركة الغاز يف الإعفاء �إال �إلى املدى الذي بذلت �شركة الغاز فيه جهود ًا معقولة من الناحية التجارية
من �أجل التقليل من وتخفيف �أثر احلادث �أو الظرف املذكور.
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الترك  /التخلي عن المشروع

يقع "الرتك" �إذا �أعلنت �صدارة التخلي عن م�شروع ف�صل الهواء و�( :أ) يف موعد قبل تاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني
ت�أخر �إن�شاء م�صنع ف�صل الهواء بقدر  30يوم ًا �أو �أكرث عن �أي تاريخ مرحلي �أ�سا�سي يف جدول التنفيذ وف�شلت �شركة الغاز يف �إبداء قدرتها ل�صدارة على الوفاء
بالتزاماتها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني مع الأخذ بعني االعتبار قدرتها على الت�سريع؛ و(ب) يف �أو بعد تاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب
اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني � ،أخفاق متعمد بدون عذر من جانب �شركة الغاز يف ت�شغيل م�صنع ف�صل الهواء �أو �إتاحة الكمية املتعاقد عليها مبوجب
اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني (�إذا كان م�صنع ف�صل الهواء قادر ًا على ذلك يف ذلك الوقت) وفق ًا لأحكام اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني .
�إذا وقع الرتك قبل تاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني فعندئذ تكون �صدارة م�ستحقة لـ�( :أ) �سداد التعوي�ضات املتفق عليها
م�سبق ًا مببلغ ي�ساوي املبلغ الكامل ل�سقف تعوي�ضات جرب ال�ضرر املتفق عليها م�سبق ًا املبينة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني ناق�ص ًا �أي مبلغ تعوي�ضات
متفق عليها م�سبق ًا �سبق دفعها من قبل �شركة الغاز ل�صدارة كما يف ذلك التاريخ؛ و�/أو (ب) �إنهاء اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني .
حوادث اإلخالل واإلنهاء

ت�شمل اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني حوادث �إخالل عرفية وعدد ًا من احلوادث املوجبة للإنهاء .يتعني على �صدارة �أو �شركة الغاز دفع ر�سم �إلغاء متفق
عليه م�سبق�أ بح�سب من هو الطرف املخل �أو من هو الطرف الذي ن�سبت �إليه املخاطر الأ�سا�سية التي �أدت �إلى الإنهاء.
ملخص العقود الهامة للمصدر

لالطالع على ملخ�ص العقود الهامة التي يكون امل�صدر طرف ًا فيها ،يرجى الرجوع �إلى ق�سم "ملخ�ص وثائق �صفقة ال�صكوك" وق�سم "ملخ�ص وثائق التمويل
الرئي�سية" من ن�شرة الإ�صدار هذه.
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ملخص وثائق التمويل الرئيسية
ال يق�صد من امللخ�صات التالية �أن تكون بيانات كاملة لأحكام االتفاقيات امل�شار �إليها .وينبغي قراءة كل ملخ�ص باالقرتان مع االتفاقية ذات ال�صلة ويكون
خا�ضع ًا للن�ص الكامل لتلك االتفاقية .و�سيتم �إتاحة ن�سخ من وثائق التمويل للمعاينة وفق ًا لق�سم "معلومات عامة" من ن�شرة الإ�صدار هذه.
يتوقع �أن تقدم عدد من امل�ؤ�س�سات املالية ،التمويل ذات الأولوية ل�صدارة ،وت�شمل هذه امل�ؤ�س�سات بنوك جتارية ،وبنوك جتارية ت�ستفيد من �ضمانات �أو
ت�أمني من وكاالت ائتمان ال�صادرات ،ووكاالت ائتمان ال�صادرات ،والبنوك الإ�سالمية ،و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إلى املدى الذي ي�شارك فيه
ال�صندوق يف متويل امل�شروع) ،و�صندوق اال�ستثمارات العامة ،ومتويل ذات �أولوية من الأ�سواق املالية على هيئة �صكوك.
يلخ�ص هذا الق�سم من الن�شرة ال�شروط الرئي�سية لوثائق التمويل التالية:
(�أ)اتفاقية الأحكام العامة.
(ب)اتفاقية الدائنني.
(ج)اتفاقية احل�سابات.
(د)�ضمانات االكتمال.
(هـ)وثائق ال�ضمان:
()1اتفاقية التنازل املحلي.
()2اتفاقية الرهن التجاري املحلي.
()3اتفاقية ال�ضمان املحلي على احل�سابات.
()4كل اتفاقية رهن �أ�سهم.
(�)5سند الرهن والتنازل اخلارجي.
()6اتفاقية ال�ضمانات الأمريكية .و
()7اتفاقية تنازل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي عن م�صالح ال�ضمان.
(و)االتفاقيات املبا�شرة،
(ز)الإ�شعار والإقرار بالتنازل بالن�سبة �إلى اتفاقيات توريد اللقيم.
(ح)اتفاقية الأحكام العامة التكميلية .و
(ط)اتفاقية وكالة �ضمان امل�صدر

�أ -اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة
1.1األطراف
يت�ضمن �أطراف اتفاقية الأحكام العامة  ،من بني �آخرين� ،صدارة وم�شارك ال�صكوك ،ووكيل الدائنني ،ووكالء ال�ضمان.
2.2الحقوق المعينة:
يقر ويوافق كل من م�شارك ال�صكوك ووكالء �ضمان امل�صدر (منفردين �أو نيابة عن حملة ال�صكوك) �أنه يحق لهم االنتفاع باحلقوق واملنافع النا�شئة عن بنود
م�ستثنى.
اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة فقط �إلى احلد الذي ال ي�شكل فيه احلكم املذكور حق ًا
ً
ي�ؤكد م�شارك ال�صكوك (�سواء مت�صرف ًا ل�صالح نف�سه �أو نيابة عن حملة ال�صكوك) �أنه ما عدا ما يتعلق باحلقوق املعينة ،ال يحق له تنفيذ �أي اتفاقية �أو ترتيب
�أو تفاهم وارد بوثيقة التمويل.
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3.3المديونية ذات األولوية:
مع مراعاة �شروط وثائق التمويل ،يقوم م�شاركوا التمويل ذوو الأولوية ب�إتاحة املديونية ذات الأولوية ل�صدارة ح�سب �أحكام �أدوات التمويل اخلا�صة بهم.
 3 33 -3المديونية ذات األولوية األولية:

يتم توفري املديونية ذات الأولوية الأولية من قبل الدائنني ذوي الأولوية مبوجب عدد من الت�سهيالت املنف�صلة ،التي تت�ضمن ما يلي:
(�أ)يف ومن تاريخ �أول �إقفال مايل ،يقوم م�شارك ال�صكوك ب�إتاحة ت�سهيل ال�صكوك الأويل ل�صدارة مببلغ �إجمايل ي�ساوي ما التزم به.
(ب)يف ومن تاريخ ثاين �إقفال مايل ،يقوم دائنو الدين التكميلي ب�إتاحة ت�سهيالت الدين التكميلي الأويل ذات العالقة ل�صدارة مببلغ �إجمايل ي�ساوي
ما التزم به كل منهم.
 3 33 -3الديون ذات األولوية اإلضافية:

�إ�ضافة �إلى الت�سهيالت الأولية ،الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية ،وال�سندات وال�صكوك ،ي�سمح ل�صدارة وفق ًا لبنود �إتفاقيات الأحكام العامة ال�شاملة (�أو
�أي م�صدر �صكوك �أو م�صدر �سندات بالنيابة عنه فيما يتعلق ب�إ�صدارت الأ�سواق املالية) ،بعد ا�ستيفاء بع�ض ال�شروط املحددة� ،أن حت�صل على الديون ذات
الأولوية الإ�ضافية التالية (ويتم التعامل مع الدائنني مبوجبها باعتبارهم دائنني ذوي �أولوية يف جميع النواحي فيما يتعلق باملديونية ذات الأولية ،مبا يف ذلك
امل�شاركة يف ال�ضمانات على �أ�سا�س الت�ساوي) دون احل�صول على موافقة �أي من م�شاركي التمويل ذوي الأولوية:
(�أ)املديونية اخلا�صة بالتو�سعة  -لتمويل تكاليف تعديل/تو�سعة مرافق التو�سعة ذات العالقة� ،أو عمليات التطوير امل�سموح بها( ،دين التو�سعة).
(ب)ديون امل�صاريف الر�أ�س مالية الإ�ضافية – من �أجل ( )1متويل تكاليف تعديل/تو�سعة مرافق التو�سعة ذات العالقة� ،أو عمليات التطوير امل�سموح
بها ،حيثما كان هناك �سداد للمديونية من التمويل الذاتي للم�شروع .و(� )2إعادة متويل �أي مديونية قائمة فيما يتعلق مبرفق تو�سعة �أو عمليات
التطوير امل�سموح بها (دين امل�صروفات الر�أ�س مالية الإ�ضافية).
(ج)ديون بديلة  -لإعادة متويل �أو ا�ستبدال دين ذي �أولوية �أو االلتزامات بتوفري دين ذي �أولوية (دين اال�ستبدال).
(د)�شراء ديون( -مع اخل�ضوع ل�سقوف حمددة مبينة يف الفقرة (ن)( )4من هذا الق�سم) لتكملة الديون ذات الأولوية القائمة (الدين التكميلي).
(هـ)ديون �شراء تكميلية ( )buy-down-debtلتحل حمل مبالغ من الديون ذات الأولوية املدفوعة م�سبقا من �أجل تلبية اختبار موثوقية الدائنني
(( )CRTديون �شراء تكميلية).
ت�ستعر�ض الفقرة (ن)( )4من هذا الق�سم فئات الديون الإ�ضافية ذات الأولوية هذه ،وال�شروط التي تنظم احل�صول عليها.
 3 33 -3قروض المساهمين المؤقتة

بالإ�ضافة �إلى م�ساهماتهم يف حقوق امللكية عن طريق قرو�ض امل�ساهمني الثانوية ب�شكل عام (�أنظر �أدناه) ،ي�ستطيع امل�ساهمون تقدمي قرو�ض م�ساهمني م�ؤقتة
وفقا ل�شروط اتفاقية القرو�ض الثانوية لتغطية تكاليف امل�شروع( .وي�شار لكل منها بـ قر�ض م�ساهم م�ؤقت) �إذا مل تتمكن �صدارة لأي �سبب من الأ�سباب ،من
�سحب الديون ذات الأولوية .تعد قرو�ض امل�ساهمني امل�ؤقتة هذه �أي�ض ًا ثانوية بالن�سبة للديون ذات الأولوية� ،إال �أنه ال ميكن ا�ستبدالها بالديون ذات الأولوية قبل
تاريخ اكتمال امل�شروع� .أما قرو�ض امل�ساهمني امل�ؤقتة القائمة يف تاريخ اكتمال امل�شروع ف�سيتم ت�سميتها تلقائي ًا كقرو�ض م�ساهمني �أقل مرتبة وتكون خا�ضعة
لنف�س القيود.
 3 33 -3قروض المساهمين األقل مرتبة

ح�سبما تقدم ذكره ،قد تكون امل�ساهمة بحقوق امللكية جزئي ًا من خالل قرو�ض امل�ساهمني الأقل مرتبة .و�سوف تتنازل �صدارة عن حقوقها مبوجب قرو�ض
امل�ساهمني الثانوية للدائنني ذوي الأولوية .و�سيتم �ضمان قرو�ض امل�ساهمني الثانوية بوا�سطة احلزمة ال�ضمانية التي �ستمنح ل�صالح وكالء ال�ضمان .ومع
ذلك ،ف�إنه قبل تاريخ �سداد الديون ذات الأولوية بالكامل� ،سيتم اعتبار �أي من قرو�ض امل�ساهمني الأقل مرتبة ب�أنها اقل مرتبة من الديون ذات الأولوية ،و�أقل
مرتبة من مبلغ مورد اللقيم امل�ستحق ملورد اللقيم.
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 3 33 -3المديونيات المسموح بها

بالإ�ضافة �إلى الديون املذكورة �أعاله ،يجوز ل�صدارة حتمل فئات حمدودة من الديون امل�سموح بها دون احل�صول على موافقة م�سبقة من الدائنني ذوي
الأولوية ،مبا يف ذلك املديونيات التالية:
(�أ)�أي مديونية (دون قيود بالن�سبة للغر�ض) ال تتجاوز  250مليون دوالر �أمريكي.
(ب)�أي مديونية تنجم عن �أي عقود �إجارة تدخل �صدارة طرف ًا فيها ب�شكل �أ�سا�سي كو�سيلة جلمع الأموال� ،أو متويل اال�ستحواذ على �أ�صول مبا جمموعه
 250مليون دوالر �أمريكي تقريب ًا.
(ج)املديونيات املتعلقة بخطابات اعتماد بحد �أق�صى �إجمايل قدره  250مليون دوالر �أمريكي.
يف كل حالة على حدة ،ح�سب التغيريات يف "م�ؤ�شر �أ�سعار املنتجني لل�سلع تامة ال�صنع" ال�صادر عن مكتب �إح�صاءات العمل بوزارة العمل يف الواليات املتحدة
(�أو ما يعادلها).
تتعهد �صدارة مبوجب البند ( 1-24الرهن ال�سلبي) من اتفاقية الأحكام العامة  ،ب�أنها لن تن�شئ� ،أو ت�سمح ب�إن�شاء �أي عبء على �أ�صولها بخالف الأعباء
امل�سموح بها .ومع مراعاة ا�ستثناءات حمددة ،ف�إن هذا "التعهد ال�سلبي" ي�ضمن �أن مقدمي املديونيات امل�سموح بها وامل�شار �إليها �أعاله ،لن يكونوا �أطراف ًا
م�ضمونة لأغرا�ض ال�ضمان التي مينح مبوجب وثائق ال�ضمان.
4.4الغرض
 4 44 -4متحصالت الديون ذات األولوية األولية

يتج�سد الغر�ض من الديون ذات الأولوية الأولية يف متويل تكاليف امل�شروع( ،مبا يف ذلك �سداد تكاليف امل�شروع التي تدفعها اجلهات الراعية �أو �شركاتها
التابعة ،و�إعادة متويل �أي تكاليف للم�شروع ممولة من متح�صالت �أي متويالت ج�سرية ت�ضمنها اجلهات الراعية �أو �شركاتها التابعة ،وذلك قبل تاريخ الإقفال
املايل الثاين) وغريها من الدفعات للم�ساهمني و�/أو لدائني الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية لإرجاع حقوق امللكية الزائدة وفقا للبند  4-5من اتفاقية
الأحكام العامة ال�شاملة (تقا�سم �صايف الإيرادات قبل االكتمال) من اتفاقية الأحكام العامة ،وكما هو مو�ضح يف الفقرة  5من هذا الق�سم (حقوق امللكية
الزائدة والإيرادات ال�سابقة لالكتمال) .و �سيتم ا�ستخدام ت�سهيالت وكاالت ائتمان ال�صادرات لدفع ما يلي:
(�أ)من �أجل �سداد �أو لإعادة �سداد قيمة ال�سلع واخلدمات امل�ؤهلة وفق ًا لعقود البناء والتوريد امل�ؤهلة (يف حال كان هناك �سداد م�سبق لدفعات هذه
التكاليف).
(ب)يف ت�سديد الأق�ساط والر�سوم املتعلقة بت�سهيالت وكالة ائتمان ال�صادرات.
(ج)يف العمولة امل�ستحقة مبوجب ت�سهيل وكالة ائتمان ال�صادرات ذي ال�صلة خالل الفرتة لغاية و�شام ًال تاريخ  30يونيو .2018
 4 44 -4متحصالت الديون ذات األولوية اإلضافية

ت�ستعر�ض الفقرة (�أ)(( )2الديون ذات الأولوية الإ�ضافية) من هذا الق�سم الغر�ض من كل فئة من فئات الديون ذات الأولوية الإ�ضافية.
5.5شروط االستخدام
 5 55 -5تسهيل الصكوك األولي

مع مراعاة اتفاقية االكتتاب يف ال�صكوك الأولية ،فلن يكون مطلوب ًا من م�شارك ال�صكوك الدفع مقدم ًا لت�سهيل ال�صكوك الأولية �إال �إذا مت تلبية �أو الإعفاء
من كل ال�شروط امل�سبقة املحددة يف اتفاقية االكتتاب يف ال�صكوك الأولية.
 5 55 -5الدين التكميلي األولي

مع مراعاة وثائق التمويل ،ال يجوز ل�صدارة تقدمي طلب ا�ستخدام (ويتعني �أال ُيطلب من امل�شاركني يف ت�سهيل الوكالة �أداء الدفعة املرحلية من ت�سهيل الوكالة)
َ
ت�ستوف كل ال�شروط ال�سابقة امل�شار �إليها يف وثائق التمويل� ،أو يتم التنازل عنها.
ما مل
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6.6حقوق الملكية الفائضة وإيرادات ما قبل االكتمال
 6 66 -6تعديل وتصحيح الرصيد

�إذا قلت ن�سبة الدين �إلى حقوق امللكية ،يف �أي وقت قبل تاريخ اكتمال امل�شروع ،عن ( 35:65با�ستثناء ما كان نتيجة الدفع امل�سبق الإلزامي وفق ًا للفقرة 10
من اتفاقية الأحكام العامة (الدفع امل�سبق الإلزامي)� ،أو على النحو املن�صو�ص عليه يف �أي اتفاقية ت�سهيل) ،ف�إنه يحق ل�صدارة ،عقب تلبية ال�شروط امل�سبقة
الواردة يف �أداة التمويل ذات الأولوية ذات ال�صلة ،ا�ستخدام �أي دين ذي �أولوية �إلى احلد املتاح من �أجل:
(�أ)ال�سداد �إلى امل�ساهمني (مبثابة �سداد قرو�ض امل�ساهمني الثانوية) �أو توزيع �أرباح �أو غري ذلك.
(ب)ال�سداد لأي دائن ت�سهيل ج�سري حلقوق امللكية (مبثابة �سداد لأي ت�سهيل ج�سري حلقوق امللكية).
(ج)�إجراء تخفي�ض يف ر�أ�س مال �صدارة.
وذلك مببالغ ترتتب عليها ن�سبة الدين �إلى حقوق امللكية ال تزيد عن ( 35:65عقب هذا ال�سداد� ،أو التخفي�ض).
 6 66 -6صافي اإليرادات ما قبل االكتمال

يحق ل�صدارة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع ،ا�ستخدام �صايف �إيرادات ما قبل االكتمال على النحو التايل:
(�أ)دفع تكاليف امل�شروع.
(ب)�إعادة دفع �أو �إعادة متويل حقوق امللكية (وبالتايل ال ترتتب على ذلك زيادة� ،أو خف�ض املبلغ الإجمايل حلقوق امللكية) والتي متت امل�ساهمة بها يف
�شكل حقوق امللكية الثابتة (تت�ألف من قرو�ض امل�ساهمني الثانوية و�/أو ر�أ�س مال)� ،شريطة �أن يكون املبلغ الكلي املتبقي من حقوق امللكية الثابتة
م�ساوي ًا �أو �أكرب من  ٪50من حقوق امللكية املقدرة يف ذلك الوقت على انها الزمة لتحقيق تاريخ االكتمال.
(ج)توزيعها (على �أال ت�شكل حقوق ملكية) على امل�ساهمني ،بحيث ي�ستخدم مبلغ التقا�سم يف عمليات الدفع امل�سبق للديون ذات الأولوية.
يخ�ضع ا�ستخدام �صايف �إيرادات ما قبل االكتمال الوارد يف الفقرتني (ب) و (ج) �أعاله لل�شروط التالية:
.1عدم حدوث �أي تق�صري (فيما يتعلق بحادثة تق�صري �أ�سا�سية �أو حادثة تق�صري �أ�سا�سية �إ�ضافية).
.2عدم حدوث حادثة جوهرية من قوة قاهرة.
�.3شهادة من �صدارة تفيد بـ:
(�أ)توقع حلول تاريخ اكتمال امل�شروع يف موعد ال يتجاوز �سنتني (بالإ�ضافة �إلى �أي متديد الحتمال وقوع حادثة قوة قاهرة) بعد تاريخ اكتمال
امل�شروع املجدول ،و
(ب)�أنه تتوفر لديها مبالغ من حقوق امللكية والديون ذات الأولوية مببلغ ي�ساوي على الأقل تكاليف امل�شروع املتبقية الكتمال امل�شروع والتي تتوقع
تكبدها قبل تاريخ اكتمال امل�شروع.
�.4أال تتجاوز ن�سبة الدين �إلى حقوق امللكية (مبا�شرة بعد اال�ستخدام املقرتح) عن .35:65
7.7السداد
 7 77 -7سداد الدفعات

تقوم �صدارة:
(�أ)فيما يتعلق بكل اتفاقية ت�سهيل (بخالف وثائق التمويل الإ�سالمية) ب�إعادة �سداد ال�سلف القائمة مبوجب اتفاقية لت�سهيل تلك.
(ب)فيما يتعلق بوثائق التمويل الإ�سالمية� ،إعادة �سداد الدفعات املرحلية ،دفع العن�صر الثابت من التعوي�ضات املتفق عليها م�سبق ٌا ،ودفع دفعات
الإيجار الثابتة (كما هو منا�سب).
ويجب �أن تتم كل حالة من حاالت الدفع طبقا لأحكام اتفاقية الت�سهيل ذات ال�صلة واتفاقية الأحكام العامة واتفاقية الدائنني.
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 7 77 -7تأجيل السداد

يجوز ل�صدارة ت�أجيل دفع ق�سط ال�سداد مبوجب الت�سهيل القابل للت�أجيل ،وذلك وفقا التفاقية الت�سهيل ذات العالقة ومع اخل�ضوع لأحكامها ،واملنطبقة على
ذلك الت�سهيل القابل للت�أجيل (�أو فيما يتعلق بت�سهيل وكالة ،وفق ًا التفاقية الأحكام العامة).
 7 77 -7السداد الطوعي المسبق واإللغاء

يجوز ل�صدارة �إجراء �سداد م�سبق مقابل مبالغ م�ستحقة مبوجب �أي ت�سهيل ذي �صلة (بخالف ت�سهيل ال�صكوك الذي ال ينطبق عليها هذا ال�شرط) ،دون دفع
�أي غرامة �أو عالوة�( ،شام ًال �أي عالوة ا�ستدعاء كلي ( )Make-Whole Premiumولكن با�ستثناء ما مت الن�ص عليه يف �أي اتفاقية ت�سهيل ذات عالقة) �إذا
�سلمت الإ�شعار اخلطي �إلى وكيل الدائنني ،ووكيل الت�سهيل ذات ال�صلة ،و�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إن انطبق ذلك) ،يف حدود املواعيد املطلوبة .تكون
جميع الدفعات امل�سبقة الطوعية املتعلقة ب�أي ت�سهيل ذي عالقة ب�شكل كلي� ،أما �إذا كانت جزئية في�شرتط �أن تكون يف �شكل م�ضاعفات الـ خم�سة ماليني دوالر
موجه �إلى وكيل الدائنني
�أمريكي (�أو ما يعادلها من العمالت الأخرى) .يجوز ل�صدارة �أي�ض ًا بوا�سطة �إ�شعار خطي م�سبق ال تقل مدته عن ثالثني ( )30يوما ّ
�أن تلغي ب�شكل كامل �أو جزئي املبلغ غري امل�ستخدم من �إجمايل االلتزامات مبوجب �أي ت�سهيل ذي �صلة.
و�إذا اختارت �صدارة ال�سداد امل�سبق لأي ت�سهيل ذي �صلة (�أو يف حال ت�سهيل �إ�سالمي ،القيام بدفعة مبكرة)� ،أو اختارت القيام ب�إلغاء اجلزء غري امل�ستخدم
من �إجمايل االلتزامات القائمة مبوجبه ،ف�إن �أي �سداد م�سبق �أو �إلغاء مما ذكر ،مع مراعات ا�ستثناءات حمددة ،يجب �أن يكون بالتنا�سب بني كل ت�سهيل ذي
�صلة ،وبني الدائنني ذوي الأولوية مبوجب كل ت�سهيل ذي �صلة ،ما عدا �إذا كان ال�سداد امل�سبق �أو الدفعة املبكرة �أو الإلغاء يتعلق بالتزامات يتم �إعادة متويلها،
من خالل املديونية اال�ستبدالية التي مت �أخذها يف كلتا احلالتني بعد الإقفال املايل الثاين.
و�إ�ضافة ملا تقدم� ،إذا اختارت �صدارة القيام بال�سداد املقدم لأحد ت�سهيالت وكالة ائتمان ال�صادرات� ،أو ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة� ،أو ب�إلغاء اجلزء
غري امل�ستخدم من االلتزامات القائمة مبوجب �أي ت�سهيل من وكالة ائتمان ال�صادرات� ،أو ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة ،فعندئذ ومع مراعاة ا�ستثناءات
معينة حيث ميكن �أن تنطبق ،تطبيق عالوة �أو غرامة من جراء ال�سداد امل�سبق  ،ف�إن �أي �سداد م�سبق �أو �إلغاء يجب �أن يكون بالتنا�سب بني ت�سهيالت وكاالت
ائتمان ال�صادرات وت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة.
يجوز �إعادة �شراء ال�صكوك ح�سب اختيار �صدارة ب�شرط االمتثال لأحكام و�شروط ال�صكوك ،وا�سرتدادها وفق ًا لوثائق م�صدر ال�صكوك .كما يجوز �إعادة
�سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إن انطبق ذلك) وفق ًا لأحكام اتفاقيات ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
يجوز �أي�ض ًا ال�سداد امل�سبق لت�سهيالت امل�ساهمني ذوي الأولوية (مبا يف ذلك عن طريق �إعادة ت�سميتها كقرو�ض امل�ساهمني الثانوية وفقا للبند ( 9-12اعادة
الت�سمية) من اتفاقية الأحكام العامة )� ،أو �إلغا�ؤها مبوجب ووفقا لأحكام اتفاقية الأحكام العامة واتفاقيات ت�سهيالت امل�ساهمني ذات الأولوية.
بالن�سبة لت�سهيل ال�صكوك� ،سيتم �أي دفعة كاملة مبكرة منها وفق ًا التفاقية الأحكام العامة املتعلقة يف حال دفعة مبكرة مبوجب:
(�أ)البند ( 6-10ال�سداد امل�سبق الإلزامي  -ت�سهيل ال�صكوك (وقوع حادثة تتعلق بال�ضرائب)� ،أو البند ( 9-10ال�سداد امل�سبق الإلزامي  -حادثة
اخل�سارة الكلية) ،من اتفاقية الأحكام العامة يف مبلغ ي�ساوي مبلغ توزيع الإنهاء املنطبق لل�صكوك مع (بدون ازدواجية االحت�ساب) �أي وجميع
املبالغ الأخرى مهما كانت م�ستحقة وواجبة الدفع من قبل �صدارة امل�شارك يف ال�صكوك (مت�صرف ًا ب�أي �صفة)� ،أو نيابة عنه مبوجب وثائق ت�سهيل
ال�صكوك ووثائق التمويل الأخرى.
(ب)البند ( 7-10ال�سداد امل�سبق الإلزامي – ت�سهيل ال�صكوك (خيار ال�شراء) ،وذلك يف مبلغ ي�ساوي مبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق على ال�صكوك
وفق ًا لأحكام ال�صكوك (وبدون ازدواجية االحت�ساب) وجميع املبالغ الأخرى مهما كانت م�ستحقة وواجبة الدفع من قبل �صدارة مل�شارك ال�صكوك
(مت�صرف ًا ب�أي �صفة)� ،أو نيابة عنه مبوجب وثائق ت�سهيل ال�صكوك ووثائق التمويل الأخرى.
8.8اإللغاء والدفع المسبق واستبدال دائن فردي من دائني المديونية ذات األولوية
المعنيين
 8 88 -8اإللغاء والدفع المسبق الطوعي بالنسبة لدائن فردي من دائني المديونية ذات األولوية المعنيين

يف حال (�أ) كان مطلوبا من دائن ذي �أولوية معنى زيادة �أي مبلغ م�ستحق الدفع من �صدارة ل�صالح �أي م�شارك من م�شاركي التمويل ذوي الأولوية طبقا
ل�شروط الزيادة لتغطية ال�ضرائب الواردة يف اتفاقية الأحكام العامة� ،أو (ب) يطلب دائن ذي �أولوية معنى التعوي�ض �أو �إعادة ال�سداد من �صدارة مبوجب
�شروط تعوي�ض ال�ضرائب� ،أو التكاليف املتزايدة وفقا لأحكام اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،ف�إنه يجوز ل�صدارة ،يف كل حالة ،دون دفع �أي غرامة �أو عالوة
(�شام ًال �أي عالوة ا�ستدعاء كلي) )1( :ممار�سة حقوقها وفقا التفاقية الأحكام العامة يف ا�ستبدال ذلك الدائن من دائنى املديونية ذات الأولوية املعنيني،
عدا ما يتعلق مب�شارك ال�صكوك (الذي ال تنطبق عليه هذه احلقوق)� ،أو (� )2إعطاء وكيل الدائنني �إ�شعارا ب�إلغاء االلتزامات اخلا�صة بذلك الدائن ذي
الأولوية املعني و� /أو عزمها على ت�أمني ال�سداد امل�سبق �أو الدفعة املبكرة (ح�سب مقت�ضى احلال) التي تخ�ص م�شاركة ذلك الدائن ذي الأولوية املعني بالدين،
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وفور ا�ستالم مثل هذا الإ�شعار يتم خف�ض التزام الدائن ذي الأولوية �إلى �صفر.
 8 88 -8خيار شراء الدين

(�أ)يجوز ل�صدارة �أن تختار ال�سداد امل�سبق� ،أو اال�سرتداد جلزء من الدين ذي الأولوية (ولكن با�ستثناء �أي دين خا�ص مبورد اللقيم) وفقا للفقرة 12
(خيار �شراء الدين) من امللحق ( 2اختبار موثوقية الدائنني) من اتفاقية الأحكام العامة .
(ب)�إذا اختارت �صدارة ذلك ،ف�إن �أي �سداد م�سبق� ،أو ا�سرتداد ،يتم عن طريق دفعات م�سبقة �إلزامية وفق ًا للفقرة �( 5-12شروط ال�سداد امل�سبق)
من امللحق ( 2اختبار موثوقية الدائنني) وغريها من �أحكام اتفاقية الأحكام العامة .
 8 88 -8استبدال دائن من دائني المديونية ذات األولوية المعنيين

�إذا �أ�صبح يف �أي وقت (�أ) �أي دائن من املديونية ذات الأولوية املعنيني م�شاركا معار�ضا� ،أو (ب) �أ�صبحت �صدارة ملزمة بدفع �أي مبالغ �إ�ضافية مبوجب
�أحكام تعوي�ض ال�ضريبة ( )gross upوفقا التفاقية الأحكام العامة� ،أو وفقا للأحكام الواردة يف اتفاقية الأحكام العامة بخ�صو�ص �ضمان تغطية ال�ضرائب
�أو التكاليف الزائدة� ،أو (ج) �أ�صبحت �صدارة ملزمة بت�سديد م�سبق لأي مبلغ بناء على اتفاقية الأحكام العامة فيما يتعلق بالدفع امل�سبق الإلزامي ب�سبب عدم
امل�شروعية (ويف هذا اخل�صو�ص الرجاء مراجعة الفقرة � 8أدناه) ،فعندئذ يجوزل�صدارة من خالل توجيه �إ�شعار خطي م�سبق مدته ثالثون  30يوما (�أو مدة
�إ�شعار �أق�صر من ذلك ح�سبما تن�ص عليه اتفاقية الت�سهيالت ذات ال�صلة� ،إن وجدت) موجه �إلى وكيل الدائنني ووكيل الت�سهيل ذات ال�صلة (و�إلى الدائن ذي
الأولوية املعني) ،ا�ستبدال الدائن ذي الأولوية املعني.
يتم هذا اال�ستبدال من خالل �إلزام ذلك الدائن ذي الأولوية املعني بنقل كافة (ولي�س جزءا فقط) حقوقه والتزاماته مبوجب اتفاقية الت�سهيل ذات ال�صلة
�إلى دائن ذي �أولوية معني �آخر� ،أو بنك م�ؤهل �آخر تختاره �صدارة .والذي ي�ؤكد بدوره رغبته وا�ستعداده لتحمل بل ويتحمل بالفعل كافة االلتزامات املرتتبة
على الدائن ذي الأولوية املعني الناقل (مبا يف ذلك حتمل م�شاركات الدائن ذي الأولوية املعني الناقل على نف�س الأ�س�س التي كان عليها الدائن ذو الأولوية
املعني الناقل) .يخ�ضع �أي ا�ستبدال ل�شروط معينة �إ�ضافية على النحو املبني يف اتفاقية الأحكام العامة .
 8 88 -8تقصير الدائنين ذوي األولوية

يف حال �أ�صبح �أي دائن ذي �أولوية (عدا دائن معني) دائن ًا ذا �أولوية مق�صر ًا ،ف�إنه يجوز ل�صدارة ،يف �أي وقت ال يزال فيه ذلك الدائن ذو الأولوية (ما عدا
م�شارك ال�صكوك الذي ال ينطبق عليه هذا ال�شرط) دائن ًا ذا �أولوية مق�صر ًا� ،أن توجه لوكيل الدائنني �إ�شعارا مدته ع�شرة �أيام عمل بـ (�أ) �إلغاء �إي التزام
غري م�سحوب لذلك الدائن ذي الأولوية املق�صر ،و(ب) ا�ستبدال ذلك الدائن ذي الأولوية املق�صر بنقل حقوقه والتزاماته مبوجب وثائق التمويل �إلى دائن
ذي �أولوية معني� ،أو بنك م�ؤهل �آخر تختاره �صدارة وفق ًا لل�شروط الواردة يف اتفاقية الأحكام العامة (ويف كلتا احلالتني ينبغي �أال ترتتب على �صدارة �أي
غرامات� ،أو عالوات).
9.9الدفعات المسبقة اإللزامية
 9 99 -9عدم الشرعية

�إذا �أ�صبح يف �أي مرحلة ،لي�س م�شروع ًا بالن�سبة لأي دائن ذي الأولوية معني (امل�شارك املت�أثر) �أداء �أي من التزاماته املن�صو�ص عليها يف وثائق التمويل� ،أو
القيام بتمويل �أو املحافظة على م�شاركته يف �أية دين (بخالف ما يتعلق بت�سهيالت �إ�سالمية كنتيجة حل�صول حادث خ�سارة كلية) �سيتم فور ًا مبوجب �إ�شعار
�إلى �صدارة �إلغاء التزام ذلك امل�شارك املت�أثر ،وتقوم �صدارة ب�صرف دفعة مقدمة �أو دفعة مبكرة (ح�سب مقت�ضى احلال) بالكامل بخ�صو�ص م�شاركة
امل�شارك املت�أثر يف دين ذات ال�صلة وذلك يف (�أ) املوعد التايل لإعادة ال�سداد� ،أو (ب) (�إذا كان قبل ذلك) يف التاريخ الذي ي�صبح �إعادة ال�سداد املذكور
مطلوب ًا ح�سب القوانني املطبقة� ،أو مبوجب �أي اتفاقية ت�سهيل.
 9 99 -9متحصالت الحوادث

اعتبار ًا من تاريخ اكتمال امل�شروع� ،إذا ح�صلت �صدارة على �أي متح�صالت حوادث عقب حادثة خ�سارة �أو �ضرر حلق يف املجمع اخلا�ص بها( ،عدا ما كان
يتعلق ب�أ�صول الت�سهيل الإ�سالمي (ولكن با�ستثناء الأ�صول املتعلقة بت�سهيل ال�صكوك)) مببلغ ال يقل عن  100مليون دوالر �أمريكي (مرتبطة مب�ؤ�شر) (�أو ما
يعادله ب�أي عملة �أخرى ) ،والتي هي �إما:
(�أ)مل يتم ا�ستخدامها� ،أو هناك التزام با�ستخدامها يف �إ�صالح �أو ا�ستعادة الو�ضع �إلى حالته الأ�صلية يف خالل  120يوما بعد وقوع حادثة اخل�سارة �أو
ال�ضرر مبجمع �صدارة (ما مل ت�ستخدم �صدارة� ،أو تلتزم با�ستخدام موارد مالية لي�ست متح�صالت حوادث يف الإ�صالح� ،أو ا�ستعادة الو�ضع �إلى
حالته الأ�صلية ،يف غ�ضون  120يوما بعد وقوع اخل�سارة� ،أو ال�ضرر يف جممع �صدارة).
(ب)تتجاوز تكلفة الإ�صالح� ،أو ا�ستعادة الو�ضع �إلى حالته الأ�صلية.
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يتعني على �صدارة (ما مل يتفق على غري ذلك مع الدائنني املعنيني ذوي الأولوية مبوجب �أداة متويل ذات �أولوية) ال�ستخدام املبلغ ذي ال�صلة يف الدفعة
امل�سبقة ملا يلي:
�.1أو ًال� :إلى احلد الذي ي�شارك فيه �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف متويل امل�شروع ،و�إذا كان ذلك مطلوبا من قبل ال�صندوق ،يف ت�سهيالت
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي �إلى احلد الذي يكون قد مت التنازل فيه عن متح�صالت احلوادث �إلى �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي،
و
.2ثاني ًا :املديونية ذات الأولوية ذات العالقة (بخالف �أي ت�سهيالت من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إذا كان ينطبق)) ودون دفع �أي
غرامة �أو عالوة ،وت�سهيل ال�صكوك.
 9 99 -9متحصالت نزع الملكية

يتم �إيداع املبالغ املتح�صلة من جراء نزع امللكية التي تتجاوز  50مليون دوالر �أمريكي (مرتبط مب�ؤ�شر) (�أو ما يعادلها ب�أي عملة �أخرى) يف ح�ساب متح�صالت
احلوادث ونزع امللكيات وت�ستخدم على النحو التايل:
(�أ)من �أجل �إدخال تعديالت على جممع �صدارة متكنه من العمل ،من كافة النواحي اجلوهرية ،وك�أن واقعة امل�صادرة� ،أو النزاع على امللكية مل حتدث
(تعديالت نزع امللكية).
(ب)تعوي�ض (� )1صدارة عن طريق التحويل من ح�ساب متح�صالت احلوادث ونزع امللكية حل�ساب الت�شغيل اخلارجي .و�/أو (� )2أي م�ساهم (�أو �شركة
منت�سبة له) ب�أمر من �صدارة (يف حالة �أي م�ساهم (�أو �شركة منت�سبة له)) ،لتغطية تكاليف �أي تعديالت نزع ملكية �سبق �إنفاقها من قبل �صدارة،
�أو �أي م�ساهم (�أو �شركة منت�سبة له) (ح�سبما ينطبق).
(ج)�إلى احلد الذي ال ميكن ا�ستخدام �أي متح�صالت نزع ملكية من هذا القبيل يف تعديالت نزع امللكية� ،أو يف ال�سداد (على النحو الذي حتدده �صدارة
(مت�صرفة ب�شكل معقول)) ،وفق َا لتوجيهات وكيل الدائنني بال�سداد م�سبق ًا� ،أو اال�سرتداد� ،أو الدفع املبكر ب�شكل تنا�سبي لأي دين ذي �أولوية،
واملطلوب دفعه م�سبق ًا مبوجب �أداة الدين ذي الأولوية امل�ضمون ذات العالقة باملتح�صالت الآتية من متح�صالت نزع امللكية تلك.
 9 99 -9تقاسم صافي متحصالت إيرادات ما قبل اكتمال المشروع

بخالف ما قد يتم االتفاق عليه مع دائني املديونية ذات الأولوية املطبقة وم�ستلم ال�صكوك� ،سوف تدفع �صدارة م�سبق ًا �أو تدفع مبكر ًا،كما يقت�ضى احلال،
الدين ذا الأولوية املنطبق وت�سهيل ال�صكوك ودون دفع �أي غرامة �أو عالوة وفق ًا لـ ،وبالقدر الذي يحدده البند ( 4-5تقا�سم �صايف متح�صالت �إيرادات ما
قبل اكتمال امل�شروع) من اتفاقية الأحكام العامة.
 9 99 -9االسترداد اإللزامي للصكوك

يجب �إجراء �أي ا�سرتداد �إلزامي لل�صكوك وفقا التفاقية الأحكام العامة والأحكام ذات ال�صلة من وثائق ُم�صدّر ال�صكوك.
 9 99 -9الدفعات المسبقة اإللزامية – تسهيل الصكوك (حادثة تتعلق بالضرائب)

بعد حدوث واقعة �ضريبية ،اختار م�شارك ال�صكوك (ب�صفته م�صدر ًا لل�صكوك) وفق ًا لها ا�سرتداد ال�صكوك ا�سرتداد ًا كام ًال ولي�س جزئيا وفقا لل�شروط ذات
ال�صلة ،تقوم �صدارة يف �أو قبل التاريخ الذي اختار فيه م�شارك ال�صكوك القيام باال�سرتداد املذكور ،ب�سداد دفعة مبكرة ت�ساوي مبلغ توزيع الإنهاء اخلا�ص
بال�صكوك ،بالإ�ضافة �إلى (دون ازدواجية االحت�ساب) �أي وجميع املبالغ الأخرى مهما كانت م�ستحقة وواجبة للدفع من قبل �صدارة مل�شارك ال�صكوك (ب�أي
�صفة)� ،أو نيابة عنه مبوجب وثائق ت�سهيل ال�صكوك ،ووثائق التمويل الأخرى.
 9 99 -9الدفعات المسبقة اإللزامية– تسهيالت الصكوك (حق خيار الشراء)

(�أ)بالن�سبة �إلى �أي تاريخ توزيع دوري يقع بعد خم�س (� )5سنوات �أو �أكرث من تاريخ �إ�صدار ال�صكوك اختار فيه م�شارك ال�صكوك (ب�صفته م�شارك يف
ال�صكوك) ا�سرتداد ال�صكوك ا�سرتدادا كامال ولي�س جزئيا ح�سب امل�سموح به ووفقا لل�شروط� ،ستقوم �صدارة يف �أو قبل ذلك التاريخ ب�سداد دفعة
مبكرة ت�ساوي مبلغ توزيع الإنهاء املحدد لل�صكوك ،وفق ًا لأحكام ال�صكوك بالإ�ضافة �إلى (دون ازدواجية العد) �أي وجميع املبالغ الأخرى مهما كانت
م�ستحقة وواجبة للدفع من قبل �صدارة مل�شارك ال�صكوك (ب�أي �صفة)� ،أو نيابة عنه مبوجب وثائق ت�سهيالت ال�صكوك ،ووثائق التمويل الأخرى.
(ب)ويف �أي وقت بعد حدث تنفيذ (وفق تعريف هذا اال�صطالح يف ال�شروط والأحكام ذات ال�صلة) اختار امل�صدر بعده طلب ا�سرتداد ال�صكوك ذات
ال�صلة بالكامل ولي�س جزئي ًا وفق ما هو م�سموح به مت�شي ًا مع ال�شروط ذات ال�صلة� ،ستقوم �صدارة يف هذا التاريخ �أو قبله ،بدفع مبكر مبوجب
ت�سهيل ال�صكوك وفق املبلغ املن�صو�ص عليه يف احلكم املخ�ص�ص من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .ولتجنب حدوث �أي �شكوك ،ف�إن �أي دفع مبكر
بعد حدث التنفيذ ال ت�شمل �أي عالوة مل�صدر ال�صكوك.
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 9 99 -9الدفعات المسبقة اإللزامية – تسهيل الصكوك األولي

�إذا مل يتم توقيع وثائق التمويل التي تت�ألف منها الديون التكميلة الأولية يف موعد �أق�صاه � 6أ�شهر من تاريخ �إقفال ال�صكوك الأويل� ،ستقوم �صدارة ،وبدون �أن
تدفع �أي غرامة �أو عالوة ،با�سرتداد ت�سهيالت ال�صكوك الأولية من خالل القيام بعملية ت�سديد مبكر يف تاريخ التوزيع الدوري التايل مببلغ م�ساو ملبلغ توزيع
الإنهاء املطابق لل�صكوك ووفقا لأحكام ال�صكوك.
 9 99 -9الدفعة المسبقة اإللزامية – حادثة الخسارة الكلية

�إذا وقع حادث خ�سارة كلية فيما يتعلق بت�سهيالت �إ�سالمية ،ف�إنه:
(�أ)مع مراعاة الأحكام التي مت و�صفها يف فقرة "ال�شروط امل�سبقة اخلا�صة بتكبد دين ا�ستبدايل" �أدناه ،يجوز ل�صدارة ،خالل  60يوما من وقوع حادث
اخل�سارة الكلية� ،أن تقوم با�ستبدال الت�سهيل الإ�سالمي ذي العالقة بالكامل بدين ا�ستبدايل ،وذلك بعمل دفعة مبكرة بالكامل مببلغ ي�ساوي جميع
املبالغ القائمة مبوجب الت�سهيل الإ�سالمي ذي ال�صلة ،وجميع املبالغ الأخرى امل�ستحقة للدائن ذي الأولوية املعني مبوجب وثائق التمويل ،والتي
�ستكون يف حالة ت�سهيل ال�صكوك مبلغ ًا م�ساوي ًا ملبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق على ال�صكوك بالإ�ضافة �إلى (بدون ازدواجية االحت�ساب) �أي وجميع
املبالغ الأخرى امل�ستحقة والواجبة الدفع من قبل �صدارة للم�شارك بال�صكوك (ب�أي �صفة)� ،أو نيابة عنه مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ووثائق
ال�صفقة الأخرى.
(ب)�إذا مل تقم �صدارة با�ستبدال الت�سهيل الإ�سالمي ذي العالقة بالكامل بدين ا�ستبدايل خالل  60يوما من وقوع حادث اخل�سارة الكلية وفقا للفقرة
(�أ) �أعاله� ،سيكون على �صدارة فور ًا (وعلى �أ�سا�س تنا�سبي وعلى �أ�س�س مت�ساوية) (� )1أن تقوم بدفع �أي مبلغ مطلوب مبوجب الت�سهيل الإ�سالمي
ذي العالقة التي وقع ب�ش�أنها حادث اخل�سارة الكلية ،باملبلغ املن�صو�ص عليه واخلا�ضع التفاقية الت�سهيل ذات العالقة مبا يف ذلك مبلغ م�ساو
ملبلغ العجز يف اخل�سارة الكلية ،و( )2القيام بالدفع املبكر ملبلغ م�سا ٍو جلميع املبالغ القائمة مبوجب كل ت�سهيل �آخر والتي �ستكون يف حالة ت�سهيل
ال�صكوك مبلغا م�ساويا ملبلغ توزيع �إنهاء ال�صكوك بالإ�ضافة �إلى (دون ازدواجية االحت�ساب) �أي وجميع املبالغ الأخرى مهما كانت م�ستحقة
والواجبة الدفع من قبل �صدارة للم�شارك بال�صكوك (ب�أي �صفة) �أو نيابة عنه مبوجب وثائق �صفقة ال�صكوك ووثائق التمويل الأخرى.
يف حال وقوع حادثة خ�سارة كلية تتعلق بت�سهيل ال�صكوك ،ف�إنه يتوجب على امل�ستثمرين كذلك قراءة ق�سم "ملخ�ص وثائق �صفقة ال�صكوك" يف هذه الن�شرة،
لالطالع على املزيد من املعلومات عن الأحكام التي تنطبق على ت�سهيل ال�صكوك .
 9 9 9 -9الدفعات المسبقة اإللزامية ذات الصلة

�إذا خرقت �صدارة تعهدات معينة (تعك�س ب�صورة عامة اعتبارات تتعلق ب�سيا�سات معينة) حمددة يف �أداة متويل ذات �أولوية ذات �صلة ،فعندئذ ت�صبح �صدارة
ملزمة ب�إجراء دفع م�سبق �إلزامي ذي �صلة ،والذي من �ش�أنه �أن يحل يف مرتبة �أقل من متويل ح�ساب احتياطي خدمة الدين ،ويف مرتبة �أعلى من ال�ضرائب
يف اولوية �سل�سلة املدفوعات.
1010متحصالت التأمين
 1 110 10التسهيالت اإلسالمية

اعتبار ًا من تاريخ اكتمال امل�شروع ،حيث تتلقى �صدارة متح�صالت حوادث ،يف حالة اخل�سارة �أو ال�ضرر لأ�صول الت�سهيل الإ�سالمي (با�ستثناء تلك الأ�صول
املتعلقة بت�سهيل ال�صكوك) ،ف�إن �صدارة �سوف:
(�أ)تودع هذه املتح�صالت يف ح�ساب متح�صالت احلوادث ونزع امللكية.
(ب)ما مل يوجه وكيل الدائنني بخالف ذلك ،ا�ستخدام �أو �إ�شعار وكيل الدائنني بنية �صدارة ال�ستخدام متح�صالت احلوادث هذه يف غ�ضون  120يوما
من تاريخ ا�ستالمها يف �إ�صالح �أو ا�ستعادة �أ�صول الت�سهيل الإ�سالمي (ما مل ت�ستخدم �صدارة� ،أو تلتزم با�ستخدام �أموال غري متح�صالت احلوادث
يف غ�ضون مائة وع�شرين ( )120يوم ًا من تاريخ اال�ستالم يف �إ�صالح� ،أو ا�ستعادة �أ�صول ت�سهيل الإ�سالمي).
�شريطة �أنه يف حالة )1( :جتاوز متح�صالت احلوادث املذكورة تكلفة هذا الإ�صالح� ،أو اال�ستعادة� ،أو ( )2يف حال ا�ستخدام �صدارة �أموا ًال غري متح�صالت
تلك احلوادث يف �إ�صالح �أو ا�ستعادة هذه الأ�صول ،ف�إنه يحق ل�صدارة يف كل حالة:
(�أ)�إلى املدى الذي قامت فيه با�ستخدام �أموال وفرتها اجلهات الراعية �أو �شركاتها التابعة يف الإ�صالح �أو �إعادة الو�ضع على حالته� ،سداد متح�صالت
احلوادث تلك مبا�شرة �إلى اجلهات الراعية.
(ب)�أن ّ
حتول بخالف ذلك متح�صالت احلوادث الزائدة تلك من ح�ساب متح�صالت احلوادث ونزع امللكية �إلى ح�ساب الإيرادات اخلارجي.
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 1 110 10متحصالت الحوادث األخرى

اعتبار ًا من تاريخ اكتمال امل�شروع ،يف حال حدوث خ�سارة� ،أو �ضرر يف جممع �صدارة (يف غري �أ�صول الت�سهيل الإ�سالمي) (با�ستثناء تلك الأ�صول املتعلقة
بت�سهيل ال�صكوك) �أدى �إلى ا�ستالم �صدارة متح�صالت حوادث �أقل من  100مليون دوالر �أمريكي (مرتبط مب�ؤ�شر) ،ت�سدد �صدارة هذه املتح�صالت �إلى
ح�ساب متح�صالت احلوادث ونزع امللكية و�إما:
(�أ)ت�ستخدم متح�صالت احلوادث هذه يف �إ�صالح �أو ا�ستعادة جممع �صدارة �إلى ما ال يقل عن قدرة �إنتاجية �سنوية م�شابهة جوهري ًا� ،أو قدرة على
حتقيق �إيرادات �صافية كما كان عليه احلال مبا�شرة قبل حدوث اخل�سارة �أو ال�ضرر� ،شريطة �أنه �إذا جتاوزت متح�صالت احلوادث هذه تكلفة
الإ�صالح �أو اال�ستعادة تلك� ،أو قد قامت �صدارة با�ستخدام �أموال �أخرى يف الإ�صالح و�إعادة احلال ،ف�سوف يكون من حق �صدارة:
�)1إلى املدى الذي قامت �صدارة فيه با�ستخدام �أموال وفرتها اجلهات الراعية �أو �شركاتها التابعة يف الإ�صالح �أو اال�ستعادة� ،سداد متح�صالت
احلوادث تلك مبا�شرة �إلى اجلهات الراعية.
�)2أو�أن ّ
حتول بخالف ذلك متح�صالت احلوادث الزائدة املذكورة من ح�ساب متح�صالت احلوادث ونزع امللكية حل�ساب الإيرادات اخلارجي.
(ب)ت�سليم �شهادة �إلى وكيل الدائنني ت�شهد ب�أن الف�شل يف �إ�صالح� ،أو ا�ستعادة جممع �صدارة لن ي�ؤدي (عدا ما من ناحية غري جوهرية) �إلى خف�ض يف
الطاقة االنتاجية ال�سنوية �أو القدرة على حتقيق الإيرادات ال�صافية كما كانت عليه مبا�شرة قبل حدوث اخل�سارة �أو ال�ضرر ،ويف هذه احلالة يكون
من حق �صدارة حتويل متح�صالت احلوادث هذه حل�ساب الإيرادات اخلارجي.
�إذا جتاوزت متح�صالت احلوادث  100مليون (مرتبط مب�ؤ�شر) دوالر �أمريكي ،فعندئذ يجوز ل�صدارة �إخطار وكيل الدائنني بعزمها وفق ًا لأحكام الفقرة
( 3-11متح�صالت احلوادث – التي ت�ساوي �أو تزيد عن مائة مليون دوالر) من اتفاقية الأحكام العامة  ،ا�ستخدام متح�صالت احلوادث هذه �أو �أي �أموال
اخرى مما ذكر (يف الفقرة (�أ) �أعاله) يف �إعادة بناء �أو �إ�صالح جممع �صدارة لي�صبح م�ساوي َا ب�شكل جوهري ،على الأقل ،للحالة التي كان عليها مبا�شرة
قبل حدوث اخل�سارة �أو ال�ضرر من حيث:
.1الطاقة االنتاجية ال�سنوية لكل منتج يتم �إنتاجه �آنذاك يف جممع �صدارة.
.2قدرة املجمع على حتقيق �إيرادات �صافية،
(ج)�إلى احلد الذي ( )1مل يتم فيه �إعادة بناء� ،أو �إ�صالح جم ّمع �صدارة� ،سيتم ا�ستخدام املبلغ ذي ال�صلة يف ال�سداد امل�سبق الإلزامي� ،أو ال�سداد املبكر
(ح�سب مقت�ضى احلال) ،وفق ًا للبند ( 2-10متح�صالت احلوادث) من اتفاقية الأحكام العامة  ،و(� )2إذا كان هناك �أي متح�صالت زائدة متبقية
يف ح�ساب متح�صالت احلوادث ونزع امللكية ،لي�ست مطلوبة لإ�صالح �أو �إعادة بناء جممع �صدارة ،ف�إنه �سيتم ا�ستخدام املبلغ ذي ال�صلة يف ال�سداد
امل�سبق الإلزامي� ،أو ال�سداد املبكر (ح�سب مقت�ضى احلال) وفق ًا للبند ( 2-10متح�صالت احلوادث) من اتفاقية الأحكام العامة .
1111العموالت
 1 111 11فترات العمولة

بالن�سبة �إلى كل دين ،تبد�أ فرتة العمولة الأولى يف و�شام ًال تاريخ ا�ستخدام الت�سهيالت ،وتنتهي يف وغري �شامل للتاريخ التايل لدفع العمولة (ال ت�شمل اليوم
الأخري) ،تبد�أ كل فرتة عمولة الحقة اعتبار ًا من تاريخ دفع عمولة وتنتهي يف وغري �شامل للتاريخ التايل لدفع العمولة� ،أو تاريخ اال�ستحقاق النهائي املحدد
�إذا كان ذلك �أبكر.
 1 111 11سداد العموالت

ت�ستحق العموالت عن �أدوات التمويل ذات الأولوية (با�ستثناء الت�سهيالت الإ�سالمية التي ميكن االطالع عليها يف الفقرة ( )3بعنوان "ال�سداد مبوجب
الت�سهيالت الإ�سالمية" �أدناه) ،طبقا لأحكام �أداة التمويل ذات الأولوية ذات ال�صلة.
 1 111 11السداد بموجب التسهيالت اإلسالمية

فيما يتعلق بالت�سهيالت الإ�سالمية� ،سوف ت�سدد �صدارة دفعات الأجرة املقدمة ،دفعات الأجرة الثابتة ،دفعات الإيجار املتغرية والعن�صر املتغري من �أي
تعوي�ض متفق عليه م�سبق ًا ،يف املواعيد املحددة لها وفقا ل�شروط وثيقة التمويل ذات ال�صلة املتعلقة بذلك الت�سهيل الإ�سالمي.
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 1 111 11العمولة عن التقصير

�إذا ف�شلت �صدارة يف �أن ت�سدد �أي مبلغ (لي�س �آنذاك حمل ت�أجيل وفق ًا لأحكام اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة) م�ستحق الدفع من قبلها مبوجب �أداة متويل
ذي �أولوية يف تاريخ ا�ستحقاقه (�سواء يف تاريخ ا�ستحقاق حمدد� ،أو بالت�سريع� ،أو غريه):
(�أ)بالن�سبة �إلى �أداة متويل ذات �أولوية (غري ت�سهيل �إ�سالمي) ت�ستحق العمولة على املبالغ املت�أخرة وفقا ل�شروط �أداة التمويل ذات الأولوية ذات
ال�صلة .و
(ب)يف حالة كل دفعة م�ستحقة �إلى م�شارك يف التمويل الإ�سالمي ،فيجب زيادة هذا املبلغ لي�شمل مبلغ ال�سداد املت�أخر وفق ًا لأحكام وثيقة التمويل
الإ�سالمية ذات ال�صلة.
 1 111 11التنازل عن الفائدة

يف حال وجود �أي ت�سهيل �إ�سالمي ،ف�إن اتفاقية الأحكام العامة ال تت�ضمن �أو حتتوي على �أي �شرط يتعلق بالفائدة الربوية (الربا) ولي�س هناك �شرط يف
اتفاقية الأحكام العامة يف�سر �أو يعني �أو يدل على وجود مثل هذه الفائدة .ويتعهد كل من �صدارة وامل�شاركني يف التمويل الإ�سالمي بالتنازل عن �أي فائدة ربوية
(الربا) قد تتم املوافقة عليها �أو منحها مبقت�ضى حكم حتكيم �أو تف�سري �أو غري ذلك.
 1 111 11السندات ألمر

تقوم �صدارة بالن�سبة �إلى كل ت�سهيل (با�ستثناء ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة ،وت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إن وجدت) ،وت�سهيالت
الوكالة) بت�سليم �إلى وكيل الت�سهيل املعني مع كل طلب ا�ستخدام �أو ،يف حالة امل�شارك بال�صكوك ،بتاريخ اال�ستخدام املطلوب:
(�أ)�سند لأمر �أو �أكرث ي�ساوي مبلغه الإجمايل مبلغ ال�سحب املطلوب مبوجب الت�سهيل ذي العالقة ،والذي يف حالة ت�سهيل �صكوك يجب �أن يكون جمموع
القيمة اال�سمية لل�صكوك ال�صادرة مبوجب ت�سهيل ال�صكوك (�سندات لأمر ب�ش�أن مبلغ �أ�صلي).
(ب)�سند لأمر �أو �أكرث ي�ساوي مبلغه الإجمايل �أعلى مبلغ للعمولة الذي يقدر وكيل الت�سهيل املعني ب�شكل معقول �أنه من املحتمل �أن ي�صبح م�ستحق ًا
خالل فرتة االثني ع�شر �شهرا القادمة على �أو فيما يتعلق باملبلغ الأ�صلي وفقا لال�ستخدام املطلوب ،والذي يف حال ت�سهيل ال�صكوك �سوف ي�ساوي
دفعة الأيجار املقدمة �أو العن�صر املتغري يف �أي دفعة �إيجار �أو العن�صر املتغري من �أي تعوي�ض ت�سليم مت�أخر تدفع خالل فرتة اثني ع�شر (� )12شهر ًا
("�سندات العمولة").
بالن�سبة �إلى ت�سهيل ال�صكوك ،يقدم م�شارك ال�صكوك ذي العالقة ذلك التقدير اعتماد ًا على التوجيه �أو الن�صح الذي ح�صل عليه من مدير الدفعات،
و�سيقدم ن�سخة من كل تقدير مما ذكر �إلى وكيل حملة ال�صكوك ،و�إلى وكيل �ضمان للم�صدر.
يف حال اعتقد وكيل الت�سهيل ذي العالقة (با�ستثناء �صندوق اال�ستثمارات العامة ،و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ووكيل ت�سهيالت الوكالة) ب�صورة
معقولة يف �أي وقت �أنه من املحتمل �أن مبلغ العمولة الذي �سي�صبح م�ستحقا فيما يتعلق باملبلغ امل�صروف من �أي ت�سهيل (با�ستثناء ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات
العامة� ،أو ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إن وجدت) �أو ت�سهيالت الوكالة) خالل فرتة االثني ع�شر �شهرا القادمة �سيتجاوز املبلغ الإجمايل
�سندات العمولة ال�صادرة عن �صدارة ،ف�ستقوم �صدارة عند الطلب بتزويد وكيل الت�سهيل ذاك مبزيد من �سندات العمولة ح�سبما دعت احلاجة.
يف �أو بحدود التاريخ الذي يحل بعد � 11شهرا من تاريخ �سند لأمر (غري �سند لأمر يتم تقدميه مبوجب اتفاقية الإجارة املحددة مبوجب ت�سهيل الوكالة)
(ال�سندات لأمر ذات العالقة)� ،ستقوم �صدارة بتزويد وكيل الت�سهيل ذي العالقة بـ:
(�أ)فيما يتعلق ب�سند لأمر اخلا�ص باملبلغ الأ�سا�سي� ،سند لأمر �أ�صلي واحد �أو �أكرث ا�ستبدالية ت�ساوي جمموعها مبلغ ال�سند لأمر ذي العالقة (بعد �أن
يح�سم منه �أي مبلغ يعادل �أي مبالغ م�سددة� ،أو م�سبقة الدفع �أو دفعة مبكرة� ،أو �إلغاء مبوجب الت�سهيل ذي العالقة الذي ميثله ال�سند لأمر ذي
العالقة) .و
(ب)فيما يتعلق ب�سند عمولة� ،سند لأمر واحد �أو �أكرث ا�ستبدالية بحيث يكون املبلغ الإجمايل ل�سندات لأمر اخلا�صة بالعمولة ال�صادرة من قبل �صدارة
والتي يحتفظ بها وكيل الت�سهيل ذاك (وي�ستثنى منها لهذا الغر�ض ال�سند لأمر ذو العالقة) م�ساويا على الأقل ملبلغ العمولة التي يقدر وكيل الت�سهيل
ذاك ب�شكل معقول� ،أنها �ست�صبح م�ستحقة الدفع خالل فرتة اثني ع�شر (� )12شهرا بعد تاريخ ا�ستالم �سند لأمر اجلديد اخلا�ص بالعمولة.
فيما يتعلق بت�سهيل ال�صكوك ،ف�إن م�شارك ال�صكوك �سيقدم التقديرات اعتماد ًا على توجيه �أو ن�صح من مدير الدفعات ،و�سيقدمون ن�سخة من كل تقدير مما
ذكر �إلى وكيل حملة ال�صكوك ،و�إلى وكيل �ضمان امل�صدر املعني.
ويتعهد كل وكيل ت�سهيل يف وثيقة التمويل ذات ال�صلة ب�أنه لن يقدم �أو ي�سمح بتقدمي �أي �سندات لأمر للت�سديد لأي طرف غري جلنة الأوراق املالية املتداولة.
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ينبغي �أن يعيد كل وكيل ت�سهيل (عدا وكالء ت�سهيالت الوكالة) ،ولكن لي�س �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (بالقدر الذي ي�شارك به يف متويل امل�شروع)
و�صندوق اال�ستثمارات العامة ،الى �صدارة ال�سندات لأمر التي يحتفظ بها �آنذاك ،والتي مت ا�ستبدالها على النحو املت�صور �أعاله� ،أو حيثما �سددت جميع
املبالغ الأ�سا�سية والعمولة ب�شكل كامل.
فيما يتعلق بت�سهيل الوكالة ،ت�شتمل اتفاقية الإجارة املحددة مبوجب ت�سهيل الوكالة على �شروط ب�ش�أن ت�سليم ال�سندات لأمر ،وهي جوهري ًا متاثل
ال�شروط املذكورة �أعاله.
1212التعويض عن الضرائب والضمانات
�سوف ت�سدد �صدراة كافة الدفعات املطلوبة منها دون ح�سم �أي �ضرائب ،ما مل يكن هناك ح�سم �ضريبي مقرر مبقت�ضى القانون املطبق.
�إذا كان هناك ح�سم �ضريبي (مبا يف ذلك ح�سم �أو اقتطاع مطلوب �إجرا�ؤه مبوجب املادة  68من نظام �ضريبة الدخل واملادة  63من الئحته التنفيذية) يطلب
من �صدارة �إجرا�ؤه مبوجب �أي قانون مطبق وفق ًا لوثيقة متويل ،ف�إن مبلغ الدفعة امل�ستحقة على �صدراة �سوف يزداد لي�صل �إلى مبلغ (بعد �إجراء �أي ح�سم
�ضريبي) م�سا ٍو للدفعة التي كانت ت�ستحق الدفع فيما لو مل يكن هناك ح�سم �ضريبي مطلوب.
املوجه �إليها من وكيل �إداري ،مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات املعينة ،بالت�سديد �إلى الطرف املحمي
تقوم �صدارة ويف غ�ضون ثالثة �أيام عمل من تاريخ الطلب ّ
مبلغا م�ساويا للخ�سارة� ،أو االلتزام املايل� ،أو التكلفة التي تكبدها ذلك الطرف املحمي من �أجل �أو حل�ساب ال�ضريبة الناجمة عن ف�شل �صدارة يف الوفاء
بالتزاماتها بح�سم ال�ضريبة يطلب منها �إجراء �سداد وفق ًا للبند ( 2-17ج) (تعوي�ضات ال�ضريبة) من اتفاقية الأحكام العامة� ،أو التي مل يكن ليتم فر�ضها
لوال عالقة قائمة بني �صدارة واجلهة القانونية التي تفر�ض ال�ضرائب تلك.
لأغرا�ض البند ( 17تعوي�ضات ال�ضريبة) من اتفاقية الأحكام العامة ،ف�إن الإ�شارة �إلى:
(�أ) "وثيقة متويل" ت�ستثني ت�سهيل ال�صكوك.
(ب)"م�شارك متويل ذي الأولوية " ي�ستثني امل�شارك يف ال�صكوك ،و
(ج) "الدائن ذي الأولوية" ي�ستثني امل�شارك يف ال�صكوك.
1313زيادة التكاليف
وفقا للبند ( 18زيادة التكاليف) من اتفاقية الأحكام العامة ،يجب على �صدارة �أن ت�سدد التكاليف الزائدة املرتتبة على �أي من م�شاركي التمويل ذوي الأولوية
ذوي ال�صلة (وي�شار مل�شارك التمويل ذي الأولوية بـ الطرف زائد التكلفة) الناجمة عن التغيري يف القوانني املط ّبقة �أو االمتثال لها� ،أو التي مت �سنها بعد
تاريخ التوقيع الثاين مع ا�ستثناءات معينة تتعلق بال�ضرائب ،واخلرق املتعمد للقوانني املنطبقة ،والتكاليف الزائدة التي مت تعوي�ضها مقابل �أو بوا�سطة �أي
تكلفة �إجبارية� ،أو التي مل يتم الإ�شعار بها خطي ًا �إلى ال�شركة خالل �شهرين من علم م�شارك ال�صكوك ذي الأولوية املنطبق بتلك الزيادة ،وما عدا يف حال
�أي دائن ذي عالقة �أو �أي دائن وكالة ائتمان ال�صادرات ،عن �أي عالقة لهما يف اململكة .وكنتيجة لهذا اال�ستثناء الأخري ،ف�إن حماية زيادة التكاليف ال تنطبق
على �أي طرف من �أطراف زيادة التكاليف مقره يف اململكة العربية ال�سعودية (با�ستثناء �أي دائن معني �أو �أي من دائني وكالة ائتمان ال�صادرات املعنيني).
�إ�ضافة �إلى ذلك ،الزيادة يف التكاليف املتعلقة مبا يلي )1( :االمتثال ملعايري اتفاقية بازل الثانية ،و ( )2تُعزى لأي جباية بنكية( ،ولكن فقط �إلى احلد الذي
تكون يف تلك اجلباية البنكية ارهاق ًا ال �أكرث فيما يتعلق بـ ( )1اجلباية البنكية التي مل ت�سن بعد يف قانون� ،أي م�سودة ملثل هذه اجلباية البنكية املقرتحة كما
يف تاريخ التوقيع الثاين� ،أو (� )2أي جباية بنكية �أخرى ح�سبما هو مو�ضح مبوجب قانون قائم كما يف تاريخ تاريخ التوقيع الثاين)� ،سوف لن تدفعها �صدارة.
1414التعويضات
ي�ستفيد م�شاركو التمويل ذوو الأولوية املعنيون �أي�ضا من �ضمان العملة ،ف�ضال عن �ضمانات معينة �أخرى تتعلق ب�أي خ�سارة� ،أو تكلفة� ،أو م�سئولية يتكبدها
م�شارك متويل ذو �أولوية معني ،والتي تن�ش�أ نتيجة لبع�ض الظروف املحددة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( 2-19ال�ضمانات الأخرى) من اتفاقية الأحكام
العامة.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

1515التعهدات
 1 115 15التعهدات المشتركة

تخ�ضع �صدارة لتعهدات اعتيادية ومتطلبات التقارير مل�شروع من هذا النوع .مبا يف ذلك التعهدات التالية (مع مراعاة – حيثما ينطبق – التحفظات املتعلقة
بالأهمية الن�سبية وفرتات العالج):
(�أ)تقدمي معلومات وا�سعة النطاق وب�صورة دورية عن �صدارة وامل�شروع ،مبا يف ذلك القوائم املالية (مدققة �أو وغري مدققة) ،ون�سخ من الوثائق
اجلديدة.
(ب)�إ�شعار وكيل الدائنني بنطاق وا�سع من الأحداث املحددة التي تقع تقليدي ًا يف متويل م�شروع متعدد امل�صادر من هذا النوع واحلجم مبا يف ذلك
�إجراءات التقا�ضي ،وت�سديد ال�ضرائب ،والقوة القاهرة ،وفرتات التعليق ،و�أحداث الق�صور.
(ج)ا�ستخدام متح�صالت الديون ذات الأولوية يف الأغرا�ض امل�سموح بها وفق اتفاقية الأحكام العامة ،و�أدوات التمويل ذات الأولوية فقط.
(د)االمتثال يف جميع النواحي اجلوهرية لكافة القوانني والأنظمة واللوائح والأوامر املنطبقة.
(هـ)احل�صول على جميع املوافقات احلكومية واملحافظة عليها وااللتزام بها.
(و)ت�سديد جميع ال�ضرائب ،وتقدمي جميع الإقرارات ال�ضريبية يف موعدها املحدد (دون التعر�ض لأي غرامات).
(ز)االحتفاظ بنظام حما�سبي مقبول واالحتفاظ بال�سجالت ودفاتر احل�سابات وفقا ملعايري التقارير املحا�سبة الدولية.
(ح)املحافظة على وجود ال�شركة وقوتها و�سلطتها لأداء الأعمال التجارية.
(ط)تنفيذ �شروط كل وثيقة م�شروع رئي�سية تكون طرف ًا فيها� ،إال يف ظروف معينة.
(ي)احل�صول واحلفاظ على منفعة جميع حقوق االرتفاق وغريها من امل�صالح يف امللكية (مبا يف ذلك حقوق امللكية الفكرية) والتي تكون �ضرورية لبناء
وت�شغيل امل�شروع� ،إال �إذا كان عدم قيامها بذلك ال يتوقع �أن يكون له ت�أثري �سلبي ملمو�س.
(ك)تعيني و�إبقاء مراجعي ح�سابات معرتف بهم دوليا ،ومرخ�ص لهم مبزاولة العمل يف اململكة.
(ل)احلفاظ على حقوق ملكيتها وم�صاحلها يف جميع الأ�صول التي متلكها� ،أو التي متت الإفادة ب�أنها متلكها ،وت�ضمن �أن لديها احلقوق ال�ضرورية
للو�صول �إليها كما تطلبه �صدارة لأغرا�ض امل�شروع.
(م)ال�سماح للم�ست�شار الفني والبيئي ،وم�ست�شار الت�أمني ،و�صندوق اال�ستثمارات العامة ،و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (بالقدر الذي ي�شارك يف
متويل امل�شروع)� ،أو وكاالت ائتمان ال�صادرات بزيارة جممع �صدارة والتفتي�ش على جميع املرافق واملن�ش�آت واملعدات التي ت�شكل جزء ًا من املجمع.
(ن)احلفاظ ب�شكل جيد على الدفاتر واحل�سابات وال�سجالت والإجراءات التي تتعلق ب�أداء العمل ،والقيام بالإجراءات الالزمة ملراقبة تقدم العمل يف
امل�شروع.
(�س)ت�صميم وبناء وت�شغيل و�إ�صالح و�صيانة جممع �صدارة وفقا للممار�سات ال�صناعة اجليدة.
(ع)التحقق من �أن �أي طرف مقابل مقرتح يف �أي اتفاقية حتوط هو حالي ًا طرف يف اتفاقية الدائنني �أو �سي�صبح طرف ًا فيها.
(ف)�إخطار وكيل الدائنني عن �أي تغيري يف الأ�شخا�ص امل�صرح لهم بالتوقيع ،وتقدمي ن�سخ من التفوي�ض (�أو �أي م�ستندات مماثلة) تكون الزمة من �أجل
تفوي�ض ه�ؤالء املوقعني املفو�ضني اجلدد �إلى وكيل الدائنني.
(�ص)�إن�شاء وا�ستكمال �أو العمل على �إن�شاء وا�ستكمال تلك امل�صلحة ال�ضمانية ل�صالح وكيل ال�ضمان املحلي على م�صالح �صدارة يف جممع �صدارة ويف
كافة املباين ،وامل�صنع الثابت والآالت املثبتة بداخله (بخالف �أ�صول الإجارة)� ،أو تلك املوجودة فيه �إلى �أق�صى حد ت�سمح به �أنظمة اململكة العربية
ال�سعودية ،وذلك يف �أقرب وقت ممكن عمليا بعد (� )1أي تغيري يف �أنظمة اململكة �أو ( )2التغيري املقبول عموما يف ممار�سة ال�سلطة املعنية يف
اململكة ،مما ي�ؤدي الى ال�سماح ب�إن�شاء وا�ستكمال رهن عقاري يف اململكة ل�صالح الأطراف امل�ضمونة.
(ق)�إذا مل يكن قد مت و�ضع ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي عند تاريخ اكتمال امل�شروع� ،أو مت يف �أي وقت بعد ذلك ت�سديد ت�سهيالت
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بالكامل ،فعندئذ و�إلى احلد امل�سموح به مبوجب �أي قانون مطبق ،متنح لوكيل ال�ضمان ذي ال�صلة ،وبالنيابة
عن الأطراف امل�ضمونة ،الأعباء التالية التي منحت �أو كان �سيتم منحها �إلى �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،وبالتحديد رهن على �أ�صول ثابتة
معينة لدى �صدارة ،والتنازل عن حقوق يف تقنية معينة تتعلق بامل�شروع ،والتنازل عن عقود الت�أمني املطلوبة.
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(ر)الت�أكد من �أن مطالبات الدائنني ذوي الأولوية �ضدها مبوجب وثائق التمويل تكون على الأقل يف مرتبة م�ساوية ملطالبات جميع الدائنني غري
امل�ضمونني وغري الثانويني عدا الدائنني الذين تُقدَّم مطالباتهم �إلزامي ًا مبوجب القوانني املطبقة عموم ًا.
(�ش)لن تقوم �صدارة ب�إيجاد �أو ال�سماح ب�أي �ضمانات على �أي من �أ�صولها يف احلا�ضر� ،أو امل�ستقبل ،عدا بع�ض الأعباء امل�سموح بها.
(ت)لن تقوم �صدارة ب�إيجاد� ،أو تكبد� ،أو �أن تكون م�سئولة� ،أو ت�سمح بوجود مديونية مالية ،عدا بع�ض املديونيات املالية امل�سموح بها.
(ث)لن تقوم ب�إجراء �أي تعديالت جوهرية على وثائقها الت�أ�سي�سية ،مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات.
(خ)لن تقوم باالقرتا�ض� ،أو اال�ستثمار� ،أو منح �أي ائتمان ،مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات.
(ذ)لن تتخل�ص من �أي من �أ�صولها ،مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات.
(�ض)لن تقوم ب�أي �أعمال بخالف امل�شروع� ،أو �أن�شطة �أخرى تتعلق مبا�شرة بالتطوير ،والبناء ،وت�شغيل و�صيانة امل�شروع ،ويجب يف �أي حال بالن�سبة �إلى
�أي �شركة تابعة ت�شمل فقط الأعمال التي �سمح لها بالت�أ�سي�س من �أجلها.
(ظ)لن توافق� ،أو تذعن لإجراء �أي تعديل� ،أو تغري� ،أو تنازل عن �أي حكم من الأحكام� ،أو منح �أي موافقة على تعديل �أي من وثائق امل�شروع الرئي�سية،
�أو عقد البناء �إذا كان من املتوقع ب�شكل معقول �أن القيام بذلك �سي�ؤدي �إلى ت�أثري �سلبي ملمو�س.
(غ)لن ت�صدر �أي ر�أ�س مال �إ�ضايف� ،أو تعدل �أي من احلقوق املتعلقة ب�أ�سهمها� ،أو تخف�ض� ،أو تلغي� ،أو ت�سرتد� ،أو ت�شرتي �أي من �أ�سهمها بعد تاريخ
اكتمال امل�شروع ،مببلغ من �ش�أنه �أن يقلل من �إجمايل ر�أ�س مال ال�شركة ال�سهمي �إلى �أقل من  1.5مليار دوالر �أمريكي ،ما مل ي�سمح بخالف ذلك.
(�أ�أ)لن تندمج� ،أو تتوحد� ،أو تدخل يف� ،أو ت�سمح بدمج �أو توحيد �أو دخول �أي �شركة تابعة يف �أي �إعادة هيكلة مع �أي �شخ�ص �آخر ،مع مراعاة بع�ض
اال�ستثناءات.
(ب ب)لن تغري تاريخ نهاية ال�سنة املالية� ،أو ا�سمها القانوين �أو التجاري.
(ج ج)لن تدخل يف �أي معامالت (عدا ما كان وفق ًا لوثائق التمويل ،ووثائق متويل الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية ،ووثائق امل�شروع� ،أو عقود البناء،
�أو �أي وثائق �أو ترتيبات ت�ستبدل �أي مما �سبق ذكره) ،ما عدا �أثناء �سري الأعمال العادي وب�شروط ال تكون �أقل �أف�ضلية ل�صدارة من معاملة جتارية
حم�ضة ،وبحيث ال يتوقع �أن يكون له ت�أثري �سلبي ملمو�س.
(د د)لن تدخل يف �أي ترتيبات حتوط با�ستثناء ترتيبات التحوط امل�سموح بها.
(هـ هـ)لن تدخل� ،أو ت�سمح لأي �شركة تابعة �أن تدخل يف �أي وثائق جديدة للم�شروع� ،أو �أي عقود �أخرى (بخالف وثائق التمويل ،ووثائق متويل الت�سهيالت
اجل�سرية حلقوق امللكية ،ووثائق امل�شروع� ،أو عقود البناء واتفاقيات القرو�ض الثانوية� ،أو اتفاقية تعهد امل�ساهم و�أي اتفاقية �أخرى ي�سمح
ل�صدارة الدخول فيها وفق ًا لوثائق التمويل �أو وثائق التمويل اجل�سري حلقوق امللكية) �إلى احلد الذي يجعل من املتوقع �أن يكون له �أثر �سلبي
ملمو�س� ،أو تدخل يف �أي ترتيبات ميكن �أن تتعار�ض ب�أي ناحية جوهرية مع �أي من وثائق التمويل� ،أو وثائق متويل الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق
امللكية �أو �أي من وثائق امل�شروع ،ما عدا اال�ستثناءات املتفق عليها.
(و و)لن يتم ت�سوية� ،أو توقف �أي دعوى �أو �إجراء قيد النظر فيما يتعلق بوثائق امل�شروع الرئي�سية� ،أو املوافقات احلكومية� ،أو امل�شروع ،مما يتوقع ب�صورة
معقولة �أن يكون له ت�أثري �سلبي ملمو�س.
(ز ز)لن ت�ؤ�س�س �أو متتلك قانوني ًا �أو منفعي ًا ر�أ�س مال �أو م�صلحة ملكية �أو ورقة مالية قابلة للتحويل يف ر�أ�س مال �أو م�صلحة ملكية يف �أي �شخ�ص ،مع
مراعاة بع�ض اال�ستثناءات.
(ح ح)لن تفتح �أي ح�سابات م�صرفية �أخرى بخالف ح�سابات امل�شروع وبع�ض احل�سابات الأخرى امل�سموح بها.
(ط ط)لن توافق على �أي تعديل� ،أو تغيري� ،أو �إحلاق� ،أو �إعفاء� ،أو جتديد �أي �شرط من وثائق متويل الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية� ،أو تتخذ� ،أو
�إهمال اتخاذ �أي �إجراء ،يف كل حالة على حدة ،من حيث املرتبة و�/أو التبعية التي تتوقعها اتفاقية الدائنني من املرجح وب�شكل معقول �أن ت�ؤدي
�إلى �إ�ضعافها.
(ي ي)لن تدعي لنف�سها �أو لأي من �أ�صولها ،احل�صانة من الدعاوى� ،أو تنفيذ الأحكام� ،أو احلجز ب�أمر ق�ضائي� ،أو غريها من الإجراءات القانونية.
(ك ك)لن تقوم ب�إجراء �أي توزيعات على امل�ساهمني ،ما عدا ما هو م�سموح به مبوجب وثائق التمويل.
(ل ل)لن تدخل يف �أي اتفاقية ت�سهيل مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،ما مل )1( :يكن قد مت الدخول يف اتفاقية الت�سهيل يف وقت �سابق
لتاريخ اكتمال امل�شروع )2( .املبلغ الإجمايل الكلي جلميع ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مل يتجاوز املبلغ الذي �سيتم االتفاق
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عليه ويعك�س خطة التمويل )3( .يتم ا�ستخدام متح�صالت �أي ت�سهيل ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف متويل تكاليف امل�شروع� ،أو ()4
مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات ،تكون �شروط و�أحكام ت�سهيل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي متوافقة جوهري ًا مع ال�صيغة املتفق عليها مع
وكيل الدائنني.
(م م)لن تقوم ب�إجراء �أي تغيريات جوهرية ملجمع �صدارة بخالف التطورات امل�سموح بها ومرافق التو�سعة.
(ن ن)لن ت�ضمن� ،أو تلتزم بكل� ،أو جزء من �أي التزامات مالية� ،أو غريها ل�شخ�ص �آخر ،ما عدا يف حدود ما ميثل الديون امل�سموح بها ،و
(�س �س)لن تنهي اتفاقية ت�سويق ونقل منتجات داو (ما عدا يف بع�ض احلاالت املحددة على النحو املبني يف البند ( 24-24اتفاقيات ت�سويق ونقل
املنتجات) من اتفاقية الأحكام العامة .و
(ع ع)عدم ت�سديد �أي دفعات ممنوعة.
1616حوادث التقصير
 1 116 16حوادث التقصير (اإلخالل) المشتركة

تتعر�ض �صدارة حلاالت تق�صري ،وهي ذات نطاق اعتيادي بالن�سبة مل�شروع من هذا النوع� .إال �أن بع�ض ًا منها تنطبق عليها قيود من الناحية اجلوهرية �أو ت�أثري
�سلبي ملمو�س ،و�/أو تنطبق عليها فرتات �سماح �أو فرتات "ت�صحيح" وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق با�ستبدال وثائق امل�شروع .وتتمثل �أحداث التق�صري هذه ("�أحداث
التق�صري امل�شرتكة ") فيما يلي:
(�أ)�إخفاق �صدارة يف ت�سديد املبالغ امل�ستحقة مبوجب وثائق التمويل يف الأوقات املحددة.
(ب)�إخفاق �صدارة� ،أو جهة راعية� ،أو م�ساهم يف �أداء بع�ض االلتزامات� ،أو يف خمالفة جوهرية لأحد االلتزامات.
(ج)خرق التعهدات� ،أو االلتزامات املن�صو�ص عليها يف وثائق التمويل.
(د)خرق� ،أو رف�ض� ،أو تعليق� ،أو �إنهاء� ،أو �إلغاء ،او عدم قابلية تنفيذ وثائق امل�شروع الرئي�سية (و�أي اتفاقية مبا�شرة ذات عالقة و�/أو �إ�شعار و�إقرار
التنازل ،ح�سبما يكون عليه احلال) �أو موافقات حكومية.
(هـ)عدم م�شروعية �أو عدم �صحة� ،أو عدم قابلية تنفيذ بع�ض وثائق �صفقة حمددة (مبا يف ذلك وثائق ال�ضمان).
(و)التق�صري املتبادل يف حالة الإخفاق يف الت�سديد� ،أو التعجيل� ،أو وجود �أحكام ق�ضائية غري منفذة فيما يتعلق ب�أي من املديونيات املالية التي تزيد
عن الأ�سقف املحددة.
(ز)�أحكام غري منفذة �ضد �صدارة مبجموع يتجاوز  150مليون دوالر ،ما مل يتم الرتافع والدفاع عنها بح�سن نية ،والتحقق من �أنها قد ر�صدت لها
خم�ص�صات احتياطية كافية وفقا املعايري الدولية للتقارير املالية.
(ح)نزع ملكية �أو ت�أميم امل�شروع� ،أو �صدارة� ،أو م�شاريع �أطراف ثالثة.
(ط)الإخفاق يف حتقيق اكتمال امل�شروع بحلول التاريخ النهائي املتوقع لالكتمال ( ،)long stop dateوكذلك ترك �أو تدمري جممع �صدارة.
(ي)اتخاذ �إجراء تنفيذي وفق ًا التفاقية م�صالح �ضمان �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إن وجدت).
(ك)تدمري كامل �أو جوهري ًا كامل جممع �صدارة (مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات).
(ل)خرق اجلهات الراعية اللتزاماتهم جتاه ا�ستبقاء �أ�سهمهم يف �صدارة.
(م)خرق �صدارة اللتزاماتها جتاه ا�ستبقاء �أ�سهمها يف م�صدر ال�سندات (�إن وجدت) ويف م�شارك ال�صكوك.
(ن)�إخفاق �صدارة يف الطلب من امل�ساهمني يف م�ساهمة جتاوز التكلفة �أو �إخفاق �أي م�ساهم يف تقدمي م�ساهمته لتجاوز التكلفة وفقا التفاقية تعهد
امل�ساهمني.
(�س)الإع�سار �أو الإفال�س ،ووقوع �أحداث �إجرائية م�شابهة بالن�سبة �إلى �صدارة �أو داو �أو �أرامكو ال�سعودية.
(ع)التق�صري الذي قد ين�ش�أ من �أي طرف يتورط يف �أي �إجراء تقا�ضي� ،أو حتكيمي� ،أو ما �شابه ذلك ،مع مراعاة اال�ستثناءات االعتيادية واالعتبارات
اجلوهرية.
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1717النتائج المترتبة على حوادث التقصير
مع مراعاة �أحكام اتفاقية الدائنني ،قبل تاريخ اكتمال امل�شروع ،يف حال وقوع حدث تق�صري �أ�سا�سي �أو حدث تق�صري تكميلي وا�ستمر ،ف�إنه يحق لوكيل
الدائنني ،يف �أعقاب ت�صويت من قبل الدائنني ذوي الأولوية وفقا لعقد الدائنني ،اتخاذ �أي �إجراء ملمار�سة� ،أو تنفيذ �أي حقوق مبوجب �أي �ضمان اكتمال �أو
�ضمان اكتمال �سند.
يف �أي وقت بعد تاريخ اكتمال امل�شروع ومع مراعاة �أحكام اتفاقية الدائنني ،ويف �أي وقت بعد وقوع حدث تق�صري ي�ستمر ،ف�إنه يحق لوكيل الدائنني ،يف �أعقاب
ت�صويت من قبل الدائنني ذوي الأولوية وفقا لعقد الدائنني ،اتخاذ �أي �إجراء وفق ال�شروط االعتيادية ،مبا يف ذلك تعليق االلتزامات ،و�/أو تعجيل الإنهاء و/
�أو جتميد ح�سابات امل�شروع.
با�ستثناء ما قد يكون م�سموح ًا به ح�سب �أحكام اتفاقية الدائنني ،ف�إن �أيا من م�شاركي التمويل ذي الأولوية (�أو اي �شخ�ص �آخر نيابة عنهم) ال ميكنه اتخاذ
�أي �إجراء �أو بدء �أي اجراءات قانونية �ضد �صدارة ال�سرتداد �أي جزء من االلتزامات امل�ضمونة� ،أو التما�س� ،أو طلب ت�صفية �صدارة �أو �أي ترتيب مماثل لذلك
يف حق �صدارة.
1818قيود نقل األسهم
�سوف يكون هناك حادث تق�صري �أ�سا�سي ح�سب الفقرة ( 14-25ملكية ال�شركة) من اتفاقية الأحكام العامة� ،إذا نقلت اجلهات الراعية ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر ملكية �أي من �أ�سهمها يف خرق لقيود نقل الأ�سهم املن�صو�ص عليها يف البند ( 2-27متطلبات ا�ستبقاء الأ�سهم) من اتفاقية الأحكام العامة.
يتعني على �أرامكو ال�سعودية ،قبل تاريخ اكتمال امل�شروع� ،أن حتتفظ مبا ال يقل عن ( ٪65ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) من حقوق امللكية القانونية
واالنتفاعية يف �صدارة ،قبل نقل ن�سبة الأ�سهم اخلا�صة بال�شركة العامة �إلى م�ساهم ال�شركة العامة .و�أن حتتفظ مبا ال يقل عن ( ٪35ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة) من حقوق امللكية االنتفاعية والقانونية يف �صدارة ،بعد النقل املذكور �إلى م�ساهم ال�شركة العامة.
يتعني على داو قبل تاريخ اكتمال امل�شروع� ،أن حتتفظ مبا ال يقل عن ( ٪35ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) من حقوق امللكية االنتفاعية والقانونية يف �صدارة.
يتعني على داو بعد تاريخ اكتمال امل�شروع ،وقبل تاريخ اال�ستحقاق النهائي لغري ال�سندات (�إن انطبق)� ،أن حتتفظ مبا ال يقل عن  ٪20ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر يف ملكية �صدارة القانونية �أو االنتفاعية ،كما يتعني على �أرامكو ال�سعودية االحتفاظ مبا ال يقل عن ( ٪50 )1من ملكية �صدارة القانونية �أو االنتفاعية
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إذا مل يحدث اكتتاب عام للأ�سهم ،و ( )2ويف غري تلك احلال فح�صة قدرها  ٪20يف ملكية �صدارة القانونية �أو االنتفاعية ،
�سواء ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتعني على اجلهات الراعية االحتفاظ يف جميع الأوقات بحد �أدنى بن�سبة  .٪51من جمموع امللكية االنتفاعية يف �صدارة �سواء ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
ف�ض ًال عن ذلك ،تاريخ خروج داو ميثل حادثة تق�صري ح�سب البند ( 14-25ملكية ال�شركة) من اتفاقية الأحكام العامة (حادث تق�صري م�ساهم تابع لداو).
وعند وقوع حدث تق�صري م�ساهم تابع لداو ،يكون ل�شركة �أرامكو ال�سعودية � 12شهرا من تاريخ اخلروج (فرتة العالج) ملعاجلة حدث تق�صري م�ساهم تابع
لداو ،ب�شرط �أنه كما يف تاريخ خروج داو قد تولت �أرامكو ال�سعودية التزامات داو الأوروبية ،و�شركة داو مبوجب �ضمانات االكتمال� .سوف يعترب حدث تق�صري
م�ساهم تابع لداو قد متت معاجلته � ،إذا قدمت �أرامكو ال�سعودية يف غ�ضون فرتة املعاجلة خطة مر�ضية لوكيل الدائنني (مت�صرف ًا بناء على تعليمات من
الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية املعنيني) تثبت �إما �أن �شركة �أرامكو ال�سعودية (�أو �أي من �شركاتها التابعة)� ،أو �أي طرف ثالث منقول �إليه ،لديه القدرة
املالية والفنية املنا�سبة على تنفيذ االلتزامات ذات ال�صلة ب�شركة داو (و�شركاتها التابعة) ،وذلك مبقت�ضى وثائق التمويل املطبقة ،ووثائق امل�شروع الرئي�سية،
�إلى احلد الذي يت�أثر فيه �أداء هذه االلتزامات بوقوع تاريخ خروج �شركة داو.
�سوف حتدث حالة جتميد خالل فرتة العالج ،حيث ال يحق لأي م�شارك متويل ذي �أولوية اتخاذ �أي �إجراء تنفيذي �ضد �صدارة� .أو �أي م�ساهم� ،أو جهة راعية
بالن�سبة �إلى حادث تق�صريم�ساهم م�ستمر.
1919االكتتاب العام
وفقا للبند ( 6-27االكتتاب العام) من اتفاقية الأحكام العامة ،من املعتزم �أنه يف �أقرب وقت ممكن بعد الإقفال املايل الثاين ،ينقل م�ساهم تابع لأرامكو
ال�سعودية ما ي�صل الى  ٪30من ح�ص�ص ملكيته (ن�سبة �أ�سهم ال�شركة العامة) يف �صدارة� ،إما �إلى ال�شركة العامة� ،أو �إلى �شركة مملوكة بالكامل ذات
م�سئولية حمدودة تابعة لل�شركة العامة يتم ت�أ�سي�سها يف اململكة (وي�شار لل�شخ�ص الذي ينقل �إليه م�ساهم تابع لأرامكو ال�سعودية ن�سبة الأ�سهم يف ال�شركة
العامة بـ م�ساهم ال�شركة العامة) لغر�ض بيع م�صلحة يف ال�شركة العامة للجمهور من خالل اكتتاب عام.
يجوز �أن تكون �أرامكو ال�سعودية (�أو �أي من �شركاتها التابعة) �أحد امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف ال�شركة العامة ،لكنها لن تكون ملزمة باالحتفاظ ب�أي �أ�سهم يف
ال�شركة العامة .لن تكون هناك حاجة للح�صول على موافقة الدائنني ذوي الأولوية لطرح االكتتاب العام ،ولن تكون لهم �أي �سيطرة على هوية امل�ساهمني يف
ال�شركة العامة.
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2020تاريخ اكتمال المشروع
ين�ص البند ( 28تاريخ اكتمال امل�شروع) من اتفاقية الأحكام العامة على ال�شروط امل�سبقة لتاريخ اكتمال امل�شروع (وبالتايل االفراج عن �ضمانات االكتمال)،
وتت�ضمن ،من بني �أمور �أخرى ال�شروط التالية:
(�أ)اكتمال البناء من كافة النواحي اجلوهرية ملجمع �صدارة.
(ب)فح�ص ر�ضى ملوثوقية الدائنني .CRT
(ج)�شهادة من �صدارة تفيد باحل�صول على جميع املوافقات احلكومية املطلوبة (مع مراعاة اال�ستثناءات االعتيادية).
(د)عدم وجود �أي تق�صري.
(هـ)متويل ح�ساب احتياطي خدمة الدين.
(و)�سداد كامل الت�سهيالت اجل�سرية لتمويل حقوق امللكية.
(ز)حتقيق ن�سبة الدين �إلى حقوق امللكية املطلوبة .35:65
(ح)تقرير م�ست�شار الت�أمني الذي ي�ؤكد فيه كامل �سريان مفعول ونفاذ التغطية الت�أمينية املطلوب االحتفاظ بها �آنذاك مبوجب وثائق متويل امل�شروع.
(ط)ي�شتمل مبلغ حقوق امللكية مبلغ ال يقل عن  3مليارات دوالر �أمريكي من حقوق امللكية �صلبة ،منها ما ال يقل عن  1.5مليار دوالر �أمريكي عن طريق
االكتتاب يف ر�أ�س مال ال�شركة.
2121النموذج المالي
تقوم �صدارة باالحتفاظ بالنموذج املايل لغر�ض �إعداد احل�سابات والتوقعات وفقا لأحكام اتفاقية الأحكام العامة .ال يجوز لـ�صدارة (مع مراعاة ا�ستثناءات
معينة) �إجراء �أي تعديالت على �شكل �أو هيكل النموذج املايل (عدا �إدخال االفرتا�ضات املختلفة) دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من وكيل الدائنني.
2222التوقعات البنكية  /نموذج توزيع الشركة
 2 222 22تسليم التوقعات البنكية  /نموذج توزيع الشركة

ت�سلم �صدارة �إلى وكيل الدائنني وامل�ست�شار الفني والبيئي ،التوقعات البنكية و�/أو منوذج توزيع ال�شركة يف الأوقات التي ن�صت عليها اتفاقية الأحكام العامة.
جميع التوقعات البنكية التي ت�سلمها �صدارة ،تقوم �صدارة ب�إعدادها با�ستخدام النموذج املايل ،وتقدم جوهري ًا على �شكل توقع امل�شروع الأويل ،على �أن حتدد
فيها التغيريات اجلوهرية التي متت منذ ت�سليم التوقع البنكي ال�سابق.
 2 222 22النزاعات المتعلقة بالتوقعات البنكية ونموذج توزيع الشركة

يف �أي وقت عندما يطلب �إعداد توقع بنكي� ،أو منوذج توزيع ال�شركة ،يتم �إعداد ذلك التوقع البنكي �أو منوذج توزيع ال�شركة �أو حتديثه (ح�سب مقت�ضى
احلال) ،و�أي افرتا�ضات متعلقة بها �سيتم �إعدادها �أو حتديثها (ح�سب مقت�ضى احلال) بح�سن نية من قبل �صدارة با�ستخدام االفرتا�ضات التي تعتقد �أنها
معقولة والتي متثل توقعات �صدارة ح�سنة النية يف وقت ذلك التحديث.
يجوز لوكيل الدائنني� ،ضمن املدد املحددة ،تقدمي �إ�شعار نزاع (�إ�شعار نزاع حول توقع بنكي) بالن�سبة �إلى توقع بنكي �إذا اعتقد وكيل الدائنني �أن:
(�أ)�أي افرتا�ض� ،أو بيانات مدخلة� ،أو جمموعة �أو مزيج منها (ما عدا افرتا�ض �أو بيانات مدخلة �أو جمموعة �أو مزيج منها تكون ثابتة) وارد يف التوقع
البنكي �أو يف منوذج توزيع ال�شركة (افرتا�ضا).
(ب)�أي حتديث اقرتحته �صدارة على املنطق �أو املعادالت املدرجة يف التوقع البنكي (حتديث ذو �صلة)،
هو غري معقول �أو غري دقيق ،و�إنه �سوف يكون له ت�أثري ج�سيم على نتائج ن�سبة تغطية خدمة الدين الآجلة � DSCR Forwardأو ن�سبة تغطية عمر القر�ض
( LLCRح�سب احلالة)� ،شريطة �أال يتم دح�ض هذا االفرتا�ض� ،أو التحديث ذي ال�صلة بعد �أن يتم الت�أكد من معقوليته ،بالقدر الذي يكون فيه (النزاع
حول توقع بنكي) متعلق ًا بـ ( )1حتديث ذي �صلة ،بوا�سطة مراجع النموذج� ،أو( )2تكاليف الت�أمني املطلوب ،بوا�سطة م�ست�شار الت�أمني� ،شريطة عدم وجود
خط�أ وا�ضح يف كل حالة.
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�إذا مل يتمكن وكيل الدائنني و�صدارة من حل نزاع حول التوقع البنكي يف غ�ضون  20يوما من ا�ستالم �صدارة لإ�شعار نزاع التوقع البنكي املتطابق ،فيجوز
عندئذ ل�صدارة �أو وكيل الدائنني طلب بوا�سطة �إ�شعار خطي �إحالة نزاع التوقع البنكي و�أي اقرتاح يطرح على �صدارة� ،إلى خبري م�ستقل للبت فيه وفقا لأحكام
اتفاقية الأحكام العامة.
يكون قرار اخلبري امل�ستقل فيما يتعلق باالفرتا�ض ذي ال�صلة� ،أو التحديث ذي ال�صلة مو�ضوع نزاع التوقع البنكي ،نهائي ًا وملزم ًا جلميع الأطراف ،ويجب �أن
ي�ستخدم من قبل �صدارة يف �إعداد التوقع البنكي املنقح.
2323مرافق التوسعة وأعمال التطوير المسموح بها
 2 223 23مرافق التوسعة

يحق ل�صدارة ،وبعد تاريخ اكتمال امل�شروع ،تطوير مرافق للتو�سعة .ولن تطوير مرافق التو�سعة ما مل يتم ا�ستيفاء �شروط معينة من بينها:
(�أ)موافقة الدائنون ذوو الأولوية ذوو الأغلبية املعنيون ،بالن�سبة �إلى كل مرفق تو�سعة.
(ب) �أو ،جميع ال�شروط التالية:
(�)1إ�شعار من �صدارة لوكيل الدائنني ي�صف مرافق التو�سعة املقرتحة واملوعد املقرر الكتمالها ،مبا يف ذلك خطة التمويل ،وحتديد م�صادر
التمويل لتغطية التكلفة املقدرة للتو�سعة و�/أو للتعديل.
(�)2أال تت�سبب التو�سعة يف �إحداث ت�أثري �سلبي ملمو�س� ،أو تق�صري.
()3ا�ستالم جميع املوافقات احلكومية والبيئية فيما يتعلق بتنفيذ مرفق التو�سعة املقرتح املذكور.
()4ت�سليم �صدارة �شهادات معينة �إلى وكيل الدائنني من امل�ست�شار الفني والبيئي وم�ست�شار الت�أمني.
تعد جميع الإيرادات الناجمة عن بيع املنتجات املن�سوبة �إلى �أي مرفق تو�سعة على �أنها �إيرادات ت�شغيلية ،وتودع عند حت�صيلها يف ح�ساب الإيرادات اخلارجي.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �أي م�صروف ي�أتي �ضمن تعريف تكاليف الت�شغيل لن يخ�ضع �إلى النظام املخ�ص�ص ملرافق التو�سعة.
�إن جميع املوافقات ووثائق الت�أمني املتعلقة ب�أي مرفق تو�سعة تُعترب "املوافقات احلكومية" و"عقود الت�أمني املطلوبة" ،وجنب ًا �إلى جنب مع الوثائق املرتبطة
مبرفق التو�سعة ت�شكل جزء ًا من ال�ضمان ،وذلك �إلى احلد املن�صو�ص عليه يف الوثائق املالية.
 2 223 23أعمال التطوير المسموح بها

يجوز ل�صدارة �أن تتكفل بتنفيذ �أعمال التطوير امل�سموح بها ملجمع �صدارة حيثما كان ذلك مطلوب ًا مبوجب القانون املطبق ،واملوافقات احلكومية (مبا يف
ذلك املوافقات البيئية) �أو خطة الإدارة البيئية واالجتماعية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،وبالقدر الذي ال يطلب ذلك ،يجوز ل�صدارة تنفيذ �أعمال تطوير م�سموح
بها حيثما ال تتجاوز تكلفة التعديل/التو�سعة  400مليون دوالر �أمريكي (مع تعديل ذلك املبلغ ح�سب امل�ؤ�شر)(�أو ما يعادلها ب�أي عملة �أخرى) ( )1مبوجب �أي
عقد فردي (�أو �سل�سلة من العقود) ،و( )2بالإجمال يف �أية �سنة تقوميية ،جنبا �إلى جنب مع تكاليف �أي تعديل/تو�سعة �آخر �سمح بها �سابقا وفق ًا للنقطتني
( )1و (� )2أعاله.
ي�شرتط العتبار �أي تطوير على �أنه تطوير م�سموح به تطبيق �شروط معينة ،مبا يف ذلك �شرط �أن جميع الإيرادات الناجمة عن بيع املنتجات املن�سوبة �إلى �أي
عمل تطويري �أو تعديل من هذا القبيل �سوف تعد �إيرادات ت�شغيلية مبوجب اتفاقية الأحكام العامة و�ستودع عند ا�ستالمها يف ح�ساب الإيرادات اخلارجي �أو
ح�ساب الإيرادات املحلي (ح�سب الأحوال) .وكذلك ي�شرتط يف تنفيذ �أي �أعمال تطوير م�سموح بها (مبا يف ذلك البناء ،والتملك والت�شغيل) �أال يتوقع ب�صورة
معقولة �أن يكون لها ت�أثري �سلبي ملمو�س� ،أو ت�ؤدي �إلى ت�أخري تاريخ اكتمال امل�شروع كما هو مقدر �آنذاك.
وبالن�سبة لنفقات �أعمال التطوير امل�سموح بها التي ال تتجاوز  200مليون دوالر (�أو ما يعادلها ب�أي عملة �أخرى) (بالإجمال) يف �أي فرتة � 12شهر ًا فيمكن
احت�سابها تكاليف ت�شغيل.
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2424فئات الديون اإلضافية
 2 224 24الشروط المسبقة لتحمل ديون ذات أولوية إضافية

فيما يلي ال�شروط امل�سبقة لتحمل كل �أو �أي دين ذي �أولوية �إ�ضايف:
(�أ)عدم وجود تق�صري م�ستمر� ،أو توقع حدوث تق�صري من جراء ذلك.
(ب)تلقى وكيل الدائنني �إ�شعار ًا م�سبق ًا قبل  30يوما على الأقل بال�شروط والأحكام الرئي�سية للدين ذي الأولوية الإ�ضايف املقرتح ،والتوقع البنكي
الأ�سا�سي املحدّث مبا يعك�س املديونية ذات الأولوية الإ�ضافية املقرتحة( ،ويف حالة ديون التو�سعة ،وديون امل�صاريف الر�أ�س مالية الإ�ضافية ،تقرير
ا�ست�شاري الت�سويق الذي ي�ستعر�ض االفرتا�ضات املحدّثة ذات ال�صلة املتعلقة بتكلفة املنتج وتوقعات �أ�سعاره ،ويرفق مثل هذا التقرير �أي�ض ًا مع توقع
البنكي املحدّث).
(ج)ا�ستيفاء اختبارات ن�سبة تغطية عمر الدين ،ون�سبة تغطية عمر القر�ض (ويف حالة دين التو�سعة ،ا�ستمرار اجلهات الراعية يف توفري �ضمان اكتمال
التو�سعة فيما يتعلق بدين التو�سعة �إلى �أن يتم تلبية هذه الن�سب).
(د)كل م�ساهم (�أو �شركة منت�سبة له) يقدم دين ًا ذا �أولوية �إ�ضافي ًا يجب �أن يلتزم ب�شروط الت�صويت و�أحكام عقد الدائنني وفق اتفاقية الدائنني املطبقة
على امل�ساهمني.
(هـ)لي�س هنالك مبلغ �أ�صلي م�ؤجل قائم عدا يف حالة ديون اال�ستبدال.
(و)تاريخ �أي �سداد جمدول وتاريخ �أي دفعة جمدولة للعمولة لذلك الدين الإ�ضايف ذي الأولوية ،هو تاريخ �سداد.
بتحمل ديون التوسعة
 2 224 24الشروط المسبقة الخاصة
ّ

يجوز ل�صدارة بعد تاريخ اكتمال امل�شروع وقبل تاريخ اكتمال التو�سعة املنطبق ،تكبد مديونية من دائن مقبول� ،إذا مت ا�ستيفاء ال�شروط التالية� ،إ�ضافة �إلى
ا�ستيفاء ال�شروط امل�سبقة املطبقة على جميع فئات املديونية الإ�ضافية املبينة يف الفقرة (( )1ال�شروط امل�سبقة لتحمل ديون ذات �أولوية �إ�ضافية).
(�أ)يف حال �أي دين تو�سعة متعلق مبرفق تو�سعة ،يكون مرفق التو�سعة م�سموح به ح�سب البند ( 31مرافق التو�سعة) من اتفاقية الأحكام العامة.
(ب)�إذا كان دين التو�سعة املقرتح �سيتم تكبده يف �شكل �سندات �أو �صكوك ،ينبغي �أن يكون وكيل الدائنني قد ا�ستلم و�صفا للأ�سعار ،واجلدول الزمني
لإعادة ال�سداد ،وكمية هذه ال�سندات �أو ال�صكوك.
(ج)ميكن مل�ساهم (�أو �شركة منت�سبة له) توفري  ٪50كحد �أق�صى من دين التو�سعة ،و�أي دين تو�سعة يقدمه �أحد امل�ساهمني� ،أو �شركة منت�سبة له ينبغي
�أن يكون بذات ال�شروط والأحكام اجلوهرية التي قد تكون لأي دين تو�سعة �آخر مت احل�صول عليه يف وقت متزامن ،واملقدم من �أطراف ثالثة (�أي
�شخ�ص �آخر غري م�ساهم �أو غري �شركة منت�سبة).
(د)يجب �أال يتجاوز مقدار دين التو�سعة املبلغ املقدر لتكلفة التو�سعة/التعديل امل�سموح بها ملرفق التو�سعة ذلك� ،أو التطوير امل�سموح به.
(هـ)توفري �ضمان اكتمال التو�سعة لهذه املديونية ،ل�صالح دائني التو�سعة مع ا�ستبعاد �أي م�شارك متويل ذي �أولوية �آخر.
(و)يجب �أال تكون �أحكام �أي دعم لدين التو�سعة املقرتح بعد تاريخ اكتمال التو�سعة �أكرث �أف�ضلية يف �أي ناحية جوهرية ل�صالح املقدمني من الدعم املقدم
من قبل اجلهات الراعية �أو م�ساهم� ،أو ال�شركات املنت�سبة لأي منهم �إلى الدائنني الأوليني ذوي الأولوية بالن�سبة �إلى املديونية الأولية ذات الأولوية .
حمام دويل ي�ؤكد ل�صدارة �أن دائني التو�سعة ال يكون لهم حق الرجوع على ال�ضمان� ،أو �أي مطالبة �ضد
(ز)ا�ستالم وكيل الدائنني ر�أي قانوين من ٍ
�صدارة� ،أو �أي من �أ�صولها فيما يتعلق بدين التو�سعة قبل تاريخ اكتمال التو�سعة وتاريخ الوفاء النهائي بالدين� ،أيهما �أ�سبق.
(ح)ت�سليم وكيل الدائنني �شهادة ت�ؤكد تلبية جميع ال�شروط املطلوبة (�أو الإعفاء منها ،ح�سب احلالة).
بالن�سبة �إلى دائني التو�سعة ،بينما يعدّون دائنني ذوي �أولوية وي�صبحون (با�ستثناء يف حالة �صندوق اال�ستثمارات العامة و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية)
�أطرافا يف اتفاقية الدائنني� ،إال �أن حق الرجوع املتاح لهم قبل تاريخ اكتمال التو�سعة �سوف يقت�صر على �ضمان اكتمال التو�سعة ،وح�ساب م�صروفات التو�سعة،
و�أي ح�ساب �صرف حملي للتو�سعة (�إلى املدى املخ�ص�ص ل�صاحلهم) .ال ميكن ملقدمي دين التو�سعة قبل تاريخ اكتمال التو�سعة ،اللجوء �إلى ال�ضمانات ،كما
ال ميكنهم تقدمي �أي مطالبة �ضد �صدارة� ،أو �أي من �أ�صولها فيما يتعلق بدين التو�سعة (عدا يف حاالت حمدودة) ،كما ال تتوفر لهم حقوق الت�صويت املتعلقة
ب�إجراء التنفيذ �ضد ال�ضمان� ،أو فيما يتعلق ب�أي تنازل لي�س له �أي ت�أثري على تاريخ اكتمال التو�سعة� ،أو ي�ؤثر فقط على ال�ضمان الذي ميتد ح�صري ًا مل�صلحة
جمموعة �أخرى من الدائنني ذوي الأولوية مبوجب اتفاقية الدائنني .عدا ذلك ،ف�إن دائني التو�سعة يحق لهم الت�صويت فيما يتعلق ب�أي قرار� ،أو تنازل،
ي�ستهدف �إجراء تعديل� ،أو تغيري يف ال�ضمان.
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ما مل يتم ا�ستبدال كافة الديون ذات الأولوية( ،ويف هذه احلالة ،ال ينطبق �أي من �شروط الفقرة ( 33املديونية اال�ستبدالية) من اتفاقية الأحكام العامة
ال�شاملة) ،يجب على �صدارة ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستيفاء ال�شروط امل�سبقة التي تنطبق على جميع فئات الديون ذات الأولوية الإ�ضافية املن�صو�ص عليها يف الفقرة
(� )1أعاله وعنوانها (ال�شروط امل�سبقة لتكبد ديون ذات �أولوية �إ�ضافية)� ،أن تلبي املتطلبات التالية قبل �أن تتكبد دين ا�ستبدايل:
(�أ)يجب اال يتجاوز الدين اال�ستبدايل عن جمموع املديونية ذات الأولوية املدفوعة م�سبقا� ،أو امللغاة (مبا يف ذلك �أي تكاليف ور�سوم الرتتيب املرتبطة).
(ب)�إذا كان من املقرتح تكبد دين ا�ستبدايل يف �شكل �سندات �أو �صكوك ،ينبغي �أن يكون وكيل الدائنني قد ا�ستلم و�صفا للأ�سعار ،واجلدول الزمني
لإعادة ال�سداد ،وكمية هذه ال�سندات �أو ال�صكوك.
(ج)�أي دين ا�ستبدايل يقدمه �أحد اجلهات الراعية �أو امل�ساهمني� ،أو �شركات منت�سبة لهم ،ينبغي �أن يكون جوهري ًا بذات ال�شروط والأحكام املتعلقة
مبا يلي :
(�)1أي دين ا�ستبدايل مت احل�صول عليه بالتزامن من طرف ثالث خارجي.
(� )2أو �إلى املدى الذي ال يتم فيه احل�صول على دين ا�ستبدايل من طرف ثالث� ،أي دين ذي الأولوية يتم �إعادة ت�سديده.
(د)يجب �أال يكون �أي دعم بعد تاريخ اكتمال امل�شروع تقدمه �إحدى اجلهات الراعية �أو امل�ساهمني �أكرث �أف�ضلية من الدعم املقدم من قبل اجلهات
الراعية �أو امل�ساهمني للدائنني الأوليني ذوي الأولوية يف ذلك الوقت.
(هـ)عدا يف حالة �أي دين ا�ستبدايل يتم تقدميه من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية �أو �أي دين ا�ستبدايل ي�أخذ �شكل �سندات ،ف�إن متو�سط عمر
الدين اال�ستبدايل املقرتح (ككل) ينبغي �أال يقل من املديونية ذات الأولوية امللغاة� ،أو املدفوعة م�سبق ًا� ،أو امل�سرتدة ،و�أن تاريخ اال�ستحقاق النهائي
للدين اال�ستبدايل املقرتح ،يجب �أال يكون يف وقت �سابق للمديونية ذات الأولوية املدفوعة �سلفا� ،أو امل�سرتدة� ،أو امل�ستبدلة� ،إال �إذا كان الدين
اال�ستبدايل املقرتح ي�ستهدف ا�سرتداد ال�سندات ،و�أن متو�سط عمر املديونية اال�ستبدالية املقرتحة يجب اال يقل عن الت�سهيالت الأ�سا�سية .و�أن
تاريخ اال�ستحقاق النهائي فيما يتعلق بالدين اال�ستبدايل املقرتح ال يقل عن �ستة �أ�شهر بعد �آخر تاريخ لال�ستحقاق النهائي لغري ال�سندات.
(و)�إذا كان قبل تاريخ اكتمال امل�شروع ،ا�ستلم وكيل الدائنني ت�أكيد ًا من كل �ضامن من �ضامني االكتمال ب�أن كل �ضمان اكتمال يكون هو طرف ًا فيه ال زال
�ساري املفعول ونافذ ًا وفق ًا ل�شروط �ضمان االكتمال املنطبق.
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يجوز ل�صدارة يف �أي وقت احل�صول على ديون تكميلية من دائن مقبول ،قبل التاريخ الواقع بعد �سنتني من تاريخ اكتمال امل�شروع ،ح�سب املبالغ التالية:
(�أ)مبلغ ال يزيد عن (�أ) يف الفرتة ( )1قبل تاريخ اكتمال امل�شروع ،مبلغ بالدوالر يتم حتديده يف تاريخ التوقيع الثاين ،و ( )2يف ومن تاريخ اكتمال
امل�شروع ،الأقل من ( )1مبلغ بالدوالر يتم حتديده يف تاريخ التوقيع الثاين و( ٪65 )2من تكلفة امل�شروع كما يف تاريخ اكتمال امل�شروع ناق�ص ًا يف
كل حالة (ب) املديونية ذات الأولوية (با�ستثناء �أي دين ملورد اللقيم و�أي دين ذي �أولوية مت تكبده وفق اتفاقية التحوط) التي �سبق متويلها� ،أو مت
االلتزام بتمويلها ،وفقا لوثائق التمويل (بخالف �أي اتفاقية حتوط) ،ولكن بدون ازدواجية االحت�ساب� ،أي مديونية ذات �أولوية مت �إعادة �سدادها
من متح�صالت �أي مديونية ا�ستبدالية.
(ب)مبلغ ي�صل �إلى مليار دوالر (خا�ضعة للم�ؤ�شر) الذي يعترب �ضروريا لتمويل �شراء الأ�صول التي تك ِّون� ،أو التي تعترب حقوق امللكية يف� ،أي م�شروع
لطرف ثالث ،وفق ًا لوثيقة امل�شروع ذات ال�صلة.

يف كل حالة ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستيفاء ال�شروط امل�سبقة التي تنطبق على جميع فئات الديون ذات الأولوية الإ�ضافية املن�صو�ص عليها يف الفقرة (( )1ال�شروط
امل�سبقة لتكبد الديون ذات �أولوية �إ�ضافية) �أعاله ،ينبغي تلبية ال�شروط التالية:
(�أ)�أي دين تكميلي تقدمه �أي جهة راعية �أو �أي م�ساهم� ،أو �شركة منت�سبة له ،ينبغي �أن يكون بذات ال�شروط والأحكام املتعلقة بـ:
�.1أي دين تكميلي �آخر يتم احل�صول عليه متزامن ًا معه تقدمه �أطراف ثالثة خارجية.
� .2أو ،الت�سهيالت التجارية بالدوالر� ،إلى املدى الذي مل يتم فيه تقدمي دين تكميلي من �أي طرف ثالث مما ذكر.
(ب)�إذا كان من املعتزم �أن يتم تكبد الدين التكميلي املقرتح يف �شكل �سندات �أو �صكوك ،يكون وكيل الدائنني قد ا�ستلم و�صفا للأ�سعار ،واجلدول
الزمني لإعادة ال�سداد ،وكمية هذه ال�سندات �أو ال�صكوك.
(ج)با�ستثناء ما كان يف حالة �أي دين ا�ستبدايل �سيتم تقدميه من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،ف�إن �شروط الدعم املقدمة للدين التكميلي
املقرتح لي�ست �أكرث تقييد ًا ب�شكل جوهري لـ�صدارة من تلك الواردة يف وثائق التمويل الأولوية.
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(د)يجب �أال يكون �أي دعم يقدم من قبل اجلهات الراعية �أو امل�ساهمني (�أو ال�شركات املنت�سبة لهم) �أكرث �أف�ضلية يف �أي ناحية جوهرية من الدعم املقدم
من قبل اجلهة الراعية �أو امل�ساهم (�أو �شركاتهم املنت�سبة) للدائنني الأوليني ذوي الأولوية يف ذلك الوقت.
(هـ)ي�ستفيد �أي دين تكميلي مت تكبده قبل تاريخ اكتمال امل�شروع من �ضمانات االكتمال.
(و)�إذا حدث ذلك قبل تاريخ االكتمال ،ا�ستالم وكي ُل الدائنني ت�أكيد ًا من كل �ضامن اكتمال ب�أن كل �ضمان اكتمال يكون هو طرف ًا فيه ال زال �ساري
املفعول والنفاذ وفق ًا ل�شروط �ضمان االكتمال املطبقة.
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يجوز ل�صدارة تكبد ديون تكميلية لل�شراء من دائن م�سموح به يف غ�ضون �سنتني من عملية ال�شراء ذات ال�صلة ،ومببلغ ال يتجاوز دفعات ال�سداد املبكر وفقا
للفقرة ( 12خيار �شراء الديون) من امللحق ( 2اختبار موثوقية الدائنني) من اتفاقية الأحكام العامة بالإ�ضافة �إلى ا�ستيفاء ال�شروط امل�سبقة التي تنطبق
على جميع فئات الديون ذات الأولوية الإ�ضافية املن�صو�ص عليها يف الفقرة (( )1ال�شروط امل�سبقة لتكبد الديون ذات الأولوية الإ�ضافية) �أعاله ،وذلك يف
حالة ما �إذا مت ا�ستيفاء ال�شروط التالية:
(�أ)�شهادة من امل�ست�شار الفني والبيئي ب�أن جممع �صدارة قد اجتاز اختبارات م�ستويات الأداء ذات ال�صلة املن�صو�ص عليها يف الفقرة �( 28أ) ()2
(تاريخ اكتمال امل�شروع) من اتفاقية الأحكام العامة.
(ب)با�ستثناء يف حالة �شراء دين تكميلي ( )buy-down supplemental debtيتم تقدميه من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي و�أي �شراء لدين
تكميلي ي�أخذ �شكل �سندات ،ف�إن �شروط الدعم املقدمة للمديونية التكميلية لل�شراء املقرتحة لي�ست جوهري ًا �أكرث تقييدا لـ�صدارة من تلك الواردة
يف وثائق التمويل ذي الأولوية.
(ج)�إذا كان من املعتزم �أن يكون تكبد املديونية التكميلية املقرتحة لل�شراء يف �شكل �سندات �أو �صكوك ،ينبغي �أن يكون وكيل الدائنني قد ا�ستلم و�صفا
للأ�سعار ،واجلدول الزمني لإعادة ال�سداد ،وكمية هذه ال�سندات �أو ال�صكوك.
(د)�أال يتجاوز املبلغ الأ�صلي للمديونية التكميلية لل�شراء مبلغ املديونية ذات الأولوية امل�سدد م�سبقا وفق ًا الختبار موثوقية الدائنني ( CRTمبا يف ذلك
�أي تكاليف� ،أو ر�سوم م�صاحبة لرتتيبات املديونية).
(هـ)�أي مديونية تكميلية لل�شراء مقدمة من �أي جهة راعية �أو م�ساهم �أو �شركة منت�سبة لأي منهم ،ينبغي �أن يكون جوهري ًا بذات ال�شروط والأحكام
اخلا�صة مبا يلي:
(�)1أي مديونية تكميلية لل�شراء مت احل�صول عليها بالتزامن معها من �أطراف غري جهة راعية �أو م�ساهم.
( )2الت�سهيالت التجارية بالدوالر ،وذلك �إلى املدى الذي مل يتم فيه تقدمي مديونية تكميلية من �أي طرف ثالث.
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يجوز ل�صدارة (�أو �أي م�صدر �صكوك (غري امل�صدر) �أو م�صدر �سندات بالنيابة عن �أو فيما يتعلق ب�إ�صدارات �أ�سواق املال) ،بعد تاريخ اكتمال امل�شروع،
ودون موافقة الدائنني ذوي الأولوية ،تكبد ديون امل�صاريف الر�أ�س مالية من دائن مقبول وذلك يف حال ا�ستيفاء ال�شروط التالية �إ�ضافة �إلى ا�ستيفاء ال�شروط
امل�سبقة التي تنطبق على جميع فئات الديون ذات الأولوية الإ�ضافية املبينة يف الفقرة (( )1ال�شروط امل�سبقة لتكبد الديون ذات الأولوية الإ�ضافية):
(�أ)يف حالة دين امل�صاريف الر�أ�س مالية الإ�ضافية املتعلقة مبرفق التو�سعة ،ف�إن مرفق التو�سعة املعني ينبغي �أن يكون م�سموح ًا بها مبوجب الفقرة 31
(مرافق التو�سعة) من اتفاقية الأحكام العامة.
(ب)�إذا كان من املقرتح �أن يتم تكبد دين امل�صاريف الر�أ�س مالية الإ�ضافية يف �شكل �سندات �أو �صكوك ،ينبغي �أن يكون وكيل الدائنني قد ا�ستلم و�صفا
للأ�سعار ،واجلدول الزمني لإعادة ال�سداد ،وكمية هذه ال�سندات �أو ال�صكوك.
(ج)يجب �أال يكون الدعم املقدم من �أي جهة راعية �أو م�ساهم� ،أو �شركة منت�سبة لأي منهم� ،أكرث �أف�ضلية من �أي ناحية جوهرية من الدعم املقدم من
اجلهة الراعية �أو امل�ساهم (�أو �شركة منت�سبة لأي منهم) للدائنني الأوليني ذوي الأولوية يف ذلك الوقت.
(د)ينبغي �أن تكون �شروط �أي ديون م�صاريف ر�أ�س مالية �إ�ضافية تقدمها �أي جهة راعية �أو م�ساهمة� ،أو �شركة منت�سبة لأي منهم ،جوهري ًا بنف�س
ال�شروط لأي مديونية �إ�ضافية من طرف ثالث� ،أو الت�سهيالت التجارية بالدوالر وذلك �إلى املدى الذي مل يتم فيه احل�صول على دين �إ�ضايف من
�أي طرف ثالث.
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2525التغييرات في صدارة
ال يجوز �أن تتنازل �صدارة عن �أي من حقوقها� ،أو تنقل �أي ًا من حقوقها �أو التزاماتها مبوجب وثائق التمويل.
2626التغييرات في المشاركين بالتمويل ذي األولوية
مع مراعاة ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف اتفاقية الأحكام العامة ،يجوز للدائن ذي الأولوية املعني �أن يتنازل عن �أي من حقوقه مبوجب وثائق
التمويل� ،أو �أن ينقل عن طريق �إحالل حمل �أي من حقوقه والتزاماته مبوجب وثائق التمويل �إلى دائن ذي �صلة� ،أو �إلى بنك م�ؤهل ،على �أن يكون هذا الدائن
ذو ال�صلة �أو البنك امل�ؤهل ،يف حالة التنازل� ،أو النقل من قبل دائن ذي �أولوية حايل (بخالف الدائنني ذوي الأولوية مبوجب ت�سهيالت الوكالة) ،م�شارك ًا
بانتظام �أو مت ت�أ�سي�سه لأداء عمليات تقدمي �أو �شراء �أو اال�ستثمار يف القرو�ض �أو ال�ضمانات �أو الأ�صول املالية الأخرى� ،أو يف حالة التنازل �أو النقل من قبل
دائن ذي �أولوية حايل مبوجب ت�سهيالت الوكالة ،يكون م�شارك ًا بانتظام �أو مت ت�أ�سي�سه لغر�ض توفري منتجات مالية (جنبا �إلى جنب مع �أي متنازل له �أو منقول
له وفقا للفقرة �أدناه).
مع مراعاة ال�شروط والأحكام املبينة يف اتفاقية الأحكام العامة ،يجوز لدائن ذي �أولوية حايل التنازل عن �أي من حقوقه� ،أو ينقل عن طريق �إحالل حمل �أي
من حقوقه والتزاماته� ،إلى جهة راعية �أو م�ساهم (�أو �إحدى ال�شركات املنت�سبة لأي منهم)� ،أو �إلى البنك املقدم امللتزم (بغ�ض النظر عما �إذا كان مثل تلك
احلقوق وااللتزامات تتعلق بقر�ض م�ساهم ذي �أولوية)� ،شريطة �أنه �إلى احلد الذي يتم فيه هذا التنازل �أو النقل ،ف�إن ذلك املتنازل له �أو املنقول له يجب �أن
يعامل كدائن ت�سهيل م�ساهم ذي اولوية لأغرا�ض اتفاقية الدائنني.
ال يجوز التنازل �أو نقل احلقوق و�/أو االلتزامات �إلى م�شارك ال�صكوك مبوجب وثائق التمويل دون موافقة كل من م�شارك �صكوك ،و�أي وكيل �ضمان امل�صدر،
ووكيل حملة ال�صكوك ،ووكيل الدائنني.
2727التسهيالت اإلسالمية
توافق �صدارة �أن ت�سدد بالكامل ،يف تاريخ اال�ستحقاق املحدد ل�سداد كل من التزاماتها املبينة يف وثائق ت�سهيل ال�صكوك ،كل بح�سب �شروطها .وبالإ�ضافة �إلى
ذلك ،توافق �صدارة �أنه �إذا وقع حادث خ�سارة كلية بالن�سبة �إلى �أي من الت�سهيالت الإ�سالمية ،ف�إنه يف كل تاريخ �سداد لهذا الت�سهيل الإ�سالمي يقع بعد وقوع
حادث اخل�سارة الكلية ت�سدد للأطراف امل�ضمونة ذوي ال�صلة مبوجب ذلك الت�سهيل الإ�سالمي مبلغا م�ساويا ملجموع دفعات الإيجار الثابتة ودفعات الإيجار
املتغرية ،و�أي مبالغ �أخرى كانت �ستدفع �إذا مل يقع حادث اخل�سارة الكلية ،وذلك حتى وما مل تت�سلم الأطراف امل�ضمونة ذات ال�صلة كامل املبلغ امل�ستحق
للأطراف امل�ضمونة تلك وفقا للبند ( 9-10الدفعات امل�سبقة الإلزامية – حادثة اخل�سارة الكلية ح�سب عقد الأحكام العامة العاملية) من اتفاقية الأحكام
العامة.
�إذا مل يتم توقيع وثائق التمويل التي تت�ألف منها الديون التكميلة الأولية يف موعد �أق�صاه � 6أ�شهر من تاريخ �إقفال ال�صكوك الأويل� ،ستقوم �صدارة ،وبدون �أن
تدفع �أي غرامة �أو عالوة ،با�سرتداد ت�سهيالت ال�صكوك الأولية من خالل القيام بعملية ت�سديد مبكر يف تاريخ التوزيع الدوري التايل مببلغ ي�ساو ملبلغ توزيع
الإنهاء املنطبق لل�صكوك ووفقا لأحكام ال�صكوك.
2828وسائل جبر الضرر واإلعفاءات
ال ي�ستخدم �أي �إخفاق� ،أو �أي ت�أخري يف ممار�سة �أي من م�شاركي التمويل ذوي الأولوية لأي من حقوقهم� ،أو و�سائل جرب ال�ضرر مبوجب وثائق التمويل ك�إعفاء
وتنازل ،كما �أن ممار�سة وحيدة �أو جزئية لأي من احلقوق �أو �أي من و�سائل جرب ال�ضرر ال متنع ممار�سة حقوق �أو معاجلات �أخرى �أو الحقة .ذلك لأن احلقوق
وو�سائل جرب ال�ضرر املن�صو�ص عليها يف اتفاقية الأحكام العامة هي تراكمية وال ت�ستبعد �أي حقوق �أو و�سائل جلرب ال�ضرر املن�صو�ص عليها قانون ًا.
2929التعديالت واإلعفاءات
ال يجوز تعديل اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة� ،أو تغيريها �أو التنازل عنها با�ستثناء ما كان وفق ًا لأحكام اتفاقية الدائنني ،وخطيا على �أن توقع من قبل
�صدارة ووكيل الدائنني.
3030القانون الحاكم
تخ�ضع اتفاقية الأحكام العامة و�أي التزامات غري تعاقدية تن�ش�أ عنها �أو فيما تتعلق بها للقانون االجنليزي.
3131التنفيذ والتحكيم
مع اخل�ضوع حلق وكيل الدائنني يف طلب �إحالة �أي نزاع �إلى وحله نهائيا بوا�سطة التحكيم وفقا للقواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية ،تتفق الأطراف على
�أن�( :أ) حماكم اجنلرتا لديها االخت�صا�ص احل�صري لت�سوية �أي نزاع ،ويخ�ضع كل طرف بدون �شروط �إلى االخت�صا�ص الق�ضائي لهذه املحاكم ،و (ب) توافق
الأطراف على �أن املحاكم يف اجنلرتا هي الأن�سب والأكرث مالءمة لت�سوية النزاعات� ،شريطة �أن بنك الت�صدير واال�سترياد الأمريكي ( )US Ex-Imيحتفظ
بحقه يف رفع �إجراءات ق�ضائية يف حماكم نيويورك.
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بغ�ض النظر عما �سبق ،وبا�ستثناء ما يتعلق ب�ضمانات االكتمال ،توافق �صدارة بدون رجعة ل�صالح م�شاركي التمويل ذوي الأولوية على ما يلي�( :أ) يجوز رفع
دعوى متعلقة ب�أي نزاع وبنا ًء على اختيار م�شارك/م�شاركي التمويل ذي الأولوية املعني/املعنيني �أمام جلنة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يتعلق ب�أي
�إجراءات قانونية �أو �إجراءات تقا�ضي تن�ش�أ عن �أو تتعلق باتفاقية الأحكام العامة ،و (ب) يجوز رفع �إجراءات التقا�ضي فيما يتعلق ب�أي نزاع ين�ش�أ عن �أو يتعلق
ب�أي �سند لأمر ،بنا ًء على اختيار طرف التمويل ذي الأولوية �أمام جلنة الف�صل يف منازعات الأوراق التجارية .

ب  -اتفاقية الدائنني
1.1األطراف
ت�شمل �أطراف اتفاقية الدائنني ،من �ضمن �آخرين� ،صدارة ،وامل�صدر ،و�أرامكو ال�سعودية ،وداو ،وداو الأوروبية القاب�ضة ،ووكالء الت�سهيالت ،ووكيل الدائنني.
2.2ترتيب أولوية الدين
يوافق كل طرف مع مراعاة مايلي على �أنه ،فيما بني الأطراف امل�ضمونة ،يكون ترتيب االلتزامات امل�ضمونة من حيث الأولوية وحق الدفع كما يلي (وب�شكل
�أكرث حتديد ًا ،وفقا لأولويات الدفع قبل تنفيذ �أو ،ح�سب احلالة� ،أولويات الدفع بعد التنفيذ و�أحكام اتفاقية الدائنني):
(�أ)االلتزامات امل�ستحقة للوكالء االداريني ،ووكالء ال�صكوك الإداريني ،ووكيل �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء ،و�أي م�ستلم �أو مندوب فيما يتعلق بالتكلفة والنفقات،
ودفعات التعوي�ض والر�سوم (وعند االقت�ضاء� ،أي مبلغ م�ستحق الدفع مبوجب تعهد التكاليف اخلا�صة بال�صكوك لأي وكيل ،ومزود خدمات ال�صكوك �أو
طرف ثالث فيما يتعلق بت�سهيل ال�صكوك):
(ب) ما يخ�ص متح�صالت تنفيذ وثائق ال�ضمان املحلي فقط ،تلك امل�ستحقة ملورد اللقيم من �أجل الوفاء مببلغ مورد اللقيم.
(ج) م�شاركو التمويل ذوو الأولوية (عدا الأطراف غري امل�ضمونة) فيما يتعلق باملطالبات التي ت�شكل مديونية ذات �أولوية.
(د) للمدى الذي ينطبق فيه ،مورد اللقيم فيما يتعلق مبديونية مورد اللقيم القائمة �آنذاك.
(هـ) االلتزامات امل�ستحقة لأي مقدم حتوط ل�سلع فيما يتعلق باملطالبات التي ت�شكل دين ًا ذا �أولوية.
(و) االلتزامات امل�ستحقة للأطراف امل�ضمونة (عدا مورد اللقيم) فيما يتعلق باملطالبات التي ت�شكل الدين الثانوي.
وكما مت ذكره يف عامل املخاطرة بعنوان "املخاطر املتعلقة بف�صل الإقفال" ،تت�صور وثائق التمويل ف�صل الإقفال الذي يوفر حملة ال�صكوك مبوجبه متوي ًال
للم�صدر قبل �إ�صدار �صدارة الدين ذا الأولية الأويل (عدا ت�سهيل ال�صكوك) يف واعتبار ًا من الإقفال املايل الثاين .وكجزء من املفاو�ضات امل�ستمرة مع وكاالت
ائتمان ال�صادرات فيما يخ�ص الرتتيبات بني الدائنني ،فمن املحتمل لزوم �إجراء بع�ض التعديالت على اتفاقية الدائنني .مث ًال هناك �إمكانية يف حال طلبت
وكاالت ائتمان ال�صادرات �أال يكون مورد اللقيم طرف ًا م�ضمون ًا فيما يتعلق بوثائق ال�ضمان اخلارجي� ،أن تُطلب تعديالت التفاقية الدائنني قبل الإقفال املايل
الأول والإقفال املايل الثاين ،ويف احلالة املذكورة لن تنطبق الفقرة (د) �أعاله.
ترتيب األولوية على أسس متساوية

وما مل يكن مت�صور ًا على خالف ذلك مبوجب �أولويات الدفعات قبل التنفيذ على خالف ذلك يف �أو ،ح�سبما تكون احلالة� ،أولويات الدفعات بعد التنفيذ ،ف�إن
مطالبات م�شاركي التمويل ذوي الأولوية فيما يتعلق بااللتزامات امل�ضمونة� ،ستكون لكافة الأغرا�ض ويف كافة الأوقات ،ذات مرتبة مت�ساوية فيما بني بع�ضها
البع�ض.
الدين الثانوي:

وبا�ستثناء تقدمي مطالبات مورد اللقيم فيما يتعلق مببلغ تورد اللقيم الزائد ومطالبات �أخرى حمددة ي�شار �إليها ،ف�إن اتفاقية الدائنني ال ترمي �إلى ترتيب
املطالبات من �أ�صحاب الديون الثانوية فيما بني بع�ضها البع�ض.
3.3أطراف ثالثة مستفيدة:
يكون ل�صندوق اال�ستثمارات العامة ( ،)PIFاحلق يف التمتع مبنفعة ،وله احلق يف تنفيذ ،كافة �أحكام اتفاقية الدائنني التي تعود بالنفع على �أي جمموعة من
الدائنني ذوي الأولوية التي ت�شمل �صندوق اال�ستثمارات العامة (�إ�ضافة �إلى كافة الأحكام التي يتم التعبري عنها مل�صلحة �صندوق اال�ستثمارات العامة وحده)
وكما لو �أنه كان طرف ًا فيها كدائن ذي �أولوية ،مع مراعاة �شروط حمددة.
وبعد تكبد �صدارة لأي دين �إ�ضايف ذي �أولوية مبوجب ت�سهيل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،ومع مراعاة تلبية �شروط حمددة من�صو�ص عليها يف
اتفاقية الدائنني ،يحق ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي التمتع مبزايا ،وله احلق يف تنفيذ �أحكام اتفاقية الدائنني التي تفيد �أي جمموعة من الدائنني
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ذوي الأولوية والتي ت�شمل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (مبا يف ذلك �أي �أحكام مو�ضحة مل�صلحة �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وحده) (مبا
يف ذلك وعلى وجه التحديد تلك الأحكام التي تتعلق بعمل تعديالت على اتفاقية الدائنني� ،أو منح �إعفاءات� ،أو موافقات مبوجب اتفاقية الدائنني كما لو كان
طرفا فيها كدائن ذي �أولوية ،مع مراعاة �شروط معينة.
و�سيكون كل طرف من غري �أطراف وكالة ائتمان ال�صادرات خمول بالتمتع ،وله احلق يف تنفيذ �أحكام البند ( ،30التعديالت واال�ستثناءات) من اتفاقية
الدائنني كما لو كان طرفا فيها.
فيما يتعلق بوكيل حملة ال�صكوك ،وبالقدر الذي ( )1متنح فيه الفائدة مل�شارك ال�صكوك مبوجب حكم من �أحكام اتفاقية الدائنني والذي مت التعبريعنه
على �أنه م�شارك �صكوك مت�صرف ًا با�سم وكيل حملة ال�صكوك �أو (� )2أنه مينح فائدة لوكيل حملة ال�صكوك ،ومن ثم يحق لوكيل حملة ال�صكوك التمتع
بالفائدة منه ،وت�ؤول له حقوق تنفيذ ذلك ال�شرط كما لو كان طرف ًا فيه .وعالوة على ذلك ،وبالقدر الذي متنح فيه الفائدة مل�شارك ال�صكوك مبوجب �أي
حكم من �أحكام اتفاقية الدائنني مما يتقت�ضي على م�شارك ال�صكوك �إعطاء موافقة� ،أو توجيه تعليمات مبوجب وثيقة متويل �أو املوافقة على تعديل حكم من
وثيقة التمويل ،و�سيتم التعامل مع الفائدة التي مينحها احلكم كتلك التي منحت لوكيل الدائنني ذي ال�صلة ،على �أن تكون املح�صلة �أن يطلب من وكيل حملة
ال�صكوك �إعطاء تلك املوافقة� ،أو التوجيه �أو االر�شادات �أو املوافقة على ذلك التعديل.
4.4تشغيل وثائق صفقة محددة
 4 44 -4االلتزام باتفاقية الدائنين

يوافق كل طرف م�ضمون (مبن فيهم م�شارك ال�صكوك) على ممار�سة حقوقه و�أداء التزاماته مبوجب كل وثيقة من وثائق الدائنني (ويف حالة مورد اللقيم،
ي�شمل ذلك كل اتفاقية من اتفاقيات توريد اللقيم) وفقا لأحكام اتفاقية الدائنني وبطريقة ال تتعار�ض معها.
ال يجوز لأي طرف م�ضمون ممار�سة �أو تنفيذ �أي حق �أو �إعطاء �أي موافقة �أو �إعفاء مبوجب �أو فيما يتعلق ب�أي حكم من �أحكام وثائق الدائنني ،بطريقة تتعار�ض
مع اتفاقية الدائنني.
 4 44 -4تعهدات المصدر

يتعهد امل�صدر للأطراف امل�ضمونة الأخرى بااللتزام بالتعهدات امل�شار �إليها يف الفقرة ( 1-7ب)( /و)(،ز)( ،ح)( ،ع)( ،ف) (تعهدات امل�صدر وال�شركة،
قرارات و�ضمانات امل�صدر) من �إعالن الوكالة كما لو مت حتديدها فيها وعملت ل�صالح الأطراف امل�ضمونة.
 4 44 -4األعباء (االلتزامات) المترتبة على أصول التسهيالت اإلسالمية

تقر �صدارة مبنح �أعباء على �أ�صول الت�سهيالت الإ�سالمية ل�صالح وكيل ال�ضمان الداخلي وتتفق على �أنها لن تزعم ب�أن مثل تلك الأعباء غري �صحيحة �أو غري
قابلة للتنفيذ نتيجة لعدم حيازة تلك الأطراف ملكية �أو ال�سيطرة على �أ�صول ذات عالقة والتي ترمي تلك الأطراف �إلى و�ضع الأعباء عليها.
 4 44 -4الضمان اإلضافي

مع اخل�ضوع ل�شروط معينة ،يجوز لأي طرف م�ضمون �أن ي�أخذ� ،أو يقبل� ،أو يتلقى منفعة� )1( :أي �أعباء فيما يتعلق بااللتزامات امل�ضمونة اخلا�صة به �إ�ضافة
�إلى ال�ضمان ،و�/أو (� )2أي �ضمان� ،أو تعوي�ض� ،أو تعهد �ضد الفقدان بخ�صو�ص االلتزامات امل�ضمونة �إ�ضافة �إلى �ضمانات االكتمال وبوال�ص خماطر ائتمان
وكاالت ائتمان ال�صادرات ،وفقا للأحكام التي �إذا قدمت على النحو املذكور ،ف�إنها يجب �أن ت�ستخدم جميع العوائد التي تعزى �إلى تنفيذها �أو الدفع مبوجبها
(ح�سبما ينطبق) وفقا لأولويات الدفع بعد التنفيذ.
5.5حقوق وقيود أحقية التصويت
 5 55 -5مقدمو التحوط المسموح بهم

مع مراعاة �أحكام اتفاقية الدائنني فيما يتعلق بقرار �إجراء تنفيذ �ضمان وفق ما ن�صت عليه الفقرة �( 4-10إجراء تنفيذ ال�ضمان) ال يحق لأي مقدم حتوط
م�سموح به (ب�صفته مقدم حتوط م�سموح ًا به) الت�صويت حيال �أي قرار مطلوب �أو مت�صور مبوجب �أحكام اتفاقية الدائنني.
 5 55 -5دائنو تسهيالت الشركاء ذات األولوية

ال يحق لأي من دائني ت�سهيالت ال�شركاء ذات الأولوية (ب�صفتهم دائني ت�سهيالت �شركاء ذات �أولوية) الت�صويت بخ�صو�ص �أي قرار (عدا قرار جمموعة
باالجماع ،با�سثنناء قرار يقع �ضمن الفقرة (ي) من تعريفه) املطلوب �أو مت�صور مبوجب �أحكام اتفاقية الدائنني.
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 5 55 -5الدائنون الثانويون ودائنو التسهيالت الجسرية لحقوق الملكية

مع مراعاة �أحكام اتفاقية الدائنني ،لي�س للدائنني الثانويني وال لدائني الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية �أي حق (ب�صفته دائن ًا ثانوي ًا �أو دائن ت�سهيالت
ج�سرية حلقوق امللكية) يف الت�صويت بخ�صو�ص �أي قرار.
 5 55 -5مورد اللقيم

وبا�ستثناء ما ين�ص عليه يف اتفاقية الدائنني ،ال يحق ملورد لقيم (ب�صفته مورد لقيم) الت�صويت بخ�صو�ص �أي قرار .بيد �أنه يلزم موافقة خطية من قبل مورد
اللقيم بخ�صو�ص �أي قرار للموافقة.
(�أ)�أي تعديل على اتفاقية الدائنني �سي�ؤدي �إلى �إنهاء حقوق والتزامات مورد اللقيم ال�صريحة �أو يغريها ب�أي طريقة (�أو �أن ي�شكل مزيدا من االلتزامات).
(ب)�أي تعديل على اتفاقية الدائنني �سي�ؤثر عك�سي ًا على �أولوية� ،أو قد ي�ؤدي بخالف ذلك �إلى التمييز ب�صورة جوهرية �ضد ،مورد اللقيم ب�صفته طرف ًا
م�ضمون ًا.
 5 55 -5الدائنون ذوو األولوية (المخلون/المقصرون)

ال يحق لأي دائن ذي �أولوية مق�صرالت�صويت فيما يتعلق ب�أي قرار وتبعا لذلك �سيتم ا�ستبعاد ح�صة كل دائن ذي �أولوية مق�صر من �إجمايل امل�شاركات ذات
الأولوية ذات العالقة من ح�ساب الب�سط املقام والقا�سم الذي كان يتعني ت�ضمينها لو مل يقع التق�صري.
6.6اتخاذ القرارات
 6 66 -6عام

با�ستثناء ما ن�صت عليه اتفاقية الدائنني ،يتم اتخاذ كل قرار كقرار �أغلبية .ولأغرا�ض ( )1اتخاذ �أي قرار مبوجب اتفاقية الدائنني (عدا قرار �إداري �أو قرار
ت�سهيل فردي) �أو ( )2اتخاذ �أي �إجراء تنفيذي �أو �إجراء تنفيذ �ضمان ،ف�إن كل جمموعة دائنني ذوي �أولوية مطلوب منها امل�شاركة يف اتخاذ قرار ما ف�سيكون
لها مقدار م�شاركتها ككتلة �إجماعية من قبل الطرف امل�صوت املعني ذي العالقة وفق تعليمات جمموعة الدائنني ذات الأولوية وفقا لأحكام �أداة التمويل
ذات الأولوية وذات ال�صلة عدا ما كان منها بخ�صو�ص قرارات �إدارية حمددة ح�سب توجيهات جمموعة الدائنني ذوي الأولوية وفق ًا لأحكام �أداة التمويل ذي
الأولوية ذات ال�صلة با�ستثناء ما يتعلق بقرارات �إدارية حمددة معينة ،و�إذا ما قرر وكيل الدائنني �أنه �سيكون �ضارا ب�صورة جوهرية بالأطراف امل�ضمونة
التخاذ قرار �إداري بدون �أخذ تعليمات من الدائنني ذوي الأولوية ،فيجوز لوكيل الدائنني اختيار �إحالة مثل ذلك القرار الإداري �إلى الدائنني ذوي الأولوية.
 6 66 -6قرارات بشأن التسهيالت الفردية

�سيتم اتخاذ كل قرار ت�سهيل فردي متعلق مبجموعة دائنني حمددة ذات �أولوية من قبل الدائنني ذوي الأولوية الذين ي�شكلون جمموعة الدائنني ذات الأولوية
تلك (مع ا�ستبعاد �أي دائن �آخر ذي �أولوية) وفق ًا لأداة التمويل ذات الأولوية املطبقة.
 6 66 -6القرارات اإلدارية

كل قرار �إداري يتم اتخاذه من قبل وكيل الدائنني ح�سب اختياره املطلق .ت�شري القرارات الإدارية �إلى قرارات ذات طابع روتيني� ،أو �إداري� ،أو تلك القرارات
التي لي�س لها ت�أثري ملمو�س ،التي ن�صت وثائق التمويل على اتخاذها من قبل وكيل الدائنني� ،سواء مت ت�سمية مثل ذلك القرار ت�سمي ًة حمددة كقرار �إداري �أم ال.
ومع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات� ،إذا ر�أى وكيل الدائنني �أنه من املمكن ب�شكل معقول التوقع ب�أن اتخاذ القرار الإداري من قبله� ،سيكون �ضارا ب�صورة ملمو�سة
للأطراف امل�ضمونة التخاذ قرار �إداري بدون �أخذ تعليمات من الدائنني ذوي الأولوية ،فيجوز لوكيل الدائنني �إحالة مثل ذلك القرار الإداري �إلى الدائنني ذوي
الأولوية .و�سيتم اتخاذ اي قرار �إداري حمال على النحو املذكور من قبل وكيل الدائنني الذي يت�صرف وفق التعليمات (�أو بر�ضى �أو موافقة) الأطراف امل�صوتة
امل�سماة يف حالة (�أ) القرار الإداري املتعلق ب�أحد �أحكام )1( :اتفاقية الأحكام العامة التكميلية ،القرار الإداري ي�صدر عن �أغلبية الدائينني ذوي الأولوية
ذوي ال�صلة (كما هو حمدد يف اتفاقية الدائنني)؛ ( )2اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة يف احلاالت التي يكون فيها واحد �أو �أكرث من امل�شاركني يف الت�سهيالت
االئتمانية الإ�ضافية غري من�ضم �إلى اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة وفقا للفقرة ( 10-39ان�ضمام م�شاركني يف الت�سهيالت االئتمانية الإ�ضافية) من اتفاقية
الأحكام العامة ال�شاملة ،القرار الإداري ي�صدر عن �أغلبية الدائينني الرئي�سيني (ولكنهم ي�ستثنون من الب�سط واملقام يف العملية احل�سابية املطلوبة� ،أي
م�شارك يف الت�سهيالت االئتمانية الإ�ضافية لي�س طرفا يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة يف ذلك التاريخ)( ،ب) �أي قرار يتخذ فيما يتعلق بالفقرة 2-2
(ج) (الديون ذات الأولوية الإ�ضافية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،القرار الإداري ي�صدر عن �أغلبية الدائينني ذوي الأولوية ذوي ال�صلة (مبا يف
ذلك الت�صويت الإيجابي حلامل ال�صكوك ذي ال�صلة امل�شارك يف االجتماع (مت�صرفا عن طريق وكيل حملة ال�صكوك بالأ�صالة ونيابة عن حملة ال�صكوك
كما هو من�صو�ص عليه يف �إعالن الوكالة)) و (ج) �أي قرار �إداري �آخر يتم اتخاذه ،قرار �إداري ي�صدر عن �أغلبية الدائنني ذوي الأولوية .وت�شمل القرارات
الإدارية ،على �سبيل املثال ال احل�صر ( )1القرارات الروتينية التي ال تتطلب ممار�سة قدر كبري من التقدير )2( ،والقرارات الروتينية فيما يتعلق باالمتثال
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ملتطلبات وثائق التمويل (با�ستثناء اتفاقيات ت�سهيالت وكاالت ائتمان ال�صادرات) ،بالن�سبة �إلى االتفاقيات ،وال�شهادات ،والأ�شياء املماثلة الأخرى املطلوب
ت�سليمها وفقا لأحكام وثائق التمويل (ولكن ا�ستثناء اتفاقيات ت�سهيالت وكاالت ائتمان ال�صادرات) .ت�ستبعد اتفاقية الدائنني حتديدا بع�ض القرارات من �أن
تعترب قرارات �إدارية ،مبا يف ذلك �أي قرار ينطوي� ،أو ُيحتمل �أن ينطوي على خ�سارة� ،أو انتقا�ص حمتمل من �أي حقوق جوهرية �أو و�سائل جرب متاحة للدائنني
ذوي الأولوية مبوجب وثائق التمويل� ،أو وثائق امل�شروع.
 6 66 -6القرارات باألغلبية

�سيتم اتخاذ كل قرار بالأغلبية من قبل وكيل الدائنني الذي يت�صرف وفق التعليمات (�أو بر�ضى �أو موافقة) الأطراف امل�صوتة امل�سماة التي متثل يف حال:
�أ.قرار بالأغلبية املتعلق بحكم من �أحكام )1( :اتفاقية الأحكام العامة التكميلية  ،SCTAالدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية املعنيني ( )2اتفاقية
الأحكام العامة ال�شاملة  GCTAيف الأحوال التي مل ين�ضم فيها م�شارك واحد (� )1أو �أكرث من امل�شاركني يف الت�سهيالت االئتمانية الإ�ضافية �إلى
اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية (ولكن ي�ستثنى من ح�ساب الب�سط والقا�سم للح�ساب املطلوب �أي م�شارك يف
الت�سهيالت االئتمانية الإ�ضافية لي�س طرف ًا يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة يف مثل ذلك التاريخ).
ب� .أي قرار �آخر ب�أغلبية الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية.
 6 66 -6قرارات األغلبية المؤهلة:

�سيتم اتخاذ كل قرار من قرارات الغالبية امل�ؤهلة من قبل وكيل الدائنني الذي يت�صرف وفق التعليمات (�أو بر�ضى �أو موافقة) �أطراف امل�صوتة امل�سماة التي
متثل يف حال:
�أ.قرار بالأغلبية امل�ؤهلة املتعلق بحكم من �أحكام )1( :اتفاقية الأحكام العامة التكميلية  ،SCTAالدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية املعنيني ()2
اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة  GCTAيف الأحوال التي مل ين�ضم فيها م�شارك واحد (� )1أو �أكرث من امل�شاركني يف الت�سهيالت االئتمانية اال�ضافية
�إلى اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية (ولكن ي�ستثنى من ح�ساب الب�سط والقا�سم للح�ساب املطلوب �أي م�شارك يف
الت�سهيالت االئتمانية الإ�ضافية لي�س طرف ًا يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة يف مثل ذلك التاريخ) ،و�أي قرار �أغلبية م�ؤهلة �آخر.
ب� .أي قرار بالأغلبية امل�ؤهلة ،للدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية امل�ؤهلة.
 6 66 -6قرارات المجموعة باإلجماع

�سيتم اتخاذ كل قرار جمموعة بالإجماع من قبل وكيل الدائنني الذي يت�صرف وفق التعليمات (�أو بر�ضى �أو موافقة) الطرف امل�صوت امل�سمى لكل جمموعة
دائنني ذات �أولوية يف الأحوال التي يخول فيها الطرف امل�صوت امل�سمى لإعطاء تلك التعليمات (�أو ذلك الر�ضى �أو املوافقة) نيابة عن جمموعة الدائنني ذات
الأولوية اخلا�صة به من قبل الأع�ضاء الالزمني منها وفق ًا لأداة التمويل ذات الأولوية املنطبقة �شريطة �أن:
ال يكون هنالك ما مينع من تفعيل البند ( 33املديونية اال�ستبدالية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة�( ،أو �أي حكم مكافىء له يف �أي اتفاقية ت�سهيالت
�إ�ضافية).
لأغرا�ض �أي قرار جمموعة بالإجماع يقع �ضمن الفقرة (ي) من تعريفه ،ف�إن م�صطلح " جمموعة الدائنني ذوي الأولوية" يعني جمموعة الدائنني ذوي الأولوية
التي تنتفع من �ضمان االكتمال فيما يتعلق بقرار املجموعة بالإجماع املطلوب.
ت�شتمل قرارت املجموعة بالإجماع ،على وجه املثال ال احل�صر ،على القرارات التالية:
(�أ)تعديل وثائق التمويل التي يرتتب عليها �أثر التغيري ما يلي:
()1تغيري �أي تاريخ جمدول (�أو نهائي) ل�سداد �أي مبلغ �أ�سا�سي من �أي مديونية ذات �أولوية بخالف عن طريق الت�أجيل بخ�صو�ص الت�سهيالت
القابلة للتاجيل يتم �إجرا�ؤه وفقا لوثائق التمويل.
()2تغيري طريقة ح�ساب العموالت �أو عالوات �أو ن�سبتها� ،أو تغيري طريقة ح�ساب �أو تغيري كمية� ،أي ر�سوم �أخرى �أو عمولة( ،عدا فيما يتعلق ب�أي
�سداد مبلغ �أ�صلي �أو دفع عمولة �أو عالوات)� ،أو �أي مبلغ �آخر واجب الدفع �إلى �أي دائن ذي �أولوية مبوجب �أي وثيقة متويل ،يف كل حالة على
حدة ،فقط �إلى احلد الذي ي�ؤدي �إلى زيادة هذا املبلغ� .أو
()3تغيري العملة لأي دفعة ملبلغ �أ�سا�سي� ،أو عمولة� ،أو عالوات� ،أو �أي ر�سوم �أخرى� ،أو �أي مبلغ �آخر واجب الدفع �إلى �أي دائن ذي �أولوية مبوجب
�أي وثيقة متويل.
(ب)الإفراج عن �أي �ضمان (با�ستثناء ما هو م�سموح به مبوجب وثائق التمويل).
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

(ج)تعديل �أولوية ال�ضمان املمنوح ل�صالح الدائنني ذوي الأولوية� ،أو تغيري الأحكام الواردة يف وثائق التمويل التي تن�ص على ت�ساوي املرتبة بني الديون
ذات الأولوية.
(د)�إخالء طرف �أي �ضامن من التزاماته بال�سداد مبوجب �أي �ضمان اكتمال� ،أو (مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات)� ،أي �ضمان اكتمال تو�سعة با�ستثناء،
يف حالة �أي �ضمان اكتمال تو�سعة� ،إلى احلد الذي يتعلق فيه القرار ذي ال�صلة ب�إعفاء دائني التو�سعة امل�ستحقني لدين التو�سعة املطبق ب�أية �شروط
حتى تاريخ اكتمال التو�سعة ذي العالقة املتفق عليه من قبل �صدارة ودائني التو�سعة املعنيني (غري تلك املن�صو�ص عليها يف امللحق ( 12الإفراج عن
�ضمان اكتمال التو�سعة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة).
 6 66 -6قرارات التنفيذ

يجب �أن يتم �أي قرار التخاذ �إجراء تنفيذي �أو �إجراء تنفيذ �ضمان وفق ًا لإجراءات التنفيذ املو�ضحة يف اتفاقية الدائنني.
7.7إحالة قرارات الدائنين
 7 77 -7إحالة قرارت الدائنين

�إذا لزم يف �أي وقت اتخاذ قرار من الدائنني (عدا وجوب اتخاذ قرار بعد �صدور �إ�شعار ببدء و�سيلة جرب ال�ضرر ،و�إذا لزم ح�صول وكيل الدائنني على تعليمات
من الأطراف امل�ضمونة فيما يتعلق بذلك ،فيقوم وكيل الدائنني على الفور (ولكن يف �أي حال يف غ�ضون ثالثة �أيام عمل من ا�ستالمه الإ�شعار باحلاجة �إلى
قرار الدائنني ذاك) ب�إ�شعار كل طرف م�صوت م�سمى باحلاجة �إلى اتخاذ قرار الدائنني ،الذي يحدد:
(�أ)�إذا كان قرا ًر �إداري ًا (ح�سب االقت�ضاء)� ،أو قرار �أغلبية �أو قرار �أغلبية م�ؤهلة �أو قرار جمموعة بالإجماع.
(ب)وم�ستوى (عدد) الأ�صوات الالزمة للموافقة على قرار الدائنني ذاك.
(ج)التاريخ ذي ال�صلة الذي يتعني على كل طرف م�صوت م�سمى �أن يقدم فيه تعليماته لوكيل الدائنني بخ�صو�ص قرار الدائنني.
 7 77 -7اإلخفاق في التصويت أو اإلشعار بقرار تصويت

عندما يخفق طرف م�صوت م�سمى يف تزويد وكيل الدائنني بتعليماته بخ�صو�ص قرار الدائنني �ضمن الفرتة الزمنية املحدد لذلك القرار ،فعندئذ يتم
ا�ستبعاد جمموعة الدائنني ذات الأولوية للطرف امل�صوت امل�سمى ومقدار امل�شاركة ملجموعة الدائنني ذات الأولوية من ح�ساب الب�سط والقا�سم للح�ساب
املطلوب لغر�ض حتديد ما �إذا كان الدائنون ذوي الأولوية قد وافقوا على امل�س�ألة مو�ضع ال�س�ؤال و�سيتم اتخاذ قرار الدائنني املنا�سب على �أ�سا�س الأطراف
امل�صوتة امل�سماة الأخرى فقط.
و�إذا كان الطرف امل�ضمون:
(�أ)غري م�سموح له �أو غري م�ؤهل خالف ًا لذلك للت�صويت بخ�صو�ص م�س�ألة يلزم اتخاذ قرار من الدائنني حيالها.
(ب)�أو �إذا �أخفق يف �إ�شعار الطرف امل�صوت امل�سمى اخلا�ص به ب�آرائه فيما يتعلق مب�س�ألة تخت�ص بقرار الدائنني الذي يلزم اتخاذه حيالها �ضمن مدة
متكن الطرف امل�صوت امل�سمى بتقدمي تعليماته لوكيل الدائنني يف غ�ضون مدة اال�ستجابة.
فعندئذ يتم ا�ستبعاد ح�صة الدائن امل�ضمونني من �إجمايل امل�شاركات ذات الأولوية من ح�ساب الب�سط والقا�سم للح�ساب املطلوب لغر�ض حتديد ما �إذا كان
الدائنون ذوي الأولوية الأ�سا�سيون الالزمون قد وافقوا على امل�س�ألة مو�ضع ال�س�ؤال و�سيتم اتخاذ قرار الدائنني املنا�سب بناء على تعليمات الأطراف امل�صوتة
امل�سماة الأخرى فقط.
8.8إشعار حجز أثناء حاثة تقصير
 8 88 -8إصدار إشعار حجز مؤقت

عند حدوث و�أثناء ا�ستمرار:
(�أ)�أي حدث تق�صري �أ�سا�سي يف �أي وقت قبل تاريخ اكمال امل�شروع.
(ب)�أي حدث تق�صري يف �أي وقت يف تاريخ اكمال امل�شروع �أو بعده.
ميكن لوكيل الدائنني ا�صدار �إ�شعار حجز م�ؤقت لبنوك احل�سابات �إذا ر�أى ب�أن عدم القيام بذلك من املتوقع ب�صورة معقولة �أن يلحق �ضررا مادي ًا بالأطراف
امل�ضمونة ،وعليه القيام بذلك و�إذا �صدرت له تعليمات من الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية.
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�سيت�ضمن �أي �إ�شعار حجز م�ؤقت تعليمات لبنوك احل�سابات لتطبيق �أولويات الت�سديد املو�ضحة يف الفقرة ( 4-9ال�سحوبات من ح�ساب الإيرادات الداخلي
حال ح�صول حادثة تق�صري) و�/أو الفقرة ( 4-10ال�سحوبات من ح�ساب الإيرادات الداخلي) (وفق ما تكون عليها احلالة) من اتفاقية احل�سابات.
 8 88 -8إصدار إشعار رفع حجز

�إذا زال ا�ستمرار حادثة تق�صري �صدر من جرائه �إ�شعار حجز م�ؤقت ،فعنئذ ،طاملا �أنه لي�س هناك �أي حوادث تق�صري م�ستمرة �آنذاك ،ف�سيقوم وكيل الدائنني
(وفق ًا لقرار �إداري) فور ًا ب�إ�صدار �إ�شعار رفع احلجز لبنوك احل�سابات والذي مبوجبه �سيتم �إلغاء �إ�شعار احلجز امل�ؤقت.
9.9اإلجراءات بموجب االتفاقيات المباشرة
حيث �أن الطرف املقابل لأي وثيقة م�شروع (عدا �صدارة) يقدم �إ�شعار تنفيذ �إلى وكيل ال�ضمان املعني ،فعندئذ بالقدر الذي ي�شكل فيه الإنهاء� ،أو التعليق
�أو الإلغاء� ،أو �أي عمل �آخر مو�صوف يف �إ�شعار التنفيذ حدث تق�صري مبوجب البند �( 4-25إنهاء وثائق امل�شروع الرئي�سية واملوافقات احلكومية) من اتفاقية
الأحكام العامة ال�شاملة ،يجوز لوكيل الدائنني� ،إذا كان عدم القيام بذلك بح�سب ر�أيه املعقول يخل مادي ًا بالأطراف امل�ضمونة – وعليه القيام بذلك عند
ا�ستالمه تعليمات بذلك اخل�صو�ص من الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية املوهلة � -إ�صدار تعليمات لوكيل ال�ضمان ذلك باتخاذ �أي �إجراء �أو ميار�س
�إجراءات جرب ال�ضرر (مبا يف ذلك ،ولكن فقط �إذا ن�صت على ذلك التعليمات ال�صادرة عن الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية امل�ؤهلة وممار�سة حقوق
التدخل) املتاحة له مبوجب �أي اتفاقية مبا�شرة مطابقة �أو �إ�شعار �أو �إقرار بالتنازل بغية جتنب الإنهاء � ،أو التعليق �أو الإلغاء �أو غري ذلك من الإجراءات التي
يتم التلويح بها.
1010التنفيذ
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يف حالة وقوع حادثة تق�صري وا�ستمرت تلك احلادثة ،فعندها يجوز للطرف امل�صوت امل�سمى ذي العالقة (الذي يكون يف حالة ت�سهيالت ال�صكوك ،م�شارك
ال�صكوك ذي العالقة الذي يت�صرف من خالل وكيل حملة ال�صكوك بناء على تعليمات حملة ال�صكوك ذوي ال�صلة ،ويف كل حالة ،وفقا لإعالن الوكالة
اخلا�صة بال�صكوك ذي ال�صلة وال�شروط) .تقدمي �إ�شعار خطي لوكيل الدائنني يو�ضح فيه حدث التق�صري وكل �إجراء ي�شكل �إجراء تنفيذ (�أو �إجراء تنفيذ
ال�ضمان) الذي ي�ؤمل من وكيل الدائنني اتخاذه (بحيث يكون كل �إ�شعار مبثابة �إ�شعارا ببدء و�سائل جرب ال�ضرر).
وفور ًا ،بعد ا�ستالم �إ�شعار البدء بو�سائل جرب ال�ضرر ،يقدم وكيل الدائنني ن�سخة من ذلك اال�شعار �إلى كل طرف من الأطراف امل�صوتة امل�سماة الأخرى ويطلب
(وي�شار لكل طلب من هذا القبيل ،بـ طلب اقرتاحات بديلة) من طرف امل�صوت امل�سمى الآخر ،يف غ�ضون خم�سة �أيام عمل من ا�ستالم طلب االقرتاحات
البديلة� ،إ�شعار وكيل الدائنني ما �إذا كان يرغب يف اقرتاح �أن يقوم وكيل الدائنني باتخاذ �إجراء تنفيذي� ،أو قبل تاريخ الإنهاء� ،إجراء تنفيذ �ضمان بالإ�ضافة
�إلى� ،أو كبديل لأي �إجراء حمدد يف �إ�شعار البدء بو�سائل جرب ال�ضرر ذلك (�إجراء تنفيذي بديل).
وفورا بعد انتهاء فرتة خم�سة �أيام عمل لال�ستجابات لكل طلب اقرتاحات بديل ،يقوم وكيل الدائنني مبا يلي:
(�أ)تزويد كل طرف م�صوت م�سمى بتفا�صيل �أي �إجراء تنفيذي بديل يقرتحه طرف م�صوت م�سمى يف معر�ض ا�ستجابته لطلب تلك االقرتاحات البديلة
ذلك (وقبل تاريخ الإنهاء ،الت�أكيد �إذا ما مت اقرتاح اتخاذ �إجراء تنفيذ �ضمان يف مثل تلك احلاالت من اال�ستجابات).
(ب)الطلب (وي�شار لكل طلب من هذا القبيل ،بعبارة طلب توجيه بالتنفيذ) من كل طرف م�صوت م�سمى تقدمي �إ�شعار وكيل الدائنني (�ضمن فرتة
حمددة)( ،وي�شار لآخر يوم من تلك املدة ،تاريخ اال�ستجابة للتوجيه بالتنفيذ) ح�سب ما يحدده وكيل الدائنني يف مثل طلب توجيه التنفيذ
هذا ما �إذا كانت جمموعة الدائنني ذوي الأولوية املمثلة بالطرف امل�صوت امل�سمى املذكور ترغب يف توجيه وكيل الدائنني باتخاذ �أي (�أو توجيه
وكيل �ضمان التخاذ �أي):
(�)1إجراء ي�شكل �إجراء التنفيذ املحدد يف �إ�شعار البدء بو�سائل جرب ال�ضرر ذي العالقة.
(�)2إجراء ي�شكل �إجراء تنفيذ بديل مقرتح يف اال�ستجابات لطلب االقرتاحات البديل.
(�)3إجراء �آخر ي�شكل �إجراء تنفيذ.
()4و�/أو �إجراء تنفيذ �ضمان.
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�إذا:
(�أ)ما زال حدث التق�صري ،املو�ضح يف �إ�شعار البدء بو�سائل جرب ال�ضرر م�ستمر ًا.
(ب)قرر وكيل الدائنني ب�أن اال�ستجابات لطلب التوجيه بالتنفيذ تثبت �أن املبلغ الأ�صلي للمديونية ذات الأولوية ذات ال�صلة (معتمد ًا على الأ�سا�س
املن�صو�ص عليه يف تعريف الن�سبة املئوية للبدء) �إلى جمموعات الدائنني ذات الأولوية التي �صوتت ل�صالح اتخاذ �أي:
�.1إجراء تنفيذي مقرتح يف �إ�شعار البدء بو�سائل جرب ال�ضرر ذلك.
�.2إجراء تنفيذي بديل حمدد يف طلب االقرتاحات البديلة ذي ال�صلة ب�إ�شعار البدء بو�سائل جرب ال�ضرر ذلك.
�.3إجراء تنفيذ �آخر متعلق ب�إ�شعار البدء بو�سائل جرب ال�ضرر ذلك( ،مو�ضح كن�سبة مئوية من �إجمايل املبلغ الأ�صلي من املديونية ذات الأولوية
ذات ال�صلة لي�س �أقل من الن�سبة املئوية للبدء).
فعندئذ �سوف يقوم وكيل الدائنني (فور ًا بعد قراره باتخاذ (�أو توجيه وكيل ال�ضمان ذا العالقة باتخاذ)) الإجراء التنفيذي املنا�سب املعني.
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على الرغم مما �سبق ،عند وقوع �أي حادثة تق�صري �أ�سا�سي مبوجب البنود �( 16-25إع�سار ال�شركة) ،و�( 17-25إع�سار داو) و �( 18-25إع�سار �أرامكو
ال�سعودية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (�أو لأي حكم مطابق من �أحكام اتفاقية الت�سهيل الإ�ضايف)� ،سوف ت�صبح جميع املبالغ الأ�صلية ور�سوم
االلتزام وجميع التزامات ال�سداد الأخرى التي ت�شكل املديونية ذات الأولوية م�ستحقة الدفع ،وواجبة الدفع فورا وبدون احلاجة للقيام ب�أي �إجراء �آخر من
قبل �أي �شخ�ص.
 1 110 10إجراء تنفيذ الضمان

(�أ)ويف احلاالت التي ال يتم فيها ت�سريع املديونية ذات الأولوية ،و�إذا حدث قبل تاريخ الإنهاء:
(�)1أن �أخفقت �صدارة يف ت�سديد مبلغ م�ستحق مل�ستفيد من ال�ضمان والذي نتج عنه حدوث حدث تق�صري �أ�سا�سي واال�ستمرار فيه مبوجب البند
( 1-25عدم ال�سداد) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(�)2أن �أ�شار الطرف امل�صوت امل�سمى مل�ستفيد من ال�ضمان لوكيل الدائنني يف �إ�شعار بدء و�سائل جرب ال�ضرر �صادر نتيجة لوقوع حادثة التق�صري
الأ�سا�سية تلك (�أو ا�ستجابة لطلب اقرتاحات بديلة �أو طلب توجيه تنفيذ) ب�أنها ترغب من وكيل الدائنني توجيه �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي
اتخاذ �إجراء تنفيذ �ضمان من خالل عمل طلب ت�سديد بخ�صو�ص املبالغ غري املدفوعة ذات ال�صلة من �ضمان االكتمال اخلا�ص ب�أرامكو
ال�سعودية ،و�ضمان االكتمال الرئي�سي من داو الأوروبية القاب�ضة و�أي بند ذي �صلة مبوجب �ضمان اكتمال �سندات (�إن وجدت) مطابق
للأحكام ذات ال�صلة الواردة ب�ضمان �شركة �أرامكو ال�سعودية و�ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية.
فعندئذ يقوم وكيل الدائنني دون الرجوع �إلى �أو �إ�شعار �أي �شخ�ص ،بتوجيه �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي باتخاذ �إجراء تنفيذ ال�ضمان.
(ب)يف حالة الت�سريع يف بع�ض �أو كامل املديونية ذات الأولوية� ،إذا دفعت لغاية تاريخ الإنهاء:
(�)1أي حدث تق�صري �أ�سا�سي (عدا حدث التق�صري الأ�سا�سي امل�شار �إليه يف الفقرة �( 4-10أ) (� )2أعاله) وما زال م�ستمر ًا.
(�)2أ�صدر طرف امل�صوت امل�سمى �إ�شعارا ببدء و�سائل جرب ال�ضرر نتيجة لوقوع حادثة تق�صري �أ�سا�سية وطلب �إ�شعارا ببدء و�سائل جرب ال�ضرر
(�أو �إذا طلب طرف م�صوت م�سمى �آخر يف ا�ستجابته لطلب اقرتاحات بديل �أو طلب توجيه تنفيذ) �أن يقوم وكيل الدائنني�( :أ) با�ستثناء
ما تنطبق عليه الفقرة (( )3-10الإع�سار) �أعاله باتخاذ �إجراء تنفيذ ،و (ب) با�ستثناء ما تنطبق عليه الفقرة (�( 4-2أ) (الطلبات))،
ل�ضمان االكتمال الأويل من داو الأوروبية لتوجيه �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي اتخاذ �إجراء تنفيذ �ضمان و�أي بند ذي �صلة مبوجب �ضمان
االكتمال الأويل (�إن وجد) واملكافئ للأحكام ذات ال�صلة الواردة ب�ضمان االكتمال من �أرامكو ال�سعودية و�ضمان االكتمال الأويل من داو
الأوروبية القاب�ضة من خالل عمل مطالبات دفع بخ�صو�ص املبالغ غري املدفوعة من الدين ذي الأولوية مبوجب �ضمان اكتمال الأويل لأرامكو
ال�سعودية و�ضمان اكتمال داو الأوروبية القاب�ضة وفقا لأحكام اتفاقية الدائنني.
()3قرر وكيل الدائنني ب�أن اال�ستجابات لطلب قدم وفق املت�صور يف الفقرة (� )2أعاله �أثبتت �أن املبلغ الأ�صلي للدين ذي الأولوية (الذي مت
احت�سابه وفق الأ�سا�س املن�صو�ص عليه يف تعريف الن�سبة املئوية للبدء) م�ستحق ملجموعات الدائنني ذات الأولوية والتي هي من امل�ستفيدين
من ال�ضمان الذي �صوتوا ل�صالح اتخاذ �إجراء تنفيذ �ضمان (واملعرب عنه كن�سبة مئوية من �إجمايل املبلغ الأ�صلي للمديونية ذات الأولوية
لي�ست ب�أقل من الن�سبة املئوية للبدء).
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يوجه وكيل الدائنني �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي �إلى اتخاذ �إجراء تنفيذ �ضمان وفق ًا لأحكام �ضمانات االكتمال.
(ج)حيثما يكون �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي قد قدم طلب ًا مبوجب �ضمان االكتمال الرئي�سي ِلداو الأوروبية القاب�ضة وفقا التفاقية الدائنني ،ويبقى
هناك (�إال يف حال انطباق البند (�( 4-2أ) (املطالبات)) ،ل�ضمان االكتمال الثانوي من داو) ر�صيد قائم يعزى �إلى الطلب الذي مت عمله ،بحيث
يكون �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي خمول بعمل مطالبة لت�سديد دفعات مبوجب �ضمان االكتمال الثانوي من داو ،فعندئذ يقوم وكيل الدائنني
بتوجيه �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي بتقدمي مطالبة لت�سديد الر�صيد امل�ستحق من �ضمان االكتمال الثانوي من داو.
اإلخفاقات في االستجابة

�إذا �أخفق الطرف امل�صوت امل�سمى ملجموعة دائنني ذات الأولوية يف تزويد وكيل الدائنني با�ستجابته لطلب توجيه التنفيذ بحلول تاريخ اال�ستجابة لتوجيه
التنفيذ املحدد فيه ،فعندها يتم ا�ستبعاد جمموعة الدائنني ذات الأولوية تلك (واملبلغ الأ�صلي للمديونية ذات الأولوية امل�ستحقة لأع�ضائه) من ح�ساب الب�سط
والقا�سم للح�ساب الالزم لأغرا�ض حتديد �إذا ما كان عدد كاف من الدائنني ذوي الأولوية �صوت ل�صالح اتخاذ وكيل الدائنني (�أو توجيه وكيل ال�ضمان ذي
ال�صلة باتخاذ) �إجراء تنفيذي منا�سب �أو �إجراء تنفيذ �ضمان.
و�إذا �أخفق دائن ذو �أولوية يف �إ�شعار الطرف امل�صوت امل�سمى ب�آرائه فيما يتعلق بطلب توجيه تنفيذ يف غ�ضون مدة تتيح للطرف امل�صوت امل�سمى اخلا�ص به
باال�ستجابة عليه بحلول تاريخ توجيه التنفيذ املحدد فيه ،فيجب ا�ستبعاد املبلغ الأ�صلي للدين ذي الأولوية امل�ستحق لذلك الدائن امل�ضمون من ح�ساب الب�سط
والقا�سم لذلك احل�ساب الالزم لغر�ض حتديد �إذا ما كان عدد كاف من الدائنني ذوي الأولوية �صوت ل�صالح اتخاذ وكيل الدائنني (�أو توجيه وكيل ال�ضمان
ذي ال�صلة باتخاذ) �إجراء تنفيذي منا�سب �أو �إجراء تنفيذ �ضمان.
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ال يجوز لأي حق باتخاذ �إجراء تنفيذي �أو �إجراء تنفيذ �ضمان �أن يخل ب�أي حقوق �أو و�سائل جرب �ضرر �أخرى يتمتع بها طرف م�ضمون (�سواء �أكانت يف
القانون� ،أو يف الإن�صاف �أو يف غري ذلك) نتيجة لوقوع حادثة تق�صري �أ�سا�سية �أو �أي حادثة تق�صري على �أن تكون كافة احلقوق �أو و�سائل جرب ال�ضرر قابلة
للممار�سة فقط �أثناء ا�ستمرار حادثة تق�صري �أ�سا�سية �أو �أي حادثة تق�صري مما ذكر وفقا التفاقية الدائنني ومراعاة لأحكامها والفقرة ( 11حق اجلهة
الراعية بالعالج) �أدناه.
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�أي �إلغاء اللتزام دائن ذي �أولوية يتم من خالل �إجراء تنفيذ �سيخول (بيد �أنه ال يلزم) كل دائن �آخر ذي �أولوية ،وعلى الفور ،ب�إلغاء التزامه بدون احلاجة
�إلى �أي قرار �آخر من الدائنني.
كما �أن تعجيل �أي جزء من الدين ذي الأولوية �أو كله امل�ستحق لدائن ذي �أولوية عن طريق �إجراء تنفيذي �سوف يخول (ولكن ال ُي ِلزم):
(�أ)كل دائن �آخر ذي �أولوية ،وعلى الفور ،ب�إلغاء التزامه وتعجيل جزء من الدين ذي الأولوية �أو كله امل�ستحق له.
(ب)كل مقدم حتوط م�سموح به وعلى الفور ب�إنهاء �أو �إغالق كل ترتيب حتوط مايل بكون طرف ًا فيه.
التصويت ككتلة

لأغرا�ض اتخاذ �أي قرار مبوجب اتفاقية الدائنني ،يكون الت�صويت يف مبلغ امل�شاركة اخلا�ص بكل جمموعة دائنني ذات �أولوية ملزمة مبوجب �أحكام اتفاقية
الدائنني ككتلة واحدة باالجماع من قبل الطرف امل�صوت امل�سمى ذي عالقة وفق ما يوجه به الدائنون ذوو الأولوية الذين ي�شكلون جمموعة الدائنني ذات
الأولوية تلك.
1111حق الجهة الراعية في العالج
 1 111 11حق العالج العام

(�أ)مع مراعاة �أحكام الفقرة (ب) �أدناه� ،إذا علم كل �أو �أي من اجلهات الراعية يف �أي وقت بوجود حدث تق�صري م�ستمر ،ف�سيكون لدى اجلهات الراعية
احلق (ولي�س االلتزام) التخاذ (�أو العمل على اتخاذ) �أي �إجراء ب�أنه �ضروري لعالج مثل حدث التق�صري هذا ،مبا يف ذلك احلق يف الت�سديد
مبا�شرة �إلى الوكيل الإداري ذي العالقة حل�ساب �أي م�شارك يف التمويل ذي الأولوية �أي مبلغ يكون م�ستحق ًا وواجب الدفع من قبل مدين بيد �أنه مل
يتم ت�سديده لكي يتم عالج مثل حدث التق�صري هذا.
و�إذا �سددت �أي جهة راعية (�أو �أي جهة منت�سبة لتلك اجلهة الراعية) دفعة بخ�صو�ص مبلغ م�ستحق الدفع من قبل مدين لعالج حدث تق�صري وفق املت�صور
يف الفقرة (ب) �أعاله ،فعندئذ ما مل تكن مثل هذه الدفعة دفعة �سلفة� ،أو تعترب على �أنها �سلفة مبوجب اتفاقية قرو�ض ثانوي ،حتل اجلهة الراعية تلك
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(�أو ال�شركة املنت�سبة لها) حمل م�شارك التمويل ذي الأولوية ذي العالقة بالن�سبة حلقوقه (و�سيتم تعليق احلقوق املذكورة حتى تاريخ ال�صرف النهائي)
بخ�صو�ص ذلك املبلغ.
 1 111 11إشعار تنفيذ مسبق

قبل اتخاذ �أي �إجراء تنفيذي� ،أي �إجراء تنفيذ �ضمان وممار�سة �أي حق �آخر متاح وفق القانون �أو يف الإن�صاف نتيجة حل�صول حاالت تق�صري� ،سيقوم وكيل
الدائنني ب�إعطاء �إ�شعار خطي م�سبق للجهات الراعية (�إ�شعار تنفيذ م�سبق) يحدد فيه �إجراء التنفيذ املقرتح اتخاذه ،وبعد ا�ستالم مثل ذلك اال�شعار ،يحق
للجهة الراعية الطلب من �أي دائن ذي �أولوية مل يتم دفع دينه التنازل عن الدين �أو حتويله عن طريق التحديد ،يف كل حالة ،وفقا لأحكام اتفاقية الأحكام
العامة ال�شاملة ووثائق التمويل الأخرى ،الدين ذي الأولوية امل�ستحق على تلك املدين للدائن ذي الأولوية ذلك �إلى جهة راعية �أو �أكرث و�/أو ل�شركاتها املنت�سبة
يف مقابل الدفع من قبل اجلهات الراعية ذات العالقة (�أو �شركاتها التابعة) كافة املبالغ القائمة ل�صالح مثل ه�ؤالء الدائنني ذوي الأولوية.
1212التسهيالت اإلسالمية
 1 112 12مشاركو التمويل اإلسالمي

با�ستثناء ما يت�صور يف وثائق التمويل ،يوافق كل مالك ت�سهيل �إ�سالمي (�أو �إذا كان ذلك منطبق ًا ،وكيل الت�سهيل الإ�سالمي نيابة عنه) وكل م�شارك يف متويل
�إ�سالمي على )1( :عدم ممار�سة �أي حقوق �إيجار حمظورة� ،أو ( )2عدم حيازة �أو خالف ًا لذلك اتخاذ �أي �إجراء لبيع �أو نقل ملكيتها �أو خالف ًا لذلك التخل�ص
من �أي من حقوقه �أو ملكيته �أو م�صلحته يف �أ�صول الت�سهيل الإ�سالمي اتخاذ �أي �إجراءات �أخرى فيما يتعلق بذلك ،يف كل حالة بخالف ما يتعلق بالتنازل عن
حقوقه �أو نقل حقوقه �أو التزاماته مبوجب وثائق التمويل الإ�سالمي �أو وثائق ت�سهيل ال�صكوك (ح�سب احلالة) اتباع ًا لتعليمات وكيل الدائنني.
 1 112 12عمليات االستعادة اإلسالمية

يكون كل م�شارك متويل ذي �أولوية ملزم ًا ببذل جهود معقولة لتجنب ا�ستخدام �أية مبالغ:
(�أ)م�ستلمة مبوجب وثيقة متويل �إ�سالمي مقابل دفع عمولة مبوجب �أي من �أدوات التمويل ذات الأولوية الأخرى.
(ب)بالن�سبة للعمولة امل�ستلمة مبوجب �أي �أداة متويل ذات الأولوية �أخرى مقابل مبالغ م�ستحقة مبوجب وثائق التمويل الإ�سالمي.
�إذا تعذر تفادي اال�ستخدام على النحو املو�صوف �أعاله ،يتعني عندئذ �إجرا�ؤه ،ولكن فيما يتعلق بالفقرة (�أ) �أعاله ،ف�إن على وكيل الدائنني وعلى الفور �إخطار
وكيل الت�سهيالت الإ�سالمية باملبالغ امل�ستخدمة على النحو املذكور.
 1 112 12حاالت اإلنهاء والتبعات فيما يتعلق بتسهيالت الصكوك

يف حال وقوع حادثة خ�سارة كلية فيما يتعلق ب�أ�صول الإجارة ،وتنطبق �أحكام اتفاقية وكالة اخلدمة ،فعندئذ وب�صرف النظر عن �أحكام اتفاقية وكالة اخلدمة
والبند ( 9-10ب) (الدفع امل�سبق الإلزامي – حادثة اخل�سارة الكلية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،فقط لأغرا�ض حتديد مبلغ خم�ص�صات احل�صة
التنا�سبية التي يتم عملها بخ�صو�ص االلتزامات امل�ضمونة ،ف�سيفرت�ض وكيل الدائنني و�/أو وكالء ال�ضمان �أن مقاول اخلدمة لن يكون ملزم ًا بدفع مبلغ عجز
اخل�سارة الكلية مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة ما مل يتم تلبية بع�ض ال�شروط.
وب�صرف النظر عما تقدم ذكره� ،إذا ح�صلت حادثة اخل�سارة الكلية فيما يتعلق ب�أ�صول الإجارة ،ف�سيفرت�ض وكيل الدائنني و�/أو وكالء ال�ضمان (ح�سبما
ينطبق) �أن يكون مقاول اخلدمة ملزم ًا بدفع مبلغ عجز اخل�سارة الكلية بالكامل مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة اخلا�صة بال�صكوك لأغرا�ض حتديد مبلغ �أي
مطالبة ملمار�سة حقوق التنفيذ مبوجب اتفاقية التمويل.
�إن �أي مطالبة من هذا القبيل من قبل وكيل الدائنني ووكالء ال�ضمان (ح�سب املقت�ضى) فيما يتعلق مببلغ عجز اخل�سارة الكلية لن يكون عن�صرا حا�سم ًا
وحمددا بحد ذاته بخ�صو�ص ما �إذا كان مبلغ عجزاخل�سارة الكلية قاب ًال للدفع من قبل مقاول اخلدمة �أم ال مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة اخلا�صة بال�صكوك.
1313استخدام متحصالت الضمان
 1 113 13متحصالت الضمان

يحق لكل وكيل �ضمان االحتفاظ ب�أي مبالغ م�ستلمة �أو م�ستعادة من قبله كنتيجة لتنفيذ �أي �ضمان كما يحق له ا�ستخدامها وفق ًا لأحكام اتفاقية الدائنني.

236

 1 113 13أولويات الدفعات بعد التنفيذ

مع مراعاة الأحكام املنطبقة يف اتفاقية الدائنني ،ف�إن كافة املبالغ التي يتم ا�ستالمها �أو ا�ستعادتها من قبل وكيل ال�ضمان كنتيجة لتنفيذ �أي �ضمان� ،أو �أي
كفالة �أخرى� ،أو تعوي�ض �أو �أي ت�أمني من�صو�ص عليه يف الفقرة ( 8-4ب) (ال�ضمان الإ�ضايف) من اتفاقية الدائنني ،وكافة املبالغ من �أي عملة م�شرتاة ،بعد
�أداء كافة االلتزامات املطلوب دفعها وفق القانون من هذه املبالغ بح�سب الأولوية لاللتزامات امل�ضمونة� ،سيتم ا�ستخدامها بوا�سطة وكيل ال�ضمان وفق الرتتيب
التايل (�أولويات الدفعات بعد التنفيذ):
(�أ)يف دفع كافة التكاليف والنفقات ،وكافة دفعات التعوي�ض ،امل�ستحقة وواجبة الدفع من قبل �أي مدير �إلى وكيل ال�ضمان �أو مندوب� ،أو احلار�س
الق�ضائي ولكن غري املدفوعة (جنبا �إلى جنب مع �أي �ضريبة مطبقة من�سوبة �إليه وفق ما ن�صت عليه االتفاقية) وجميع االلتزامات الأخرى التي
تكبدها وكالء ال�ضمان �أو املندوبون �أو احلار�س الق�ضائي يف تنفيذ �ضمان �أو بخالف ذلك يف ممار�سة حقوقهم مبوجب وثائق ال�ضمان و بالقدر
الذي مل يتم تغطيته فيما تقدم ،كافة التكاليف والنفقات ،وكافة دفعات التعوي�ض ،امل�ستحقة وواجبة الدفع �إلى وكيل �ضمان امل�صدر ولكنها غري
مدفوعة فيما يتعلق بوثائق �ضمان امل�صدر.
(ب)يف متويل االحتياطيات التي قد يطلب ت�أ�سي�سها �أي وكيل �ضمان لغر�ض تلبية االلتزامات امل�ستقبلية التي تقع �ضمن الفقرة (�أ) �أعاله �أو التي قد
يتطلب القانون املنطبق دفعها من املبالغ املن�سوبة �إلى تنفيذ ال�ضمان بح�سب الأولوية لاللتزامات امل�ضمونة.
(ج)يف دفع كافة املبالغ م�ستحقة الدفع للوكالء الإداريني مبوجب وثائق التمويل ب�صفة كل منهم كذلك ،وبالقدر الذي مل يتم تغطيته فيما تقدم� ،أي
مبالغ م�ستحقة وواجبة الدفع مبوجب تعهد تكاليف ال�صكوك لأي وكيل �أو مزود خدمة ال�صكوك �أو �أي طرف ثالث ذي �صلة بت�سهيل ال�صكوك.
(د) فيما يتعلق مبتح�صالت تنفيذ وثائق ال�ضمان املحلي فقط ،يف الدفع �إلى مورد اللقيم بخ�صو�ص مبلغ توريد اللقيم�( ،شريطة �أن مل يقم مورد اللقيم
بخرق �أي التزامات بالتوريد مبوجب اتفاقيات توريد اللقيم و�/أو �أي من التزاماته بالدفع مبوجب اتفاقيات ت�سويق ونقل املنتجات والتي هو طرف فيها
(ويف هذه احلالة ،يتم حجز مثل هذه املبالغ بانتظار البت يف �أي نزاع بخ�صو�ص وجود مثل هذا اخلرق).
(هـ) دفع كافة املبالغ امل�ستحقة للدائنني ذوي الأولوية (ما عدا الذين لي�سوا �أطراف ًا م�ضمونة و�أي مورد حتوط �سلع) مبوجب وثائق التمويل فيما يخ�ص
املطالبات التي ت�شكل مديونية ذات �أولوية.
�إلى املدى الذي ينطبق ،يف الدفع �إلى مورد اللقيم لأي مبلغ توريد لقيم قائم �آنذاك.
(ز) دفع كافة املبالغ امل�ستحقة الدفع ملقدم حتوط ال�سلع والذي هو طرف م�ضمون.
(ح) دفع كافة املبالغ امل�ستحقة ِلـ:
( )1الدائنني الثانويني بخ�صو�ص املطالبات التي ت�شكل مديونية ثانوية.
( )2امل�ساهمن (�أو ال�شركات التابعة لهم) بخ�صو�ص املطالبات الناجمة عن الدفعات مبوجب اتفاقية تعهد امل�ساهمني واتفاقيات قرو�ض
امل�ساهمني امل�ؤقتة.
(� )3ضامني االكتمال بخ�صو�ص املطالبات الناجمة عن الدفعات التي تتم مبوجب �ضمانات االكتمال.
(ط) يف دفع كافة املبالغ امل�ستحقة لأطراف التمويل اجل�سري حلقوق امللكية وموردي دعم االئتمان املقبولني فيما يخ�ص املطالبات التي ت�شكل مديونية
ثانوية.
(ي) وبعد الوفاء الكامل لاللتزامات امل�ضمونة ،يف الدفع ل�صدارة �أو �أي �شخ�ص �آخر ما ي�ستحقه بخ�صو�ص ذلك.
وكما مت ذكره يف عامل املخاطرة بعنوان "املخاطر املتعلقة بف�صل الإقفال" ،تت�صور وثائق التمويل ف�صل الإقفال الذي يوفر حملة ال�صكوك مبوجبه
متوي ًال للم�صدر قبل �إ�صدار �صدارة الدين ذا الأولية الأويل (عدا ت�سهيل ال�صكوك) يف واعتبار ًا من الإقفال املايل الثاين .وكجزء من املفاو�ضات
امل�ستمرة مع وكاالت ائتمان ال�صادرات فيما يخ�ص الرتتيبات بني الدائنني ،فمن املحتمل لزوم �إجراء بع�ض التعديالت على اتفاقية الدائنني .مث ًال هناك
�إمكانية يف حال طلبت وكاالت ائتمان ال�صادرات �أال يكون مورد اللقيم طرف ًا م�ضمون ًا فيما يتعلق بوثائق ال�ضمان اخلارجي� ،أن تُطلب تعديالت التفاقية
الدائنني قبل الإقفال املايل الأول والإقفال املايل الثاين ،ويف احلالة املذكورة لن تنطبق الفقرة (د) �أعاله.
مبالغ غير كافية

�إذا كان هناك مبالغ غري كافية متوفرة من متح�صالت ال�ضمان للوفاء بكافة االلتزامات امل�شار �إليها يف �أي فقرة من الفقارت من (�أ) وحتى (و) �أعاله
بالكامل ،فعندها يتعني ا�ستخدام مثل هذه املتح�صالت للوفاء بااللتزامات امل�شار �إليها يف تلك الفقرة بح�سب بالتنا�سب لكل منها.
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1414استخدام متحصالت ضمانات االكتمال
يتم قيد كافة املبالغ امل�ستلمة �أو امل�ستعادة من قبل �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي مبوجب كل �ضمان اكتمال (بعد الوفاء بكافة االلتزامات واملبالغ املطلوب
دفعها وفق القانون من تلك املبالغ بالأقدمية على مطالبات امل�ستفيدين من �ضمان االكتمال ذاك) ل�صالح ح�ساب �أو ح�سابات لدى بنك احل�ساب اخلارجي
وا�ستخدمها يف ت�سديد دفعات للم�ستفيدين من �ضمان االكتمال ذاك من كافة املبالغ امل�ستحقة لهم مبوجب ذلك على �أ�س�س مت�ساوية.
وبالقدر الذي يوجد فيه مبالغ غري كافية تعزى �إلى تقدمي طلب مبوجب اتفاقية ال�ضمان متاحة لدفع كافة املبالغ امل�ستحقة للم�ستفيدين من �ضمان اخلا�صني
ب�ضمان االكتمال ذاك بالكامل� ،سيتم ا�ستخدام هذه املبالغ يف تغطية املبالغ امل�ستحقة لأولئك امل�ستفيدين من ال�ضمان بالتنا�سب.
بعد دفع كافة املبالغ القائمة للم�ستفيدين من ال�ضمان ،ف�إن �أي ممار�سة جهة راعية حلقوقها بالطلب من الدائنني ذوي الأولوية ذوي العالقة القيام بالتنازل
لها عن �أو نقل لها ذلك اجلزء من الدين ذي الأولوية ذي العالقة الذي مت ت�سديدها من قبل اجلهة الراعية هذه ،تكون خا�ضعة للأحكام املنطبقة من اتفاقية
الدائنني.
1515الضمان المتعلق بدائني التوسعة
قبل تاريخ اكتمال التو�سعة� ،سيقوم دائنو التو�سعة مبا يلي:
(�أ)الرجوع فقط �إلى �ضمانات التو�سعة ،و�أي مبالغ مالية قائمة ل�صالح ح�ساب �صرف دين التو�سعة (�إلى احلد املتنازل عنه لأمني ووكيل ال�ضمان
اخلارجي ومل�صلحة دائني التو�سعة فقط) و�أي ح�ساب �صرف حملي �إ�ضايف يتم متويله فقط مبتح�صالت من ح�ساب �صرف دين التو�سعة (�إلى احلد
الذي مت التنازل عنه لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي ومل�صلحة دائني التو�سعة فقط).
(ب) مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات ،عدم الرجوع �إلى ال�ضمان� ،أو عدم املطالبة �ضد مدين �أو �أي من �أ�صوله بخ�صو�ص دين التو�سعة ولن ي�ستحق �أي
حقوق ت�صويت تتعلق بتنفيذ ال�ضمان والذي لي�س له �أي �أثر على تاريخ �إكمال التو�سعة �أو �أنه فقط ي�ؤثر على ال�ضمان الذي يخدم م�صلحة جمموعة
�أخرى من الدائنني ذوي الأولوية فقط.
1616دائنو التوسعة كدائنين ذوي أولوية
يف التاريخ الذي يحل �أو ًال من تاريخ اكتمال التو�سعة ،وتاريخ الإ�ستحقاق النهائي� ،سيكون "دائنو التو�سعة" هم "الدائنون ذوو الأولوية" لأغرا�ض اتفاقية
الدائنني ،و�سيكونون خمولني بتقا�سم ال�ضمان مع الدائنني ذوي الأولوية املخولني الآخرين (�إن وجدوا) على �أ�سا�س من امل�ساواة.
1717التقاسم
حيثما ي�ستلم �أو ي�ستعيد طرف م�ضمون دفعة �أو توزيعات بخ�صو�ص �أو على ح�ساب �أي التزام م�ضمون عدا ما كان وفق ًا لأولويات الدفعات قبل التنفيذ �أو
�أولويات الدفعات بعد التنفيذ ،ح�سبما احلالة( ،بحيث يتم دفع املبالغ امل�ستحقة الدفع على �أي م�ستوى معني من الأولوية بالتنا�سب مع املبالغ امل�ستحقة ،ولكن
مع ا�ستبعاد ،يف حالة مورد اللقيم� ،أي ت�سامح �أو �إعفاء �أو تخفيف �أو �إفراج �أو �إلغاء طوعي ملبالغ م�ستحقة لها مبوجب �أي اتفاقية توريد لقيم ،وامل�شارك يف
ال�صكوك ،وعمليات اال�ستعادة مبوجب الأعباء املن�ش�أة وفق ًا لوثائق �ضمان امل�صدر( ،وي�شار �إلى مثل ذلك الطرف امل�ضمون بـ "طرف م�ستعيد") ،فعندها،
ف�إن الطرف امل�ستعيد �سيتعامل مع مثل ذلك املبلغ وفقا لأحكام اتفاقية الدائنني .وهذا قد ي�شمل قيام الطرف امل�ستعيد بدفع مبلغ لوكيل الدائنني م�ساوي ًا
للمبلغ امل�ستلم �أو امل�ستعاد ناق�ص ًا �أي مبلغ يقرر وكيل الدائنني االحتفاظ به من قبل الطرف امل�ستعيد كح�صته من دفعات �سيدفعها ،وفقا جلملة من الأمور
منها� ،أولويات الدفعات قبل التنفيذ �أو �أولويات الدفعات بعد التنفيذ ،ح�سبما تكون عليه احلالة.
1818التبعية:
لن مينع �أي طرف مبوجب البند ( 17التبعية) من اتفاقية الدائنني (ح�سبما هي ملخ�صة �أدناه) من ا�ستالم �أو ا�ستعادة مبالغ وفقا لأولويات الدفعات قبل
التنفيذ �أو �أولويات الدفعات بعد التنفيذ.
 1 118 18تبعية الدائنين الثانويين ،وأطراف تمويل التسهيالت الجسرية لحقوق الملكية ومقدمي الدعم
االئتماني المقبولين

يوافق كل دائن ثانوي وكل طرف متويل ج�سري حلقوق امللكية على �أن مطالباته بخ�صو�ص الدين الثانوي امل�ستحق له �ستكون �أقل مرتبة من مطالبات م�شاركي
التمويل ذوي الأولوية وموردي اللقيم بخ�صو�ص املديونية ذات الأولوية.
كما يوافق كل مقدم دعم ائتماين مقبول على �أن مطالباته بخ�صو�ص كافة الدعم االئتماين املقبول التي �سيتم توفريها من قبله ل�صدارة �ستكون �أقل مرتبة
من مطالبات م�شاركي التمويل ذوي الأولوية وموردي اللقيم بخ�صو�ص املديونية ذات الأولوية.
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 1 118 18القيود

قبل تاريخ الإنتهاء النهائي ،وبا�ستثناء ما كان وفق ًا لأولويات الدفعات قبل التنفيذ �أو �أولويات الدفعات بعد التنفيذ �أو ما كان خالف ًا لذلك وفق �أحكام اتفاقية
الدائنني يف �أي وقت حينما يكون �أي دين قائم ذي �أولوية م�ستحق ًا للدائنني ذوي الأولوية ويكون دين مورد اللقيم قائم ًا .يتعني على �أي دائن ثانوي ،و�أي طرف
متويل ج�سري حلقوق امللكية� ،أو مقدم دعم ائتماين مقبول عدم:
�أ.طلب �أو ا�ستالم دفعات �أو �أي توزيعات بخ�صو�ص �أو ب�سبب ،ح�سبما تكون عليه احلالة �أي مديونية ثانوية� ،سواء �أكان نقد ًا �أو عين ًا ،من �صدارة �أو من �أي
م�صدر �آخر� ،أو ا�ستخدام �أي مبالغ مالية �أو �أ�صول ل�سداد دين ،ح�سبما تكون عليه احلالة� ،أو �أي مديونية ثانوية.
ب.مقا�صة �أي مديونية ثانوية �ضد �أي التزامات تتحملها �صدارة.
ج .ال�سماح ب�إيجاد� ،أو ا�ستالم� ،أو �ضمان� ،أو توفري �أي �شكل من �أ�شكال الت�أمني �ضد اخل�سارة بخ�صو�ص �أي مديونية ثانوية.
د .ال�سماح لأي مديونية ثانوية تدعمها وثيقة قابلة للتفاو�ض مع مراعاة الأحكام املحددة يف اتفاقية الدائنني.
 1 118 18حادثة إعسار الشركة

مع مراعاة �أحكام اتفاقية الدائنني ،وحيثما تقع حادثة تق�صري وفق البند (�( )16-25إع�سار ال�شركة) من اتفاقية الأحكام العامة:
�أ� .ستكون املديونية الثانوية يف مرتبة �أقل يف حق الدفع لأي دين ذي �أولوية قائم.
ب.الدائن الثانوي� ،أو دائن الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية �أو مقدم الدعم االئتماين املقبول ،القيام بذلك �إذا وافق وكيل الدائنني عليه (ولكن لي�س
بخالف ذلك) على:
)1تقدمي مطالبات� ،أو تنفيذ و�إثبات املبلغ امل�ستحق له ب�سبب املديونية ذات الأولوية.
)2تقدمي املطالبات� ،إعطاء �سندات القب�ض ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ،والقيام بكافة الأمور التي يراها منا�سبة ال�سرتاداد املبلغ امل�ستحق له
على ح�ساب الدين الثانوي.
1 118 18التدوير  /التحويل

يف �أي وقت قبل الوفاء بالدين ذي الأولوية امل�ستحق للدائنني ذوي الأولوية بالكامل ،يلزم �أي دائن ثانوي� ،أو �أي طرف متويل ج�سري حلقوق امللكية� ،أو �أي
مقدم دعم ائتماين مقبول (ح�سب احلالة) مبا يلي )1( :حتويل �أي دفعات �أو توزيعات من �أي نوع كان مت ا�ستالمها �أو ا�سرتدادها من قبله بخ�صو�ص �أو ب�سبب
�أي دين ثانوي بخالف ما كان وفقا لأولويات الدفعات قبل التنفيذ �أو �أولويات الدفعات بعد التنفيذ) ،لوكيل الدائنني طلبا ال�ستخدامها وفق �أحكام اتفاقية
الدائنني ،و( )2بانتظار الدفع �أو النقل ،يتم االحتفاظ باملبلغ �أمانة للدائنني ذوي الأولوية ومورد اللقيم.
1919حلول وكالة ائتمان الصادرات محل البوالص ضد المخاطر
تقر الأطراف وتوافق على �أن:
�سوف حتل كل وكالة ائتمان �صادرات تقدم وثيقة ت�أمني على خماطر وكالة ائتمان ال�صادرات تلقائيا حمل احلقوق مبوجب اتفاقية الدائنني لدائني وكالة
ائتمان ال�صادرات التي ت�ستفيد من وثيقة خماطر وكالة ائتمان ال�صادرات تلك وكل وثيقة متويل �أخرى (مبا يف ذلك حقوقها بخ�صو�ص الت�صويت) عند،
وبقدر� ،أي دفعات تتم من قبلها ،مبوجب �أو بخ�صو�ص بولي�صة خماطر وكالة ائتمان ال�صادرات.
�سيتم التعامل مع التزامات الدين ذي الأولوية بخ�صو�ص �أي دفعات مت تقدميها ،وب�صرف النظر عن الدفعات ،على �أنها قائمة لوكالة ائتمان ال�صادرات
لأغرا�ض وثائق التمويل �إلى �أن يحني وقت الوفاء بها ما مل تكن وكالة ائتمان ال�صادرات قد قدمت تلك الدفعات املالية.
2020تعيين وكيل الدائنين ووكالء الضمان
تت�ضمن اتفاقية الدائنني �أحكام ًا متعرف عاليها تتعلق بتعيني �أو عزل وكيل الدائنني ووكالء ال�ضمان ،عالوة على ،ومن بني الأ�شياء الأخرى ،حقوقهم
وواجباتهم املتعلقة بتلك ال�صفة.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

 2121الجهات الراعية والمساهمون
 2 221 21التبعية بخصوص وثائق المشروع

بدون الإخالل بحقوق مورد اللقيم بخ�صو�ص املبالغ امل�ستحقة له مبوجب اتفاقيات توريد اللقيم ،لن ترفع اجلهات الراعية وال امل�ساهمون �أي مطالبات
بخ�صو�ص املبالغ امل�ستحقة لأي منهم مبوجب وثائق امل�شروع بينما يكون �إ�شعار تنفيذ احلجز قائم ًا بدون موافقة خطية م�سبقة من وكيل الدائنني.
 2 221 21التنازل عن ونقل اتفاقية تعهد المساهم أو اتفاقيات القروض الثانوية

يحظر على اجلهات الراعية وعلى امل�ساهمني التنازل عن �أي من حقوقهم �أو نقل �أي من حقوقهم والتزاماتهم مبوجب اتفاقية تعهد امل�ساهمني �أو �أي اتفاقية
قرو�ض ثانوية وفقا لأحكام اتفاقية الدائنني.
 2 221 21التنازل عن اتفاقيات القروض الثانوية – الشركات المنتسبة

�إلى احلد الذي توفر �أي �شركة منت�سبة جلهة الراعية قر�ض م�ساهم ثانوي لل�شركة وفق ًا التفاقيات القرو�ض الثانوية ،يتعني �أن تقوم كل جهة راعية وم�ساهم
ب�ضمان �أن اجلهة املنت�سبة له يف التاريخ الذي يتم فيه �إبرام مثل تلك االتفاقية ،بالتنازل عن حقوقها ،وملكيتها للأ�سهم وامل�صالح املن�صو�ص عليها يف
االتفاقية �إلى وكيل ال�ضمان املحلي على �أ�سا�س ي�شبه �إلى حد بعيد نف�س الأحكام الواردة يف ااتفاقية رهن احل�ص�ص.
 2 221 21اتفاقيات رهن حصص المساهمين

يتعهد ال�شركاء ب�أنه ،يف حال �إجراء تغيري يف �أنظمة اململكة مي ّكن م�ؤ�س�سات الإقرا�ض مثل (الأطراف امل�ضمونة) من اتخاذ رهون فعالة على �أ�سهم ال�شركات
ذات امل�س�ؤولية املحدودة امل�سجلة يف اململكة ،ف�إنهم� ،شريطة �أن تكون تكلفة عمل ذلك معقولة من الناحية التجارية� ،سيمنحون رهن ًا على احل�ص�ص (الأ�سهم)
اخلا�صة بهم يف �صدارة لوكيل ال�ضمان الداخلي.
 2 221 21الضرائب السعودية المفروضة على الشركاء (المساهمين)

تتعهد كل جهة راعية وكل م�ساهم ل�صالح �صدارة ووكيل الدائنني ،ب�أنه الحق ًا لأي �إخفاق من قبل �صدارة يف دفع �أي �ضرائب �سعودية مفرو�ضة على امل�ساهمني
تنفيذا لأحكام اتفاقية احل�سابات ،ف�إن �صدارة �ستقدم �أو �ستوفر قرو�ضا ثانوية للم�ساهمني باملبالغ املطلوبة والتي من �ش�أنها �أن متكن �صدارة من دفع كافة
ال�ضرائب ال�سعودية املفرو�ضة على امل�ساهمني ،على �أ�سا�س فردي ،وفق ما هو من�صو�ص عليه �أدناه:
�ستكون داو و�أي �شخ�ص حمول �إليه م�سموح له بالنقل غري مقيم يف اململكة م�س�ؤولني عن القرو�ض الثانوية للم�ساهمني من �أجل دفع �ضريبة دخل ال�شركات
و�ضريبة ا�ستقطاع توزيعات الأرباح مبا يتنا�سب مع ح�صتها من �إجمايل ح�صة امللكية يف �صدارة من ال�شركاء غري املقيمني يف اململكة.
�ستكون �أرامكو ال�سعودية و�أي �شخ�ص حمول �إليه م�سموح له بالنقل مقيم يف اململكة م�س�ؤولني عن القرو�ض الثانوية للم�ساهمني من �أجل دفع الزكاة مبا يتنا�سب
مع ح�صتها من �إجمايل ح�صة امللكية يف �صدارة من امل�ساهمني املقيمني يف اململكة.
�شريطة �أن ،وبعد طرح االكتتاب العام� ،سيتم �إلزام �أرامكو ال�سعودية على عمل �أو تدبري عمل قرو�ض امل�ساهمني الثانوية ل�صدارة من �أجل متكني �صدارة من
دفع كافة ال�ضرائب ال�سعودية املفرو�ضة على امل�ساهمني والتي تعزى �إلى ن�سبة امللكية يف �أ�سهم ال�شركة العامة.
عدم المنافسة

قبل التاريخ الذي يتم فيه الوفاء بالدين ذي الأولوية بالكامل وب�شكل ال رجعة فيه ،وبدون الإخالل بحقوق �أي �ضامن اكتمال كدائن ت�سهيل ذي �أولوية ل�شريك،
ف�إن �أي حق قد يكون ل�ضامن االكتمال عن طريق امل�ساهمة� ،أو التعوي�ض �أو احللول �أو بخالف ذلك فيما يتعلق بااللتزامات امل�ضمونة (كما هي معرفة يف
�ضمان االكتمال الذي هو طرف فيه) بالتناف�س مع �أمني �أو وكيل ال�ضمان اخلارجي �أو �أي م�ستفيد من ال�ضمان (كما هو معرف يف �ضمان االكتمال الذي هو
طرف فيه) �سيتم ممار�سته من قبل �ضامن االكتمال بالقدر وبالو�سيلة التي يحددها �أمني �أو وكيل ال�ضمان اخلارجي ،و�أن �ضامن االكتمال هذا �سيقوم� ،إلى
حني حلول التاريخ الذي يتم فيه الوفاء بالدين ذي الأولوية بالكامل وب�شكل ال رجعة فيه ،باالحتفاظ ب�أي �أموال� ،أو حقوق �أو �ضمان ح�صل عليه �أو تلقاه ب�سبب
ممار�سة �أي حقوق نيابة عن �أمني �أو وكيل ال�ضمان اخلارجي ال�ستخدامها مقابل �أي التزام يتحمله �ضامن االكتمال مبوجب �ضمان االكتمال الذي هو طرف
فيه).
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 2222مقدمو التحوط المسموح به ودين التحوط
االنضمام إلى مقدمي التحوط مسموح بهم

حتى يت�سنى ل�شخ�ص يقدم ترتيبات حتوط اال�ستفادة من �أي �ضمان �أو �ضمان اكتمال ،وللتعامل مع االلتزامات النا�شئة عن ترتيبات التحوط تلك كدين حتوط،
يطلب من ذلك ال�شخ�ص �أن ين�ضم �إلى اتفاقية الدائنني كمقدم حتوط م�سموح به من خالل التوقيع على �سند االن�ضمام �إلى اتفاقية الدائنني.
قيود التحوط

يف تاريخ الوفاء النهائي �أو قبله ،وبا�ستثناء احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من وكيل الدائنني:
مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات (مبا يف ذلك الدفعات املحددة التي تتم وفق ًا لأولويات الدفعات بعد التنفيذ) ،ال يجوز ل�صدارة عمل ،كما لن يطلب �أي مقدم
حتوط م�سموح به �أن ي�ستلم� ،أي دفعات �أو توزيعات بخ�صو�ص دين التحوط ،كما لن ميار�س �أي مقدم حتوط م�سموح به �أي حق يف املقا�صة �أو دمج احل�سابات
�أو بخالف ذلك ا�ستخدام �أي مبالغ مالية �أو ممتلكات نحو الوفاء ب�أي ديون حتوط.
لن ميار�س �أي مقدم حتوط م�سموح به �أي حق يف �إنهاء �أو �إقفال ب�شكل كلي �أو جزئي �أي ترتيبات حتوط م�سموح بها قبل تاريخ ا�ستحقاقها املن�صو�ص عليه
با�ستثناء ما ت�سمح به اتفاقية الدائنني.
إنهاء ترتيبات التحوط المسموح بها

حال �إ�شعار وكيل الدائنني بقرار اتخاذ �إجراء تنفيذي يقع �ضمن نطاق الفقرة (ب) �أو الفقرة (ط) من تعريف الإجراء التنفيذي ،ف�سيكون مقدمو التحوط
امل�سموح بهم ملزمني ب�إنهاء �أو �إقفال بالكامل �أي �أو كافة ترتيبات التحوط امل�سموح بها قبل تاريخ ا�ستحقاقها املن�صو�ص عليه.
ال يجوز ل�صدارة �إنهاء ترتيبات التحوط امل�سموح بها يف �أي وقت بحلول تاريخ الوفاء النهائي �أو قبله با�ستثناء ما كان وفقا لأحكام وثيقة التحوط امل�سوح بها
ذات ال�صلة بدون موافقة خطية م�سبقة من وكيل الدائنني.
يحق ملقدم التحوط امل�سموح به �إنهاء �أو �إقفال �أي ترتيبات حتوط م�سموح بها فقط يف احلاالت املحددة يف اتفاقية الدائنني ،والتي ت�شمل ما يلي:
(�أ)	�إذا ت�أخرت �صدارة يف ت�سديد دفعات م�ستحقة مبوجب وثيقة التحوط امل�سموح بها وا�ستمرار هذا الت�أخر ملدة  15يوم عمل.
(ب) �إذا مت حل �شركة �صدارة �أو �أنها �أ�صبحت مع�سرة.
(ج)	�إذا �أ�صبحت غري قانونية ملقدم التحوط امل�سموح به �أو �صدارة لالمتثال اللتزاماتها مبوجب وثيقة التحوط امل�سموح بها.
2323انضمام الدائنين ذوي األولوية ،أو مصدر الصكوك ،أو المشارك في الصكوك أو
مصدر السندات
يجوز لأي دائن ذو �أولوية (�أو وكيل نيابة عنه) م�ستحق له الدين ذو الأولوية �أن ين�ضم �إلى اتفاقية الدائنني من خالل التوقيع على �سند ان�ضمام التفاقية
الدائنني ،وتقدمي ن�سخة من �أي وثيقة تثبت الدين ذي الأولوية لوكيل الدائنني.
كما يحق لدائن ذي �أولوية �أن يتنازل عن حقوقه �أو ينقل حقوقه والتزاماته فيما يتعلق بوثائق التمويل �إلى �شخ�ص يكون �أو �سي�صبح طرف ًا يف اتفاقية الدائنني
كدائن ذي �أولوية من خالل التوقيع على �سند االن�ضمام �إلى اتفاقية الدائنني.
عند وقوع �أي ديون �إ�ضافية ذات �أولوية مبوجب ،ووفقا ،لأحكام اتفاقية الأحكام العامة ،وم�صدر ال�صكوك املعني (وامل�شارك يف ال�صكوك) وم�صدر ال�سندات
�سين�ضم �إلى اتفاقية الدائنني من خالل التوقيع على �سند االن�ضمام �إلى اتفاقية الدائنني وتقدميه �إلى وكيل الدائنني.
 2424التنازل
ال يجوز لأي طرف التنازل عن كافة حقوقه �أو �أي منها �أو �أي من حقوقه �أو التزاماته مبوجب اتفاقية الدائنني با�ستثناء ما مت الن�ص عليه �صراحة يف هذه
االتفاقية.
2525آليات الدفعات
با�ستثناء ما ن�صت عليه اتفاقية الدائنني �أو ما ورد يف �أي وثيقة متويل �أخرى� ،سيتم تقدمي كافة الدفعات من قبل �صدارة مبوجب وثائق التمويل �إلى وكيل
الدائنني ،ويف حال �أي دفعات فيما يتعلق باملبلغ الأ�سا�سي �أو عمولة مبوجب �أي اتفاقية ت�سهيالت �أو �أي مبلغ �آخر م�ستحق الدفع للوكيل الإداري مبوجب
�أحكام �أي اتفاقية ت�سهيالت للوكيل الإداري ذي ال�صلة� ،أو يف حال تقدمي دفعات مبوجب �أي وثيقة ت�سهيل �صكوك �أو �أي وثيقة متويل �أخرى ذات �صلة بت�سهيل
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ال�صكوك� ،إلى م�شارك ال�صكوك ذي ال�صلة �أو ب�أي و�سيلة مبا�شرة يف كل حالة للح�ساب املحدد من قبل الوكيل الإداري ذي ال�صلة� ،سيتم تقدمي الدفعات من
قبل �صدارة �أو �أي طرف �آخر (ح�سبما ينطبق) يف التاريخ امل�ستحق الدفع فيه ويف الوقت ووفقا للمبالغ التي يحددها الوكيل الإداري ذي ال�صلة (كونه وكيل
الت�سهيل فيما يتعلق بالت�سهيل مو�ضع ال�س�ؤال� ،أو� ،إذا مل يتوفر ،وكيل الدائنني) كونه متعارف عليه وقت ت�سوية ال�صفقات يف الدولة املعنية ويف مكان تقدمي
الدفعات.
�سيتم احت�ساب جميع الدفعات التي تقدمها �صدارة مبوجب وثائق التمويل �إلى طرف م�ضمون وبدون (وخالية وخال�صة من �أي خ�صومات) مقا�صة �أو طلب
مقابل عدا املقا�صة وفق ما هو م�سموح به يف وثائق التمويل الإ�سالمية (يف كل حالة ،بحيث تكون نافذة يف تاريخ اتفاقية الدائنني).
2626الدين الموازي
مت�شي ًا مع �أحكام اتفاقية الدائنني ،تتعهد �صدارة دون قيد �أو �شرط وبقرار ال رجعة فيه بدفع مبلغ لوكيل ال�ضمان الداخلي (�أو ،يف حال تقدمي دفعات بعمالت
�أخرى عدا الريال ال�سعودي ،لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي) م�ساو لكل مبلغ م�ستحق من وقت لآخر من قبل �صدارة لأي طرف م�ضمون مبوجب �أي وثيقة
لدائن عندما ي�صبح ذلك املبلغ م�ستحق ًا .و�أي مبلغ م�ستحق دفعه من هذا القبيل طبق ًا التفاقية الدائنني (الدين املوازي) لن ي�ؤثر على االلتزامات امل�صاحبة
ل�صدارة جتاه الطرف امل�ضمون ذي ال�صلة مبوجب وثيقة الدائنني ذات العالقة (الدين امل�صاحب) ،ب�شرط:
�أن يتم خف�ض دين �صدارة املوازي �إلى احلد الذي يتم معه دفع والوفاء بالدين امل�صاحب ب�شكل ال رجعة فيه.
�أن يتم خف�ض دين �صدارة امل�صاحب �إلى احلد الذي يتم معه دفع والوفاء الدين املوازي ب�شكل ال رجعة فيه.
�سيكون مبلغ دين �صدارة املوازي م�ساوي ًا يف كل الأوقات ملبلغ دينها امل�صاحب.
 2727التعديالت واالستثناءات
مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات ،يلزم موافقة �صدارة ووكيل الدائنني (الذي يعمل وفق اتفاقية الدائنني) على تعديل �أو ا�ستثناء �أي �شرط من اتفاقية الدائنني
�أو �أي وثيقة متويل �أخرى .وتت�ضمن اال�ستثناءات ما يلي:
ال يجوز عمل �أي تعديل على وثيقة متويل من �ش�أنه �أن ينهي �أو يغري حقوق التعبري والتزامات (�أو يفر�ض مزيد من االلتزامات على) مورد اللقيم� ،أو اجلهة
الراعية� ،أو �شريك بدون موافقة خطية م�سبقة من مورد اللقيم� ،أو اجلهة الراعية� ،أو ال�شريك (ح�سبما تكون عليه احلالة).
ال يجوز عمل �أي تعديل على �أي وثيقة التمويل والذي من �ش�أنه �أن ( )1يحد من حقوق �أي جهة غري طرف يف اتفاقية وكالة ائتمان ال�صادرات للتنازل عن �أو
نقل حقوقها والتزاماتها مبوجب �أي وثائق متويل� ،أو ( )2احلد من حقوق �أي م�شارك متويل ذي �أولوية للتنازل عن �أو نقل حقوقه والتزاماته �إلى �أي جهة غري
طرف يف اتفاقية وكالة ائتمان ال�صادرات بدون موافقة تلك اجلهة غري الطرف يف اتفاقية وكالة ائتمان ال�صادرات.
ال يجوز عمل �أي تعديل على (� )1أي حكم من �أحكام �أي وثيقة متويل يتعلق بتوقيت� ،أو طريقة دفع� ،أو مبلغ �أي دفعة مبوجب �أي وثيقة حتوط م�سموح به يكون
الطرف املحدد املقدم للتحوط امل�سموح به طرف ًا فيها� ،أو (� )2أي �شرط التفاقية الدائنني ي�ؤثر �سلب ًا على ترتيب� ،أو بخالف ذلك يكون فيه متييز ًا مادي ًا �ضد،
مقدم حتوط معني م�سموح به بهذه ال�صفة بدون موافقة مقدم التحوط امل�سموح به ذاك.
2828القانون الحاكم
تخ�ضع اتفاقية الدائنني ،و�أي التزامات غري تعاقدية نا�شئة عنها �أو تتعلق بها للقانون االجنليزي.
 2929التنفيذ
تنطبق �أحكام التنفيذ الواردة يف اتفاقية الأحكام العامة ،بعد �إجراء جميع التغيريات ال�ضرورية ،كما لو �أنه قد مت بيانها بالكامل يف اتفاقية الدائنني.

ج .اتفاقية احل�سابات
1.1األطراف
�صدارة ،بنك احل�ساب اخلارجي ،بنك احل�ساب املحلي ،وكالء ال�ضمان ،ووكيل الدائنني.
2.2تعيين بنوك الحسابات
تعينّ �صدارة بنك احل�ساب اخلارجي ،وبنك احل�ساب املحلي ،حليازة وت�شغيل ح�سابات امل�شروع اخلارجية وح�سابات امل�شروع املحلية على التوايل.
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3.3فتح الحسابات
 3 33 -3حسابات المشروع

لن تقوم �صدارة بفتح� ،أو ت�شغيل� ،أو االحتفاظ ب�أي ح�ساب بنكي� ،أو ح�ساب �إيداعات �أو وفورات �أو ح�ساب �آخر �أو ح�ساب فرعي با�ستثناء احل�سابات املع ّرفة
لذلك.
 3 33 -3بنوك الحسابات

يتم االحتفاظ بكل ح�ساب م�شروع خارجي لدى فرع لندن لبنك احل�ساب اخلارجي (ما عدا ح�ساب ال�صرف لدى بنك الت�صدير واال�سترياد الأمريكي
(�( ،)US Ex-Imأو �أي ح�ساب رواتب خارجي �آخر) حيث يتم االحتفاظ باحل�ساب لدى فرع نيويورك لبنك احل�ساب اخلارجي).
يتم االحتفاظ بكل ح�ساب م�شروع حملي يف فرع الريا�ض لبنك احل�ساب املحلي (با�ستثناء ح�ساب الرواتب املحلي احلايل ،و�أي ح�ساب رواتب حملي �إ�ضايف،
و�أي ح�ساب �صرف حملي �إ�ضايف ،والتي يف كل حالة ،يجب االحتفاظ بها وفق ًا التفاقية احل�سابات).
4.4الضمانات على الحسابات
تُن�شئ �صدارة �ضمانات على ح�سابات امل�شروع (عدا �أي ح�ساب م�شروع م�ستثنى) ،و�إلى احلد امل�سموح به مبوجب �أي قانون منطبق ،على كل ح�ساب �إلزامي
مل�صلحة الأطراف امل�ضمونة املعنية.
ال يحق لبنوك احل�سابات املطالبة� ،أو ممار�سة �أي حق مقا�صة� ،أو �أي حق �آخر� ،أو و�سيلة جرب �أو �ضمانات بالن�سبة للمبالغ القائمة ل�صالح ح�سابات امل�شروع.
5.5تشغيل الحسابات
 5 55 -5االحتفاظ بالحسابات

مع مراعاة �أحكام اتفاقية احل�سابات ،حتتفظ �صدارة بكل من ح�سابات امل�شروع لدى بنك احل�ساب ذي ال�صلة اعتبار ًا من تاريخ فتح ح�ساب امل�شروع املعني
وفق ًا لأحكام اتفاقية احل�سابات.
 5 55 -5تحويل العمالت

مع مراعاة �أحكام اتفاقية احل�سابات ،توجه �صدارة كل بنك ح�ساب لتحويل العمالت التي تتلقاها بغري الدوالر� ،أو اليورو� ،أو اجلنيه اال�سرتليني� ،أو الريال
ال�سعودي� ،إلى الدوالر � ،أو اليورو� ،أو اجلنيه اال�سرتليني� ،أو الريال ال�سعودي( ،ح�سب املطلوب يف �أحكام اتفاقية احل�سابات املنطبقة على ح�ساب امل�شروع ذي
العالقة) ،لقيدها ل�صالح ح�ساب امل�شروع ذي ال�صلة يف يوم حتويلها �إلى العملة ذات ال�صلة ،ح�سب �سعر ال�صرف الفوري ال�سائد يف الفرع �أو املكتب الذي
يقوم بذلك التحويل ،يف بنك احل�ساب اخلارجي� ،أو املحلي ،ح�سب احلالة.
 5 55 -5التعليمات

مع مراعاة �أحكام اتفاقية احل�سابات ووثائق احل�ساب ذات ال�صلة ،يجوز ل�صدارة يف �أي وقت �إجراء عمليات ال�سحب �أو التحويل من �أي ح�ساب م�شروع من
خالل تقدمي التعليمات وفق ًا للنظم والإجراءات املتفق عليها مع بنك احل�ساب ذي ال�صلة من وقت لآخر.
6.6حساب الصرف الخارجي
 6 66 -6القيود لصالح حساب الصرف الخارجي

يف وقبل تاريخ التحويل التلقائي ( ، )Sweep Dateت�سدد �صدارة� ،أو ت�ضمن ت�سديد:
(�أ)جميع م�ساهمات امل�شاركني من حقوق امللكية ،مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات املن�صو�ص عليها يف اتفاقية احل�سابات.
(ب)املتح�صالت الآتية من (� )1أي دين ذي �أولوية ذي �صلة (عدا متح�صالت القر�ض املبا�شر من بنك الت�صدير واال�سترياد الأمريكي (،))US Ex-Im
مبوجب الت�سهيل االئتماين لبنك الت�صدير واال�سترياد الأمريكي ،والتي �سيتم دفعها مبا�شرة يف ح�ساب ال�صرف لدى بنك الت�صدير واال�سترياد الأمريكي
(� )2( ،)US Ex-Imأي �سندات بعد الإفراج عنها من ح�ساب �أمانة �إلى احلد غري املطلوب حتويله �إلى ح�ساب �صرف ال�سندات� ،أو �أي �صكوك �سيتم
ا�ستخدامها وفق ًا لأحكام وثائق ال�صكوك ذات العالقة ،مقومة بالدوالر� ،أو �أي عملة �أخرى غري الريال ال�سعودي� .إال �إذا وجب �صرف تلك املتح�صالت مبا�شرة
�إلى �أ�شخا�ص معينني يف ظروف حمددة.
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(ج)متح�صالت الت�أمني قبل االكتمال مقومة بالدوالر� ،أو �أي عملة �أخرى غري الريال ال�سعودي.
(د)املبالغ املطلوب قيدها يف ح�ساب ال�صرف اخلارجي ،وح�ساب امل�شروع اخلارجي.
(هـ)العموالت امل�ستحقة من �أي ح�ساب م�شروع خارجي واملطلوب قيدها ل�صالح ح�ساب ال�صرف اخلارجي.
(و)�أي حتويالت من ح�ساب الأمانة.
(ز)�أي مبالغ �أخرى مطلوبة �أو م�سموح بقيدها حل�ساب ال�صرف اخلارجي وفقا التفاقية احل�سابات ووثائق التمويل الأخرى.
�إلى ح�ساب ال�صرف اخلارجي ،ما عدا يف حال وجوب ا�ستخدام تلك املبالغ على نحو خا�ص ،وت�شمل:
)1املبالغ التي ت�ستخدم لتمويل ح�ساب احتياطي خدمة الدين ،وذلك لتلبية متطلبات االكتمال املن�صو�ص عليها يف اتفاقية الأحكام العامة.
)2املبالغ التي ت�ستخدم لتمويل ح�ساب الت�شغيل اخلارجي بقدر ي�ساوي جميع تكاليف الت�شغيل املتوقع �أن ت�صبح م�ستحقة ال�سداد من قبل �صدارة
خارج اململكة يف فرتة الـ  30يوما التي تعقب مبا�شرة تاريخ اكتمال امل�شروع.
 6 66 -6السحوبات من حساب الصرف الخارجي

�ستقوم �صدارة يف ومن تاريخ الإقفال املايل حتى تاريخ التحويل التلقائي ،بال�سحب من ح�ساب ال�صرف اخلارجي على فرتات ال تزيد من �شهر للمبالغ التالية
ح�سب الرتتيب التايل للأولوية:
(�أ)ال�صرف مبا�شرة �إلى ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املخولني بذلك من �أجل �سداد تكاليف امل�شروع (مبا يف ذلك التحويالت �إلى ح�سابات الرواتب
اخلارجية وفق ًا ملا قد تختار �صدارة يف حالة تكاليف الرواتب)� ،أو الإبقاء على هذه الأموال لل�سماح ل�صدارة بالت�سديد ،والتي ت�ستحق على �صدارة
خارج اململكة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع خالل الـ  30يوما القادمة� ،أو �إذا كانت ت�ستحق يف فرتة �أق�صر من ذلك ،ت�سدد يف الفرتة التي تنتهي بتاريخ
اكتمال امل�شروع.
(ب)التحويل �إلى ح�ساب ال�صرف املحلي (�أو ،يف حالة تكاليف الرواتب� ،إلى ح�ساب الرواتب املحلي ح�سبما تختاره �صدارة) للمبلغ الالزم للت�أكد من
�أن ر�صيد ح�ساب ال�صرف املحلي (�أو ،يف حالة تكاليف الرواتب ور�صيد ح�سابات الرواتب املحلي) يكفي لت�سديد كافة تكاليف امل�شروع التي تقدر
�صدارة �أنها واجبة ال�سداد من قبلها يف اململكة خالل الـ  30يوما القادمة� ،أو �إذا كانت ت�ستحق يف فرتة �أق�صر من ذلك ،ت�سدد يف الفرتة التي
تنتهي بتاريخ اكتمال امل�شروع.
(ج)التحويل حل�ساب الت�شغيل اخلارجي مبلغ ًا ي�ساوي جميع تكاليف الت�شغيل املقدر �أنها ت�صبح م�ستحقة ال�سداد بوا�سطة �صدارة خارج اململكة يف فرتة
الـ  30يوما التي تعقب مبا�شرة تاريخ اكتمال امل�شروع.
(د)التحويل �إلى ( )1ح�ساب خدمة الدين للمبلغ ال�ضروري للت�أكد من �أن ر�صيد ح�ساب خدمة الدين ي�ساوي ر�صيد خدمة الدين املطلوب ،و( )2ح�ساب
احتياطي خدمة الدين املبلغ الالزم ل�ضمان �أن ر�صيد ح�ساب احتياطي خدمة الدين ي�ساوي الر�صيد املطلوب يف ح�ساب احتياطي خدمة الدين،
وذلك لتلبية متطلبات االكتمال ح�سب اتفاقية الأحكام العامة.
(هـ)ت�سديد �أي مبالغ تتعلق بتقا�سم �صايف �إيرادات ما قبل االكتمال وفق ًا التفاقية الأحكام العامة حتى (وبا�ستثناء) تاريخ اال�ستحقاق النهائي .
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مع مراعاة �شروط اتفاقية احل�سابات ،حت ّول �صدارة يف تاريخ التحويل التلقائي� ،إلى ح�ساب الإيرادات اخلارجي ،ر�صيد ح�ساب ال�صرف اخلارجي (مبا يف
ذلك �أي مبالغ حم ّولة �إلى ح�ساب ال�صرف اخلارجي من ح�ساب ال�صرف املحلي وفقا التفاقية احل�سابات) .
7.7حساب الصرف المحلي
 7 77 -7القيود لصالح حساب الصرف المحلي

يف وقبل تاريخ التحويل التلقائي ،ت�سدد �صدارة� ،أو ت�ضمن دفع:
(�أ)�أي م�ساهمات يف حقوق امللكية قد تُطلب من �صدارة مبوجب �أي قانون منطبق دفعها مبا�شرة �إلى ح�ساب حمتفظ به داخل اململكة غري ح�ساب
�إلزامي.
(ب)املتح�صالت الناجتة من �أي )1( :مديونية ذات �أولوية منطبقة� )2( ،أي �سندات يفرج عنها من ح�ساب �أمانة للحد غري املطلوب حتويلها �إلى
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ح�ساب �صرف ال�سندات� ،أو (� )3أي �صكوك مطلوب ا�ستخدامها وفقا ل�شروط وثائق �صفقة ال�صكوك املقومة بالريال ال�سعودي ،وما مل يكن مطلوبا
يف كل حالة من احلاالت ،دفع هذه املتح�صالت مبا�شرة لأ�شخا�ص حمددين يف ظروف معينة.
(ج)املتح�صالت الآتية من �أي ( )1دين ذي �أولوية ذي �صلة مق ّوم بالريال ال�سعودي ،و( )2ت�سهيل ال�صكوك� ،إال يف كل حالة �إذا وجب دفع تلك
املتح�صالت مبا�شرة �إلى �أ�شخا�ص معينني يف ظروف حمددة:
(د)متح�صالت الت�أمني قبل االكتمال مقومة بالريال ال�سعودي.
(هـ)مبالغ مطلوب قيدها حل�ساب ال�صرف املحلي وحل�ساب امل�شروع املحلي.
(و)عموالت م�ستحقة عن �أي ح�ساب م�شروع حملي مطلوب قيدها حل�ساب ال�صرف املحلي.
(ز)�أي مبالغ �أخرى مطلوب �أو م�سموح ب�إيداعها يف ح�ساب ال�صرف اخلارجي وفقا التفاقية احل�سابات ووثائق التمويل الأخرى.
�إلى ح�ساب ال�صرف املحلي ،ما عدا يف حال وجوب ا�ستخدام تلك املبالغ على نحو خا�ص ،مبا يف ذلك:
)1املبالغ التي �ست�ستخدم لتمويل ح�ساب احتياطي خدمة الدين ،وذلك لتلبية متطلبات االكتمال املبينة يف اتفاقية الأحكام العامة.
)2املبالغ التي �ست�ستخدم لتمويل ح�ساب الت�شغيل املحلي مببلغ ي�ساوي جميع تكاليف الت�شغيل املقدر �أنها ت�صبح م�ستحقة ال�سداد بوا�سطة �صدارة
خارج اململكة يف فرتة الـ  30يوما التي تعقب مبا�شرة تاريخ اكتمال امل�شروع.
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يحق ل�صدارة يف ومن تاريخ الإقفال املايل حتى تاريخ التحويل التلقائي� ،سحب املبالغ التالية من ح�ساب ال�صرف اخلارجي على فرتات ال تزيد من �شهر،
ح�سب الرتتيب التايل للأولوية:
(�أ)ال�صرف مبا�شرة �إلى ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املخولني بذلك لت�سديد تكاليف امل�شروع (مبا يف ذلك التحويالت �إلى ح�سابات الرواتب املحلية وفق ما
قد تختاره �صدارة يف حالة تكاليف الرواتب)� ،أو لالحتفاظ بتلك الأموال لل�سماح بت�سديد الدفعات الواجبة الدفع من قبل �صدارة يف اململكة خالل
الـ  30يوما القادمة� ،أو �إذا كانت ت�ستحق يف فرتة �أق�صر من ذلك ،ت�سدد يف الفرتة التي تنتهي بتاريخ اكتمال امل�شروع.
(ب)التحويل ح�سب خيار �صدارة حل�ساب الت�شغيل املحلي مبلغ ي�ساوي جميع تكاليف الت�شغيل املقدر �أنها ت�صبح م�ستحقة ال�سداد بوا�سطة �صدارة داخل
اململكة يف فرتة الـ  30يوما التي تعقب مبا�شرة تاريخ اكتمال امل�شروع.
(ج) ح�سب �إختيار �صدارة ،التحويل �إلى ( )1ح�ساب خدمة الدين للمبلغ ال�ضروري للت�أكد من �أن ر�صيد ح�ساب خدمة الدين ي�ساوي ر�صيد خدمة الدين
املطلوب ،و( )2التحويل حل�ساب احتياطي خدمة الدين بقدر ما هو �ضروري ل�ضمان �أن ر�صيد ح�ساب احتياطي خدمة الدين ي�ساوي الر�صيد املطلوب
حل�ساب احتياطي خدمة الدين ،وذلك لتلبية متطلبات االكتمال ح�سب اتفاقية الأحكام العامة.
(د)حتى (وبا�ستثناء) تاريخ التحويل التلقائي ،ت�سديد �أي مبالغ تتعلق بتقا�سم �صايف متح�صالت ما قبل االكتمال وفقا التفاقية الأحكام العامة.
(هـ)يف تاريخ التحويل التلقائي يتم حتويل ونقل املبلغ �إلى ح�ساب ال�صرف اخلارجي ال�ستخدامه وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
8.8حساب اإليرادات الخارجي
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ت�ضمن �صدارة �أن يتم ت�سديد ما يلي �إلى ح�ساب الإيرادات اخلارجي� ،سواء مبا�شرة من قبل اجلهة الدافعة� ،أو فور ًا بعد ا�ستالم �إ�شعار من قبل �صدارة:
(�أ)�إيرادات الت�شغيل اخلارجية.
(ب)املبالغ امل�سرتدة من ال�ضرائب التي تدفعها �صدارة خارج اململكة.
(ج)العموالت امل�ستحقة عن �أي ح�ساب م�شروع خارجي مطلوب قيدها حل�ساب الإيرادات اخلارجي وفقا لأحكام اتفاقية احل�سابات.
(د)ر�صيد ح�ساب الإيرادات املحلي (�إن وجد) املطلوب من وقت لآخر وحتويلها ونقلها �إلى ح�ساب الإيرادات اخلارجي وفق ًا التفاقية احل�سابات.
(هـ)املبالغ يف ح�ساب احتياطي خدمة الدين امل�سموح بنقلها �إلى ح�ساب الإيرادات اخلارجي وفقا التفاقية احل�سابات.
(و)�أي م�ساهمات يف حقوق امللكية تلقتها �صدارة يف �أو بعد تاريخ ا�ستحقاق نقل ر�صيد احل�ساب ،مع مرعاة بع�ض اال�ستثناءات يف اتفاقية احل�سابات.
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(ز)املتح�صالت الآتية من �أي مديونية ذات �أولوية �إ�ضافية مت تكبدها يف �أو بعد تاريخ التحويل التلقائي واملقومة بالدوالر� ،أو �أي عملة �أخرى غري الريال
ال�سعودي� ،إال و�إلى احلد الذي تكون فيه من املطلوب �أو م�سموح به ح�سب �شروط اتفاقية احل�سابات دفع هذه متح�صالت �إلى �أي ح�ساب �آخر ،مبا
يف ذلك �أي �سلف من دين التو�سعة و�/أو ديون امل�صروفات الر�أ�س مالية الإ�ضافية� ،إلى احلد الذي مل يتم فيه �إيداعها يف ح�ساب �صرف دين تو�سعة،
�أو �أي ح�ساب �صرف الحق.
(ح)جميع متح�صالت احلوادث امل�سموح بنقلها من ح�ساب متح�صالت احلوادث ونزع امللكية حل�ساب الإيرادات اخلارجي وفقا ل�شروط اتفاقية
احل�سابات.
(ط)املبالغ القائمة ل�صالح ح�ساب ال�صرف اخلارجي يف تاريخ التحويل التلقائي.
(ي)جميع املبالغ الأخرى التي ت�سلمتها �صدارة فيما يتعلق بامل�شروع خارج اململكة واملقومة بعمالت �أخرى غري الريال ال�سعودي ،والتي مل ت�سمح� ،أو
تطلب �أحكام اتفاقية احل�سابات ت�سديدها �إلى �أي ح�ساب �آخر.
(ك)املبالغ املقيدة ل�صالح ح�ساب الإيرادات اخلارجي وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
(ل)�أي مبالغ �أخرى مطلوب قيدها حل�ساب الإيرادات اخلارجي وفقا التفاقية احل�سابات ووثائق التمويل الأخرى.
وي�ستثنى من ذلك قبل تاريخ النقل النهائي� ،أي مبالغ مطلوب قيدها حل�ساب ال�صرف اخلارجي.
 8 88 -8السحوبات من حساب اإليرادات الخارجي قبل تاريخ اكتمال المشروع

يف ومن تاريخ الإقفال املايل الأول ،وحتى اليوم الواقع مبا�شرة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع� ،ستقوم �صدارة يف فرتات ال تزيد عن �شهر ،ويف نف�س التواريخ
التي يتم فيها �إجراء ال�سحوبات املقابلة من ح�ساب الإيرادات املحلي ،بنقل املبالغ التالية من ح�ساب الإيرادات اخلارجي ،وح�سب الرتتيب التايل للأولوية:
(�أ)نقل �إلى ح�ساب الت�شغيل اخلارجي مبلغا م�ساويا ملبلغ تكاليف الت�شغيل امل�ستحقة وواجبة ال�سداد من قبل �صدارة خارج اململكة.
(ب)ح�سب اختيار �صدارة ،نقل �إلى ح�ساب ال�صرف اخلارجي مبلغ ًا م�ساوي ًا ملبلغ تكاليف امل�شروع امل�ستحقة والواجبة ال�سداد من قبل �صدارة خارج
اململكة خالل الـ  30يوما القادمة� ،أو �إذا كانت ت�ستحق يف فرتة �أق�صر من ذلك ،ففي الفرتة التي تنتهي بتاريخ اكتمال امل�شروع و�/أو ت�سديد �أي مبلغ
يتعلق بتقا�سم �صايف �إيرادات ما قبل االكتمال وفقا التفاقية الأحكام العامة.
(ج)�إجراء �أي دفعة تتعلق ب�أي التزام ذي �أولوية (با�ستثناء �أي دفع لأي دفعات �إنهاء ت�ستحق مبوجب اتفاقية حتوط).
(د)لأي غر�ض �آخر قد تختاره �صدارة وت�سمح به وثائق التمويل (مبا يف ذلك الدفع حل�ساب ال�صرف الحق� .أي مبالغ م�ستحقة وواجبة ال�سداد مبوجب
�أي ديون �أخرى م�سموح بها (مبا يف ذلك ت�سديد �أي دفعات �إنهاء ت�صبح م�ستحقة مبوجب اتفاقية التحوط) ال ت�شكل تكلفة ت�شغيل ،و�أي �ضرائب
�سعودية مفرو�ضة على م�ساهم).
�شريطة �أن يتم ا�ستخدام متح�صالت قرو�ض امل�ساهمني الثانوية مبا�شرة لت�سديد ال�ضرائب ال�سعودية املفرو�ضة على امل�ساهم ذات ال�صلة� ،إلى احلد الذي
قدم فيه �أي م�ساهم قرو�ض ًا ثانوية ل�صدارة بغر�ض ت�سديد ال�ضرائب ال�سعودية املفرو�ضة على امل�ساهم.
تقوم �صدارة بنقل (و�إذا لزم الأمر ،بتحويل عملة) املبالغ القائمة ل�صالح ح�ساب الإيرادات اخلارجي� ،إلى ح�ساب الإيرادات املحلي �إذا كان ر�صيد ح�ساب
الإيرادات املحلي غري كاف ل�سداد دفعة بالكامل مطلوبة من ح�ساب الإيرادات املحلي يف تاريخ ال�سداد ذي ال�صلة ،ب�شرط �أن يتم هذا النقل على نف�س م�ستوى
الأولوية مبوجب احلكم ذي العالقة من املادة ( 10ح�ساب الإيرادات املحلي) من اتفاقية احل�سابات.
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يحق ل�صدارة يف ومن تاريخ اكتمال امل�شروع وحتى تاريخ الإيفاء النهائي ،ال�سحب من ح�ساب الإيرادات اخلارجي على فرتات ال تزيد عن �شهر ،ويف نف�س
التواريخ ،ولكن قبل تاريخ �إجراء ال�سحوبات املقابلة من ح�ساب الإيرادات املحلي ،املبالغ التالية ،وح�سب الرتتيب التايل للأولوية:
(�أ)لنقل �إلى ح�ساب الت�شغيل اخلارجي (�أو ح�ساب الرواتب اخلارجي يف حالة تكاليف الرواتب) املبالغ الالزمة ل�ضمان تقييد تلك الأموال ل�صالح
ح�ساب الت�شغيل اخلارجي لتلبية جميع تكاليف الت�شغيل التي تتوقع �صدارة �أن تكون واجبة ال�سداد خارج اململكة خالل الـ  30يوما القادمة.
(ب)لنقل �إلى ح�ساب الت�شغيل املحلي (�أو ح�ساب الرواتب املحلي يف حالة تكاليف الرواتب) املبالغ الالزمة ل�ضمان تقييد تلك الأموال ل�صالح ح�ساب
الت�شغيل املحلي لتلبية جميع تكاليف الت�شغيل التي تتوقع �صدارة �أن تكون واجبة ال�سداد داخل اململكة خالل الـ  30يوما القادمة.
(ج)لنقل �إلى ح�ساب احتياطي ال�صيانة يف الفرتة التي تبد�أ يف التاريخ الذي ي�سبق بدء فرتة ال�صيانة الرئي�سية بـ � 12شهرا ،ويف فرتات ال تقل عن �شهر
مبلغ ًا م�ساوي ًا لـ  12/1من مبلغ ال�صيانة الرئي�سية.
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(د)لت�سديد جميع املبالغ امل�ستحقة والواجبة ال�سداد �إلى وكالء الإدارة� ،أو �أي من وكالئهم على التوايل مبوجب �أي وثيقة متويل وذلك ب�صفة كل منهم
كذلك على التوايل ومل�شارك ال�صكوك وفق ًا لأحكام التعهد بتغطية التكاليف فيما يتعلق بالر�سوم وامل�صروفات امل�ستحقة على م�شارك ال�صكوك �إلى
طرف ثالث �أو مقدم خدمة.
(هـ)لت�سديد �أي دفعة �سداد �إلزامي م�سبق ،دفعة ا�سرتداد� ،أو �أي دفعة مبكرة مطلوبة وفقا التفاقية الأحكام العامة .
(و)حتى و�شام ًال تاريخ ال�سداد قبل الأخري( ،وبعد هذا التاريخ فقط �إلى القدر الالزم لتكميل �أي عجز يف الر�صيد املطلوب يف ح�ساب احتياطي خدمة
الدين كما يف ذلك التاريخ) ،لنقل �إلى ح�ساب احتياطي خدمة الدين مبلغ ًا بحيث ي�ساوي مبلغ الأموال القائمة يف ح�ساب خدمة الدين يف ذلك
التاريخ ( )1الر�صيد املطلوب خلدمة الدين يف ذلك التاريخ� .أو ( )2ح�سب اختيار �صدارة مبلغ التمويل �أو بخالف ذلك وفق ًا ل�شروط التوزيع
املن�صو�ص عليها يف اتفاقية احل�سابات.
(ز)�إلى القدر الذي ال يتم فيه الوفاء بذلك بالكامل عن طريق املبالغ القائمة ل�صالح ح�ساب خدمة الدين ،لت�سديد �أي من االلتزامات ذات الأولوية
امل�ستحقة وواجبة الدفع �آنذاك ،مبا يف ذلك العموالت ،واملبالغ الأ�صلية والر�سوم والتعوي�ضات وعالوات الدفع امل�سبق وغريها من املبالغ الواجبة
الدفع للم�شاركني يف التمويل ذي الأولوية مبوجب وثائق التمويل مبا يف ذلك �أي �سداد �إلزامي �أو ا�سرتداد� ،أو دفعة مبكرة مطلوبة مبوجب اتفاقية
الأحكام العامة.
(ح)لنقل �إلى ح�ساب احتياطي خدمة الدين مبلغ ًا بحيث ي�صبح املبلغ القائم ل�صالح احل�ساب م�ساوي ًا للر�صيد املطلوب يف ح�ساب احتياطي خدمة
الدين يف ذلك التاريخ.
(ط)لت�سديد �أي الدفعة امل�سبقة الإلزامية ذات العالقة وجميع الدفعات امل�ستحقة من �صدارة �إلى م�شارك ال�صكوك بالنيابة عنه وفق ًا لتعهد التكاليف
اخلا�صة بال�صكوك.
(ي)لت�سديد �أي �ضرائب �سعودية مفرو�ضة على امل�ساهمني.
(ك)لت�سديد �أي مبالغ �أخرى م�ستحقة وواجبة ال�سداد مبوجب �أي ديون �أخرى م�سموح بها( ،مبا يف ذلك ت�سديد �أي م�ستحقات �إنهاء مبوجب اتفاقية
التحوط ،ال ت�شكل تكلفة الت�شغيل).
(ل)لدفع �أي دفعات م�سبقة طوعية� ،أو ا�سرتدادات �أو دفعات مبكرة ،فيما يتعلق باملديونية ذات الأولوية املت�صورة يف اتفاقية الأحكام العامة.
(م)لنقل �إلى �أي ح�ساب �صرف الحق ،ح�سب خيار �صدارة وفق ًا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
(ن)لدفع �أي ر�سوم �أو تكاليف �أو نفقات معقولة تكبدتها �صدارة �أو اجلهات الراعية �أو �شركة داو الأوروبية� ،أو امل�ساهمني�( ،أو �أي من ال�شركات املنت�سبة
لهم) يف �سبيل احل�صول على واملحافظة على �أي دعم ائتماين مقبول.
(�س)لنقل حل�ساب احتياطي ا�ستهالك ال�سندات.
(ع)مع مراعاة الوفاء ببع�ض ال�شروط الواردة يف اتفاقية احل�سابات ،يف نقل �أي مبلغ متبقي �إلى ح�ساب التوزيعات.
�شريطة �أن يتم ا�ستخدام متح�صالت قرو�ض امل�ساهمني الثانوية مبا�شرة لت�سديد ال�ضرائب ال�سعودية املفرو�ضة على امل�ساهم �صاحب ال�صلة بالقدر الذي
قدم فيه �أي م�ساهم قرو�ض ًا ثانوية ل�صدارة بغر�ض ت�سديد ال�ضرائب ال�سعودية املفرو�ضة على امل�ساهم.
 8 88 -8السحوبات من حساب اإليرادات الخارجي عند وقوع حادثة تقصير (إخالل)

بعد �إ�صدار �إ�شعار منع م�ؤقت( ،وقبل �إ�صدار �إ�شعار رفع املنع �أو �إ�شعار منع تنفيذ)� ،ستقوم �صدارة ب�سحب من ح�ساب الإيرادات اخلارجي ،على فرتات ال تزيد
عن �شهر ،وبح�سب �سياق الرتتيب من حيث الأولوية كما لل�سحب من ح�ساب الإيرادات اخلارجي من تاريخ اكتمال امل�شروع .عدا �أنه يف حالة حادث تق�صري،
لن ت�سدد الدفعات �إلى ح�ساب احتياطي ا�ستهالك �سندات� ،أو ح�ساب التوزيع.
 8 88 -8رصيد حساب اإليرادات الخارجي

يتم االحتفاظ ب�أي مبالغ مل يتم ا�ستخدامها يف الت�سديد �أو النقل وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات ،يف ح�ساب الإيرادات اخلارجي انتظار ًا للم�ضي قدم ًا يف
ا�ستخدامها الحق ًا وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
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9.9حساب اإليرادات المحلي
 9 99 -9القيود لصالح حساب اإليرادات المحلي

ت�ضمن �صدارة �أن يتم ت�سديد ما يلي �إلى ح�ساب الإيرادات املحلي �سواء مبا�شرة من قبل اجلهة الدافعة� ،أو فور ًا بعد ا�ستالم �إ�شعار من �صدارة:
(�أ)�إيرادات الت�شغيل املحلية.
(ب)املبالغ امل�سرتدة من ال�ضرائب التي تدفعها �صدارة داخل اململكة.
(ج)العموالت امل�ستحقة عن �أي ح�ساب م�شروع حملي وفقا التفاقية احل�سابات.
(د)جميع امل�ساهمات يف حقوق امللكية التي تت�سلمها �صدارة بعد تاريخ اكتمال امل�شروع ،حيث يطلب من �صدارة مبوجب �إي قانون منطبق� ،أن تودع هذه
املبالغ يف ح�ساب �آخر داخل اململكة بخالف ح�ساب �إلزامي.
(هـ)املتح�صالت من �أي دين ذي �أولوية �إ�ضايف مت تكبده يف �أو بعد تاريخ النقل النهائي مق ّومة بالريال ال�سعودي� ،إلى للمدى الذي يكون فيه من املطلوب
�أو امل�سموح به مبوجب �أحكام اتفاقية احل�سابات ت�سديد املتح�صالت املذكورة لأي ح�ساب �آخر .
(و)املبالغ الالزمة للإيداعات يف ح�ساب الإيرادات املحلي وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
(ز) املبالغ املطلوب قيدها ل�صالح ح�ساب الإيرادات املحلي وفق ًا لأحكام اتفاقية �إدارة الدفعات اخلا�صة بال�صكوك.
(ح)جميع املبالغ الأخرى التي تتلقاها �صدارة ذات ال�صلة بامل�شروع داخل اململكة املقومة بالريال ال�سعودي التي لي�س من امل�سموح به �أو املطلوب وفق ًا
لأحكام اتفاقية احل�سابات �أن ت�سدد �إلى �أي ح�ساب �آخر.
(ط)�أي مبالغ �أخرى يجب قيدها ل�صالح ح�ساب الإيرادات اخلارجي وفقا لأحكام اتفاقية احل�سابات ووثائق التمويل الأخرى.
وي�ستثنى من ذلك �أي مبالغ مطلوب قيدها حل�ساب ال�صرف املحلي ،وذلك قبل تاريخ النقل النهائي.
 9 99 -9السحوبات من حساب اإليرادات المحلي قبل تاريخ اكتمال المشروع

يف واعتبار ًا من تاريخ الإقفال املايل الأول ،وحتى اليوم الأخري يقع مبا�شرة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع ،ويف فرتات ال تزيد عن �شهر ،ويف نف�س التواريخ التي يتم
فيها �إجراء ال�سحوبات املقابلة من ح�ساب الإيرادات اخلارجي ،ت�سحب �صدارة من ح�ساب الإيرادات املحلي املبالغ التالية ،بح�سب الرتتيب التايل للأولوية:
(�أ)لنقل �إلى ح�ساب العمليات الت�شغيل مبلغ ًا م�ساوي ًا ملبلغ تكاليف الت�شغيل م�ستحقة وواجبة ال�سداد من قبل �صدارة داخل اململكة.
(ب)لنقل �إلى ح�ساب ال�صرف املحلي ،بح�سب اختيار �صدارة ،مبلغ ًا م�ساوي ًا ملبلغ تكاليف امل�شروع م�ستحقة وواجبة ال�سداد من قبل �صدارة داخل اململكة
خالل الـ  30يوما القادمة� ،أو �إذا كانت ت�ستحق يف فرتة �أق�صر من ذلك ،ففي الفرتة التي تنتهي بتاريخ اكتمال امل�شروع و�/أو ت�سديد �أي مبلغ يتعلق
بتقا�سم �صايف �إيرادات ما قبل االكتمال وفق ًا التفاقية الأحكام العامة.
(ج)�سداد �أي مبلغ يتعلق ب�أي التزامات ذات �أولوية.
(د)لأي غر�ض �آخر قد تختاره �صدارة وت�سمح به وثائق التمويل (مبا يف ذلك الت�سديد ( )1حل�ساب �صرف الحق� )2( .أي مبالغ م�ستحقة وواجبة
ال�سداد مبوجب �أي ديون م�سموح بها �أخرى ،مبا يف ذلك ت�سديد دفعات �إنهاء ت�صبح م�ستحقة مبوجب اتفاقية حتوط ال ت�شكل تكلفة ت�شغيل ،و()3
�أي �ضرائب �سعودية مفرو�ضة على امل�ساهم).
�شريطة �أن يتم ا�ستخدام متح�صالت قرو�ض امل�ساهمني الثانوية مبا�شرة لت�سديد ال�ضرائب ال�سعودية املفرو�ضة على امل�ساهم �صاحب ال�صلة بالقدر الذي
قدم فيه �أي م�ساهم قرو�ض ًا ثانوية ل�صدارة بغر�ض ت�سديد ال�ضرائب ال�سعودية املفرو�ضة على امل�ساهم.
�ستنقل �صدارة (و�إذا لزم الأمر� ،ستحول عملة) املبالغ القائمة ل�صالح ح�ساب الإيرادات املحلي �إلى ح�ساب الإيرادات اخلارجي� ،إذا كان ر�صيد ح�ساب
الإيرادات اخلارجي غري كاف ل�سداد دفعة بالكامل مطلوبة من ح�ساب الإيرادات اخلارجي يف تاريخ ال�سداد ذي ال�صلة ،ب�شرط �أن يتم هذا النقل على نف�س
م�ستوى الأولوية مبوجب احلكم ذي العالقة للبند ( 9ح�ساب الدفعات اخلارجي) من اتفاقية احل�سابات.
 9 99 -9السحوبات من حساب اإليرادات المحلي من تاريخ اكتمال المشروع

�ستقوم �صدارة يف واعتبار ًا من تاريخ اكتمال امل�شروع وحتى تاريخ الإيفاء النهائي ،ال�سحب من ح�ساب الإيرادات املحلي ح�سب نف�س ترتيب الأولوية ويف �سياق
تواريخ �إجراء ال�سحوبات املقابلة من ح�ساب الإيرادات اخلارجي ،عدا �أن تتم عملية ال�سحب من ح�ساب الإيرادات املحلي بعد �إجراء عملية ال�سحب املقابلة
من ح�ساب الإيرادات اخلارجي.
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 9 99 -9السحوبات من حساب اإليرادات المحلي عند وقوع حادثة تقصير

بعد �إ�صدار �إ�شعار منع م�ؤقت( ،وقبل �إ�صدار �إ�شعار رفع املنع) �ستقوم �صدارة ب�سحب فقط مبالغ من ح�ساب الإيرادات املحلي ،على فرتات ال تزيد عن �شهر،
وبنف�س ن�سق الرتتيب من حيث الأولوية كما لل�سحب من ح�ساب الإيرادات املحلي اعتبار ًا من تاريخ اكتمال امل�شروع .عدا �أنه يف حالة حادث التق�صري ،لن
ت�سدد الدفعات �إلى ح�ساب احتياطي ا�ستهالك �سندات �أو ح�ساب التوزيع.
 9 99 -9رصيد حساب اإليرادات المحلي

ي�سمح ل�صدارة باالحتفاظ بر�صيد يف ح�ساب الإيرادات املحلي مببلغ ال يتجاوز جميع تكاليف الت�شغيل املقدرة �أنها واجبة ال�سداد من قبل �صدارة داخل اململكة
خالل الـ  60يوما التالية ،حيث يتم حتويل �أي ر�صيد متبقي يف احل�ساب ونقله �إلى ح�ساب الإيرادات اخلارجي.
1010حسابات التشغيل
 1 110 10القيود لصالح حسابات التشغيل

تقوم �صدارة بقيد مبالغ ل�صالح ح�ساب الت�شغيل ذي ال�صلة ( )1ح�سب خيار �صدارة حقوق ملكية �صلبة )2( ،من متح�صالت الديون ذات الأولوية ل�ضمان
�أن ر�صيد ح�ساب الت�شغيل اخلارجي مببلغ ي�ساوي جميع تكاليف الت�شغيل املقدر �أنها واجبة الدفع من قبل �صدارة خارج اململكة خالل فرتة الـ  30يوما ،التي
تلي مبا�شرة تاريخ اكتمال امل�شروع )3( ،من الأحكام ذات ال�صلة الواردة يف اتفاقية احل�سابات و(� )4أي مبالغ مطلوب �أو م�سموح بقيدها حل�ساب الت�شغيل
ذي ال�صلة ،وفقا لأي حكم �آخر من �أحكام اتفاقية احل�سابات ووثائق التمويل الأخرى.
 1 110 10السحوبات من حسابات العمليات

يحق ل�صدارة �سحب مبالغ من ح�ساب الت�شغيل ذي ال�صلة ،ولكن فقط لت�سديد تكاليف ت�شغيل ت�صبح م�ستحقة وواجبة ال�سداد من قبل �صدارة �سواء داخل
�أو خارج اململكة ،ح�سب االقت�ضاء ،ومن وقت لآخر.
1111حسابات الرواتب
 1 111 11القيود لصالح حسابات الرواتب

تقوم �صدارة بقيد مبالغ ل�صالح ح�ساب الرواتب ذي ال�صلة مبالغ وفقا لأحكام اتفاقية احل�سابات ذات العالقة وح�سب املطلوب �أو امل�سموح بقيدها حل�ساب
الرواتب ذي ال�صلة وفق ًا لأي حكم �آخر من �أحكام اتفاقية احل�سابات ووثائق التمويل الأخرى.
 1 111 11السحوبات من حساب الرواتب

يحق ل�صدارة �سحب مبالغ من ح�ساب الرواتب ولكن فقط لدفع تكاليف ت�شغيل ت�شكل تكاليف الرواتب الواجبة الدفع ملوظفيها وامل�ستحقة والواجبة ال�سداد
من قبل �صدارة� ،سواء داخل� ،أو خارج اململكة ،ح�سب االقت�ضاء ،ومن وقت لآخر.
1212حساب خدمة الدين
 1 112 12القيود لصالح حساب خدمة الدين

تقوم �صدارة بقيد مبالغ ل�صالح ح�ساب خدمة الدين:
(�أ)مع �إ�سهام حقوق امللكية الثابتة يف متكني �صدارة من �إجراء دفعات بالن�سبة �إلى التزاماتها ذات الأولوية.
(ب)با�ستخدام مبالغ منقولة من ح�ساب التوزيعات ،ح�سب اختيار �صدارة.
(ج)وفقا لأحكام اتفاقية احل�سابات.
(د)تلقتها �صدارة مبوجب �أي اتفاقية متويل حتوط م�سموح بها.
(هـ)ح�سبما يكون من املطلوب �أو امل�سموح به قيدها ل�صالح ح�ساب خدمة الدين وفق ًا لأي حكم �آخر وارد يف اتفاقية احل�سابات ووثائق التمويل الأخرى.
(و)�أما متح�صالت �أي دين ذي �أولوية (عدا ا�ستخدام "قيد دفرتي") التي ت�أتي يف �أو قبل اليوم الأخري من فرتة التوفر فيما يتعلق بذلك الدين ذي
الأولوية ،وت�ستخدم للأغرا�ض التالية:
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.1دفع جميع العموالت والر�سوم مبوجب املديونية ذات الأولوية امل�ستحقة �آنذاك� ،أو من املتوقع �أن ت�ستحق قبل تاريخ اكتمال امل�شروع.
� .2أو ،متويل ر�صيد املطلوب خلدمة الدين.
ويجوز يف كل حالة �إيداعها يف ح�ساب خدمة الدين.
 1 112 12السحوبات من حساب احتياطي خدمة الدين

كاف لت�سدد فقط االلتزامات ذات الأولوية للم�شاركني يف
مع مراعاة �أحكام اتفاقية احل�سابات� ،ست�سحب �صدارة مبالغ من ح�ساب خدمة الدين قبل وقت ٍ
التمويل ذوي الأولوية ،حني ت�صبح هذه االلتزامات م�ستحقة وواجبة ال�سداد ،ولي�س خالف ذلك.
1313حساب احتياطي خدمة الدين
 1 113 13القيود لصالح حساب احتياطي خدمة الدين

تقوم �صدارة بقيد مبالغ ل�صالح ح�ساب احتياطي خدمة الدين:
(�أ)مع �إ�سهام حقوق امللكية الثابتة يف متكني �صدارة من �إجراء دفعات بالن�سبة �إلى التزاماتها فيما يتعلق بااللتزامات ذات الأولوية.
(ب)با�ستخدام مبالغ منقولة من ح�ساب التوزيعات ،ح�سب اختيار �صدارة.
(ج)وفقا لأحكام اتفاقية احل�سابات.
(د)من خالل توفري دعم ائتماين مقبول فيما يتعلق باملبالغ النقدية القائمة ل�صالح ح�ساب احتياطي خدمة الدين وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
(هـ)ح�سبما يكون من املطلوب �أو امل�سموح به قيدها ل�صالح ح�ساب احتياطي خدمة الدين ،وفق ًا لأي حكم �آخر وارد يف اتفاقية احل�سابات ووثائق
التمويل الأخرى.
تودع املتح�صالت الآتية من �أي دين ذي �أولوية ا�ستخدمت قبل تاريخ اكتمال امل�شروع لغر�ض متويل الر�صيد املطلوب خلدمة الدين يف ح�ساب احتياطي خدمة
الدين.
 1 113 13السحوبات من حساب احتياطي خدمة الدين

مع مراعاة �أحكام اتفاقية احل�سابات والأخذ يف االعتبار �أي مبلغ ا�سا�سي مبلغ ًا م�ؤج ًال ،ت�سدد �صدارة و�إلى احلد الذي ال تكون فيه املبالغ القائمة ل�صالح
ح�ساب خدمة الدين لي�ست كافية ل�سداد دفعات املديونية ذات الأولوية عند ا�ستحقاقها �أي عجز (�أو ذلك اجلزء من العجز املوجود يف ح�ساب احتياطي خدمة
الدين يف ذلك الوقت) من ح�ساب احتياطي خدمة الدين امل�شاركني يف التمويل ذوي الأولوية املعنيني.
 1 113 13السحوبات على حساب الدعم االئتماني المقبول

يحق ل�صدارة دون احلاجة لتلبية متطلبات التوزيع� ،سحب مبالغ من ح�ساب احتياطي خدمة الدين عند تقدمي الدعم االئتماين املقبول بالن�سبة للمبالغ
النقدية القائمة ل�صالح ح�ساب خدمة الدين عن طريق نقل مبا�شر �إلى ح�ساب التوزيعات و�/أو اجلهات الراعية و�/أو امل�ساهمني و�/أو داو الأوروبية و�/أو �أي
من ال�شركات املنت�سبة لهم وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
 1 113 13فائض التمويل في حساب احتياطي خدمة الدين

لن تكون �صدارة ملزَ مة ب�إجراء قيد دائن ل�صالح ح�ساب احتياطي خدمة الدين مببلغ يكون ،بعد �إ�ضافته �إلى املبلغ القائم �آنذاك ل�صالح ح�ساب احتياطي
خدمة الدين ،زائد ًا عن املبلغ امل�ستحق والواجب الدفع مبوجب �أدوات التمويل ذات الأولوية حتى تاريخ اال�ستحقاق النهائي .و�إلى املدى الذي جتاوز فيه
�إجمايل ر�صيد ح�ساب احتياطي خدمة الدين وح�ساب خدمة الدين هذا املبلغ ،ي�صبح من حق �صدارة �سحب ذلك املبلغ الزائد ،ودفعه حل�ساب الإيرادات
اخلارجي� ،أو ح�ساب الت�شغيل اخلارجي� ،أو ح�ساب الت�شغيل املحلي� ،أو ح�ساب خدمة الدين و�/أو ح�ساب احتياطي ال�صيانة ،لتمويل مثل هذه احل�سابات �إلى
م�ستوياتها املطلوبة (�إن انطبق ذلك)� ،أو �إلى ح�ساب �صرف الحق وفقا لتقدير �صدارة.
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1414حساب احتياطي الصيانة
 1 114 14القيود لصالح حساب احتياطي الصيانة

تقوم �صدارة بقيد مبالغ ل�صالح ح�ساب احتياطي ال�صيانة:
(�أ)مع �إ�سهام حقوق امللكية الثابتة يف متكني �صدارة من �ضمان قيد مبلغ م�سا ِو ملبلغ ال�صيانة الرئي�سية املنطبق يف ح�ساب احتياطي ال�صيانة.
(ب)با�ستخدام مبالغ منقولة من ح�ساب التوزيعات وفق اختيار �صدارة.
(ج)وفقا للأحكام ذات ال�صلة من اتفاقية احل�سابات.
(د)من خالل توفري الدعم االئتماين املقبول فيما يتعلق باملبالغ النقدية القائمة ل�صالح ح�ساب احتياطي ال�صيانة وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
(هـ)ح�سبما يكون من املطلوب �أو امل�سموح به قيدها ل�صالح ح�ساب احتياطي ال�صيانة وفق ًا لأي حكم �آخر وارد يف اتفاقية احل�سابات ووثائق التمويل
الأخرى .
 1 114 14السحوبات من حساب احتياطي الصيانة

مع مراعاة �أحكام اتفاقية احل�سابات ،ت�سدد �صدارة �إلى املدى الذي تكون فيه املبالغ القائمة ل�صالح ح�ساب الت�شغيل اخلارجي وح�ساب الت�شغيل املحلي غري
كافية لتغطية الدفعات بالن�سبة �إلى اجلزء الر�أ�س مايل امل�ؤيد ( )sustaining capital portionمن نفقات ال�صيانة التي يتم تكبدها بالن�سبة �إلى حادث
�صيانة رئي�سي ح�سبما ت�صبح م�ستحقة (�أو ذلك اجلزء من العجز الذي يوجد يف ح�ساب احتياطي ال�صيانة يف ذلك الوقت) من ح�ساب احتياطي ال�صيانة.
فور انتهاء �أعمال ال�صيانة ال�شاملة الرئي�سية ( )turnaroundالتي تتعلق بحادثة ال�صيانة الرئي�سية ذات ال�صلة ،يجوز ل�صدارة نقل كل �أو �أي جزء من املبالغ
القائمة ل�صالح ح�ساب احتياطي ال�صيانة �إلى ح�ساب الإيرادات اخلارجي.
 1 114 14السحوبات على حساب الدعم االئتماني المقبول

يحق ل�صدارة دون احلاجة لتلبية متطلبات التوزيع� ،سحب مبالغ من ح�ساب احتياطي ال�صيانة عند تقدمي الدعم االئتماين املقبول بد ًال من تلك املبالغ
النقدية عن طريق النقل مبا�شرة �إلى ح�ساب التوزيعات �أو اجلهات الراعية �أو امل�ساهمني �أو داو الأوروبية و�/أو �أي من ال�شركات املنت�سبة لهم وفقا ل�شروط
اتفاقية احل�سابات.
1515حساب متحصالت الحوادث ونزع الملكية
 1 115 15القيود لصالح حساب متحصالت الحوادث ونزع الملكية

ت�ضمن �صدارة �أن تقيد فور ًا جميع متح�صالت احلوادث ونزع امللكيات �إلى ح�ساب متح�صالت احلوادث ونزع امللكية وفقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة.
ح�سبما يكون من املطلوب �أو امل�سموح به قيدها ل�صالح ح�ساب متح�صالت احلوادث ونزع امللكية وفق ًا لأي حكم �آخر وارد يف اتفاقية احل�سابات ووثائق
التمويل الأخرى.
 1 115 15السحوبات من حساب متحصالت الحوادث ونزع الملكية

يحق ل�صدارة ال�سحب من ح�ساب متح�صالت احلوادث ونزع امللكية فقط:
(�أ)من �أجل ( )1ا�ستخدام تلك املبالغ يف تعديالت نزع امللكية )2( ،نقل تلك املبالغ الى ح�ساب الت�شغيل اخلارجي� ،أو (� )3إجراء �سداد م�سبق �إلزامي
�أو ا�سرتداد �أو دفعة مبكرة (ح�سب مقت�ضى احلال) لدين ذي �أولوية ،ويف كل حالة ح�سب املت�صور يف اتفاقية الأحكام العامة.
(ب)من �أجل ( )1ا�ستخدام تلك املبالغ يف �إ�صالح �أو �إعادة حال �أ�صول الت�سهيل الإ�سالمي )2( ،ت�سديد تلك املبالغ �إلى اجلهات الراعية �أو امل�ساهمني
�أو داو الأوروبية و�/أو �أي من ال�شركات املنت�سبة لهم� ،أو ( )3نقل تلك املبالغ الى ح�ساب الإيرادات اخلارجي ،يف كل حالة على حدة وفق ًا لأحكام
اتفاقية الأحكام العامة.
(ج)من �أجل ( )1ا�ستخدام تلك املبالغ يف �إ�صالح �أو �إعادة حال جممع �صدارة )2( ،الت�سديد �إلى اجلهات الراعية� ،أو امل�ساهمني� ،أو داو الأوروبية و�/أو
�أي من ال�شركات املنت�سبة لهم� ،أو ( )3نقل تلك املبالغ الى ح�ساب الإيرادات اخلارجي ،يف كل حالة على حدة وفقا لأحكام اتفاقية الأحكام العامة.
(د)من �أجل ( )1ا�ستخدام تلك املبالغ يف �إعادة بناء �أو ترميم جممع �صدارة �أو (� )2إجراء �سداد م�سبق �إلزامي �أو اال�سرتداد �أو دفعة مبكرة (ح�سب
مقت�ضى احلال) من املديونية ذات الأولوية ،ويف كل حالة وفق ًا التفاقية الأحكام العامة.
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1616حسابات احتياطي استهالك السندات
 1 116 16القيود لصالح حسابات احتياطي استهالك السندات

تقوم �صدارة ب�إجراء قيد ل�صالح ح�سابات احتياطي ا�ستهالك ال�سندات وفقا وامتثا ًال لأحكام اتفاقية احل�سابات ،ح�سب تقديرها.
 1 116 16السحوبات من حسابات احتياطي استهالك السندات

يحق ل�صدارة �سحب املبالغ القائمة ل�صالح �أي من ح�سابات احتياطي ا�ستهالك ال�سندات وفق ًا لأحكام وثائق متويل ال�سندات.
1717حساب صرف بنك التصدير واالستيراد األمريكي
 1 117 17القيود لصالح حساب صرف بنك التصدير واالستيراد األمريكي

تعمل �صدارة على �إيداع متح�صالت �أي قر�ض مبا�شر من بنك الت�صدير واال�سترياد الأمريكي مبا�شرة يف ح�ساب ال�صرف لدى بنك الت�صدير واال�سترياد
الأمريكي.
 1 117 17السحوبات من حساب صرف بنك التصدير واالستيراد األمريكي

فور �إيداع متح�صالت �أي قر�ض مبا�شر من بنك الت�صدير واال�سترياد الأمريكي يف ح�ساب ال�صرف ببنك الت�صدير واال�سترياد الأمريكي وفقا ل�شروط اتفاقية
احل�سابات ،تعمل �صدارة على نقل �أي مبالغ قائمة ل�صالح ح�ساب �صرف بنك الت�صدير واال�سترياد الأمريكي �إلى ح�ساب ال�صرف اخلارجي.
1818حساب فائض حقوق الملكية القابض
 1 118 18القيود لصالح حساب فائض حقوق الملكية القابض

فيما يتعلق بالأحكام اخلا�صة بتقا�سم �صايف �إيرادات ما قبل االكتمال يف اتفاقية الأحكام العامة� ،ستنقل �صدارة مبالغ من ح�ساب الإيرادات اخلارجي
وح�ساب الإيرادات املحلي حل�ساب فائ�ض حقوق امللكية القاب�ض ح�سب �شروط اتفاقية احل�سابات.
 1 118 18السحب من حساب فائض حقوق الملكية القابض

�إلى املدى املطلوب مبوجب �شروط اتفاقية الأحكام العامة ،ت�سحب �صدارة من ح�ساب فائ�ض حقوق امللكية القاب�ض ،يف تاريخ �سداد العموالت املنطبق ،مبلغ ًا
م�ساوي ًا ملبلغ التقا�سم لل�سداد امل�سبق الإلزامي والدفعة املبكرة على النحو املبني يف اتفاقية الأحكام العامة .بعد �أي عملية �سحب من هذا القبيل ،ف�إن �أي عمولة
م�ستحقة على مبلغ التقا�سم من تاريخ النقل ذي ال�صلة �إلى التاريخ الذي تقوم فيه �صدارة بال�سداد الإلزامي امل�سبق �أو الدفعة املبكرة وفقا ل�شروط اتفاقية
الأحكام العامة يتم نقلها حل�ساب الإيرادات اخلارجي.
1919حساب التوزيعات
 1 119 19إجراء القيود لصالح حساب التوزيعات

مع مراعاة تلبية �شروط معينة يف اتفاقية احل�سابات ،يجوز ل�صدارة �إجراء قيد ل�صالح ح�ساب التوزيعات فقط ما يلي:
(�أ)املبالغ املحولة وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
(ب)متح�صالت �أي ديون �شراء تكميلية.
(ج)�أي مبالغ متح�صالت الديون ذات الأولوية امل�ستخدمة يف ال�سداد املبكر لقرو�ض امل�ساهمني امل�ؤقتة وفق ًا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة.
(د)�أي مبالغ �أخرى ح�سبما يكون من املطلوب �أو امل�سموح به �إجراء قيدها ل�صالح ح�ساب التوزيعات وفق ًا لأى حكم �آخر من اتفاقية احل�سابات ووثائق
التمويل الأخرى.
يجوز ل�صدارة �أن حتفظ يف ح�ساب التوزيعات �أي عمولة مكت�سبة عن ر�صيد ح�ساب التوزيعات وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
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 1 119 19السحب من حساب التوزيعات

يجوز ل�صدارة يف �أي وقت �أن ت�سحب مبالغ قائمة ل�صالح ح�ساب التوزيعات لأي غر�ض من الأغرا�ض تختاره �صدارة ،مبا يف ذلك ،اختيار نقل هذه املبالغ
�إلى �أي ح�ساب �آخر.
 1 119 19شروط التوزيع

يحق ل�صدارة �أن تنقل فقط مبالغ من �أحد ح�سابات الإيرادات �إلى ح�ساب التوزيعات عقب ت�سليمها لوكيل الدائنني �شهادة ت�ؤكد �أنه متت تلبية كل من ال�شروط
التالية:
(�أ)حلول تاريخ اكتمال امل�شروع.
(ب)عدم وقوع وا�ستمرار �أي حادث تق�صري.
(ج)مع مراعاة الفقرة (هـ) �أدناه ،يف تاريخ من تواريخ ال�سحب املقرتح (تاريخ التوزيع املقرتح) ،قد مت متويل كل من ح�سابات امل�شروع (عدا ح�ساب
التوزيعات) �إلى امل�ستويات املطلوبة يف مثل هذا الوقت.
(د)قدمت �صدارة منوذج توزيع ال�شركة يو�ضح ما يلي:
�)1أن ن�سبة تغطية خدمة الدين الآجلة لكال فرتتي ال�ستة �أ�شهر القادمة من املتوقع �أال تقل عن . 1 :130
�)2أن ن�سبة تغطية خدمة الدين الرجعية لفرتة الـ � 12شهر ًا التي تنتهي يف اليوم الأخري من ال�شهر ال�سابق مبا�شرة لتاريخ التوزيع املقرتح ال تقل
عن (( )1 :130اختبار ن�سبة التوزيع).
و�أنه ال يوجد �أي نزاع وفق ًا لأحكام اتفاقية الأحكام العامة فيما يتعلق بهبوط ن�سبة تغطية خدمة الدين الرجعية �أو ن�سبة تغطية خدمة الدين الآجلة حتت ن�سبة
( ،1 :1.30منازعات ذات �صلة)� ،شريطة �أن تكون� ،إلى احلد الذي كان فيه ال�سبب احل�صري لعدم قدرة �صدارة على نقل الأموال من ح�ساب الإيرادات
حل�ساب التوزيعات راجع ًا �إلى نزاع ذي �صلة �أدى ال�ستخدام (حق حمجوز) و�إذا حدث يف �أعقاب حل النزاع ذي ال�صلة �أن قرر خبري م�ستقل �أنه مت الوفاء
باختبار ن�سبة التوزيع ،فعندئذ ف�إنه ب�شرط (�أ) عدم وقوع حادثة تق�صري� ،أو �أن حادث التق�صري غري م�ستمر ،و (ب) لي�س هنالك حادثة تق�صري حمتملة مما
ي�شار �إليها يف الفقرة ( 1-25عدم الدفع) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شامله .ي�سمح ل�صدارة مبمار�سة احلق املمنوع بعد تاريخ قرار اخلبري امل�ستقل ،دون
النظر �إلى �أي زيادة يف كمية التمويل مطلوبة وفقا للفقرة (هـ) �أدناه.
(هـ)�إذا كان تاريخ التوزيع املقرتح لي�س تاريخ �إعادة �سداد ،يتم متويل ح�ساب خدمة الدين كما يف تاريخ التوزيع املقرتح حتى م�ستويات احلد الأدنى
املحدد� ،شريطة �أن يكون ل�صدارة حق التوزيع يف �أو خالل:
(و)  30يوما بعد تاريخ ال�سداد ،مبلغا ي�ساوي ر�صيد ح�ساب التوزيعات املتاح للتوزيع يف تاريخ �إعادة ال�سداد ذلك.
(ز)�سبعة �أيام عمل من تلبية �صدارة لل�شروط املبينة يف هذا البند ،مبلغ ًا ي�ساوي ر�صيد ح�ساب التوزيعات التي كان متوفر ًا يف التاريخ الذي متت فيه
تلبية تلك ال�شروط.
(ح)لي�س هنالك مبالغ �أ�صلية م�ؤجلة قائمة (عدا عندما يكون مبلغ م�سا ٍو لأي مبلغ �أ�صلي م�ؤجل قد مت حجزه بالكامل يف ح�ساب خدمة الدين (بالإ�ضافة
�إلى اجلزء املعني من مبلغ التمويل)).
(ط)يف حال وقوع حادث تخريب �أو ما �شابهه مل تقم �صدارة بالت�أمني �ضده� ،إعادة حال الأجزاء املت�ضررة من جممع �صدارة �إلى حالتها الأ�صلية� ،أو
حتفظ ما هو الأقل من )1( :التكلفة التقديرية لال�ستعادة و ( )2املتح�صالت التي كان ل ُيح�صل عليها لو كان قد مت احل�صول على هذا الت�أمني.
2020الحسابات اإللزامية
 2 220 20إجراء القيود لصالح الحسابات اإللزامية

تقوم �صدارة ب�إجراء قيود ل�صالح احل�سابات الإلزامية مبالغ وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات� ،أو خالف ًا لذلك ح�سبما يقت�ضيه �أي قانون منطبق.
 2 220 20الحسابات اإللزامية

�ستقوم �صدارة ب�سحب مبالغ من احل�سابات الإلزامية وفقا لأي قانون منطبق.
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2121الحسابات األخرى
يجوز ل�صدارة بوا�سطة �إ�شعار �إلى بنك احل�ساب اخلارجي ،فتح و�صيانة وت�شغيل يف لندن �أو نيويورك ،ح�ساب �آخر واحد �أو �أكرث لل�صرف على دين التو�سعة
بالدوالر الأمريكي �أو ب�أي عملة �أخرى قابلة للتحويل بحرية ،وذلك ح�صري ًا على النحو املن�صو�ص عليه وفقا ل�شروط �أي دين تو�سعة يتعلق بتمويل �أو �إعادة
متويل (ح�سب مقت�ضى احلال) التطوير امل�سموح به� ،أو مرافق التو�سعة التي يتم متويلها من دين تو�سعة( ،ولكن لي�س غري ذلك) .ميكن حفظ ح�ساب �صرف
دين التو�سعة الإ�ضايف ك�ضمان لدائني التو�سعة ،فقط طاملا ي�ستفيد دائنو التو�سعة ه�ؤالء من �ضمان اكتمال التو�سعة.
يجوز ل�صدارة بوا�سطة �إ�شعار �إلى بنك احل�ساب اخلارجي ،فتح و�صيانة وت�شغيل يف لندن �أو نيويورك ،ح�ساب �آخر واحد �أو �أكرث لل�صرف على دين التو�سعة
بالدوالر الأمريكي �أو ب�أي عملة �أخرى قابلة للتحويل بحرية ،لغر�ض وحيد من �أجل متويل �أو �إعادة متويل (ح�سب مقت�ضى احلال) �أي تطوير م�سموح به �أو
مرفق تو�سعة ال يتم متويله من دين تو�سعة ،من �أجل نقل مبالغ �إليه من �أحد ح�سابات الإيرادات ح�سب املت�صور يف اتفاقية احل�سابات ،وفق ًا ل�شروط اتفاقية
احل�سابات ووثائق التمويل الأخرى وح�سب املطلوب �أو امل�سموح �إيداعه يف ح�ساب �صرف �آخر ،ح�سبما يكون من املطلوب �أو امل�سموح به �إجراء قيدها ل�صالح
ح�ساب �صرف الحق وفق ًا لأحكام اتفاقية احل�سابات ووثائق التمويل الأخرى.
 2 221 21إجراء قيود لصالح حسابات الصرف اإلضافية

فيما يتعلق بكل مرفق تو�سعة وتطوير م�سموح به� ،سوف تدفع �صدارة� ،أو تعمل على الدفع مبا�شرة �إلى ح�ساب ال�صرف الإ�ضايف ذي ال�صلة ما يلي:
(�أ)امل�ساهمات يف ر�أ�س مال �صدارة من خالل قرو�ض امل�ساهمني الثانوية و�/أو وم�ساهمي التو�سعة.
(ب)املبالغ امل�شار �إليها يف البند ( 2-24ح�سابات ال�صرف الأخرى) من اتفاقية احل�سابات.
(ج)املبالغ املتاحة للنقل لأي ح�ساب �صرف �إ�ضايف من ح�ساب التوزيعات �أو ح�ساب احتياطي خدمة الدين وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات ووثائق
التمويل الأخرى.
(د)الأموال املتاحة خالف ًا لذلك من امل�ساهمني �أو م�ساهمي التو�سعة فيما يتعلق ب�أي تطوير م�سموح به �أو �أي مرفق تو�سعة.
(هـ)يف حالة� )1( :أي ح�ساب �صرف دين تو�سعة فقط ،ا�ستخدامات �أي دين تو�سعة و ( )2ح�ساب �صرف الحق فقط وا�ستخدام �أي دين م�صروفات ر�أ�س
مالية �إ�ضافية ،ويف كل حالة �إلى احلد الذي تكون فيه �صدارة قد فتحت تلك احل�سابات وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
(و)�أي منقوالت من ح�ساب �أمانة على النحو الوارد يف الفقرة ( 7-24ح�سابات الأمانة) من اتفاقية احل�سابات.
 2 221 21السحوبات من حسابات المصروفات اإلضافية

يجوز ل�صدارة ان ت�سحب فقط مبالغ من ح�سابات امل�صروفات الإ�ضافية لأغرا�ض دفع ،عند اال�ستحقاق� )1( ،أي تكاليف تعديل/تو�سعة �أو ( )2نقل مبالغ �إلى
ح�ساب �صرف حملي �إ�ضايف �أو ( )3وفق ًا ل�شروط اتفاقية احل�سابات� ،أو �شروط �أي دين تو�سعة� ،أو �أي دين م�صروفات ر�أ�س مالية �إ�ضافية التي فتح احل�ساب
ذي ال�صلة بالن�سبة �إليها.
�إذا مت متويل تطوير م�سموح به� ،أو مرفق تو�سعة من دين تو�سعة ،ف�إن الأموال التي يف ح�ساب ال�صرف دين تو�سعة ،وح�ساب �صرف الإ�ضايف املحلي املقابل (�إن
وجد) بتاريخ اكتمال التو�سعة ،يتم �إيداعها بوا�سطة �صدارة يف ح�ساب الإيرادات اخلارجي ،وبعد هذا الإيداع يتم �إغالق ح�ساب ال�صرف الإ�ضايف وح�ساب
ال�صرف الإ�ضايف املحلي املقابل (�إن وجد).
�إذا مل يتم متويل التطوير امل�سموح به� ،أو مرفق تو�سعة من دين تو�سعة ،ف�إن الأموال املحفوظة يف ح�ساب �صرف الحق وح�ساب ال�صرف الإ�ضايف املحلي املقابل
(�إن وجد) ،بتاريخ االكتمال املادي وقبول العمل مبوجب عقد البناء ذي ال�صلة مع مقاول البناء املعني� ،سوف تودعها �صدارة يف ح�ساب الإيرادات اخلارجي،
وبعد هذا الإيداع يتم �إغالق ح�ساب ال�صرف الإ�ضايف وح�ساب ال�صرف الإ�ضايف املحلي املقابل (�إن وجد).
 2 221 21حسابات الصرف اإلضافي المحلي

يجوز ل�صدارة فتح و�صيانة وت�شغيل ح�سابات �صرف �إ�ضافية حملية داخل اململكة مق ّومة بالدوالر �أو الريال ال�سعودي م�صاحبة لأي ح�ساب �صرف دين
التو�سعة� ،أو ح�ساب �صرف الحق مت �إن�شا�ؤه وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
�أي ح�ساب �صرف �إ�ضايف حملي يجوز متويله من قبل �صدارة فقط مببالغ من ح�ساب ال�صرف الإ�ضايف املقابل .يجب �أال تتجاوز املبالغ يف �أي ح�ساب �صرف
حملي �إ�ضايف املبلغ الذي تقدر �صدارة �أنه �ضروري لت�سديد تكاليف التعديل/التو�سعة الواجبة الدفع يف اململكة خالل الـ  30يوم ًا القادمة.
يجوز �سحب الأموال املوجودة يف ح�ساب ال�صرف الإ�ضايف املحلي فقط لغر�ض متويل تكاليف التعديل/التو�سعة الواجبة الدفع داخل اململكة� ،أو للنقل �إما �إلى
ح�ساب ال�صرف الإ�ضايف املقابل ،يف �أي وقت� ،أو حل�ساب الإيرادات اخلارجي ،عند �إغالق ح�ساب ال�صرف الإ�ضايف املقابل ،كما هو مو�ضح �أعاله.
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2222حسابات األمانة
يجوز ل�صدارة فتح و�صيانة وت�شغيل ح�سابات �أمانة ،فقط بغر�ض تلقي متح�صالت �إ�صدارات الأ�سواق املالية ،مبا يف ذلك �أي �سندات (ولكن با�ستثناء �أي
�صكوك) م�سموح بها وفق �أحكام وثائق التمويل ،ومبقت�ضى �شروط ذلك الإ�صدار (وي�شار �إلى كل منها بـ "ح�ساب الأمانة").
قبل االفراج عن متح�صالت من ح�ساب �أمانة ،ف�إن �أي من مقدمي مثل هذه املديونية املالية ،له حق الرجوع فقط على متح�صالت ح�ساب الأمانة ذي ال�صلة
بالن�سبة �إلى املبالغ املوجودة فيه .ولي�س له �أي حقوق �أخرى يف الرجوع على �صدارة بالن�سبة �إلى �أي مبالغ مما ذكر .يتم نقل �أي متح�صالت مفرج عنها من
ح�ساب �أمانة حل�ساب ال�صرف اخلارجي �أو ح�ساب الإيرادات اخلارجي �أو ح�ساب �صرف دين تو�سعة� ،أو ح�ساب �صرف الحق� ،أو ،يف حالة �أي دين ا�ستبدايل،
لت�سديد مل�شارك التمويل املعني ذي الأولوية (مع اخل�ضوع لأحكام املديونية املالية املذكورة وللمدى امل�سموح به مبوجبها).
لن يكون لأي من م�شاركي التمويل ذوي الأولوية (عدا مقدمي املديونية بالن�سبة �إلى �إ�صدارات الأ�سواق املالية مما ذكر) �أي حقوق (�سواء عن طريق الأثقال
�أو غري ذلك) على �أي مبالغ قائمة ل�صالح �أي ح�ساب �أمانة مذكور.
2323حسابات الصرف على السندات
يجوز ل�صدارة بعد توجيه �إ�شعار لبنك احل�ساب اخلارجي ،فتح واالحتفاظ بـ وت�شغيل ح�ساب �أو �أكرث من ح�سابات ال�صرف على ال�سندات يف لندن �أو نيويورك
بالدوالر �أو ب�أي عملة �أخرى قابلة للتحويل بحرية وفقط على النحو املن�صو�ص عليه وفقا ل�شروط �أي عقد �سندات فيما يتعلق بتمويل �أو �إعادة متويل ،ح�سبما
يقت�ضيه احلال� ،أعمال تطوير م�سموح بها �أو مرفق تو�سعة يتم متويلها من متح�صالت �أي �سندات.
وميكن حجز ح�ساب �صرف ال�سندات ك�ضمان من �أمني حفظ ال�سندات (نيابة عن حملة ال�سندات) وذلك فقط طاملا كان �أمني حفظ ال�سندات ي�ستفيد من
�أي �ضمان �إكمال ال�سندات.
2424حسابات المصدر
�سوف لن تقوم �صدارة و�سوف لن ت�سمح �أو تعمل على القيام ب�أي دفعة �سواء من �أحد ح�سابات امل�شروع �أو غريه ،لأي من ح�سابات امل�صدر ،وال تقوم وال
تعمل على القيام ب�سحب �أي مبالغ من �أي ح�ساب من ح�سابات امل�صدر ،عدا ما يتم وفق ًا ل�شروط وثائق التمويل ووثيقة م�صدر ال�صكوك ذات العالقة والتي
االحتفاظ بها مبوجبها.
2525حادث التقصير (اإلخالل)
 2 225 25وقوع حادث تقصير

مع مراعاة �أحكام اتفاقية احل�سابات ،عند وقوع حادث تق�صري وتقدمي �إ�شعار منع ،ت�ستخدم جميع املبالغ املودعة يف ح�سابات امل�شروع بوا�سطة بنك احل�ساب
(والذي يعمل بناء على تعليمات وكيل الدائنني وفق ًا ل�شروط اتفاقية الدائنني) كالتايل:
(�أ)نحو ت�سديد �أي مبالغ م�ستحقة بخ�صو�ص �أي دين ذي �أولوية.
(ب)نحو ت�سديد �أي مبلغ �آخر كما هو مت�صور يف اتفاقية احل�سابات� ،أو كما يقرر خالف ذلك عمال يف اتفاقية الدائنني.
(ج)لإجراء عمليات �سحب من ح�سابات امل�شروع و�إجراء دفعات بني ح�سابات امل�شروع ،و�سحب لأي دعم ائتماين مقبول� ،أو ت�صفية �أي ا�ستثمارات
م�سموح بها (مبا يف ذلك ممار�سة �أي من �صالحيات �صدارة فيما يتعلق بهذه اال�ستثمارات امل�سموح بها)� ،أي مبالغ يتم ا�ستالمها من �أمني �أو وكيل
ال�ضمان اخلارجي بعد �سحب اي دعم �إئتماين مقبول �سيتم دفعه يف ح�ساب �إحتياطي خدمة الدين �أو ح�ساب احتياطي ال�صيانة (ح�سبما تكون عليه
احلالة) يف �أقرب وقت بعد ا�ستالم مثل هذه املبالغ من قبل �أمني �أو وكيل ال�ضمان اخلارجي.
 2 225 25لزوم عدم سحب أموال خالل حادث التقصير

مع اخل�ضوع لأحكام اتفاقية احل�سابات ،وبعد وقوع حادث التق�صري وتقدمي �إ�شعار منع تنفيذ ،لن يحق ل�صدارة بدون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة
من وكيل الدائنني ،ب�سحب �أي �أموال من �أي من ح�سابات امل�شروع� ،أو تتعامل ب�أي �شكل من الأ�شكال مع هذه الأموال� ،أو تطلب من بنك احل�ساب التعامل مع
�أي دعم ائتماين مقبول �أو ا�ستثمارات م�سموح بها.
 2 225 25عمليات السحب المسموح بها خالل حادثة التقصير

�إال �إذا مت �إ�صدار �إ�شعار منع التنفيذ ،لن يتم منع نقل الأموال من ح�سابات الإيرادات وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
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إشعار منع التنفيذ أو رفع المنع

�سيقوم وكيل الدائنني بت�سليم �أي �إ�شعار منع �أو �أي �إ�شعار رفع املنع لكل بنك ح�ساب ،ولكل وكيل �ضمان ،و�صدارة ،وعلى كل بنك ح�ساب �أن يلتزم بالأحكام
املتعلقة بذلك عند ا�ستالم الإ�شعار.
2626االستثمارات المسموح بها
يحق ل�صدارة� ،أداء عمليات ا�ستثمارية م�سموح بها ،وحيازتها ونقلها وفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
ي�شرتط لل�سماح باال�ستثمار� ،أن ت�ضمن �صدارة �أن ذلك اال�ستثمار امل�سموح به خا�ضع لأعباء ل�صالح وكيل ال�ضمان ذي ال�صلة.
2727تغيير األطراف
ال يجوز ل�صدارة �أو بنوك احل�سابات التنازل عن �أو نقل �أو جتديد �أو الت�صرف خالف ًا لذلك بكل �أو �أي من حقوقهم �أو منافعهم �أو التزاماتهم مبوجب اتفاقية
دون موافقة خطية م�سبقة من وكيل الدائنني (عدا من �أجل �إن�شاء �أو تنفيذ ال�ضمان وفقا لوثائق التمويل).
 2828القانون الحاكم
تخ�ضع اتفاقية احل�سابات ،و�أي التزامات غري تعاقدية نا�شئة عنها �أو تتعلق بها �إلى القانون االجنليزي وتف�سر مبوجبه.
2929التنفيذ
تنطبق �أحكام التنفيذ الواردة يف اتفاقية الدائنني ،مع تغيري التفا�صيل كما لو مت بيانها بالكامل يف اتفاقية احل�سابات.

د� .ضمانات االكتمال
ضمان االكتمال األولي من داو األوروبية

1.1األطراف
داو الأوروبية ،و�أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي.
2.2المستفيدون
امل�ستفيدون من �ضمان الوكيل ،وامل�ستفيدون من �ضمان الدائنني.
3.3الضمان
مع مراعاة �أحكام معينة يف �ضمان االكتمال الأويل من داو الأوروبية ،ت�ضمن داو الأوروبية �ضمان ًا غري م�شروط ،وال رجعة فيه لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي
(وبالنيابة عن نف�سها وامل�ستفيدين من ال�ضمان)� ،أن ت�سدد خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ ا�ستالم مطالبة خطية من �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي
(مت�صرف ًا بناء على تعليمات من وكيل الدائنني) مبلغ ًا ي�ساوي:
(�أ)االلتزامات امل�ضمونة امل�ستحقة والواجبة ال�سداد يف كل تاريخ ي�صبح فيه �أي من هذه االلتزامات امل�ضمونة م�ستحقة وواجبة ال�سداد.
(ب)االلتزامات امل�ضمونة بعد وقوع حادث تق�صري �أ�سا�سي مل تتم معاجلته خالل الفرتات التالية:
)1يف حال حادث تق�صري �أ�سا�سي يتعلق مبلكية �صدارة ،خالل  60يوم ًا من تاريخ وقوع مثل ذلك احلادث.
)2يف حال حادث تق�صري �أ�سا�سي يتعلق بـ�( :أ) عدم م�شروعية عدم �صحة وثائق التمويل امل�شرتكة( ،ب) �إع�سار �صدارة� ،أو (ج) �إع�سار �أرامكو
ال�سعودية ،خالل  90يوما اعتبار ًا من و�شام ًال تاريخ وقوع مثل ذلك احلادث.
)3يف حال حادث تق�صري �أ�سا�سي يتعلق بتدخل احلكومة ،خالل  180يوم ًا اعتبار ًا من و�شام ًال تاريخ وقوع مثل ذلك احلادث.
(ج)االلتزامات امل�ضمونة بعد وقوع حادث تق�صري �أ�سا�سي مل تتم الإ�شارة �إليه يف الفقرة (ب) �أعاله.
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4.4التعويض
مع اخل�ضوع لأحكام معينة يف �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية ،توافق داو الأوروبية موافقة غري م�شروطة ،وال رجعة فيها (بو�صفها �صاحبة االلتزام
الرئي�سي ،ولي�ست فقط �ضامنة) ،ب�ضمان كل م�ستفيد من ال�ضمان ،بعد ا�ستالمها مطالبة خطية  ،عن �أي خ�سارة مت تكبدها من قبل �أي م�ستفيد من �ضمان
ممن ذكروا ناجمة عن كون �أو �أ�صبح �أي التزام م�ضمون باط ًال �أو قاب ًال للإبطال �أو غري قابل للتنفيذ� ،أو غري نافذ لأي �سبب مهما كان� ،إال �أنه لن يتجاوز
�إجمايل م�سئوليات داو الأوروبية جتاه كل م�ستفيد من ال�ضمان يف جممله الن�سبة املعنية من االلتزامات امل�ضمونة ،والتي كان يحق للم�ستفيد من ال�ضمان �أن
ي�سرتجع من �صدارة باملجموع يف تاريخ تلك املطالبة ،لو مل تكن �أو ت�صبح االلتزامات امل�ضمونة ذات ال�صلة باطلة �أو قابلة للإبطال �أو غري قابلة للتنفيذ �أو
غري نافذة �ضد �صدارة.
5.5أوقات الدفع
�إذا مل ين�ص �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية على ت�سديد دفعة معينة يف تاريخ معني ،ف�إن تلك الدفعة ت�صبح م�ستحقة خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ
ت�سليم �إ�شعار خطي من �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي (مت�صرف ًا بناء على تعليمات من الدائنني) لداو الأوروبية.
6.6المطالبات
يف حال ا�ستمرار وقوع حادث تق�صري يتعلق ب�إع�سار داو:
(�أ)ت�صبح االلتزامات امل�ضمونة م�ستحقة وواجبة ال�سداد تلقائيا.
(ب)لن يكون مطلوب ًا من �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي تقدمي �أي مطالبة على �ضامني االكتمال وفق ًا للبند ( 1-2ال�ضمان) ل�ضمان االكتمال الأويل
لداو الأوروبية فيما يتعلق بالن�سبة ذات ال�صلة من االلتزامات امل�ضمونة.
(ج)ت�صبح الدفعات مبوجب �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية م�ستحقة تلقائيا يف يوم العمل اخلام�س بعد تاريخ وقوع حادث تق�صري من هذا
القبيل ،ما مل تكن الدفعة املتعلقة بهذا االلتزام قد �سددت بوا�سطة �صدارة وفقا لوثائق التمويل.
�إذا قدم �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي مطالبة خطية ل�ضامني االكتمال مبوجب البند ( 1-2ال�ضمان) والبند ( 2-2التعوي�ض) ل�ضمان االكتمال الأويل لداو
الأوروبية ،فيما يتعلق ب�أي ن�سبة ذات �صلة من االلتزامات امل�ضمونة ،يجب�( :أ) �إر�سال ن�سخة من هذا املطالبة �إلى �ضامني االكتمال الآخرين ،و(ب) تقدمي
مطالبة خطية (مع ن�سخة �إلى داو الأوروبية) �إلى �ضامني االكتمال الآخرين (عدا �شركة داو ك�ضامن مبوجب �ضمان اكتمال داو الثانوي) مبوجب �ضمان
االكتمال املعني الذي يتعلق بح�صتهم ذات ال�صلة .وعدم االمتثال ملا �سبق ذكره يجعل املطالبة �ضد داو الأوروبية غري نافذة �إلى حني ا�ستيفاء هذه املتطلبات.
يعترب املبلغ املحدد يف مطالبة يقدمها �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي وفقا ل�ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية �أنه مبلغ الن�سبة ذات ال�صلة من �أي التزام
م�ضمون� ،أو املبلغ امل�ستحق من داو الأوروبية ،يف حال عدم وجود غ�ش �أو خط�أ وا�ضح ،دلي ًال مبدئي ًا على �أن املبلغ امل�ستحق �أ�صبح م�ستحق ًا وواجب ال�سداد.
7.7محدودية المبالغ
يجب �أال يتجاوز احلد الأق�صى للمبلغ القابل لال�سرتداد من داو الأوروبية يف �أي وقت الن�سبة ذات ال�صلة من االلتزامات امل�ضمونة يف تاريخ �أي مطالبة مبوجب
�ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية ناق�ص ًا جمموع كل املبالغ التي دفعتها داو الأوروبية مبوجب �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية يف �أو بعد هذا التاريخ.
لن تكون داو الأوروبية م�سئولة عن �أي مبلغ مطالب به �ضد �ضامن اكتمال �آخر ب�سبب ف�شل هذا الأخري يف الت�سديد بعد تقدمي مطالبة �سداد �أو وفقا لأحكام
�ضمان االكتمال ذي �صلة.
8.8اإلنهاء
مع مراعاة الأحكام التي تتعلق بتجنب املدفوعات (انظر �أدناه) ،تنتهي تلقائي ًا التزامات داو الأوروبية مبوجب �ضمان االكتمال الأويل لداو يف التاريخ الأدين
حلدوث �أي مما يلي:
(�أ)تاريخ اكتمال امل�شروع.
(ب)الت�سديد الكامل من قبل �صدارة للمديونية ذات الأولوية.
(ج)ت�سديد احلد الأق�صى ملجموع م�سئولية داو الأوروبية بالكامل.
(د)توقيع �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي �إبراء ذمة داو الأوروبية خطي ًا من التزاماتها مبوجب �ضمان االكتمال الأويل لداو.
(هـ)تاريخ خروج داو.
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9.9العموالت
�أي مبلغ تدين به داو الأوروبية لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي مبوجب �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية والذي مل ي�سدد (و�إلى احلد الذي مل ت�سدد
فيه العمولة ذات ال�صلة بهذا املبلغ بوا�سطة املدينني وفق ًا لوثائق التمويل) يجب �أن يحمل عمولة مبعدل التخلف عن ال�سداد ،وي�ستحق ال�سداد من قبل داو
الأوروبية خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ الطلب املقدم �إليها ح�سب الأ�صول من �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي.
1010إبطال الدفعات
يف حالة الإع�سار �أو غري ذلك� ،أي �إفراج �أو �إبراء ذمة �أو �أي ترتيب �آخر فيما يتعلق ب�أي التزام م�ضمون �أو �أي �ضمان قد يحوزه �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي
عن ذلك االلتزام امل�ضمون ا�ستناد ًا �إلى �أي دفعة �أو ت�صرف �آخر يتم �إبطاله �أو يجب �إعادة �سداده ،وذلك عند الإع�سار �أو خالف ًا لذلك ،فعندئذ يظل �ضمان
االكتمال الأويل لداو الأوروبية م�ستمر ًا وفقا لأحكامه ،كما لو �أن االفراج �أو الإبراء �أو الرتتيب الآخر املذكور مل يتم �إعطاءه �أو �إ�صداره فيما يتعلق بالدفعات
املبطلة �أو املعاد �سدادها �أو غري ذلك من الت�صرفات .
1111حق الرجوع الفوري
لي�س على �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي �أي التزام يف ممار�سة �أو تنفيذ �أي حقوق �أخرى �أو �ضمانات قد تكون له �أو قد يحوزها فيما يتعلق بااللتزامات
امل�ضمونة قبل ممار�سة �أي من احلقوق املمنوحة له بوا�سطة �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية� ،أو مبوجب �أي قانون منطبق يف �سعيه ال�سرتداد املبالغ
امل�ستحقة من �صدارة� ،أو �أي �شخ�ص �آخر له فيما يتعلق بااللتزامات امل�ضمونة.
1212التنازل عن الدفوع
مع اخل�ضوع لأحكام معينة يف �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية ،ف�إن التزامات داو الأوروبية الواردة يف �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية � ،أو �أي
من حقوقها وال�صالحيات وو�سائل اجلرب املتاحة لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي مبوجب �ضمان االكتمال الأويل املقدم لداو الأوروبية� ،أو مبوجب �أي قانون
منطبق ،ال ميكن الإبراء منها� ،أو �إ�ضعافها �أو التاثري عليها بوا�سطة ما يلي:
(�أ)ت�صفية� ،أو حل� ،أو الإدارة الق�ضائية على �أو �إعادة تنظيم �صدارة �أو �أي �شخ�ص �آخر� ،أو �أي تغيري يف الو�ضع �أو الوظيفة� ،أو امللكية �أو ال�سيطرة
بالن�سبة ل�صدارة �أو �أي �شخ�ص من هذا القبيل.
(ب)عدم �شرعية� ،أو عدم �صحة �أو عدم نفاذ �أي من االلتزامات امل�ضمونة �أو �أي �ضمان يف حوزة �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي.
(ج)منح �أو االتفاق على �أي مهلة زمنية �أو �أي نوع من �أنواع الت�ساهل:
�)1إلى �أو مع �صدارة �أو �أي �شخ�ص �آخر فيما يتعلق بااللتزامات امل�ضمونة �أو �أي منها.
)2فيما يتعلق ب�أي �ضمان بحوزة �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي بذلك ال�صدد.
)3مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات مبوجب �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية� ،أي تعديل �أو �أي تغيري �أو �إعفاء �أو �إفراج عن االلتزامات امل�ضمونة،
�أو �أي منها� ،أو �أي �ضمان بحوزة �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي يتعلق بذلك.
�)4أي �إخفاق كلي �أو جزئي يف �أخذ �أو �إنفاذ �أي �ضمان �أو كفالة �أخرى من املقرتح �أخذها فيما يتعلق بااللتزامات امل�ضمونة �أو �أي واحد منها.
�)5أي ف�شل كلي �أو جزئي يف حتقيق قيمة �أي �ضمان بحوزة �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي يتعلق بااللتزامات امل�ضمونة� ،أو �أي منها � ،أو �أي �إفراج
�أو �إبراء �أوتبادل �أو ا�ستبدال بالن�سبة �إلى ذلك.
)6دون امل�سا�س بالبند ( 6-2الإنهاء) من �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية� ،أي فعل �أو حدث �أو �إغفال قد ي�ؤدي �إلى الإبراء �أو �إلى �إ�ضعاف �أو
الت�أثري على �أي من التزامات �ضامني االكتمال� ،أو �أي من احلقوق وال�صالحيات وو�سائل اجلرب املتاحة لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي بوا�سطة
�ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية� ،أو مبوجب �أي قانون منطبق.
1313عدم المنافسة
مع مراعاة �أحكام معينة يف �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية ،وقبل التاريخ الذي يتم فيه نهائي ًا وبال رجعة الوفاء باملديونية ذات الأولوية بالكامل:
(�أ)ال يحق للأطراف ال�ضامنة لالكتمال �أن متار�س �أي حق قد يعود لداو الأوروبية عن طريق امل�ساهمة� ،أو التعوي�ض� ،أو حل حمل �أو غري ذلك بالن�سبة
لاللتزامات امل�ضمونة يف التناف�س مع �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي �أو �أي من م�ستفيدي ال�ضمان� ،إال �إذا طلب ذلك �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي
و�إلى املدى الذي طلبه ،وبالطريقة وال�شروط التي يحددها.
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(ب)حتتفظ داو الأوروبية ب�أي �أموال �أو حقوق �أو �ضمانات حتوزها �أو التي تلقتها نتيجة ملمار�سة �أي حقوق من هذا القبيل (حتى التاريخ الذي يتم فيه
الوفاء نهائيا بكل دين ذي �أولوية بالكامل ال رجعة فيه ،ودون امل�سا�س بحقوق داو الأوروبية كدائن من الدائنني امل�ساهمني مبوجب الت�سهيالت
ذات الأولوية) بالنيابة عن �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي ال�ستخدامها وفق ًا لأي م�س�ؤولية على داو الأوربية مبوجب �ضمان االكتمال الأويل لداو
الأوروبية ،كما لو كانت هذه الأموال� ،أو احلقوق� ،أو ال�ضمانات بحوزة� ،أو تلقاها �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي مبوجب �ضمان االكتمال الأويل
املقدم من داو الأوروبية كما لو كانت تلك الأموال �أو احلقوق �أو ال�ضمانات يحوزها �أو تلقاها �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي مبوجب �ضمان االكتمال
الأويل لداو الأوربية.
1414التعهدات والضمانات
تقدم داو الأوروبية ت�أكيدات و�ضمانات معينة لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي يف تاريخ �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية ،وت�شمل هذه البيانات وال�ضمانات
ما يلي بالن�سبة �إلى:
(�أ)و�ضعها ك�شركة و�صالحيتها ك�شركة.
(ب)�إبرام وتوقيع ح�سب الأ�صول وثائق التمويل التي هي طرف فيها.
(ج)ال�صالحية القانونية اللتزاماتها.
(د)لي�س عليها ح�سومات �أو ا�ستقطاعات مطلوبة.
(هـ)ترتيب التزاماتها على �أ�سا�س الت�ساوي مبوجب �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية.
(و)لي�س عليها دعاوى ق�ضائية قائمة �أو مهدد بها.
(ز)لي�س عليها تقدمي �أي طلبات تتعلق بال�ضريبة �أو �ضريبة ختم.
(ح)م�ساهمتها يف �صدارة.
(ط)لي�س لديها موافقات حكومية معلقة.
(ي)عدم تورطها يف �أعمال غري الئقة �أو ممنوعة.
(ك)عدم التعار�ض يف �إبرام وت�سليم و�أداء �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية مع القانون املعمول به� ،أو وثائق داو الأوروبية الت�أ�سي�سية� ،أو �أي من
االتفاقات التي يف كل حالة هي طرف فيها.
(ل)مل تقدم �أي دفعات غري الئقة �أو ممنوعة.
يتوجب على داو الأوروبية �أن تكرر يف تاريخ كل �سحب مبوجب الت�سهيالت الأولية ،ويف كل تاريخ دفع �أي عمولة ،التعهدات وال�ضمانات املتعلقة بـ (�أ) و�ضعها
ك�شركة و�صالحيتها ك�شركة( .ب) ال�صالحية القانونية اللتزاماتها( .ج) ترتيب التزاماتها على قدم امل�ساواة مبوجب �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية.
(د) عدم وجود طلبات �ضريبة �إيداعية �أو �ضريبة دمغة مطلوبة( .هـ) وعدم وجود تعار�ض يف �أداء �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية مع القانون املعمول
به ،ووثائقها الت�أ�سي�سية �أو �أي اتفاقات هي طرف فيها( .و) عدم تقدميها لأي دفعات غري الئقة �أو ممنوعة .و(ز) عدم تورطها يف �أعمال غري الئقة �أو غري
م�شروعة.
1515تغطية الضرائب
ت�سدد داو الأوروبية جميع املدفوعات املتوجبة عليها مبوجب �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية دون �أي ح�سومات �ضريبية ،ما مل ي�ستد ِع القانون املنطبق
ح�سم ال�ضرائب.
مع مراعاة �أحكام معينة يف �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية� ،إذا كان مطلوب ًا من داو الأوروبية �إجراء ح�سم �ضريبي مبوجب القانون املعمول ،ف�إنه �سيتم
زيادة مقدار الدفعة امل�ستحقة من داو الأوروبية مبوجب �ضمان االكتمال الأويل املقدم لداو الأوروبية مبقدار ي�ساوي (بعد �إجراء ح�سم ال�ضرائب) مبلغ
الدفعة امل�ستحقة لو مل يكن هنالك ح�سم �ضريبة.
1616وسائل جبر الضرر واإلعفاءات
ال يعترب �أي �إخفاق �أو ت�أخري من جانب �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي يف ممار�سة �أي حق �أو و�سيلة جرب �ضرر مبوجب �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية
�إعفا ًء منه ،وال مينع ممار�سة فردية �أو جزئية لأي من تلك احلقوق �أو و�سائل جرب ال�ضرر �أو غريها من ممار�سة �أي حق �أو عالج �آخر.
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1717تعويض فروقات العملة
تع ّو�ض داو الأوروبية �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي عن �أي خ�سارة يتم تكبدها �أو حتملها نتيجة وجود �أي تباين بني �أ�سعار �صرف العمالت� ،إذا كان يتوجب
التحويل من عملة �إلى �أخرى لأي مبلغ م�ستحق من داو الأوروبية مبوجب �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية� ،أو �أي �أمر� ،أو حكم ي�صدر فيما يتعلق بهذا
ال�ضمان.
1818النقل والتنازل
ال يجوز لداو الأوروبية �أن تنقل �أو تتنازل عن حقوقها والتزاماتها مبوجب �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية.
يجوز لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي نقل �أو التنازل عن حقوقه والتزاماته (كليا �أو جزئيا) مبوجب �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية� ،إلى �أي �شخ�ص
يت�صرف خلف ًا له وجوهري ًا بذات �صفة �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي بالنيابة عن امل�ستفيدين من ال�ضمان دون احل�صول على موافقة من داو الأوروبية.
1919القانون الحاكم
يخ�ضع �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية وجميع االلتزامات غري التعاقدية النا�شئة عنه� ،أو املتعلقة به ،للقانون االجنليزي ويف�سر وفقا لذلك القانون.
2020حل المنازعات
حماكم اجنلرتا لديها االخت�صا�ص احل�صري حلل �أي نزاع ين�ش�أ عن �أو فيما يتعلق ب�ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية.
ضمان االكتمال من قبل أرامكو السعودية

يحتوي �ضمان االكتمال من قبل �أرامكو ال�سعودية على �شروط ت�شابه �شروط �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية ،با�ستثناء ما يتعلق مبا يلي:
2121األطراف
�أرامكو ال�سعودية و�أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي.
2222أوقات الدفع
�إذا مل ين�ص �ضمان االكتمال من قبل �أرامكو ال�سعودية على ت�سديد مبلغ معني بتاريخ معني ،ف�إن تلك الدفعة ت�صبح م�ستحقة خالل ثمانية �أيام عمل من تاريخ
ت�سليم �إ�شعار خطي بطلبها.
2323اإلنهاء
ال ت�شمل �أحكام الإنهاء مبوجب �ضمان االكتمال من قبل �أرامكو ال�سعودية تاريخ خروج داو.
2424التعهدات والضمانات
با�ستثناء ما يرد �أدناه ،تقدم �أرامكو ال�سعودية نف�س التعهدات وال�ضمانات لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي كما وردت يف �ضمان االكتمال الأويل من داو
الأوروبية.
تخ�ضع التعهدات وال�ضمانات لل�شروط املبينة �أدناه:
(�أ)ال�صالحية القانونية اللتزاماتها ،وذلك وفق ًا للرتجمة �إلى اللغة العربية بوا�سطة مرتجم مرخ�ص يف اململكة.
(ب)عدم وجود ح�سومات �أو اقتطاعات( ،ما عدا ن�سبة اال�ستقطاع ال�ضريبي احلالية ( )٪5التي تط ّبق حالي ًا على بع�ض الدفعات امل�ستحقة للأطراف
املقيمة خارج اململكة).
(ج)ال توجد دعاوى ق�ضائية فعلية �أو مهدد بها قد تكون لها فر�صة معقولة للنجاح ،و�إذا �صدر قرار �سلبي ب�ش�أنها ،فقد يكون من املعقول توقع �أن يكون
لها ت�أثري �سلبي ملمو�س.
(د)تقدم �أرامكو ال�سعودية �أي�ضا تعهدات و�ضمانات �إ�ضافية بالن�سبة ملا يلي:
�.1أن توقيعها ل�ضمان االكتمال من قبل �أرامكو ال�سعودية ي�ش ّكل عم ًال خا�ص ًا وجتاري ًا ،تقوم ب�أدائه لأغرا�ض خا�صة.
.2ال حق يف احل�صانة من الدعاوى� ،أو تنفيذ الأحكام� ،أو احلجز� ،أو الأحكام الق�ضائية� ،أو غريها من الإجراءات القانونية.
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يتوجب على �أرامكو ال�سعودية �أن تعيد يف تاريخ كل �سحب مبوجب املديونية الأولية ذات الأولوية (غري ال�سندات وال�صكوك) ،ويف كل تاريخ ت�سدد فيه �أي
عمولة ،تكرار التعهدات وال�ضمانات كما هو احلال بالن�سبة �إلى داو الأوروبية مبوجب �ضمان االكتمال الأويل من داو الأوروبية� .إ�ضافة �إلى ذلك تقوم �أرامكو
ال�سعودية بتكرار التعهدات وال�ضمانات ذات ال�صلة بعدم حقها يف احل�صانة من الدعاوى� ،أو تنفيذ الأحكام� ،أو احلجز� ،أو الأحكام الق�ضائية� ،أو غريها من
الإجراءات القانونية.
ضمان االكتمال الثانوي من داو

يحتوي �ضمان االكتمال الثانوي لداو على �شروط ت�شابه �شروط �ضمان االكتمال الأويل املقدم من داو الأوروبية� ،إال على النحو املبني �أدناه:
2525األطراف
داو و�أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي.
2626الضمان
مع اخل�ضوع لأحكام معينة يف �ضمان االكتمال الثانوي من داو ،ت�ضمن داو �ضمان ًا غري م�شروط وغري قابل للنق�ض لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي (بالأ�صالة
عن نف�سها وبالنيابة عن امل�ستفيدين من ال�ضمان)� ،أن ت�سدد خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ ا�ستالم مطالبة خطية من �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي
(مت�صرف ًا بناء على تعليمات من وكيل الدائنني) �إلى �شركة داو ،االلتزامات امل�ضمونة امل�ستحقة والواجبة الدفع يف ذلك التاريخ.
2727التعويضات
مع اخل�ضوع لأحكام معينة يف �ضمان االكتمال الثانوي من داو ،توافق �شركة داو موافقة غري م�شروطة وغري قابلة للنق�ض (بو�صفها �صاحبة التزام الأ�صلي)
بتعوي�ض كل م�ستفيد من ال�ضمان بعد ا�ستالمها مطالبة خطية منه ،عن �أي خ�سارة تكبدها ذلك امل�ستفيد من ال�ضمان نتيجة كون �أو �أ�صبح �أي التزام م�ضمون
باط ًال �أو قاب ًال للإبطال �أو غري قابل التنفيذ �أو غري نافذ لأي �سبب مهما كان �ضد داو الأوروبية� ،إال �أنه لن يزيد �إجمايل م�سئولية �شركة داو جتاه كل امل�ستفيد
من ال�ضمان جماعي ًا مبلغ االلتزامات امل�ضمونة التي كان ليحق مل�ستفيد ال�ضمان �أن ي�سرتجع من داو الأوروبية باملجموع يف تاريخ تلك املطالبة ،لو مل تكن �أو
ت�صبح االلتزامات امل�ضمونة ذات ال�صلة باطلة� ،أو قابلة للإبطال� ،أو غري قابلة للتنفيذ� ،أو غري نافذة �ضد داو الأوروبية.
2828المطالبات
�إذا وقعت وا�ستمرت حادثة تق�صري يتعلق ب�إع�سار داو:
(�أ)ت�صبح التزاماتها امل�ضمونة م�ستحقة وواجبة ال�سداد تلقائيا.
(ب)لن يكون مطلوب ًا من �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي تقدمي �أي مطالبة ل�ضامني االكتمال مبوجب ال�ضمان امل�شار �إليه عاليه فيما يتعلق بااللتزامات
امل�ضمونة.
(ج)ت�صبح الدفعات مبوجب �ضمان االكتمال الثانوي من داو م�ستحقة تلقائيا يف يوم العمل الثالث بعد التاريخ الذي يجب فيه على داو الأوروبية �سداد
املبالغ امل�ستحقة وفق ًا للبند �( 4-2أ) (( )3املطالبات) ،ل�ضمان االكتمال الأويل من داو الأوروبية ما مل تكن داو الأوربية قد قامت ب�سداد تلك
الدفعات و�إلى املدى الذي قد قامت به فيه.
�إذا قدم �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي مطالبة خطية ل�ضامني االكتمال مبوجب البند ( 1-2ال�ضمان) والبند ( 2-2التعوي�ض) ل�ضمان االكتمال الأويل
املقدم من داو الأوروبية ،فيما يتعلق بااللتزامات امل�ضمونة ،يجب�( :أ) �إر�سال ن�سخة من هذه املطالبة �إلى �ضامني االكتمال الآخرين .عدم االمتثال ملا �سبق
ذكره يجعل املطالبة غري نافذة �ضد �شركة داو �إلى حني ا�ستيفاء هذه ال�شروط.
يعترب املبلغ املحدد يف املطالبة الذي قدمه �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي وفقا ل�ضمان االكتمال الثانوي من داو وكذلك �أي مبلغ لأي التزام م�ضمون� ،أو املبلغ
امل�ستحق من �شركة داو مبوجب هذا الأخري ،يف حال عدم وجود غ�ش �أو خط�أ وا�ضح ،دلي ًال مبدئي ًا لكون ذلك املبلغ م�ستحق ًا وواجب ال�سداد .لن تكون داو
الأوروبية م�سئولة عن �أي مطالبة �ضد �ضامن اكتمال �آخر ب�سبب ف�شل هذا الأخري يف الت�سديد بعد تقدمي مطالبة �سداد� ،أو وفقا ل�شروط �ضمان اكتمال ذي
�صلة.
2929محدودية المبالغ
يجب �أال يتجاوز احلد الأق�صى للمبلغ القابل لال�سرتداد من �شركة داو يف �أي وقت االلتزامات امل�ضمونة.
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3030العموالت
�أي مبلغ تدين به داو لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي مبوجب �ضمان االكتمال الثانوي من داو ومل ي�سدد (و�إلى احلد الذي مل ت�سدد فيه العمولة عن هذا املبلغ
بوا�سطة داو الأوروبية ح�سب �ضمان االكتمال الأويل املقدم من داو الأوروبية) يجب �أن حتت�سب عليه عمولة مبعدل التخلف عن ال�سداد التي ترتاكم يومي ًا من
تاريخ اال�ستحقاق �إلى تاريخ ال�سداد والوفاء به بالكامل بدون �شروط وب�شكل غري قابل للنق�ض .ولتجنب ال�شك ال يحق للم�صدر ولوكالء �ضمان امل�صدر ا�ستالم
�أي عموالت مرتبطة بالتق�صري مبوجب اتفاقيات ت�سهيالت ال�صكوك.
3131اإلنهاء
مع مراعاة البند �( 2-3إبطال الدفعات) من �ضمان االكتمال الثانوي من داو ،تنتهي تلقائي ًا التزامات �شركة داو يف ظل �ضمان االكتمال الثانوي من داو يف
التاريخ الأدنى حلدوث �أي مما يلي:
(�أ)تاريخ اكتمال امل�شروع.
(ب)ت�سديد داو الأوروبية االلتزامات امل�ضمونة بالكامل.
(ج)تاريخ خروج داو.
(د)توقيع �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي لبيان �إفراج مكتوب لداو الأوروبية عن التزاماتها مبوجب �ضمان االكتمال الأويل من داو الأوروبية.
3232حق الرجوع الفوري
لي�س على �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي �أي التزام يف ممار�سة �أو تنفيذ �أي حقوق �أخرى �أو �ضمان ًا �آخر قد يحوزها �أو يتمتع بها فيما يتعلق بااللتزامات
امل�ضمونة قبل ممار�سة �أي من احلقوق املمنوحة له بوا�سطة �ضمان االكتمال الثانوي من داو� ،أو مبوجب �أي قانون منطبق يف �سعيه ال�سرتداد املبالغ امل�ستحقة
من داو الأوروبية� ،أو �أي �شخ�ص �آخر يت�صل بااللتزامات امل�ضمونة.
3333اإلعفاء والتنازل عن الدفوع
مع اخل�ضوع لأحكام معينة يف �ضمان االكتمال الثانوي من داو ،ف�إن التزاماتها الواردة يف ذلك ال�ضمان �أو �أي من حقوقها و�صالحياتها وو�سائل اجلرب املتاحة
لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي مبوجب �ضمان االكتمال الثانوي من داو� ،أو مبوجب القانون املعمول به ،ال ميكن التخل�ص منها� ،أو �إ�ضعافها �أو التاثري عليها
بوا�سطة:
(�أ)ت�صفية� ،أو حل� ،أو �إدارة� ،أو �إعادة تنظيم داو الأوروبية� ،أو �أي �شخ�ص �آخر� ،أو �أي تغيري يف و�ضع� ،أو وظيفة �أو ملكية �أو ال�سيطرة على داو الأوروبية،
�أو �أي �شخ�ص من هذا القبيل.
(ب)عدم �شرعية� ،أو عدم �صحة �أو عدم قابلية تنفيذ� ،أو عدم نفاذ �أي من االلتزامات امل�ضمونة �أو �أي من ال�ضمانات التي يف حوزة �أمني ووكيل ال�ضمان
اخلارجي.
(ج)منح �أو االتفاق على �أي مهلة زمنية �أو �أي من �أنواع الت�ساهل.
(د)�إلى �أو مع داو الأوروبية� ،أو �أي �شخ�ص �آخر فيما يتعلق بااللتزامات امل�ضمونة �أو �أي منها.
(هـ)فيما يتعلق ب�أي �ضمان بحوزة �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي يف ذلك ال�صدد.
(و)�أي تعديل �أو �أي تغيري �أو �إعفاء� ،أو �إفراج من االلتزامات امل�ضمونة� ،أو �أي منها� ،أو �أي �ضمان بحوزة �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي يتعلق بذلك.
(ز)�أي �إخفاق كلي او جزئي يف �أخذ �أو ا�ستكمال �أخذ �أي �ضمان �أو كفالة �أخرى من املقرتح �أخذها فيما يتعلق بااللتزامات امل�ضمونة� ،أو �أي واحد منها.
(ح)�أي ف�شل كلي �أو جزئي يف حتقيق قيمة �أي �ضمان بحوزة �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي يتعلق بااللتزامات امل�ضمونة� ،أو �أي منها� ،أو �أي �إفراج �أو
�إبراء �أو تبادل �أو ا�ستبدال بالن�سبة �إلى ذلك� ،أو (ز) دون امل�سا�س بالبند ( 6-2الإنهاء) من �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية� ،أي فعل �أو حدث
�أو �إغفال قد ي�ؤدي �إلى الإبراء �أو �إلى �إ�ضعاف �أو الت�أثري على �أي من التزامات �ضامني االكتمال� ،أو �أي من احلقوق وال�صالحيات وو�سائل اجلرب
املتاحة لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي بوا�سطة �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية� ،أو مبوجب القانون املعمول به.
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3434عدم المنافسة
تنطبق �أحكام عدم املناف�سة ل�ضمان االكتمال الثانوي من داو حتى التاريخ الذي يتم فيه الوفاء ب�صورة ال رجعة فيها من بااللتزامات امل�ضمونة ب�شكل كامل.
3535التعهدات والضمانات
تقدم داو نف�س التعهدات وال�ضمانات على النحو الوارد يف �ضمان االكتمال الأويل من داو الأوروبية ،با�ستثناء ما يلي:
(�أ)تخ�ضع التعهدات املتعلقة بالدعاوى الفعلية �أو املهدد بها بوا�سطة �أي �إف�صاحات تقدمها داو على مناذج  K-10ال�ساري املفعول �آنذاك� ،أو ،Q-10
�أو .K-8
(ب)ال تقدم داو ت�أكيدات و�ضمانات بالن�سبة مل�ساهمتها يف �صدارة.
3636القانون الحاكم
يخ�ضع �ضمان االكتمال الثانوي من داو وجميع االلتزامات غري التعاقدية النا�شئة عنه� ،أو املتعلقة به ،للقانون االجنليزي ويف�سر وفقا له.
3737حل المنازعات
حماكم اجنلرتا لديها االخت�صا�ص احل�صري لت�سوية �أي نزاع ين�ش�أ عن� ،أو فيما يتعلق ب�ضمان االكتمال الثانوي من داو.

هـ .وثائق ال�ضمان
تتكون حزمة �ضمانات الأطراف امل�ضمونة من م�صالح ال�ضمان النا�شئة وفق ًا لوثائق ال�ضمان التالية ومن املتوقع الدخول يف كل واحد منها وفيما يلي تلخي�ص
لهذه الوثائق:
(�أ)اتفاقية التنازل املحلي.
(ب)اتفاقية الرهن التجاري املحلي.
(ج)اتفاقية ال�ضمان املحلي على احل�سابات.
(د)اتفاقية رهن الأ�سهم من م�ساهم تابع لأرامكو ال�سعودية.
(هـ)اتفاقية رهن الأ�سهم من م�ساهم تابع لداو.
(و)اتفاقية الرهن والتنازل اخلارجي.
(ز)اتفاقية ال�ضمان الأمريكي.
(ح)اتفاقية التنازل عن �ضمانات �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
اتفاقية التنازل المحلي

1.1األطراف
�صدارة ،ووكيل ال�ضمان املحلي.
2.2مصالح الضمان الممنوحة
التنازل من قبل �صدارة عن العقود املتنازل عنها واحلقوق ذات ال�صلة �إلى وكيل ال�ضمان املحلي.
3.3آلية التجديد الدوري
قوم وكيل ال�ضمان املحلي الذي يت�صرف بنا ًء على ووفق ًا لوكالة ال�ضمان ،بت�سليم ل�صدارة اتفاقية تعديل التنازل الدوري وذلك ( )1بعد �شهر من توقيع
اتفاقية التنازل املحلي )2( ،كل �شهر بعد ذلك ،حتى تاريخ الإ�ستحقاق النهائي ،و( )3خالل ثمانية �أيام عمل من تكبد ديون ذات �أولوية �إ�ضافية.
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4.4تسجيل الرهن
يتعني على �صدارة �أن ت�سجل لدى املركز املوحد الأعباء النا�شئة يف �إطار اتفاقية التنازل املحلي وطبقا لكل اتفاقية تعديل تنازل .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،و�إلى
احلد الذي ي�صبح فيه من ال�ضروري ت�سجيل الأعباء النا�شئة مبوجب اتفاقية التنازل املحلي ،يف �أي مكان �آخر يف اململكة بالإ�ضافة �إلى املركز املوحد ،فعلى
�صدارة عندئذ �أن تنفذ ذلك الت�سجيل فورا على ح�سابها اخلا�ص عند طلب وكيل ال�ضمان املحلي منها ذلك.
5.5االلتزام بمنح مصالح ضمان على أصول مستقبلية
يتعني على �صدارة ت�سليم اتفاقية تعديل التنازل عن العقود امل�ستقبلية بالن�سبة لأي عقد متنازل عنه م�ستقب ًال �إال �إذا كان وكيل ال�ضمان املحلي طرف ًا يف ذلك
العقد امل�ستقبلي املتنازل عنه.
6.6حقوق وكيل الضمان المحلي
بنا ًء على وكالة ال�ضمان ،يتم تعيني وكيل ال�ضمان املحلي من �أجل ( )1فعل �أي �شئ تلتزم �صدارة بفعله (لكنها �أخفقت بفعله يف الوقت املنا�سب) مبوجب
اتفاقية التنازل املحلي ،و( )2ممار�سة �أي احلقوق املمنوحة لوكيل ال�ضمان الداخلي ،يف كل حالة فيما يتعلق بالعقود املتنازل عنها� ،أو العقود امل�ستقبلية
املتنازل عنها.
ويكون لوكيل ال�ضمان الداخلي يف �أي وقت يف �أو بعد تاريخ الإجراء التنفيذي (كما هو معرف يف االتفاقية املبا�شرة) احلق مبا يلي:
(�أ)تويل احليازة.
(ب)تنفيذ �أو تعديل �أي عقد متنازل عنه� ،أو عقد م�ستقبلي متنازل عنه.
(ج)التعامل مع �أي عقد متنازل عنه� ،أو عقد م�ستقبلي متنازل عنه.
(د)اقرتا�ض الأموال.
(هـ)الت�سوية ،والتعديل ،والإحالة للتحكيم ،والتنازل عن ،وترتيب املطالبات.
(و)الرفع واملتابعة والتنفيذ ،والدفاع عن� ،أو التنازل عن �أي �إجراءات قانونية.
(ز)ا�سرتداد �أي �أعباء.
(ح)متلك.
(ط)اتخاذ �أي �إجراء �آخر يعترب منا�سب ًا لتحقيق العقود املتنازل عنها� ،أو العقود امل�ستقبلية املتنازل عنها� ،أو �إجراء عر�ضي ًا ملمار�سة �أي من احلقوق
املمنوحة لوكيل ال�ضمان املحلي مبوجب �أي وثيقة دين م�ضمون تكون �صدارة طرف ًا فيها.
 7.7القانون الحاكم واالختصاص القضائي
تخ�ضع اتفاقية التنازل املحلي ،و�أي التزامات غري تعاقدية نا�شئة عنها �أو متعلقة بها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ،ويجب �أن تف�سر بنا ًء عليها.
اتفاقية الرهن التجاري المحلي

يتم التوقيع املبدئي (بالأحرف الأولية) على اتفاقية الرهن التجاري من قبل �صدارة ووكيل الدائنني على �أ�سا�س �أنه مت املوافقة على ال�صياغة عند الأقفال
املايل الأول ومن غري املتوقع الدخول فيها حتى بعد تاريخ اكتمال امل�شروع وحتى يف تلك احلالة فقط للمدى الذي ( )1مل يتم فيه الدخول يف ت�سهيالت �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي �أو ( )2بعد ذلك ،قد مت �إعادة �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بالكامل.
1.1األطراف
�صدارة ،ووكيل ال�ضمان املحلي.
2.2مصالح الضمان الممنوحة
الرهن من قبل �صدارة للأ�صول املرهونة واحلقوق ذات العالقة مل�صلحة وكيل ال�ضمان املحلي.
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3.3آلية التجديد الدوري
4.4تسجيل الرهن
يتعني على �صدارة �أن ت�سجل لدى املركز املوحد الأعباء النا�شئة يف �إطار اتفاقية التنازل املحلي وطبقا لكل اتفاقية تعديل تنازل .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،و�إلى
احلد الذي ي�صبح فيه من ال�ضروري ت�سجيل الأعباء النا�شئة مبوجب اتفاقية التنازل املحلي ،يف �أي مكان �آخر يف اململكة بالإ�ضافة �إلى املركز املوحد ،فعلى
�صدارة عندئذ �أن تنفذ ذلك الت�سجيل فورا على ح�سابها اخلا�ص عند طلب وكيل ال�ضمان املحلي منها ذلك.
5.5االلتزام بمنح مصالح ضمان على األصول مستقبلية
يطلب من �صدارة ت�سليم اتفاقية تعديل رهن بالن�سبة لأي �أ�صول �إ�ضافية واحلقوق ذات ال�صلة.
6.6حقوق وكيل الضمان المحلي
بنا ًء على وكالة ال�ضمان ،يتم تعيني وكيل ال�ضمان املحلي من �أجل ( )1فعل �أي �شي تلتزم �صدارة بفعله (لكنها �أخفقت يف القيام به يف الوقت املنا�سب)
مبوجب اتفاقية الرهن التجاري املحلي و( )2ممار�سة �أي من احلقوق املمنوحة لوكيل ال�ضمان املحلي ،يف كل حالة فيما يتعلق بالأ�صول الإ�ضافية ،والأ�صول
املرهونة ،واحلقوق ذات ال�صلة.
يف �أي وقت بعد تاريخ الإجراء التنفيذي يكون لوكيل ال�ضمان املحلي احلقوق الوارد و�صفها ب�صورة عامة �أعاله يف البند بعنوان "اتفاقية التنازل املحلي".
 7.7القانون الحاكم واالختصاص القضائي
تخ�ضع اتفاقية الرهن التجاري و�أي التزامات غري تعاقدية نا�شئة عنه �أو متعلقة به لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ،ويجب �أن يف�سر بنا ًء عليها.
اتفاقية الضمان المحلي على الحسابات

1.1األطراف
�صدارة ،ووكيل ال�ضمان املحلي ،وبنك احل�ساب املحلي.
2.2مصالح الضمان الممنوحة
تتنازل �صدارة لوكيل ال�ضمان املحلي عن ح�سابات معينة من ح�سابات امل�شروع املحلية( ،عدا بع�ض ح�سابات امل�شروع امل�ستبعدة) مبا يف ذلك الأر�صدة القائمة
املقيدة ل�صالح تلك احل�سابات من وقت لآخر ،وكافة املزايا واملتح�صالت املدفوعة فيما يتعلق بتلك احل�سابات ،و�إلى املدى الذي مل يتم التنازل عنها بفعالية،
ترهن �صدارة بع�ض ح�سابات امل�شروع املحلية (عدا ح�سابات امل�شروع امل�ستبعدة).
3.3آلية التجديد الدوري
يقوم وكيل ال�ضمان املحلي الذي يت�صرف بنا ًء على ووفق ًا لوكالة ال�ضمان بت�سليم ( )1خطاب تنازل ،و(� )2إلى احلد الذي مل يتم التنازل عنه بفعالية،
اتفاقية تعديل رهن ل�صدارة وذلك (�أ) بعد �شهر من توقيع اتفاقية ال�ضمان املحلي عن احل�سابات( ،ب) كل �شهر بعد ذلك حتى تاريخ الإ�ستحقاق النهائي،
و(ج) فور ًا خالل ثمانية �أيام من تكبد مديونية ذات �أولوية �إ�ضافية.
4.4تسجيل الرهن
يتعني على �صدارة �أن ت�سجل لدى املركز املوحد الأعباء النا�شئة عن اتفاقية ال�ضمان على احل�ساب املحلي وعن كل اتفاقية تعديل رهن �أو خطاب تنازل.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،و�إلى احلد الذي ي�صبح فيه من ال�ضروري ت�سجيل الأعباء النا�شئة من اتفاقية ال�ضمان على احل�ساب املحلي يف �أي مكان �آخر يف اململكة
بالإ�ضافة �إلى املركز املوحد ،فعلى �صدارة �أن تنفذ ذلك الت�سجيل فورا على ح�سابها اخلا�ص عند طلب وكيل ال�ضمان املحلي منها ذلك.
5.5حقوق وكيل الضمان المحلي
بنا ًء على وكالة ال�ضمان ،يتم تعيني وكيل ال�ضمان املحلي من �أجل ( )1فعل �أي �شي تلتزم �صدارة بفعله (لكنها �أخفقت يف القيام به يف الوقت املنا�سب)
مبوجب ال�ضمان املحلي على احل�سابات .و( )2ممار�سة �أي من احلقوق املمنوحة لوكيل ال�ضمان املحلي ،فيما يتعلق بح�سابات امل�شروع املحلية ذات العالقة.
يف �أي وقت بعد تاريخ الإجراء التنفيذي يكون لوكيل ال�ضمان املحلي احلقوق الوارد و�صفها ب�صورة عامة �أعاله يف البند بعنوان "اتفاقية التنازل املحلي".
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6.6القانون الحاكم واالختصاص القضائي
تخ�ضع اتفاقية ال�ضمان املحلي على احل�سابات لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ،ويجب �أن يف�سر بنا ًء عليها.
اتفاقية رهن األسهم من قبل أرامكو السعودية

1.1األطراف
م�ساهم تابع لأرامكو ال�سعودية ،ووكيل ال�ضمان املحلي.
2.2مصالح الضمان الممنوحة
قيام م�ساهم تابع لأرامكو ال�سعودية برهن الأ�سهم مل�صلحة وكيل ال�ضمان املحلي وتناز ًال عن حقوقه وملكيته وم�صاحله يف كل اتفاقية قر�ض ثانوي واحلقوق
ذات ال�صلة �إلى وكيل ال�ضمان املحلي.
3.3آلية التجديد الدورية
يقوم وكيل ال�ضمان املحلي ،مت�صرف ًا وفق ًا لوكالة ال�ضمان ،بت�سليم اتفاقية تعديل الرهن �إلى �صدارة خالل ثمانية �أيام عمل من تكبد دين ذي �أولوية �إ�ضايف.
4.4تسجيل الرهن
يتعني على �صدارة �أن ت�سجل لدى املركز املوحد االلتزامات النا�شئة عن اتفاقية رهن ح�صة امل�ساهم يف �شركة �أرامكو ال�سعودية وعن كل اتفاقية تعديل رهن
�أو خطاب تنازل .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،و�إلى احلد الذي ي�صبح فيه من ال�ضروري ت�سجيل االلتزامات النا�شئة مبوجب اتفاقية رهن ح�صة امل�ساهم يف �شركة
�أرامكو ال�سعودية يف �أي مكان �آخر يف اململكة بالإ�ضافة �إلى املركز املوحد ،فعلى �صدارة �أن تنفذ ذلك الت�سجيل فورا على ح�سابها اخلا�ص عند طلب وكيل
ال�ضمان املحلي منها ذلك.
5.5القيود
لن يقوم م�ساهم تابع لأرامكو ال�سعودية ب�إيجاد� ،أو ال�سماح بوجود �أي �أعباء على الأ�سهم� ،أو الأ�سهم الإ�ضافية� ،أو �أي اتفاقية قر�ض ثانوي متنازل عنه .وال
ينطبق هذا القيد على (� )1أي عبء مت �إن�شا�ؤه مبوجب اتفاقية رهن الأ�سهم مل�ساهم تابع لأرامكو ال�سعودية� )2( ،أي حق حجز �أو حق مقا�صة نا�شئ بحكم
قانون �أو الئحة ويف �سياق الأعمال االعتيادية ملبالغ مل تت�أخر �أو مبالغ خمتلف عليها بح�سن نية .و(� )3أي عبء مت �إن�شا�ؤه مبوافقة م�سبقة من وكيل ال�ضمان
املحلي.
لن يدخل م�ساهم تابع لأرامكو ال�سعودية يف �أي �صفقة مفردة �أو �سل�سلة من ال�صفقات لبيع �أو ت�أجري �أو نقل �أو غري ذلك الت�صرف يف الأ�سهم �أو الأ�سهم
الإ�ضافية� ،أو �أي اتفاقية قر�ض ثانوي متنازل عنه با�ستثناء ما هو م�سموح به مبوجب البند ( 27قيود نقل احل�ص�ص) من اتفاقية الأحكام العامة.
 6.6االلتزام بمنح مصالح ضمان على األصول مستقبلية
يتعني على �صدارة تقدمي اتفاقية تعديل رهن فيما يتعلق ب�أي �أ�سهم �إ�ضافية.
7.7حقوق وكيل الضمان المحلي
بنا ًء على وكالة ال�ضمان ،يتم تعيني وكيل ال�ضمان املحلي من �أجل ( )1فعل �أي �شي يلتزم م�ساهم تابع لأرامكو ال�سعودية بفعله (لكنه �أخفق يف القيام به
يف الوقت املنا�سب) مبوجب اتفاقية رهن �أ�سهم م�ساهم تابع لأرامكو ال�سعودية .و( )2ممار�سة �أي ًا من احلقوق املمنوحة لوكيل ال�ضمان املحلي ،فيما يتعلق
بالأ�سهم والأ�سهم الإ�ضافية.
.يف �أي وقت بعد تاريخ الإجراء التنفيذي ،يكون لوكيل ال�ضمان املحلي احلقوق الوارد و�صفها ب�صورة عامة �أعاله يف البند بعنوان "اتفاقية التنازل املحلي"

يف �أي وقت بعد تاريخ �أي �إجراء تنفيذي يكون لوكيل ال�ضمان املحلي احلقوق الوارد و�صفها ب�صورة عامة �أعاله يف البند بعنوان "اتفاقية التنازل املحلي".
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8.8القانون الحاكم واالختصاص القضائي
تخ�ضع اتفاقية رهن �أ�سهم م�ساهم تابع لأرامكو ال�سعودية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ويجب �أن يف�سر بنا ًء عليها.
اتفاقية رهن أسهم مساهم تابع لداو

1.1األطراف
م�ساهم تابع لداو ،ووكيل ال�ضمان املحلي.
2.2مصالح الضمان الممنوحة
قيام م�ساهم تابع لداو برهن الأ�سهم مل�صلحة وكيل ال�ضمان املحلي واحلقوق وحقوق امللكية وامل�صالح املتنازل عنها يف كل اتفاقية قر�ض ثانوي متنازل عنها
واحلقوق الأخرى �إلى وكيل ال�ضمان املحلي.
3.3آلية التجديد الدورية
يقوم وكيل ال�ضمان املحلي ،مت�صرف ًا وفق ًا لوكالة ال�ضمان ،بت�سليم اتفاقية تعديل الرهن �إلى �صدارة خالل ثمانية �أيام عمل من تكبد دين ذي �أولوية �إ�ضايف.
4.4تسجيل الرهن
يتعني على �صدارة �أن ت�سجل لدى املركز املوحد الأعباء املالية النا�شئة عن اتفاقية رهن ح�صة امل�ساهم يف �شركة داو وعن كل اتفاقية تعديل رهن �أو خطاب
تنازل .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،و�إلى احلد الذي ي�صبح فيه من ال�ضروري ت�سجيل الأعباء النا�شئة عن اتفاقية رهن ح�صة امل�ساهم يف �شركة داو يف �أي مكان �آخر
يف اململكة بالإ�ضافة �إلى املركز املوحد ،فعلى �صدارة �أن تنفذ ذلك الت�سجيل فورا على ح�سابها اخلا�ص عند طلب وكيل ال�ضمان املحلي منها ذلك.
5.5القيود
لن يقوم م�ساهم تابع لداو ب�إيجاد� ،أو ال�سماح بوجود �أي �أعباء على الأ�سهم� ،أو الأ�سهم الإ�ضافية.
ال ينطبق هذا القيد على (� ،)1أي عبئ مت �إن�شا�ؤه مبوجب اتفاقية رهن الأ�سهم �أو �أي �أ�سهم �إ�ضافية� ،أو اتفاقية رهن ثانوي متنازل عنها مل�ساهم تابع لأرامكو
ال�سعودية �أو م�سموح بها وفق ًا لوثائق التمويل� )2( ،أي حق حجز �أو حق مقا�صة نا�شئ بحكم قانون �أو الئحة ويف �سياق الأعمال االعتيادية ملبالغ مل تت�أخر �أو
مبالغ خمتلف عليها بح�سن نية .و(� )3أي عبء مت �إن�شا�ؤه مبوافقة م�سبقة من وكيل ال�ضمان املحلي.
با�ستثناء ما هو م�سموح به مبوجب البند ( 27قيود نقل الأ�سهم) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،لن يدخل م�ساهم تابع لداو يف �أي �صفقة فردية� ،أو
�سل�سلة من ال�صفقات لبيع �أو ت�أجري �أو نقل �أو الت�صرف خالف ًا لذلك يف الأ�سهم �أو الأ�سهم الإ�ضافية�.أو �أي اتفاقية قر�ض ثانوي ماتنازل عنها.
6.6حقوق وكيل الضمان المحلي
بنا ًء على وكالة ال�ضمان ،يتم تعيني وكيل ال�ضمان املحلي من �أجل ( )1فعل �أي �شي يلتزم م�ساهم تابع لداو بفعله (لكنه �أخفق يف القيام به يف الوقت املنا�سب)
مبوجب اتفاقية رهن �أ�سهم م�ساهم تابع لداو .و( )2ممار�سة �أي من احلقوق املمنوحة لوكيل ال�ضمان املحلي ،يف كل حالة فيما يتعلق بالأ�سهم والأ�سهم
الإ�ضافية.
يف �أي وقت بعد تاريخ الإجراء التنفيذي يكون لوكيل ال�ضمان املحلي احلقوق الوارد و�صفها ب�صورة عامة �أعاله يف البند بعنوان "اتفاقية التنازل املحلي".
7.7القانون الحاكم واالختصاص القضائي
تخ�ضع اتفاقية رهن �أ�سهم م�ساهم تابع لداو ،لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ،ويجب �أن تف�سر بنا ًء عليها.
اتفاقية الرهن والتنازل الخارجي

1.1األطراف
�صدارة ،و�أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي.
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2.2مصالح الضمان الممنوحة
تتنازل �صدارة عن العقود املتنازل عنها ،ومن تاريخ اكتمال امل�شروع ،تتنازل عن بع�ض عقود الت�أمني مع جميع احلقوق ذات ال�صلة ،واخلا�ضعة للقانون
الإجنليزي ل�صالح �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي.
تنازل �صدارة ورهن �صدارة على ح�سابات امل�شروع اخلارجية مع جميع احلقوق ذات ال�صلة ل�صالح �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي.
3.3حقوق أمين ووكيل الضمان الخارجي
بنا ًء على الوكالة املمنوحة مبوجب اتفاقية الرهن والتنازل اخلارجي ،يتم تعيني �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي من �أجل �أن ت�ؤدي �أي التزامات مفرو�ضة على
حاحب االلتزام من قبل الرهن والتنازل اخلارجي .وممار�سة �أي حقوق ممنوحة لأمني ووكيل ال�ضمان املحلي.
يف �أي وقت بعد تاريخ الإجراء التنفيذي ،يكون لأمني و وكيل ال�ضمان اخلارجي احلقوق الوارد و�صفها ب�صورة عامة �أعاله يف البند بعنوان "اتفاقية التنازل
املحلي".
4.4القانون الحاكم واالختصاص القضائي
تخ�ضع اتفاقية الرهن والتنازل اخلارجي و�أي التزامات غري تعاقدية نا�شئة عنه �أو متعلقة به للقانون الإجنليزي ،ويجب �أن تف�سر بنا ًء عليه.
اتفاقية الضمان األمريكي

1.1األطراف
�صدارة ،و�أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي ،وبنك احل�ساب اخلارجي.
2.2مصالح الضمان الممنوحة
رهن �صدارة جلميع حقوقها وملكيتها وم�صاحلها يف ونحو ح�ساب ال�صرف يف بنك ال�صادرات الأمريكي ( )US Ex-Imمع جميع احلقوق ذات العالقة.
3.3حقوق أمين ووكيل الضمان الخارجي
بنا ًء على الوكالة املمنوحة مبوجب اتفاقية ال�ضمان الأمريكي ،يتم تعيني �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي التخاذ �أي �إجراء وتنفيذ �أي �أداة �ضرورية قد يعترب
�أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي �أنها من�صوح بها (مت�صرف ًا ب�شكل معقول) ،لإجناز �أغرا�ض اتفاقية ال�ضمان الأمريكي.
يف �أي وقت يف وبعد تاريخ الإجراء التنفيذي ،يكون لأمني و وكيل ال�ضمان اخلارجي احلقوق الوارد و�صفها ب�صورة عامة �أعاله يف البند بعنوان "اتفاقية
التنازل املحلي".
4.4القانون الحاكم واالختصاص القضائي
تخ�ضع اتفاقية ال�ضمان الأمريكي لقوانني والية نيويورك ،ويجب �أن تف�سر بنا ًء عليها.
اتفاقية ضمان صندوق التنمية الصناعية السعودي

وفق ًا التفاقية م�صلحة ال�ضمان املحتمل توقيعها مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي� .إلى احلد الذي ي�شارك فيه ال�صندوق يف متويل امل�شروع .من
املت�صور �أن ي�أخذ ال�صندوق تناز ًال عن طريق ال�ضمان عن بع�ض حقوق التقنية املتعلقة بامل�شروع  ،وتناز ًال عن حقوق �صدارة يف ا�ستالم بع�ض متح�صالت
الت�أمني (�إلى احلد الذي يطلبه ال�صندوق) ،وكذلك (ما عدا املتح�صالت الواجب دفعها مبا�شرة من قبل م�ؤمن �إلى طرف ثالث مطالب) ورهن على الأ�صول
الثابتة اخلا�صة ب�صدارة .و�إلى املدى الذي ي�شارك �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف متويل امل�شروع يتوقع �أي�ض ًا �أن يتم االتفاق بني ال�صندوق و�صدارة
على التنازل عن �أي متح�صالت متبقية من هذا ال�ضمان للأطراف امل�ضمونة مبوجب اتفاقية �ضمان �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي .لن يكون ال�صندوق
طرف ًا يف اتفاقية الدائنني �أو اتفاقية الأحكام العامة ،و�سوف يحتفظ ب�ضماناته منف�صلة عن الأطراف امل�ضمونة.
اتفاقيات ضمان أسهم مصدر الصكوك

وفق ًا التفاقيات رهن �أ�سهم امل�صدر الأولية التي تخ�ضع للقانون الهولندي ،فقد وافقت �صدارة على منح �ضمان مل�صلحة �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي على
�أ�سهمه يف كل من امل�ساهمني اخلم�سة الأوليني.
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ز) االتفاقيات املبا�شرة
�سوف تربم �صدارة اتفاقيات مبا�شرة مع كل من اجلهات الراعية� ،أو (ال�شركات املنت�سبة لهم) الذين هم �أطراف مقابلة يف وثائق امل�شروع الرئي�سية ومع كل
طرف مقابل �آخر يف وثائق امل�شروع الرئي�سية (مع بع�ض اال�ستثناءات) .ويكون وكالء ال�ضمان هم �أي�ض ًا �أطراف ًا يف االتفاقيات املبا�شرة.
ح�سبما جرت العادة عليه يف اململكة العربية ال�سعودية لن يتم الدخول يف اتفاقية مبا�شرة فيما يتعلق بعقد �إجارة الأرا�ضي ال�صناعية� ،أو عقود �إجارة
املحطات� ،أو اتفاقيات املنافع العامة.
يو�ضح امللحق ( 9منوذج االتفاقية ال�شاملة ال�شكلية) من اتفاقية الأحكام العامة منوذج االتفاقية املبا�شرة التي �سوف ت�ستخدم فيما يتعلق بوثائق امل�شروع
الرئي�سية .يعالج منوذج االتفاقية املبا�شرة ب�شكل وا�سع اهتمامات الدائنني يف معامالت من هذا النوع ،مبا يف ذلك االعرتاف بال�ضمان ،وتوفري حقوق
املعاجلة �صريحة ،وكذلك حقوق الدائنني يف التدخل (حيث �أنه لي�س لل�شركات املنت�سبة للراعيني حقوق �إنهاء قبل منح الفر�صة للدائنني ذوي الأولوية ملعاجلة
التق�صري) .تخ�ضع االتفاقيات املبا�شرة ب�شكل عام وتف�سر مبوجب القانون الإجنليزي ،بينما تخ�ضع االتفاقيات املتبقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
حتال املنازعات املتعلقة باالتفاقيات املبا�شرة �إلى التحكيم.
كل اتفاقية مبا�شرة حتتوي جوهري ًا على نف�س الأحكام ،وفيما يلي ملخ�ص للأحكام ذات العالقة باالتفاقيات املبا�شرة:
1.1األطراف
الطرف املقابل يف العقد ،ال�ضامن (�إن انطبق ذلك) ،ووكيل ال�ضمان ذي ال�صلة ،و�صدارة.
2.2إشعار التنازل .الموافقة على التنازل والتأكيدات
�أعطت �صدارة �إ�شعار ًا �إلى الأطراف املقابلة املعنية ب�أنها قدمت تناز ًال لوكيل ال�ضمان عن جميع حقوقها وملكيتها وم�صاحلها يف ومبوجب واملتعلقة بالوثيقة
ذات ال�صلة .و�أعطت الأطراف املقابلة �إقرار ًا با�ستالم هذا الإ�شعار ووافقت على تنازل �صدارة عن احلقوق املتنازل عنها لوكيل ال�ضمان.
3.3حقوق المعالجة
لن يتخذ الطرف املقابل �أي �إجراء تنفيذي �إذا ما حدث تق�صري �أو خرق من جانب �صدارة يف �أداء �أي من التزاماتها مبوجب الوثيقة ذات ال�صلة ،دون �أن
يقدم �أو ًال �إ�شعار ًا بالتنفيذ (كما هو معرف يف االتفاقية املبا�شرة) لوكيل ال�ضمان .تتوفر لوكيل ال�ضمان �أو الأ�شخا�ص امل�س ّمون من قبله الفر�صة ملعاجلة مثل
هذا التق�صري خالل فرتة حمددة ،و�إذا مل تتم معاجلة التق�صري بنهاية هذه الفرتة ،يجوز للطرف املقابل بدء �إجراء تنفيذي.
4.4التدخل
مع مراعاة �أحكام الفقرة ( 3-2احلق يف املعاجلة) من االتفاقية املبا�شرة ،يوافق الطرف املقابل يف العقد على �أنه بعد ا�ستالمه �إ�شعار بالتدخل من وكيل
ال�ضمان ،يجوز لوكيل ال�ضمان وفق ًا لوثائق التمويل القيام مبا يلي:
(�أ)الطلب من طرف العقد املقابل تقدمي تفا�صيل عن �أي تق�صري حادث م�ستمر من جانب �صدارة .
(ب)ا�ستبدال �صدارة ب�ضامن بديل وفق ًا للوثيقة ذات ال�صلة.
يكون امللتزم البديل من تاريخ التحمل م�سئو ًال باالنفراد والت�ضامن مع �صدارة خالل فرتة التدخل عن �أداء التزامات �صدارة وفق ًا للوثيقة ذات ال�صلة ،وعلى
الطرف املقابل يف العقد االعرتاف بامللتزم البديل ،وموا�صلة �أداء التزاماته مبوجب الوثيقة ذات ال�صلة ل�صالح امللتزم البديل.
يجب �أن يكون امللتزم البديل �إما:
)1وكيل ال�ضمان� ،أو ال�شخ�ص املفو�ض امل�س ّمى منه (والذي يجب �أن يكون كيان ًا حتت ملكية �أو �سيطرة وكيل ال�ضمان �أو واحد �أو �أكرث من م�شاركي
التمويل ذوي الأولوية).
)2مرخ�ص له مبوجب �أي قانون منطبق مبمار�سة العمل التجاري يف اململكة.
)3ال يكون �شخ�ص ًا مرتبط ًا بعمل يناف�س مبا�شرة الطرف املقابل يف العقد.
�)4أو �أن يكون من�ش�أة تلبي املتطلبات التالية:
�أ)يتوفر لديها (ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) املوظفون ،واخلرباء الفنيون ،واخلربة ،والقدرة على الو�صول �إلى املوارد املالية ،و�أن يحق
لها مبوجب القانون ال�سائد �أداء التزاماتها مبوجب وثيقة التمويل ذات ال�صلة.
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ب)�أعطت تعهد ًا خطي ًا للطرف املقابل يف العقد للو�صول ب�أ�سرع ما ميكن عملي ًا ِ �إلى معاجلة �أي تق�صري قائم ل�صدارة مبوجب الوثيقة ذات
ال�صلة.
ت)�أال يكون �شخ�ص ًا مرتبط ًا بعمل يناف�س مبا�شرة الطرف املقابل يف العقد.
5.5التنحي والخروج
ميكن للمدين البديل يف �أي وقت بعد تاريخ التحمل �إنهاء التزاماته مبوجب الوثيقة ذات ال�صلة �أو االتفاقية املبا�شرة من خالل �إعطاء الطرف املقابل يف العقد
�إ�شعار ًا بالتنحي واخلروج مدته  30يوم ًا بحد �أدنى  ،واعتبار ًا من التاريخ املحدد يف الإ�شعار يتحرر املدين البديل من جميع التزاماته مبوجب الوثيقة ذات
ال�صلة واالتفاقية املبا�شرة التي تن�ش�أ بعد تاريخ التنحي واخلروج.
6.6التجديد بإحالل محل
يجوز لوكيل ال�ضمان� ،إذا �أ�صبح من حقه القيام بذلك وفق وثائق التمويل� ،إعطاء �إ�شعار �إحالل حمل لطرف العقد املقابل ،يحدد فيه رغبته حتمل جهة بديلة
حقوق والتزامات �صدارة مبوجب الوثيقة ذات ال�صلة واالتفاقية املبا�شرة.
عقب هذا الإحالل يتم �إفراج �صدارة والطرف املقابل يف العقد عن �أي التزامات الحقة جتاه الآخر مبوجب الوثيقة ذات ال�صلة واالتفاقية املبا�شرة ،وتلغي
حقوقهما ذات ال�صلة جتاه بع�ضهما البع�ض.
7.7عدم اإللغاء
ال يجوز للطرف املقابل يف العقد دون املوافقة اخلطية امل�سبقة من وكيل ال�ضمان )1( :الدخول يف �أي �إلغاء �أو �إنهاء بالرتا�ضي للوثيقة ذات �صلة� ،أو ()2
التنازل �أو النقل �أو �إحالل املحل �أو خالف ًا لذلك الت�صرف يف �أو بالن�سبة �إلى جميع �أو بع�ض التزاماته �أو حقوقه �أو ملكيته �أو م�صاحله مبوجب الوثيقة ذات
ال�صلة� .أو ( )3املوافقة على القيام ب�أي مما ذكر �أعاله من جانب �صدارة.
8.8عدم المسؤولية
يقر الطرف املقابل يف العقد ويوافق ب�أنه  -فيما عدا خالل �أي فرتة يكون فيها وكيل ال�ضمان (�أو �أي من الأ�شخا�ص املفو�ضة امل�س ّماة منه مبوجب وثائق
التمويل) هو �ضامن بديل  ،لي�س لوكيل ال�ضمان �أي م�سئولية �أو التزامات مبوجب الوثيقة ذات ال�صلة تن�ش�أ عن االتفاقية املبا�شرة �أو الوثيقة ذات ال�صلة خالف ًا
لذلك .كما �أنه ال يتوجب على وكيل ال�ضمان �أو يكون مطلوب ًا منه �أداء �أي من التزامات �صدارة مبوجب للوثيقة ذات ال�صلة.
9.9التعهدات والضمانات
تقدم الطرف املقابل التعهدات وال�ضمانات التي تتعلق مبا يلي:
(�أ)و�ضعه ك�شركة و�صالحيته للدخول يف االتفاقية املبا�شرة و�أداء التزامه مبوجبها.
(ب)طبيعة التزامات الأطراف املقابلة من حيث م�شروعيتها و�صحتها و�إلزاميتها وقابليتها للنفاذ مبوجب االتفاقية املبا�شرة.
(ج)ا�ستالم كافة املوافقات والتفوي�ضات اجلوهرية الالزمة.
(د)عدم وجود تعار�ض مع القوانني املنطبقة �أو الوثائق الت�أ�سي�سية� ،أو �أي اتفاقية قائمة يكون فيها �أي من الأطراف املقابلة يف العقد طرف ًا فيها مع توقيع
وتقدمي ،و�أداء االتفاقية املبا�شرة والوثيقة ذات ال�صلة.
1010التسديد والدفعات بموجب الوثيقة ذات الصلة
يجب على الأطراف املقابلة �أن ت�سدد القيمة الكاملة لأي مبلغ م�ستحق ل�صدارة مبوجب الوثيقة ذات ال�صلة مبا�شرة يف ح�ساب يحدده وكيل ال�ضمان.
1111القانون الحاكم
اعتماد ًا على هوية الطرف املقابل ،تخ�ضع االتفاقيات املبا�شرة وجميع االلتزامات غري التعاقدية النا�شئة عن �أو املرتبطة بها وتف�سر وفق ًا �إما لقانون �إجنلرتا
وويلز �أو قانون اململكة العربية ال�سعودية.
1212حل المنازعات
حتال املنازعات للتحكيم ويتم حلها وفق القواعد الإجرائية لـغرفة التجارة الدولية.
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1313الخلفاء والمتنازل لهم
ال يجوز لأي طرف التنازل �أو نقل كل �أو �أي جزء من حقوقه اخلا�صة به� ،أو االلتزامات املن�صو�ص عليها يف االتفاقية املبا�شرة دون موافقة الأطراف الأخرى،
وعلى الرغم من ذلك يجوز لوكيل ال�ضمان نقل حقوقه والتزاماته �إلى وكيل �ضمان يخلفه (وفقا لوثائق التمويل) دون موافقة الأطراف الأخرى ،كما يحق
ل�صدارة التنازل �أو نقل (مبا يف ذلك عن طريق اال�ستبدال) كل �أو �أي جزء من حقوقها �أو م�صاحلها �أو منافعها� ،أو التزاماتها مبوجب االتفاقية املبا�شرة
�إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية (�أو �شركة منت�سبة لها) �أو �إلى داو (�أو �شركة منت�سبة لها) �أو �إلى �أي كيان تتنازل �أو تنقل �إليه �صدارة حقوقها والتزاماتها فيما
يتعلق بوثائق التمويل.
1414مدة الموافقة
تنتهي مدة �سريان كل اتفاقية مبا�شرة يف التاريخ الأقرب حلدوث �أي مما يلي:
(�أ)االنتهاء �أو االنق�ضاء ال�صحيح للوثيقة ذات ال�صلة وفقا ل�شروطها.
(ب)تلقي �إ�شعار من قبل الطرف املقابل يف العقد من وكيل ال�ضمان بالإفراج عن احلقوق املتنازل عنها والوفاء بها بالكامل.
(ج)الوفاء الكامل بالتزامات �صدارة مبوجب وثائق التمويل.

ح) الإ�شعارات والإقرارات بالتنازل فيما يتعلق بعقود توريد اللقيم
1.1هنالك سبعة إشعارات تتعلق باتفاقيات توريد اللقيم الرئيسية ،وهي:
(�أ)�إ�شعار تنازل مر�سل من �صدارة �إلى �أرامكو ال�سعودية وفق ًا التفاقية تنازل حملي مربمة مع �صدارة ووكيل ال�ضمان املحلي ،فيما يتعلق يف اتفاقية
توريد لقيم الإيثان  EFSAبني �أرامكو ال�سعودية و�صدارة.
(ب)�إ�شعار تنازل مر�سل من �صدارة �إلى �أرامكو ال�سعودية ،وفق ًا التفاقية تنازل حملي مربمة مع �صدارة ووكيل ال�ضمان املحلي ،فيما يتعلق يف اتفاقية
توريد لقيم النفتا بني �أرامكو ال�سعودية و�صدارة.
(ج)�إ�شعار تنازل مر�سل من �صدارة �إلى �أرامكو ال�سعودية ،وفق ًا التفاقية تنازل حملي مربمة مع �صدارة ووكيل ال�ضمان املحلي ،فيما يتعلق يف اتفاقية
توريد غاز املبيعات  SGSAبني �أرامكو ال�سعودية و�صدارة.
(د)�إ�شعار تنازل مر�سل من �صدارة �إلى �أرامكو ال�سعودية ،وفق ًا التفاقية تنازل حملي مربمة مع �صدارة ووكيل ال�ضمان املحلي ،فيما يتعلق يف اتفاقية
توريد التولوين بني �أرامكو ال�سعودية و�صدارة.
(هـ)�إ�شعار تنازل مر�سل من �صدارة �إلى �أرامكو ال�سعودية ،وفق ًا التفاقية تنازل حملي مربمة مع �صدارة ووكيل ال�ضمان املحلي ،فيما يتعلق يف اتفاقية
توريد البنزين بني �أرامكو ال�سعودية و�صدارة.
(و)�إ�شعار تنازل مر�سل من �صدارة �إلى �أرامكو ال�سعودية ،وفق ًا التفاقية تنازل حملي مربمة مع �صدارة ووكيل ال�ضمان املحلي ،فيما يتعلق يف اتفاقية
توريد غاز الوقود بني �أرامكو ال�سعودية و�صدارة.
ي�شار لكل �إ�شعار من الإ�شعارات املذكورة يف الفقرات (�أ)� ،إلى (و) بـ "�إ�شعار" ،وي�شار �إلى الإقرارات املتعلقة بالإ�شعار من قبل �أرامكو ال�سعودية بـ "الإقرار".
وي�شار �إلى كل اتفاقية من االتفاقيات امل�شار �إليها يف الفقرات من (�أ) �إلى (و) بـ "االتفاقية املتنازل عنها".
با�ستثناء كما هو مالحظ �أدناه ،يحتوي كل �إ�شعار على نف�س الأحكام ب�شكل جوهري ،وفيما يلي ملخ�ص للبنود ذات العالقة يف الإ�شعارات:
2.2الحقوق المتنازل عنها
قامت �صدارة ب�إ�شعار �أرامكو ال�سعودية خطي ًا ب�أنها تنازلت بال قيد �أو �شرط ،وب�شكل ال رجعة فيه ،عن كافة حقوقها احلالية وامل�ستقبلية وم�صاحلها وملكيتها،
مبا يف ذلك جميع املبالغ واملتح�صالت احلالية وامل�ستقبلية ،املدفوعة �أو الواجبة الدفع ل�صدارة مبوجب اتفاقية توريد اللقيم لوكيل ال�ضمان املحلي.
3.3اإلقرار والموافقة على التنازل
بتوقيع الإقرار ،توافق �أرامكو ال�سعودية على الأحكام املو�ضحة يف الإ�شعار ،وتوافق على منح ال�ضمان املن�ش�أ بوا�سطة اتفاقية التنازل املحلية.
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4.4خرق اتفاقية توريد اللقيم
يتعني على �أرامكو ال�سعودية �إ�شعار وكيل ال�ضمان املحلي يف حالة وقوع حادثة تتعلق باتفاقية توريد اللقيم طبقا للإ�شعار املوجه لها .وبالن�سبة للإ�شعارات
املتعلقة باالتفاقيات املتنازل عنها ،تقع احلادثة املتعلقة باتفاقية توريد اللقيم عندما توجه �أرامكو ال�سعودية �إ�شعارا �إلى �صدارة وفقا للمادة ( 11تعليق
عمليات الت�سليم و�إنهاء االتفاقية) من االتفاقية املتنازل عنها �أو يف حال وجود �أي تعليق �آخر �أو �إنهاء لالتفاقية امل�سندة املتنازل عنها تطبيق القانون.
وتوافق �أرامكو ال�سعودية على �أنه يف حال وقوع حادث متعلق باتفاقية توريد اللقيم وا�ستمرار ذلك احلادث ،فلن تقوم �أرامكو يف �أي وقت قبل تاريخ الإحالل
النهائي ،مبمار�سة �أي حق قد يكون لها يف �إنهاء االتفاقية دون موافقة خطية م�سبقة من وكيل ال�ضمان املحلي.
وعند وقوع حادثة تتعلق يف اتفاقية توريد اللقيم ،يكون لوكيل ال�ضمان املحلي (�أو الأ�شخا�ص املفو�ضني امل�س ّمني من قبله �أو ممثليه) احلق (وال االلتزام)
بعالج �أو خالف ًا لذلك ت�صحيح �أي خمالفة �أو تق�صري قائم �أدى �إلى هذه احلادثة.
5.5حق التدخل والخروج
عند وقوع حادثة تتعلق باتفاقية توريد اللقيم وا�ستمرار وقوعها ،يجوز لوكيل ال�ضمان املحلي �أن يقدم �إ�شعار ًا خطي ًا �إلى �أرامكو ال�سعودية بالتدخلُ ،ي�ضمنه
اقرتاح ًا بتعيني ممثل م�صرح له لوكيل ال�ضمان املحلي (ملتزم بديل) ،مع �إي�ضاح هوية ذلك امللتزم البديل املقرتح ،وتاريخ تعيينه املقرتح حمل �صدارة
(تاريخ تويل املهام) لي�صبح املدين البديل مبوجب االتفاقية املتنازل عنها.
يف واعتبار ًا من تاريخ تويل املهام ،تقر �أرامكو ال�سعودية بامللتزم البديل كطرف يف اتفاقية توريد اللقيم ،وعليها ت�أدية التزاماتها مبوجب ذلك مل�صلحة ذلك
البديل ،ويتمتع امللتزم البديل بذات احلقوق مبوجب اتفاقية توريد اللقيم ،كما لو �أنه كان طرف ًا بدي ًال ل�صدارة يف كافة الأوقات.
يتعني على �أرامكو ال�سعودية ،خالل  21يوم ًا من �إر�سال �إ�شعار بالتدخل� ،أن تقدم لوكيل ال�ضمان املحلي بيان ًا يو�ضح:
(�أ)جميع املبالغ التي ال تزال م�ستحقة وواجبة الدفع من قبل �صدارة مبوجب االتفاقية املتنازل عنها.
(ب)طبيعة وقدر �أي مبالغ �أو مطالبة نقدية من املحتمل �أن ت�صبح �أو �سوف ت�صبح م�ستحقة لأرامكو من �صدارة مبوجب االتفاقية املتنازل عنها خالل
الـ  90يوم ًا من تاريخ الإ�شعار بالتدخل.
(ج)جميع االلتزامات غري النقدية التي مل تنفذ بعد من قبل �صدارة.
يف �أي وقت عقب تاريخ تويل املهام ،يجوز للمدين البديل �إعطاء �إ�شعار خطي لأرامكو ال�سعودية بنيته اخلروج ،و�إنهاء التزاماته مبوجب االتفاقية املتنازل
عنها .اعتبار ًا من ويف تاريخ ال يقع قبل مرور  30يوم ًا عن تاريخ �إ�شعار اخلروج.
6.6نقل الحقوق للغير
�إذا �أ�صبح وكيل ال�ضمان املحلي م�ستحق ًا ملمار�سة حقوقه يف امل�ضي قدم ًا يف الت�صرف باحلق وامللكية ،وامل�صالح اخلا�صة ب�صدارة يف االتفاقية املتنازل عنها
�إلى �شخ�ص (امل�شرتي املقرتح) ي�ستحوذ على جممع �صدارة (كنتيجة ملمار�سة �أي من احلقوق املمنوحة الأطراف امل�ضمونة فيما يتعلق مبجمع �صدارة� ،أو
كنتيجة لتنفيذ �أي �ضمان يتعلق با�سم �صدارة) ،يجوز لوكيل ال�ضمان املحلي تقدمي �إ�شعار خطي (�إ�شعار اال�ستبدال املقرتح) ل�شركة �أرامكو ال�سعودية يحتوي
على هوية امل�شرتي املقرتح ،وتاريخ النقل.
7.7حق أرامكو السعودية في االعتراض
يلب ذلك ال�شخ�ص املعايري املنطبقة املتفق عليها .ويتعني على وكيل
يجوز لأرامكو ال�سعودية �أن تعرت�ض على �أي مدين بديل مقرتح� ،أو م�ش ٍرت مقرتح� ،إذا مل ِ
ال�ضمان املحلي �أن يقدم لأرامكو ال�سعودية املعلومات املطلوبة ب�شكل معقول لتقييم فيما �إذا كان �صاحب االلتزام البديل املقرتح �أو امل�شرتي املقرتح يلبون
املعايري املنطبقة املتفق عليها .يتم حتديد �أ�س�س االعرتا�ض بنا ًء على معايري حمددة متفق عليها ،وح�سب توجيهات حكومة اململكة العربية ال�سعودية ،وعلى
وجه اخل�صو�ص حق احلكومة يف االعرتا�ض على الت�صرف لأ�سباب تتعلق بالأمن الوطني يف �أو ذات العالقة باململكة .يجب �أن تعرب �أرامكو ال�سعودية عن
اعرتا�ضها يف غ�ضون  30يوم عمل من تاريخ الت�صرف املقرتح ،و�إال ف�ستعترب �أرامكو ال�سعودية �أنه لي�س لديها اعرتا�ض على ذلك.
8.8التعهدات والضمانات
تقدم �أرامكو ال�سعودية التعهدات وال�ضمانات (التي تخ�ضع لتحفظات معتادة) التي تتعلق مبا يلي:
(�أ)و�ضعها ك�شركة و�صالحياتها ك�شركة للدخول يف وت�أدية التزاماتها مبوجب الإ�شعار والإقرار.
(ب)طبيعة التزاماتها من حيث �شرعيتها و�صحتها وقابليتها للتنفيذ مبوجب الإ�شعار والإقرار .
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(ج)عدم التعار�ض بني توقيع وت�سليم وتنفيذ الإ�شعار والإقرار والنظام املنطبق �أو الوثائق الت�أ�سي�سية �أو �أي اتفاقيات قائمة تكون طرف ًا فيها.
(د)الطبيعة اخلا�صة والتجارية لتنفيذها وممار�ستها حلقوقها والتزاماتها مبوجب الإ�شعار والإقرار.
(هـ)ح�صانتها الق�ضائية �ضد الدعاوي املتعلقة بالإ�شعار والإقرار.
9.9القانون الحاكم
يخ�ضع الإ�شعار لأنظمة وقوانني اململكة.

ح) اتفاقية الأحكام العامة التكميلية
1.1األطراف
�أطراف اتفاقية الأحكام العامة التكميلية هم ،من بني �آخرين� ،صدارة ووكالء الت�سهيالت (غري ما يتعلق بت�سهيل ال�صكوك ووكيل حملة ال�صكوك ووكالء
�ضمان امل�صدر) ،ق�سم ت�صدير �ضمانات االعتماد (� ،)ECGDصندوق عوملة ال�شركات ( ،)FIEMبنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي( )K-Ex-Imووكيل
الدائنني.
2.2الشروط التكميلية لالستخدام
الشروط األولية المسبقة

مع اخل�ضوع لأي �شرط �أويل م�سبق مت التنازل عنه وفقا التفاقية الأحكام العامة التكميلية ،ال يجوز ل�صدارة �أن تقدم �أول طلب ا�ستخدام �إال بعد �أن ت�ستويف
�صدارة ال�شروط الأولية امل�سبقة الواردة يف اتفاقية الأحكام العامة التكميلية.
الشروط اإلضافية المسبقة

بالإ�ضافة �إلى ال�شروط الأولية امل�سبقة �أعاله ،ومع مراعاة متام التنازل عن �أي �شروط �إ�ضافية م�سبقة وفقا التفاقية الأحكام العامة التكميلية ،ف�إنه ينبغي
تلبية بع�ض ال�شروط الإ�ضافية امل�سبقة املعينة فيما يتعلق بكل طلب ا�ستخدام (ومن �ضمن تلك ال�شروط �أال تزيد ن�سبة الدين �إلى حقوق امل�ساهمني مبا�شرة
بعد تقدمي الدفعة املقدمة عن .)80:20
3.3التأكيدات والضمانات
�سوف تقدم �صدارة ت�أكيدات و�ضمانات معينة متعارف عليها (با�ستثناء البنود املعلنة املتفق عليها ومع مراعاة ال�شروط القانونية واملادية وغريها من ال�شروط
امل�شابهة) ل�صالح م�شاركي التمويل املعنيني ذوي الأولوية فقط (ولي�س م�شاركي التمويل ذوي الأولوية الذين �أتاحوا ت�سهيل ال�صكوك �أو ت�سهيل ال�سندات).
4.4التعهدات التكميلية
بالإ�ضافة �إلى التعهدات العامة املن�صو�ص عليها يف اتفاقية الأحكام العامة� ،سوف تخ�ضع �صدارة �أي�ضا ،من بني �أمور �أخرى� ،إلى التعهدات التالية ل�صالح
م�شاركي التمويل ذوي الأولوية املعنيني فقط (ولي�س م�شاركي التمويل ذوي الأولوية الذين وفروا ت�سهيل ال�صكوك �أو ت�سهيل ال�سندات):
(�أ)رفع تقارير ربع �سنوية حول �سري �أعمال البناء خالل  45يوم ًا من انتهاء كل ربع مايل( ،مع �ضرورة �إر�سال ن�سخ من هذه التقارير �إلى امل�ست�شار الفني
والبيئي لأغرا�ض املعلومات فقط) قبل تاريخ انتهاء امل�شروع .
(ب)تقدمي )1( :تقارير ن�صف �سنوية عن نواحي الت�شغيل بال�صيغة املتفق عليها بني �صدارة ووكيل الدائنني (مبا يف ذلك ما يتعلق بالنواحي االجتماعية
والبيئية و�أعمال ال�صيانة الرئي�سية وم�سائل تخطيط الإنتاج والت�سويق) ،و ( )2تقارير ن�صف �سنوية تت�ضمن �أرقام الأداء الفني ،يف كل حالة
احلاالت ،بعد تاريخ انتهاء امل�شروع .
(ج)تقدمي خطة �إدارة مرحلة العمليات البيئية واالجتماعية يف موعد ال يتجاوز  60يوما قبل بدء �أن�شطة عمليات للمراجعة من قبل وكيل الدائنني
و�إجراء التعديالت على اخلطة ح�سب االتفاق مع وكيل الدائنني وامل�ست�شار الفني والبيئي قبل بدء �أن�شطة تلك العمليات على �أال تكون تلك التعديالت
�سببا يف انتهاك �صدارة �أو امل�شروع لأي اتفاقية بيئية �أو قوانني بيئية �أو اجتماعية.
(د)االلتزام بعقود ووثائق الت�أمني املطلوبة.
(هـ)عدم تنفيذ �أي تعديل جوهري على خطة الإدارة البيئية واالجتماعية دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من وكيل الدائنني (الذي يت�صرف
على نحو معقول وبالت�شاور مع امل�ست�شار الفني والبيئي) ،مع مراعاة ا�ستثناءات معينة يف هذا ال�سياق.
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5.5حوادث التقصير التكميلية
بالإ�ضافة �إلى حوادث التق�صري الواردة يف اتفاقية الأحكام العامة� ،سوف تخ�ضع �صدارة �أي�ضا ،بني �أمور �أخرى� ،إلى حوادث التق�صري التالية (مع مراعاة �أي
حتفظات من حيث الأهمية الن�سبية �أو املعقولية �أو الت�أثري ال�سلبي امللمو�س و�/أو فرتات ال�سماح �أو فرتات "الت�صحيح") مل�صلحة م�شاركي التمويل ذوي الأولوية
املعنيني فقط (ولي�س م�شاركي التمويل ذوي الأولوية الذين وفروا ت�سهيل ال�صكوك �أو ت�سهيل ال�سندات):
(�أ)ما مل يكن قابال للت�صحيح خالل فرتة حمددة� ،أي ت�أكيد �أو �ضمان تقدمه �صدارة يف �إطار �أي وثيقة من وثائق التمويل وكان هذا الت�أكيد غري �صحيح
ب�أي وجه من الوجوه املادية عند تقدميه �أو عند �إعادة تقدميه.
(ب)ما مل يكن قابال للت�صحيح خالل فرتة حمددة ،يف حال ي�ؤدي �إلى عدم االمتثال لل�شروط البيئية يف حادث بيئي جوهري.
(ج)�أي �شهادة غري �صحيحة ب�أي وجه من الوجوه املادية تقدمها �صدارة وفقا �أو على النحو املطلوب يف �أي وثيقة من وثائق التمويل.
6.6القانون الحاكم
تخ�ضع اتفاقية الأحكام العامة التكميلية و�أي التزامات غري تعاقدية نا�شئة عن �أو فيما يتعلق باالتفاقية �إلى القانون الإجنليزي.

اتفاقية �ضمان م�صدر ال�صكوك
1.1األطراف

يت�ضمن الأطراف الأوليون التفاقية �ضمان م�صدر ال�صكوك ك ًال من امل�صدر ،ووكيل �ضمان م�صدر ال�صكوك اخلارجي الأويل ،ووكيل �ضمان م�صدر ال�صكوك
املحلي الأويل ،ومدير دفعات ال�صكوك الأويل ،وبنك ح�ساب م�صدر ال�صكوك املحلي الأويل.
2.2تعيين الوكالء

الغر�ض من اتفاقية وكالة �ضمان م�صدر ال�صكوك هو تعيني وكالء �أوليني ل�ضمان م�صدر ال�صكوك ،ل�صفتهم ذات ال�صلة .وتت�ضمن �أحكام التعيني املتعارف
عليها التفاقية وكالة �ضمان م�صدر ال�صكوك.
3.3القانون الحاكم

تخ�ضع اتفاقية وكالة �ضمان م�صدر ال�صكوك و�أي التزامات غري تعاقدية نا�شئة عنها �أو تتعلق بها للقانون الإجنليزي.
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ملخص وثائق صفقة الصكوك
فيما يلي ملخ�صات لوثائق �صفقة ال�صكوك الرئي�سية .وال يق�صد من امللخ�صات التالية �أن تكون بيانات كاملة لأحكام االتفاقيات امل�شار �إليها .وينبغي قراءة
كل ملخ�ص باالقرتان مع االتفاقية ذات ال�صلة ب�صيغتها الكاملة ،وي�ستند تف�سري كل ملخ�ص �إلى ال�صيغة الكاملة لتلك االتفاقية.
و�ستكون الوثائق املو�صوفة يف هذا الق�سم متاحة للمعاينة وفق ًا لق�سم "معلومات عامة" من ن�شرة الإ�صدار هذه.
اتفاقية المشاركة

�سوف ت�ؤرخ اتفاقية امل�شاركة يف �أو قبل تاريخ الإقفال ،ويتم �إبرامها بني امل�صدر و�صدارة (ب�صفتها ال�شخ�صية وب�صفتها �شريك ًا يف امل�شاركة ،وب�صفتها
ال�شريك املنتدب لل�شركاء وبالنيابة عنهم) ،ووكيل امل�شاركة املفو�ض ،ووكيل �ضمان امل�صدر املحلي ،ووكيل حملة ال�صكوك ،ووكيل الدائنني ،و�سوف ت�ضبط
اتفاقية امل�شاركة الأحكام وال�شروط التي يتم بناء عليها دخول ال�شركاء يف امل�شاركة .و�سيكون الغر�ض من امل�شاركة هو ك�سب الربح من ا�ستخدام م�ساهمات
ال�شركاء يف ر�أ�س املال وفقا خلطة العمل.
المساهمات الرأس مالية

كل من ال�شركاء ،ف�إن امل�صدر �سيدفع امل�ساهمة نقدا وذلك بالقيد يف ح�ساب خا�ص بامل�شروع� .ستقدم
فيما يتعلق بامل�ساهمات الر�أ�سمالية املقدمة من قبل ٍ
�صدارة م�ساهمة عينية يف ر�أ�س املال عن طريق التنازل للم�شاركة عن حقوقها وم�صاحلها وم�ستحقاتها يف �أ�صول امل�ساهمة ،مع التقييم املتفق عليه بني
ال�شركاء والذي يبلغ نحو  202.7مليون ريال �سعودي.
�إن ر�أ�سمال امل�شاركة ،وجميع الأ�صول التي مت الت�صريح ب�أحقية جميع ال�شركاء لها ب�صفتهم تلك ،والتي يح�صلون عليها من خالل تطبيق امل�ساهمات
الر�أ�سمالية لل�شركاء يف امل�شاركة وفقا خلطة العمل واتفاقية امل�شاركة� ،سوف ت�شكل �أ�صول امل�شاركة.
وحيث �أن الأ�صول امل�ؤجرة �ستكون هي امل�صلحة التنا�سبية للم�صدر يف �أ�صول امل�شروع فيما يتعلق باتفاقية الإجارة التي �سيتم �إبرامها بني ال�شركاء ب�ش�أن
الأ�صول امل�ؤجرة ،يوافق ال�شركاء على �أن امل�صدر �سيكون خمو ًال ب�شكل ح�صري ال�ستالم كل دفعة من دفعات الإيجار املقدم ،دفعات الإيجار ،مبالغ الدفع
املبكر،ومبالغ الدفعات املبكرة الإ�ضافية ،مبلغ �إنهاء الإيجار ،مبلغ الإنهاء الإ�ضايف للم�صدر ،و�/أو مبلغ عجز اخل�سارة الكلية (�إن وجد) ،وكل دفعة من دفعات
تعوي�ض الت�سليم املت�أخر ،ومبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر ومبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر الإ�ضايف (�إن وجد) ،و�أي وجميع املبالغ الأخرى املعرب عنها مبوجب وثائق
التمويل ذات العالقة التي �سي�ستلمها .ولن يكون لل�شريك املنتدب احلق يف ا�ستالم �أي من هذه املبالغ ،و�سيكون له احلق يف ا�ستالم فقط املبالغ املن�صو�ص
عليها �صراحة يف وثائق التمويل تلك.
ال يجوز لأي �شريك بيع� ،أو التنازل عن� ،أو �أن ي�ضع �أي �أعباء �أو رهن� ،أو ينقل� ،أو يت�صرف بطريقة �أخرى بوحداته (كما هي معرفة �أدناه) �أو م�صاحله يف
�أ�صول امل�شاركة (�أو �أي جزء منها ،مبا يف ذلك وتفادي ًا لل�شك� ،أ�صول امل�شروع �أو �أ�صول امل�ساهمة) با�ستثناء ما مت ت�صوره يف وثائق التمويل� ،شريطة �أنه يف
حالة الأعباء امل�سموح بها ،يوافق ال�شركاء ويقبلون ب�شكل غري قابل للنق�ض (�إلى احلد املطلوب) على �إن�شاء الأعباء امل�سموح بها تلك .ودون الإخالل مبا تقدم
( )1ال ُي�سمح لل�شريك املنتدب بيع �أو التنازل عن �أو نقل �أو الت�صرف بطريقة �أخرى يف �أ�صول امل�ساهمة (�أو �أي جزء منها) �إال �إلى �صدارة ،و( )2ال يكون
للم�صدر احلق يف �أي وقت ببيع �أو التنازل عن �أو نقل �أو الت�صرف ب�أية طريقة �أخرى يف ا�ستحقاقاته وم�صاحله يف �أ�صول امل�شروع (�أو �أي جزء منها مبا يف
ذلك �أ�صول الإجارة) با�ستثناء ما كان متوافق ًا مع وثائق التمويل.
تعديل الوحدات

�سيتم متثيل م�صلحة كل �شريك وم�ستحقاته يف �أ�صول امل�شاركة بوا�سطة وحدات (الوحدات) ،وبالتايل ف�إن م�صلحة كل �شريك وم�ستحقاته يف �أ�صول
امل�شاركة يف �أي وقت �ستكون بالتنا�سب مع عدد الوحدات التي يحملها ،مقارنة مبجموع الوحدات التي يحملها ال�شريك الآخر.
�سيتم تعديل عدد الوحدات التي يحملها امل�صدر (وبالتايل ،عدد الوحدات التي متتلكها �صدارة) تلقائيا من وقت لآخر بالتنا�سب مع املبلغ اال�سمي لل�صكوك
القائم املنطبق �آنذاك ،بحيث يتم فور ا�ستعادة ال�صكوك بالكامل وفق ًا لل�شروط ت�صفري قيمتها جميع ا�ستحقاقات امل�صدر من الوحدات ،ولن يعود للم�صدر
�أي من احلقوق و�/أو امل�ستحقات يف �أ�صول امل�شاركة (والتي �ست�ؤول تلقائي ًا مبوجب هذا ل�صدارة دون اتخاذ �أي �إجراءات).
�سيتم حتمل اخل�سائر املتعلقة بامل�شاركة من قبل كل �شريك بالتنا�سب مع ن�سبة امتالكه للوحدات يف حينه من �إجمايل الوحدات لكال ال�شريكني.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

خطة العمل

�سيتم �إعداد خطة العمل من قبل �صدارة التي �ستتعهد وت�ضمن �أنه قد مت �إعداد تلك اخلطة من قبلها بالعناية الواجبة و�أنها معقولة ودقيقة من جميع النواحي
اجلوهرية كما يف تاريخ اتفاقية امل�شاركة .و�سوف تت�ألف خطة العمل من الأجزاء التالية:
(�أ)ا�ستخدام امل�ساهمة يف ر�أ�س املال املقدم من كل �شريك من ال�شركاء لتمويل �شراء وبناء وت�سليم �أ�صول امل�شروع.
(ب)بالن�سبة لل�شركاء كم�ؤجرين م�شرتكني لت�أجري �أ�صول الإجارة ل�صدارة كم�ست�أجر على �أ�سا�س الت�أجري امل�ستقبلي حتى تاريخ الت�سليم ،وبعد ذلك
على �أ�سا�س الت�أجري اجلاري ،بحيث يتم بحلول نهاية مدة الإيجار �أو عند �أي �إنهاء مبكر لهذا الإيجار ،متلك امل�ست�أجر لأ�صول الإيجار متلك ًا كام ًال.
(ج)�ستقوم �صدارة ب�صفتها ال�شريك املنتدب (بالنيابة عن ال�شركاء) بالت�أكد من �أن اجلزء من �أ�صول امل�شروع التي مل يتم ت�أجريها� ،سوف تكون متاحة
لال�ستخدام من قبل �صدارة جمان ًا.
(د)�سيتخذ امل�صدر وال�شريك املنتدب كافة اخلطوات ال�ضرورية ل�ضمان �أن �أ�صول امل�ساهمة يتم توفريها �إلى ال�شريك املنتدب بحيث �أن هذا ال�شريك
املنتدب يكون له احلق الوحيد واحل�صري ال�ستخدام �أ�صول امل�ساهمة تلك لأغرا�ض تطوير وبناء و�صيانة امل�شروع ،والتي بدورها �سوف تتيح لأ�صول
امل�شروع حتقيق �أف�ضل قيمة ممكنة.
اإلدارة

يتولى ال�شريك املنتدب �إدارة امل�شاركة .ويف مقابل املوافقة على القيام بهذا العمل ،ف�إن ال�شركاء �سيدفعون لل�شريك املنتدب �أتعاب ًا مقدارها  10ريال �سعودي.
و�سيكون هدف ال�شريك املنتدب هو حتقيق �أهداف امل�شاركة وفقا خلطة العمل وتقدمي خدمات معينة خالل الفرتة امل�شاركة ،وهي حتديدا كما يلي:
(�أ)تقدمي كافة الإقرارات املتعلقة بال�ضريبة ح�سبما تطلبه م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل �أو �أي هيئة م�س�ؤولة عن ال�ضريبة يف اململكة فيما يتعلق
بامل�شاركة ودفع جميع ال�ضرائب عند ا�ستحقاقها فيما يتعلق ب�أ�صول امل�شاركة �إلى ال�سلطة ال�ضريبية ذات العالقة وتقدمي �أدلة كاملة عن هذه
الدفعات �إلى ال�شركاء.
(ب)�إعداد ح�سابات امل�شاركة (وهي ال�سجالت الدفرتية فيما يخ�ص امل�شاركة عن كل فرتة حما�سبية).
(ج)احل�صول على كافة التفوي�ضات ال�ضرورية (�إن وجدت) املتعلقة بت�أ�سي�س ون�شاطات امل�شاركة وفق ًا لوثائق التمويل.
(د)تنفيذ ،مع عدم �إغفال تنفيذ ،جميع الإجراءات الأخرى ال�ضرورية للتنفيذ ال�سليم خلطة العمل.
�أثناء تقدمي هذه اخلدمات� ،سوف يعمل ال�شريك املنتدب وفق ًا جلميع الأنظمة واجبة التطبيق ،بتلك الدرجة من املهارة والعناية التي كان �سيمار�سها فيما
يتعلق بالأ�صول اخلا�صة به.
�سوف يتمتع ال�شريك املنتدب بامل�س�ؤولية منفرد ًا عن جميع املطالبات �أو اخل�سائر �أو التكاليف �أو النفقات التي يتكبدها �أو يعاين منها نتيجة �إخالله باتفاقية
امل�شاركة� ،أو �إهماله� ،أو �سوء نيته �أو غري ذلك من �سوء ت�صرف.
يف ّو�ض ال�شركاء وال�شريك املنتدب وكيل امل�شاركة املفو�ض بالدخول يف اتفاقية ال�شراء ،واتفاقية الإجارة ،واتفاقية وكالة اخلدمة ،بالنيابة عنهم وبا�سمهم.
ويجب �أال يكون وكيل امل�شاركة املفو�ض �شريك ًا يف امل�شاركة ،كما يجب �أال ميتلك �أي حقوق �أو �أ�صول ل�صالح امل�شاركة .و�سيكون دور وكيل امل�شاركة املفو�ض
حمدود ًا بالدخول يف اتفاقية ال�شراء ،واتفاقية الإجارة ،واتفاقية وكالة اخلدمة ،بالنيابة عن ،وبا�سم ال�شركاء وال�شريك املنتدب ،ويجب �أال يكون على وكيل
امل�شاركة املفو�ض �أي م�س�ؤولية مبوجب تلك الوثائق .ويوافق كل من ال�شركاء وال�شريك املنتدب �أنه على الرغم من تعيني وكيل امل�شاركة املفو�ض ،ف�إنهم
�سيكونون ملزمني بوا�سطة �أحكام اتفاقية ال�شراء ،واتفاقية الإجارة ،واتفاقية وكالة اخلدمة كما لو �أنهم قاموا بالتوقيع مبا�شرة على تلك االتفاقيات ،يف كل
حالة ،بال�صفة ذات ال�صلة لكل منهم.
توزيع االرباح وأصول المشاركة

�أي توزيع �أرباح م�شاركة قابلة للتوزيع بني ال�شركاء �سيتم يف كل تاريخ توزيع دوري من قبل ال�شريك املنتدب بحيث تدفع ن�سبة  %99منها ل�صدارة ون�سبة %1
للم�صدر (�شريطة �أن يكون قد مت ت�سديد جميع الدفعات من �صدارة �إلى �أو مل�صلحة امل�صدر مبوجب وثائق التمويل امل�ستحقة يف التاريخ ذي ال�صلة بالكامل
وفق ًا لأحكام وثيقة التمويل ذات العالقة).
�ستبد�أ امل�شاركة يف تاريخ اتفاقية امل�شاركة وتنتهي عند حلول الذكرى ال�سنوية ال�سابعة ع�شرة لتاريخ اتفاقية امل�شاركة (تاريخ نهاية امل�شاركة) .و�سوف تنتهي
امل�شاركة فقط �أو يتم حلها قبل تاريخ نهاية امل�شاركة عند ا�سرتداد ال�صكوك بالكامل وفق ًا لل�شروط (�أو عند �إنهاء اتفاقية الإجارة و�/أو اتفاقية ال�شراء (ويف
حالة اتفاقية ال�شراء ،قبل الت�سليم))� ،أو بفعل القانون� ،أو بتوجيه من حمكمة ذات اخت�صا�ص .با�ستثناء يف حالة ا�ستعادة جميع ال�صكوك بالكامل قبل تاريخ
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انتهاء امل�شاركة� ،سيتم ت�صفية امل�شاركة وتوزيع �أ�صولها على �صدارة دون �إجراءات ر�سمية �إ�ضافية بتاريخ انتهاء امل�شاركة .و�إذا ما مت �إنهاء امل�شاركة وفق ًا
لل�شروط (�أو خالف ًا لذلك عند �إنهاء اتفاقية الإجارة و�/أو اتفاقية ال�شراء) (ويف حالة اتفاقية ال�شراء ،قبل الت�سليم)) قبل تاريخ نهاية امل�شاركة� ،شريطة
ا�ستالم امل�صدر ملبلغ الإنهاء ذي العالقة وفق ًا التفاقية الإجارة �أو اتفاقية ال�شراء �أو اتفاقية وكالة اخلدمة (ح�سب احلالة) ،ت�ؤول �أ�صول امل�شاركة املتبقية �إلى
�صدارة دون املزيد من الإجراءات ال�شكلية ،ومع مراعاة وثائق التمويل فلن يكون على �صدارة �أي م�سئولية �أخرى جتاه امل�صدر (ب�أي �صفة كانت) .و�إذا ما
مت �إنهاء �أو حل امل�شاركة بفعل القانون �أو بتوجيه من حمكمة خمت�صة ،فت�ؤول �أ�صول امل�شاركة القائمة يف ذلك التاريخ تلقائي ًا �إلى ال�شركاء بالتنا�سب مع عدد
الوحدات التي يحملها كل منهم يف ذلك الوقت دون �إجراءات ر�سمية �إ�ضافية.
القانون السائد والسلطة القضائية

تخ�ضع اتفاقية امل�شاركة للأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة وتف�سر وفقا لذلك.
اتفاقية الشراء

�سوف ت�ؤرخ اتفاقية ال�شراء بتاريخ الإقفال �أو قبله ،ويتم �إبرامها ،من بني وكيل امل�شاركة املفو�ض (كوكيل مفو�ض لل�شريك املنتدب وبالنيابة عنه وال�شركاء)،
وامل�صدر ،و�صدارة (ب�صفتها مقاول ال�شراء) ،ووكيل �ضمان امل�صدر املحلي ،ووكيل حملة ال�صكوك ،ووكيل الدائنني .و�ستو�ضح اتفاقية ال�شراء الأحكام
وال�شروط التي بناء عليها �سيت�صرف مقاول ال�شراء كمقاول م�ستقل لتنفيذ �إن�شاء وت�سليم �أ�صول امل�شروع.
مقاول الشراء

مبوجب اتفاقية ال�شراء� ،سيقوم ال�شريك املنتدب بتعيني مقاول ال�شراء والدفع له مبلغا م�ساويا للم�ساهمة نقد ًا (بعد خ�صم املبالغ امل�سموح بها وفق ًا للفقرة
 5-2من اتفاقية امل�شاركة) وذلك يف تاريخ الإقفال .ويف مقابل ذلك املبلغ ،ف�إن مقاول ال�شراء يتعهد بت�أمني �إن�شاء وت�سليم �أ�صول امل�شروع �إلى ال�شريك املنتدب
يف موعد ال يتجاوز تاريخ االكتمال امل�ستهدف وفقا ل�شروط اتفاقية ال�شراء .ويجوز ملقاول ال�شراء الدخول يف عقد بناء �أو �أكرث مع مقاول طرف ثالث �أو �أكرث
من وقت لآخر ،لكي يت�سنى له تلبية التزامه بت�سليم �أ�صول امل�شروع مبوجب اتفاقية ال�شراء.
الحد األقصى للتكلفة والدفع

لن يتجاوز احلد الأق�صى ملجموع املبلغ الذي �سيقوم ال�شريك املنتدب بدفعه �إلى� ،أو لأمر مقاول ال�شراء لإن�شاء وت�سليم �أ�صول امل�شروع مبلغا م�ساويا ملبلغ
امل�ساهمة ،ولن يكون امل�صدر وال ال�شريك املنتدب خا�ضع لأي التزام مبوجب اتفاقية ال�شراء لدفع مبلغ يزيد عن ذلك املبلغ.
أصول المشروع

الى احلد الذي تنتقل فيه امللكية و� /أو حقوق امللكية يف �أ�صول امل�شروع من �أي مقاول ذي عالقة قبل الت�سليم ،يبقى مقاول ال�شراء هو �صاحب هذه احلقوق حتى
الت�سليم ،وبناء على ذلك ،يتحمل كافة املخاطر املتعلقة مبلكية �أ�صول امل�شروع (مبا يف ذلك امل�س�ؤولية جتاه الطرف الثالث) حتى يتم الت�سليم.
تسليم أصول المشروع

يتعهد مقاول ال�شراء بتوريد وت�سليم �أو بت�أمني توريد وت�سليم �أ�صول امل�شروع �إلى ال�شريك املنتدب وفقا لأحكام اتفاقية ال�شراء يف تاريخ الدفع الذي يلي مبا�شرة
اكتمال �أ�صول امل�شروع مبوجب �شروط عقود البناء ذات ال�صلة (الت�سليم) ،ولكن على �أي حال ،يف موعد ال يتجاوز تاريخ االكتمال امل�ستهدف� .إذا كان تاريخ
�سداد الدفعة الأولى ال يتوقع �أن يقع يف التاريخ الذي يلي تاريخ الت�سليم املتوقع مبا�شرة ،ف�إن مقاول ال�شراء �سيقوم على الفور ب�إخطار الأطراف الأخرى بذلك
و�سيعترب �أن الت�سليم لن يحدث حتى تاريخ  15يونيو �أو  15دي�سمرب (ح�سبما ينطبق) الذي ي�سبق مبا�شرة تاريخ �سداد الدفعة الأولى .وال يجوز �أن يكون هناك
ت�سليم جزئي لأ�صول امل�شروع.
عند الت�سليم ،يكون مقاول ال�شراء م�س�ؤوال عن الت�أكد ب�أن �أ�صول امل�شروع :
(�أ)مطابقة للموا�صفات الفنية املتفق عليها (على النحو املن�صو�ص عليه يف اتفاقية ال�شراء).
(ب)بحالة جيدة ومر�ضية للأغرا�ض املذكورة يف اتفاقية الإجارة.
(ج)ال تخ�ضع لأي �أعباء (غري الأعباء امل�سموح بها).
يكون مقاول ال�شراء ملزما ،على نفقته اخلا�صة ،باتخاذ �أي �إجراء �ضروري لتنفيذ نقل �أ�صول امل�شروع (وفق ًا التفاقية ال�شراء) ح�سبما قد يطلبه ال�شريك
املنتدب ب�شكل معقول .و�سيكون لل�شريك املنتدب احلق ،مع مراعاة �أحكام اتفاقية ال�شراء ،يف حيازة �أ�صول امل�شروع بناء على طلبه لالحتفاظ بها وفقا
التفاقية امل�شاركة.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

�إذا مل يحدث الت�سليم �أو اعترب ب�أنه لن يحدث يف �أو قبل تاريخ االكتمال امل�ستهدف ،يكون مقاول ال�شراء ملزما بدفع (مت�أخرات) تعوي�ض الت�سليم املت�أخر
للم�صدر فيما يتعلق بكل مدة ت�أخري يف الت�سليم .وتعني عبارة تعوي�ض الت�سليم املت�أخر ،فيما يتعلق بكل مدة ت�أخري ،جمموع ما يلي:
(�أ)ناجت ( )1معدل الفائدة بني البنوك ال�سعودية (�سيبور) املنطبق واملحدد وفقا لل�شرط (2-6حتديد �سعر �سايبور) بني البنوك ال�سعودية) لفرتة
تراكم العوائد املتوافقة مع مدة الت�أخري هذه زائد هام�ش ال�صكوك )2( .عدد الأيام يف مدة الت�أخري تلك مق�سوما على  360يوم .و ( )3القيمة
اال�سمية الإجمالية لل�صكوك القائمة يف اليوم الأول من مدة الت�أخري (مع مراعاة (�أ) �أي �إلغاء لل�صكوك ،و(ب) �أي دفعات التعوي�ضات الثابتة ،و/
�أو مبالغ التعوي�ض املبكر و�/أو مبالغ ال�سداد املبكر ،يف كل حالة ،التي �سيتم تنفيذها �أو دفعها يف ذلك اليوم).
(ب) دفعة التعوي�ضات الثابتة ذات ال�صلة (كما هو حمدد يف اتفاقية ال�شراء).
يف تاريخ ا�ستحقاق الدفعات املنطبق (والذي يجب �أن يكون تاريخ دفعة الأجرة املبكرة يف حالة مبلغ الدفعة املبكرة) ،يتعني على مقاول ال�شراء �أن يقوم �أي�ضا
بدفع مبالغ ال�سداد املبكر وجميع املبالغ الأخرى امل�ستحقة �أيا كانت والتي �ستكون م�ستحقة وقابلة للدفع للم�صدر مبوجب اتفاقية ال�شراء .ويجب �أن ميثل �أي
عن�صر من عنا�صر دفعة التعوي�ض الثابتة من تعوي�ض الت�سليم املت�أخر و�/أو �أي مبلغ دفعة مبكرة م�ستحقة تعوي�ض ًا جزئي ًا للم�ساهمة (والتي لهذا الغر�ض يجب
�أن تكون م�ستثناة من �أي خ�صم يتم وفق ًا للبند  5-2من اتفاقية امل�شاركة) من قبل �أو بالنيابة عن مقاول ال�شراء.
االنتهاء أو اإلنهاء

تنتهي اتفاقية ال�شراء تلقائيا بتاريخ الت�سليم �أو بعده ،مع اال�ستثناءات التالية:
(�أ)يجوز يف �أو بعد تاريخ الإجراء التنفيذي� ،أن يقوم امل�صدر (�أو وكيل الدائنني الذي يت�صرف وفق ًا التفاقية الدائنني) �إنهاء اتفاقية ال�شراء مبوجب
�إخطار للأطراف الأخرى (مع اخل�ضوع لأحكام اتفاقية الدائنني والأحكام املنطبقة يف وثائق التمويل) .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،ستنتهي اتفاقية
ال�شراء تلقائي ًا عندما ت�ستحق ال�صكوك وت�صبح واجبة الدفع مبوجب ال�شرط ( 12الأحداث املوجبة للإنهاء) قبل تاريخ الت�سليم.
(ب)�إذا مت ،قبل تاريخ الت�سليم� ،إنهاء اتفاقية الإجارة وفقا لأي من الفقرات ( 2-12الإنهاء) حتى (و�شام ًال) (5 -12الإنهاء) والبند ( 7-12الإنهاء)
من اتفاقية الإجارة (وهي الظروف ذات العالقة املو�صوفة يف الفقرات (�أ) حتى (د) واجلملة الثانية يف الفقرة بعد الفقرة (د) حتت عنوان
"اتفاقية الإجارة" �أدناه حتت عنوان "الإنهاء") ،فيتم كذلك �إنهاء اتفاقية ال�شراء.
(ج)وبخالف ذلك ،ال يحق ملقاول ال�شراء �إنهاء اتفاقية ال�شراء قبل تاريخ الت�سليم �إال �إذا مت ذلك باالتفاق مع ال�شريك املنتدب ،ال�شركاء ،وكيل حملة
ال�صكوك ،ووكيل �ضمان م�صدر ال�صكوك املحلي ،ووكيل الدائنني.
(د)�إذا مت مبوجب �أحكام اتفاقية ال�شراء� ،إعطاء �إ�شعار الإنهاء على النحو املتوقع مبوجب الفقرات (�أ) و(ب) و(ج) �أعاله ،يقوم مقاول ال�شراء يف
التاريخ الذي مت فيه �إعطاء �إ�شعار �إنهاء اتفاقية ال�شراء ،بدفع:
 .1مع مراعاة الأحكام ذات العالقة يف وثائق التمويل ووفق ًا لهما ،جمموع مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر �إلى امل�صدر.
 .2جمموع مبلغ �إنهاء �شراء ال�شريك املنتدب �إلى ال�شريك املنتدب.
ويف كل حالة وفق ًا ل�شروط معينة� .إذا �أخفق مقاول ال�شراء بدفع جميع �أو �أي جزء من مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر �إلى امل�صدر يف تاريخ ا�ستحقاق الدفع ،فلن يتم
�إنهاء اتفاقية ال�شراء ويبقى ذلك املبلغ م�ستحق ًا على الفور وواجب الدفع ،و�إ�ضافة لذلك ،يقوم مقاول ال�شراء ب�شكل غري قابل للنق�ض وغري م�شروط وتلقائي ًا
بدفع مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر الإ�ضايف والذي يجب �أن ي�صبح م�ستحق ًا على �أ�سا�س يومي وفق ًا لأحكام اتفاقية ال�شراء من تاريخ اال�ستحقاق �إلى وغري �شامل
تاريخ دفع مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر بالكامل يف ح�ساب ال�صفقة للم�صدر� .إن مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر الإ�ضايف لن ي�شتمل على �أي تعوي�ض �أي مبالغ م�ستحقة
ولكن غري مدفوعة من مبالغ التوزيع الدوري فيما يتعلق بال�صكوك.
القانون الحاكم والسلطة القضائية

تخ�ضع اتفاقية ال�شراء للأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة وتف�سر وفقا لذلك.
اتفاقية اإلجارة

�سوف ت�ؤرخ اتفاقية الإجارة بتاريخ الإقفال �أو قبله ويتم �إبرامها ،بني وكيل امل�شاركة املفو�ض (ب�صفته وكي ًال مفو�ض ًا للم�ؤجرين امل�شرتكني وبالنيابة عنهم،
امل�صدر� ،صدارة (ب�صفتها م�ست�أجر ًا) ووكيل �ضمان امل�صدر املحلي ،ووكيل حملة ال�صكوك ،ووكيل الدائنني.
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يوافق المؤجرون المشتركون بموجب اتفاقية اإلجارة على تأجير أصول اإلجارة للمستأجر.

يوافق امل�ست�أجر على قبول �أ�صول الإجارة التي مت ا�ستئجارها وي�ؤكد �أن �أ�صول الإجارة تلك نالت ر�ضاه ومنا�سبة لتحقيق غر�ضه منها .ويف �ضوء موافقة
امل�ست�أجر على �أ�صول الإجارة (والإقرار ال�صريح الذي �أعطاه امل�ست�أجر �ضمن اتفاقية الإجارة ب�أن �أ�صول الإجارة هي مطلوبة بالتحديد وموافق عليها من قبله
لأغرا�ض امل�شروع و�سيتم احل�صول عليها من قبل امل�ؤجرين امل�شرتكني بناء على طلب امل�ست�أجر) ،يقوم امل�ؤجرون امل�شرتكون ب�إخالء م�س�ؤوليتهم ب�شكل �صريح
ولن يقدموا �أي ت�أكيدات �أو �ضمانات (�سواء كانت �صريحة �أو �ضمنية) بخ�صو�ص ،من بني �أ�شياء �أخرى� ،أ�صول الإيجار ،وملكيتهم لهذه الأ�صول ،وحالة هذه
الأ�صول �ضمن االتفاقية.
األجرة

لقاء ت�أجري �أ�صول الإجارة يوافق امل�ست�أجر على �سداد دفعات الأجرة املقدمة ،ثم بعد تاريخ بدء الإيجار (وهو تاريخ الت�سليم) دفعات الأجرة �إلى امل�صدر
عن طريق دفعها يف ح�ساب ال�صفقة .ويدفع امل�ست�أجر �أي�ضا مبلغا م�ساويا لأي مبالغ دفعات مبكرة و�أي وجميع املبالغ الأخرى مهما كانت م�ستحقة وواجبة
الدفع للم�صدر مبوجب اتفاقية الإجارة ،مع مبالغ الدفعات املبكرة تلك املدفوعة بتلك الطريقة م�شكلة دفعة مبكرة متنا�سبة مع دفعات الأجرة الثابتة من قبل
امل�ست�أجر .ويف كل دفعة من قبل امل�ست�أجر لدفعات الأجرة الثابتة و�أي دفعة �أجرة مبكرة� ،سوف يح�صل امل�ست�أجر على ح�صة تنا�سبية غري جمز�أة يف �أ�صول
الإجارة مع �إمتام النقل النهائي وفقا للبندين  11و 12من اتفاقية الإجارة ح�سبما ينطبق) .وفيما يتعلق بنوعي دفعات الأجرة  ،ف�إن امل�صدر (بو�صفه م�ؤجر ًا
م�شرتك ًا) �أو مدير الدفعات الذي ينوب عنه (عندما يطلب منه ذلك من قبل امل�صدر وفق ًا التفاقية �إدارة الدفعات) �سيكون ملزما بتزويد امل�ست�أجر ب�إ�شعارات
دفع الأجرة (�إ�شعار الأجرة املقدمة و�إ�شعار دفع الأجرة على التوايل) ،والتي مبوجبها يتم �إ�شعار امل�ست�أجر باملبلغ امل�ستحق املتعلق بفرتة الأجرة املقدمة �أو
فرتة الإيجار (ح�سبما ينطبق) والتاريخ الذي �ستكون فيه واجبة الدفع.
�سيتم تعيني ال�شريك املنتدب كم�ؤجر م�شرتك مبوجب �أحكام اتفاقية الإجارة للقيام من �ضمن �أمور �أخرى بامل�ساعدة يف �إدارة الرتتيبات املت�صورة يف اتفاقية
الإجارة ،ولكنه لن يح�صل على �أي تعوي�ضات لقاء قيامه بذلك الدور ،كما لن يكون له حق يف �أن دفع حل�سابه �أي دفعات (مبا يف ذلك دفعات الأجرة املقدمة،
دفعات الأجرة ،مبالغ الدفعات املبكرة ،مبالغ الدفعات املبكرة الإ�ضافية� ،أي مبلغ من مبالغ �إنهاء امل�ست�أجر و�/أو مبلغ من مبالغ �إنهاء امل�ست�أجر الإ�ضايف و/
�أو مبلغ عجز اخل�سارة الكلية النا�شئة عن اتفاقية الإجارة.
الصيانة،واإلصالح ،والتعديالت ،والتصرف

مبوجب اتفاقية الإجارة ،يكون ال�شريك املنتدب ،نيابة عن امل�ؤجرين امل�شرتكني ،م�س�ؤوال عما يلي:
(�أ) �إجراء كافة �أعمال ال�صيانة الرئي�سية على نفقته اخلا�صة.
(ب) احل�صول على عقود الت�أمني واالحتفاظ بها على نفقته اخلا�صة.
(ج) ت�سوية �أي �ضرائب تتعلق بامللكية.
غري �أنه مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة ،يقوم ال�شريك املنتدب با�ستخدام مقاول خدمات لتنفيذ جميع املها ّم املذكورة �أعاله ،وهذا يتم الإقرار به من قبل
امل�ست�أجر يف هذه االتفاقية.
تكون ال�صيانة الروتينية املطلوبة فيما يتعلق ب�أ�صول الإجارة من م�س�ؤولية امل�ست�أجر ،و�سوف يتحمل تكاليف ال�صيانة الروتينية .ورغم ذلك ،ف�إن اتفاقية
الإجارة� ،ست�شرتط بالن�سبة لأداء ال�صيانة الروتينية� ،ضرورة التقيد من بني �أمور �أخرى مبمار�سات ال�صناعة اجليدة .واملحافظة على املعايري والإجراءات
املتوقعة ب�شكل عام من �شركة مهتمة تقوم بتنفيذ �أعمال م�شابهة لتلك التي يقوم بها امل�ست�أجر .واملحافظة على �أ�صول الإيجار بحالة جيدة و�صاحلة وقابلة
لال�ستخدام وم�ستهلكة وفق ًا للممار�سات االعتيادية العادلة.
ُي�سمح للم�ست�أجر بالقيام على نفقته اخلا�صة ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بعمل الإ�ضافات �أو التح�سينات �أو التغيريات على �أ�صول الإجارة ،ولكن ب�شرط �أال ت�ؤدي
هذه التغيريات �إلى قيام امل�ست�أجر مبخالفة �أي �أحكام واردة يف وثائق التمويل .عالوة على ذلك� ،إذا ما مت �إجراء �أي تغيريات خمالفة التفاقية الإجارة ،و�إذا
طلب امل�ؤجرون امل�شرتكون ذلك ،ف�إنه يتعني على امل�ست�أجر �إعادة �أ�صول الإيجار �إلى حالتها الأ�صلية على نفقة امل�ست�أجر اخلا�صة.
يمُ نع امل�ست�أجر من بيع �أ�صول الإجارة �أو التنازل عنها �أو ت�أجريها من الباطن �أو ترك حيازتها (�أو �أي م�صالح فيها) با�ستثناء ما كان م�سموح ًا به �أو مت�صور ًا
يف وثائق التمويل .كما يمُ نع من منح وال�سماح مبنح �أي �أعباء (با�ستثناء الأعباء امل�سموح بها) على �أ�صول الإجارة.
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اإلنهاء

�ستنتهي اتفاقية الإجارة تلقائيا بتاريخ انتهاء الإجارة املجدول (�شريطة تقيد امل�ست�أجر بجميع التزاماته بالدفع مبوجب اتفاقية الإجارة بالكامل) ،ويف ذلك
التاريخ� ،سيوافق امل�ؤجرون امل�شرتكون على �أن يبيع للم�ست�أجر جميع م�صالح امل�صدر (ب�صفته م�ؤجر ًا م�شرتك ًا) يف ملكية �أ�صول الإجارة .ويجوز �إنهاء اتفاقية
الإجارة خالف ذلك:
(�أ)من قبل امل�صدر يف وبعد اتخاذ �إجراء تنفيذي (مع مراعاة �أحكام اتفاقية الدائنني).
(ب) و�/أو� ،إذا �أ�صبحت �صدارة ملزمة بال�سداد املبكر لت�سهيالت ال�صكوك يف الظروف التالية:
)1وفقا للبند( 9-10ب) (الدفعات الإلزامية املقدمة – حادثة اخل�سارة الكلية) يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة� .أو
)2وفق ًا للبند ( 8-01الدفعات امل�سبقة الإلزامية  -ت�سهيل ال�صكوك الأويل (تاريخ االكتمال النهائي للتمويل)) من اتفاقية الأحكام العامة
ال�شاملة.
(ج)�إذا اختارت �صدارة ال�سداد املبكر وفقا للبند �( 9-10أ) (الدفعات الإلزامية امل�سبقة – حادثة اخل�سارة الكلية) يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
ويف �أي من هذه احلاالت يجب على امل�صدر ويجوز للم�صدر (بالنيابة عن امل�ؤجر امل�شرتك) يف التاريخ التي ت�ستحق فيه هذه الدفعه مع مراعاة وثائق التمويل،
�أن ينهي اتفاقية الإجارة وذلك ب�إعطاء �إ�شعار �إلى الأطراف الأخرى (ويخ�ضع ذلك لبع�ض االلتزامات الأخرى).
كما يحق للم�ست�أجر �أن ينهي اتفاقية الإجارة (مع مراعاة �أحكام �أخرى معينة):
 )1بعد وقوع حادثة تتعلق بال�ضريبة.
 )2يف �أو بعد حلول الذكرى ال�سنوية اخلام�سة لتاريخ الإقفال.
 )3بعد وقوع حادثة تنفيذية.
كما تنتهي اتفاقية الإجارة تلقائيا فور قيام امل�صدر ب�إلغاء جميع (ولي�س بع�ض) ال�صكوك القائمة بعد ا�ستالم �إ�شعار الإلغاء وفقا لل�شروط و�إعالن الوكالة.
(�إ�ضافة لذلك� ،ستنتهي اتفاقية الإجارة تلقائي ًا عند انهاء اتفاقية ال�شراء وفق ًا للبند ( 2-7الإنهاء) من اتفاقية ال�شراء فور ا�ستحقاق ال�صكوك وت�صبح
واجبة الدفع وفق ًا لل�شرط ( 12حوادث موجبة للإنهاء).
وبا�ستثناء ما ذكر �أعاله ،فال يحق للم�ؤجر بخالف ذلك �إنهاء اتفاقية الإجارة �إال مبوافقة �أطرافها الآخرين.
وعندما يتم �إنهاء اتفاقية الإجارة مبكر ًا قبل تاريخ بدء الت�أجري ،ف�سيكون ال�شريك املنتدب ملزما بدفع (�أو بخالف ذلك الوفاء بااللتزام بت�سديد) مبلغ �إنهاء
امل�ؤجر �إلى امل�ست�أجر (كمقا�صة مقابل مبلغ �إنهاء �شراء ال�شريك املنتدب).
عندما يتم �إنهاء اتفاقية الإجارة مبكر ًا يف �أو بعد تاريخ بدء الت�أجري ،ف�سيكون امل�ست�أجر (با�ستثناء يف حال وقوع حادثة خ�سارة كلية تتعلق ب�أ�صول الإجارة التي
ميكن االطالع على تفا�صيلها �أدناه) ملزم ًا بدفع مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر حل�ساب امل�صدر .و�إذا �أخفق امل�ست�أجر يف دفع كامل مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر عند ا�ستحقاقه،
فلن يتم �إنهاء اتفاقية الإجارة ،و�سيتم �إلزام امل�ست�أجر ب�شكل غري قابل للنق�ض ودون �شروط وتلقائي ًا مبوا�صلة ا�ستئجار �أ�صول الإجارة ،و�أن يدفع للم�صدر مبلغ
�إنهاء امل�ست�أجر الإ�ضايف� ،إ�ضافة �إلى مبلغ �إنهاء الإيجار امل�ستحق وغري املدفوع .مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر الإ�ضايف �سي�ستحق على �أ�سا�س يومي وفق ًا لأحكام اتفاقية
الإجارة من تاريخ اال�ستحقاق لغاية وغري �شامل تاريخ دفع مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر بالكامل �إلى ح�ساب ال�صفقة للم�صدر� .إن مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر الإ�ضايف لن
ي�شتمل على �أي تعوي�ض لأي جزء من املبلغ امل�ستحق لفرتة تتعدى فرتة اال�ستحقاق املو�صوفة يف الفقرة (�أ) من تعريف مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر ،والذي ميثل املبلغ
املطلوب دفعه مبوجب الفقرة (�أ) من تعريف دفعات الأجرة.
وبعد وقوع حادثة خ�سارة كلية� ،سينتهي ا�ستئجار �أ�صول الإجارة  ،ويف �أحوال معينة ح�سبما ورد املزيد من الو�صف له يف اتفاقية الإجارة ،فقد يتم �إلزام
امل�ست�أجر بدفع متح�صالت الت�أمني (�إن وجدت) ومبلغ عجز اخل�سارة الكلية �إلى ح�ساب ال�صفقة للم�صدر �ضمن فرتة حمددة ح�سبما ورد و�صفه فيها.
وللمزيد من املناق�شة حول �أحكام الإنهاء مبوجب اتفاقية الإجارة ،يرجى االطالع على الأق�سام الواردة يف هذه الن�شرة بعناوين "خمطط هيكل التدفقات
النقدية – الإنهاء املبكر بعد تاريخ بدء الإجارة – ا�سرتداد ال�صكوك يف تاريخ الإنهاء املقرر – ا�سرتداد ال�صكوك قبل تاريخ الإنهاء املقرر".
القانون الحاكم و السلطة القضائية

تخ�ضع اتفاقية الإجارة �إلى الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة وتف�سر وفقا لذلك.
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اتفاقية وكالة الخدمة

�سوف ت�ؤرخ اتفاقية وكالة اخلدمة يف �أو قبل تاريخ الإقفال ،ويتم �إبرامها ،من بني �أطراف �أخرى ،وكيل امل�شاركة املفو�ض (ب�صفته وكي ًال مفو�ض ًا للم�ؤجرين
امل�شرتكني وبالنيابة عنهم) ،امل�صدر� ،صدارة (ب�صفتها مقاول اخلدمة) ،ووكيل �ضمان امل�صدر املحلي ،ووكيل حملة ال�صكوك ،ووكيل الدائنني.
�سيقوم ال�شريك املنتدب (بالنيابة عن امل�ؤجرين امل�شرتكني) مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة ،بتعيني �صدارة (ب�صفتها مقاول خدمة م�ستقل) ،مقاول اخلدمة،
ويوافق مقاول اخلدمة على العمل كمقاول خدمة م�ستقل ل�صالح امل�ؤجرين امل�شرتكني لتنفيذ و�أداء اخلدمات خالل مدة العقد .و�سوف يتلقى مقاول اخلدمات
ر�سما ملرة واحدة من ال�شريك املنتدب مقداره  10رياالت �سعودية كثمن ذلك العمل.
و�سيتم ال�سماح ملقاول اخلدمات بتوكيل طرف ثالث ذي م�ؤهالت منا�سبة يف م�س�ؤولياته مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة� ،شريطة �أن يبقى يف كل حالة هو
امل�س�ؤول عن تلك اخلدمات.
مدة العقد

�ستبد�أ مدة العقد اعتبارا من تاريخ بدء الإجارة (مبوجب اتفاقية الإجارة) وت�ستمر حتى �إعطاء �إ�شعار �آخر من امل�ؤجرين امل�شرتكني ،وطاملا ،على �أي حال،
�أن هناك �أموا ًال م�ستحقة �أو قد ت�صبح م�ستحقة مبوجب اتفاقية الإجارة (مدة العقد).
الخدمات

�ستعك�س اخلدمات م�س�ؤوليات ال�شريك املنتدب مبوجب اتفاقية الإجارة .وحتديدا �ست�شمل ت�أدية املهام التالية:
(�أ)ال�صيانة الرئي�سية.
(ب)احل�صول على عقود ت�أمني كافية فيما يتعلق ب�أ�صول الإجارة (مببلغ ال يقل عن القيمة الكاملة لإعادة الو�ضع ملا كان عليه) واال�ستمرار يف املحافظة
عليها.
(ج)ت�سوية �أي �ضرائب ملكية يتم تقديرها.
عند تنفيذ �أو �شراء �أي �صيانة رئي�سية� ،سيكون مقاول اخلدمات ملزما بتغيري و�صيانة و�إ�صالح �أ�صول الإجارة وفقا للممار�سات ال�صناعية اجليدة.
بالإ�ضافة �إلى احل�صول على عقود الت�أمني واملحافظة عليها (�أو �أي عقود ت�أمني �أخرى مت احل�صول عليها وفق ًا التفاقية وكالة اخلدمة)� ،سيكون مقاول
اخلدمات م�س�ؤو ًال �أي�ضا عن الت�أكد ب�أن املطالبات يتم تقدميها وفقا لوثائق الت�أمني ذات العالقة ح�سب املنا�سب .ومع مراعاة وثائق الدائنني واتفاقية الأحكام
العامة )1( ،يف حالة اخل�سارة اجلزئية� ،سيتم ا�ستخدام املتح�صالت الناجتة (�إن وجدت) وفقا لبنود بوال�ص الت�أمني )2( ،ويف حالة حدوث خ�سارة كلية،
ف�سيت�أكد مقاول اخلدمة �أنه مت تقدمي مطالبة بخ�صو�ص تلك احلادثة يف احلال ،و�أن املتح�صالت (�إن وجدت) الناجتة عن املطالبة �ستدفع �إلى ح�ساب
ال�صفقة ل�صالح ح�ساب امل�صدر كم�ؤجر م�شرتك .ويتعهد مقاول اخلدمات ب�أن عليه وفق ًا للبند ( 2-6اخل�سائر يف �أ�صول الإجارة متح�صالتها) من اتفاقية
وكالة اخلدمة ،عندما يكون وقوع مبلغ عجز اخل�سارة الكلية املذكورة ناجم ًا عن �إخالل مقاول اخلدمات بالتزاماته باحلفاظ على عقود ت�أمني وفق ًا للفقرة
(ب) �أعاله� ،أن يدفع حا ًال (ولكن يف �أي حالة خالل  60يوم ًا من وقوع حدث اخل�سارة الكلية) �إلى ح�ساب ال�صفقة حل�ساب امل�صدر كم�ؤجر م�شرتك يف نف�س
اليوم �أي مبلغ عجز خ�سارة كلية ،و�أنه �سيقوم بتعوي�ض امل�صدر بالكامل عند الطلب فيما يتعلق مببلغ عجز اخل�سارة الكلية ذاك.
فيما يتعلق ب�ضرائب امللكية� ،سيقوم مقاول اخلدمات فورا بتقدمي التقارير والإقرارات املتعلقة بها �أو املت�صلة ب�ضرائب امللكية هذه والقيام فورا بت�سوية
�ضرائب امللكية هذه.
رسوم الخدمات

�سيكون مقاول اخلدمات م�س�ؤوال عن دفع جميع ر�سوم اخلدمات .و�سيقوم مقاول اخلدمات يف املواعيد املحددة بتقدمي الفواتري عن كل ر�سوم خدمات يتكبدها
�أو يدفعها خالل الفرتة ذات ال�صلة �إلى ال�شريك املنتدب .بعد ذلك �سيتعني على ال�شريك املنتدب �أن يقوم بتعوي�ض مقاول اخلدمات عن كل ر�سم من ر�سوم
اخلدمات التي مت تقدمي فاتورة عنها �إلى ال�شريك املنتدب بالنيابة عن امل�ست�أجرين امل�شرتكني يف �أو قبل تاريخ الفاتورة ذات العالقة مل�صاريف اخلدمة.
اإلنهاء

�إذا �أخفق مقاول اخلدمات يف االمتثال لأي من التزاماته اجلوهرية (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،التزامه بدفع �أي مبلغ �سد عجز يف اخل�سارة
الكلية �أو �أي جزء منها) ،ف�إن ذلك �سيعترب خمالفة التفاقية وكالة اخلدمة .ويف �أي وقت بعد املخالفة (مع مراعاة وثائق التمويل) ف�إنه يجوز للم�صدر بالنيابة
عن امل�ؤجرين امل�شرتكني� ،أن يقوم ب�إنهاء اتفاقية وكالة اخلدمة وذلك ب�إعطاء �إ�شعار خطي بالإنهاء �إلى مقاول اخلدمات.
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كما �أن هذه االتفاقية �ستنتهي تلقائيا �إذا مت �إنهاء اتفاقية الإجارة .و�سوف لن يكون ملقاول اخلدمات �أي حق يف �إنهاء االتفاقية قبل �إنهاء اتفاقية الإجارة.
القانون الحاكم و السلطة القضائية

تخ�ضع اتفاقية وكالة اخلدمة �إلى الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة وتف�سر وفقا لذلك.
وثائق ضمان المصدر

وفقا لوثائق �ضمان امل�صدر ،قام امل�صدر مبنح �ضمان على �أ�صوله ك�ضمان (مع �أمور �أخرى) اللتزاماته بت�سديد الدفعات مبوجب ال�صكوك على النحو التايل:
(�أ)مبوجب �سند الرهن والتنازل للم�صدر اخلارجي (الذي حتكمه القوانني االجنليزية ويخ�ضع لل�سلطة الق�ضائية ملحاكم �إجنلرتا)� )1( ،سيتم التنازل
على �سبيل ال�ضمان (�إلى احلد الذي ال يتم التنازل عنه ب�صورة �صحيحة خالف ًا لذلك ،رهن عائم ذي مرتبة �أولى) عن حقوقه وملكيته وم�صلحته
احلالية وامل�ستقبلية وثائق التمويل التي يكون هو طرف ًا فيها �أو له حقوق مبوجبها والتي تكون هي ذاتها خا�ضعة للقانون االجنليزي ،والتي ت�شمل
اتفاقية الأحكام العامة واتفاقية الدائنني ،و�ضمانات االكتمال .يتم منح كل منها �إلى وكيل �ضمان امل�صدر اخلارجي كوكيل عن الأطراف امل�ضمونة
للم�صدر.
(ب)مبوجب اتفاقية ال�ضمان على احل�ساب للم�صدر املحلي (التي حتكمها قوانني اململكة وتخ�ضع لل�سلطة الق�ضائية للجنة حل نزاعات الأوراق املالية
وجلنة اال�ستئناف) �أو� ،إذا كان ينطبق ،حمكمة خمت�صة )1( ،التنازل عن طريق ال�ضمان ،عن ح�ساب ال�صفقة وجميع الأر�صدة التي تكون فيه
من وقت لآخر .و(� )2إلى احلد الذي مل يتم التنازل عنه ب�صورة فعالة ،رهن ح�ساب ال�صفقة وجميع الأر�صدة اخلا�صة به من وقت لآخر ،املمنوحة
لوكيل �ضمان امل�صدر املحلي كوكيل عن الأطراف امل�ضمونة للم�صدر.
(ج)مبوجب اتفاقية التنازل للم�صدر املحلي (التي حتكمها قوانني اململكة العربية ال�سعودية وتخ�ضع لل�سلطة الق�ضائية للجنة حل نزاعات الأوراق
املالية وجلنة اال�ستئناف� ،أو �إذا كان ينطبق املحكمة املخت�صة) ،التنازل عن حقوقه احلالية وامل�ستقبلية وملكيته وم�صلحته يف وثائق التمويل ذات
العالقة التي يكون هو طرف ًا فيها �أو له حقوق مبوجبها والتي تكون هي ذاتها خا�ضعة لقوانني اململكة ،املمنوحة لوكيل �ضمان امل�صدر املحلي كوكيل
عن الأطراف امل�ضمونة للم�صدر.
يتم منح جميع م�صالح ال�ضمان ال�سابقة لوكيل �ضمان امل�صدر املعني كوكيل للأطراف امل�ضمونة للم�صدر ،وتكون قابلة للتنفيذ يف �أو بعد تاريخ الإجراء
التنفيذي.
�إن متح�صالت �أي �إجراء تنفيذي ،والتي من املرجح �أن تت�ألف ب�شكل رئي�سي من املبالغ امل�سرتدة التي يتم ا�ستالمها من قبل امل�صدر كطرف م�ضمون وفقا
لتنفيذ وثائق ال�ضمان على م�ستوى �صدارة �ضد �صدارة من قبل وكالء ال�ضمان بناء على توجيه وكيل الدائنني ،وا�ستخدام املتح�صالت اخلا�صة به من
خالل الأولويات ما بعد دفعة التنفيذ مبوجب اتفاقية الدائنني� ،سيتم حتويلها �إلى حملة ال�صكوك والأطراف الأخرى امل�ضمونة للم�صدر وفقا لرتتيب �أولوية
املدفوعات املو�ضح يف ال�شرط (( )2-4ا�ستخدام املتح�صالت من �أ�صول ال�صكوك).
اتفاقية إدارة الدفعات

�سوف ت�ؤرخ اتفاقية �إدارة الدفعات بتاريخ الإقفال �أو قبله ويتم �إبرامها ،من بني �أطراف �أخرى ،بني امل�صدر ،و�صدارة ،ووكيل حملة ال�صكوك ،ووكيل
�ضمان امل�صدر املحلي ،وبنك احل�ساب اخلارجي للم�صدر ،ووكيل الدائنني .و�سوف يبني مدير الدفعات ترتيبات معينة يتم اتخاذها بني �أطرافها فيما يتعلق
بال�صكوك.
التعيين

�سيتم تعيني �أت�ش �أ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة مبوجب اتفاقية �إدارة الدفعات مدير ًا للدفعات املتعلقة بال�صكوك.
تسليم الصكوك

�سيطلب من و�سيعطى مدير الدفعات �صالحية ت�صديق ال�صك الرئي�سي و�إيداعه لدى وكيل حملة ال�صكوك ،و(ب) �سيتم تعيني جمموعة �سامبا املالية كبنك
ح�ساب فيما يتعلق بح�ساب ال�صفقة.
بنك حساب المصدر المحلي وحساب الصفقة والحساب المحدد لمدير الدفعات

قام امل�صدر بفتح ح�ساب ال�صفقة لدى بنك ح�ساب امل�صدر املحلي.
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جميع املبالغ التي يتعني دفعها للم�صدر من قبل �أو نيابة عن �صدارة� ،أو �أي طرف �آخر مبوجب وثائق التمويل �سيتم دفعها يف ح�ساب ال�صفقة يف التاريخ
الذي تكون فيه م�ستحقة الدفع مبوجب ووفق ًا لأي من وثائق التمويل من قبل الطرف املعني� .إ�ضافة لذلك ،يتم االحتفاظ مببلغ ر�أ�س املال كوديعة يف ح�ساب
ال�صفقة .وقد وافق امل�صدر على �أنه لن يقوم ب�إ�صدار �أي تعليمات �إلى بنك ح�ساب امل�صدر املحلي (ما دامت هناك �أي �صكوك قائمة �أومل يتم بعد الوفاء
بالكامل ب�أي مبالغ م�ضمونة ،وبا�ستثناء ما كان مطلوب ًا مبقت�ضى �أي قانون منطبق) ب�سحب �أو نقل (كلي ًا �أو جزئي ًا) مبلغ ر�أ�س املال من ح�ساب ال�صفقة.
و�سيقوم مدير الدفعات بفتح ح�ساب لدى نف�سه وبا�سمه حتت م�سمى "احل�ساب املحدد ملدير الدفعات".
و�سيقوم امل�صدر بتوجيه تعليماته �إلى بنك ح�ساب امل�صدر املحلي بالنقل ،و�سيوافق بنك ح�ساب امل�صدر املحلي ويقوم بالنقل يف يوم عمل يف اململكة ال�سابق
لكل تاريخ توزيع دوري �أو تاريخ الإنهاء الذي يقع قبل تاريخ الإجراء التنفيذي� ،إما (�أ) كافة املبالغ القائمة يف ح�ساب ال�صفقة (با�ستثناء مبلغ ي�ساوي مبلغ
ر�أ�س املال)� ،أو (ب) املبلغ ال�ضروري لت�سديد دفعات بالقيمة القائمة يف ذلك اليوم� ،أيهما �أقل� ،إلى احل�ساب املحدد ملدير الدفعات.
الدفعات

يف كل تاريخ توزيع دوري ،و�أي تاريخ �إنهاء (يف كل حالة قبل تاريخ الإجراء التنفيذي)� ،ستقع على عاتق مدير الدفعات (ح�سب توجيهات امل�صدر) م�س�ؤولية
ا�ستخدام �أي �أموال قائمة يف احل�ساب املحدد ملدير الدفعات ح�سب ترتيب الأولوية التالية:
(�أ)�إلى احلد الذي مل يكن قد دفع فيه �سابق ًا على قدم امل�ساواة وبالتنا�سب لكل مقدم خدمة ،وكل كيان م�شار له يف البند  5-2من تعهد التكاليف،
الذين يكون امل�صدر ملزم ًا �أمامهما بالدفع ،يف كل حالة فيما يتعلق باملبالغ امل�ستحقة لكل منهم مبوجب وثائق التمويل� ،أو خالف ذلك ح�سب �صفة
كل منهم.
(ب)وبالقدر الذي مل يتم ت�سديد الدفعات �سابق ًا ،وعلى �أ�سا�س من امل�ساواة وبالتنا�سب ،وب�شكل ميكن تخمينه بحيث يكون خا�ضع ًا للر�سوم وال�ضرائب
لكل طرف ثالث يكون فيه امل�صدر م�س�ؤوال عن ت�سديد دفعات له ،ويف كل حالة بخ�صو�ص املبالغ امل�ستحقة لكل منهم مبوجب وثائق التمويل �أو
بخالف ذلك بح�سب �صفة كل منهم.
(ج)يف تاريخ التوزيع الدوري ال�ستخدامها يف �أو نحو ت�سديد دفعات على �أ�سا�س من امل�ساواة وبالتنا�سب ،وب�شكل ميكن تخمينه بحيث يكون خا�ضع ًا
للر�سوم وال�ضرائب من مبلغ التوزيع الدوري امل�ستحق �آنذاك.
(د)بتاريخ التوزيع الدوري ،ال�ستخدامها يف مبالغ التوزيع الثابتة ومبالغ التوزيع املبكر (�إن وجدت) امل�ستحقة �آنذاك بالت�ساوي وبالتنا�سب و�/أو �أي
وكافة املبالغ امل�ستحقة الدفع يف ذلك الوقت مبوجب �أو فيما يتعلق بال�صكوك التي مل ت�شر لها الفقرات (�أ) �أو (ب) �أعاله� ،أو (د) �أدناه (�إن وجدت)
امل�ستحقة �آنذاك.
(هـ)بتاريخ الإنهاء �أو  ،ال�ستخدامها يف دفع مبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق بالت�ساوي وبالتنا�سب ،مبلغ الدفع املبكر (و مبلغ الدفع الإ�ضايف� ،إن وجد)،
وحيثما ينطبق �أي مبلغ توزيع �إ�ضايف للإنهاء .و
(و)يف كل تاريخ توزيع دوري ،و�أي تاريخ توزيع �إنهاء ،مع مراعاة النظام الأ�سا�سي للم�صدر ،و�أنظمة اململكة ،لنقل �أي مبالغ متبقية مودعة يف ح�ساب
الإيرادات املحلي.
يوافق كل من امل�صدر ووكيل حملة ال�صكوك وحملة ال�صكوك وي�ؤكدون ب�أن التحويالت �إلى ح�ساب الإيرادات املحلي مبوجب الفقرة (هـ) �إال �إذا كان ميثل
�إعادة مقابل دفعة زائدة غري مق�صودة �أو دفعة خاطئة �إلى امل�صدر من قبل �صدارة ،يتم �إجرا�ؤها يف مقابل موافقة �صدارة على امل�شاركة يف ال�صفقة املت�صورة
يف وثائق التمويل.
يف �أي تاريخ �آخر ت�صبح فيه املبالغ املحددة يف الفقرة (�أ) �أعاله م�ستحقة وواجبة الدفع (يف كل حالة قبل تاريخ الإجراء التنفيذي) ،فيجب دفعها وفق ًا
لرتتيب الأولوية املحددة �أعاله ،من قبل بنك ح�ساب امل�صدر املحلي من املبالغ القائمة يف ح�ساب ال�صفقة (ما عدا مبلغ ر�أ�س املال) (ولتفادي ال�شك ،دون
�أي حتويل �إلى احل�ساب املحدد ملدير الدفعات وفق ًا للبند ( 2-5احل�سابات والدفعات) من اتفاقية �إدارة الدفعات.
يف وبعد تاريخ الإجراء التنفيذي� ،إال �إذا كانت ال�صكوك يف ذلك التاريخ مل تكن قد �أ�صبحت م�ستحقة وواجبة الدفع بالكامل مبوجب (ال�شرط ( 12الأحداث
املوجبة للإنهاء)) (ويف هذه احلالة ت�ستمر الأولويات املدرجة يف الفقرات (�أ) �إلى (هـ) �أعاله حتى ت�صبح ال�صكوك م�ستحقة وواجبة الدفع) ف�إنه يتعني على
وكالء �ضمان امل�صدر (�أو مدير الدفعات بتوجيه منهم) ا�ستخدام كافة املبالغ املودعة يف ح�ساب ال�صفقة (با�ستثناء مبلغ ي�ساوي قيمة ر�أ�س املال) واحل�ساب
املحدد من قبل مدير الدفعات وكافة املبالغ امل�ستلمة من قبلهم مبوجب �أو فيما يتعلق بتنفيذ وثائق �ضمان امل�صدر (ما عدا مبلغ ًا م�ساوي ًا ملبلغ ر�أ�س املال)،
كالتايل:
(�أ)�إلى احلد الذي مل يتم دفعه �سابق ًا ،بالت�ساوي وبالتنا�سب لكل مقدم خدمة ،وكل كيان م�شار له يف البند  5-2من تعهد التكاليف ،الذين يكون امل�صدر
ملزم ًا �أمامهم بالدفع ،يف كل حالة فيما يتعلق باملبالغ امل�ستحقة لكل منهم مبوجب وثائق التمويل� ،أو خالف ذلك ح�سب �صفة كل منهم.
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(ب)وبالقدر الذي مل يتم ت�سديد الدفعات �سابق ًا ،وعلى �أ�سا�س من امل�ساواة ،وبالتنا�سب لكل طرف ثالث يكون فيه امل�صدر م�س�ؤوال عن ت�سديد دفعات
له ،ويف كل حالة بخ�صو�ص املبالغ امل�ستحقة لكل منهم مبوجب وثائق التمويل �أو بخالف ذلك بح�سب �صفة كل منهم؛
(ج)لال�ستخدام يف الدفع ،بالت�ساوي وبالتنا�سب ،جلميع مبالغ التوزيع الدوري امل�ستحقة لكن غري املدفوعة.
(د)لال�ستخدام يف الدفع على قدم امل�ساواة وبالتنا�سب (�إلى احلد الذي مل يتم فيه الدفع مبوجب الفقرة (ب) �أعاله) ملبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق،
(مبلغ الدفعة املبكرة الإ�ضافية (�إن وجد) )،وحيثما ينطبق� ،أي مبالغ توزيع �إنهاء �إ�ضافية م�ستحقة ولكن غري مدفوعة و�أي وجميع املبالغ امل�ستحقة
الدفع يف ذلك الوقت مبوجب �أو فيما يتعلق بال�صكوك التي مل ت�شر لها الفقرات (�أ) �أو (ب) �أعاله (�إن وجدت) .
(هـ)مع مراعاة النظام الأ�سا�سي للم�صدر ،و�أنظمة اململكة  ،لتحويل �أي مبالغ متبقية بالإيداع يف ح�ساب الإيرادات املحلي.
يوافق كل من امل�صدر ووكيل حملة ال�صكوك بالنيابة عن حملة ال�صكوك وي�ؤكد ب�أن التحويالت �إلى ح�ساب الإيرادات املحلي مبوجب الفقرة (هـ) �أعاله ما
عدا ما كان ميثل �إعادة مقابل دفعة زائدة غري مق�صودة �أو دفعة خاطئة �إلى امل�صدر من قبل �صدارة ،يتم �إجرا�ؤها يف مقابل موافقة �صدارة على امل�شاركة
يف ال�صفقة املت�صورة يف وثائق التمويل.
�إذا ا�ضطر امل�صدر فيما يتعلق ب�أية دفعات �إلى اقتطاع �أو خ�صم �أي مبلغ حل�ساب �أو على ح�ساب �أي �ضرائب ح�سب املت�صور بناء على ال�شرط ( 10ال�ضرائب)،
ف�سيقوم امل�صدر ب�إعطاء �إ�شعار �إلى مدير الدفعات ووكيل حملة ال�صكوك ب�أ�سرع وقت ممكن عندما ي�صبح على علم مبتطلب �إجراء االقتطاع �أو اخل�صم،
ويقدم ملدير الدفعات املعلومات التي يطلبها لتمكينه من الوفاء بذلك.
نسخ من الوثائق المتاحة للمعاينة

يلتزم وكيل حملة ال�صكوك باالحتفاظ بالوثائق التالية (التي يتم توفريها من قبل امل�صدر و�صدارة) متاحة للمعاينة من قبل حملة ال�صكوك املحتملني ملدة
 20يوم ًا قبل تاريخ الإقفال وبعد ذلك وما دامت هناك مبالغ م�ستحقة مبوجب ال�صكوك  ،من قبل حملة ال�صكوك يف املكتب املحدد لوكيل حملة ال�صكوك
(ات�ش ا�س بي �سي اململكة العربية ال�سعودية املحدودة ,املكتب الرئي�سي التابع لـ ات�ش ا�س بي �سي� ،شارع العليا ،حي املروج� ،ص ب  ،9084الريا�ض ،11413
اململكة) �أثناء �ساعات العمل الر�سمية يف �أي يوم من �أيام الأ�سبوع (با�ستثناء �أيام اخلمي�س واجلمعة والعطالت العامة) )1( :الوثائق الت�أ�سي�سية للم�صدر
و�صدارة� )2( .آخر ما مت �إعداده من بيانات مالية �سنوية �أو م�ؤقتة للم�صدر و�صدارة مع تقرير مراجع احل�سابات ب�ش�أنها )3( ،ن�شرة الإ�صدار هذه .و()4
بع�ض وثائق وثائق التمويل املحددة (ال ت�شتمل على اتفاقية االكتتاب) و( )5وثائق معينة �أخرى تتعلق بامل�شروع .هذا علم ًا �أن املجموعة الكاملة من الوثائق
املتاحة للمعينة مدرجة يف ق�سم "معلومات عامة" �ضمن هذه الن�شرة").
إنهاء التعيين

طاملا �أن هناك �صكوك ًا غري م�سددة ،ف�سيكون هناك يف جميع الأوقات مدير ًا للدفعات .ومع مراعاة هذا ال�شرط ،ف�إن �إنهاء تعيني مدير الدفعات �سيكون
ممكنا يف احلاالت التالية:
(�أ)من قبل امل�صدر ،مع احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من وكيل حملة ال�صكوك ،حيث يجوز للم�صدر يف �أي وقت �إنهاء ذلك عن طريق �إعطاء
�إ�شعار خطي م�سبق مدته  90يوما �إلى مدير الدفعات ،ب�شرط �أنه �إذا كانت ال�صكوك ال تزال قائمة ف�إن الإ�شعار لن ينتهي يف �أقل من  45يوما قبل
تاريخ �أي توزيع دوري �أو تاريخ الإنهاء ،ويجب �إعطاء �إ�شعار مدته  30يوما على الأقل �إلى حملة ال�صكوك ب�ش�أن �إنهاء التعيني هذا .
(ب)عندما ي�صبح مدير الدفعات غري قادر على الت�صرف (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،الدخول يف �إجراءات الإفال�س /تعيني حار�س
�إداري /والت�صفية).
�سيكون من املمكن �أي�ضا بالن�سبة ملدير الدفعات �أن ي�ستقيل وذلك ب�إعطاء �إ�شعار خطي م�سبق مدته على الأقل  90يوما بهذا اخل�صو�ص �إلى امل�صدر ب�شرط �أن
تكون هناك �صكوك قائمة و�أن الإ�شعار لن ينتهي قبل  45يوما من تاريخ التوزيع الدوري �أو تاريخ الإنهاء� .إ�ضافة �إلى ذلك �سيكون ب�إمكان امل�صدر تعيني وكيل
�إ�ضايف .ورغم ما ذكر �آنفا ،ف�إن �أي �إنهاء �أو ا�ستقالة لن ت�صبح �سارية املفعول اال عندما يتم تعيني مدير دفعات بديل.
القانون السائد و السلطة القضائية

تخ�ضع اتفاقية �إدارة الدفعات �إلى الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة وتف�سر وفقا لذلك.
التعهد بتغطية التكاليف

�سوف ي�ؤرخ التعهد بتغطية التكاليف بتاريخ الإقفال �أو قبله ويعطى من قبل �صدارة التي تعمل ب�صفتها ال�شخ�صية وعلى �أ�سا�س تطوعي ل�صالح امل�صدر.
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مبوجب التعهد بتغطية التكاليف  ،ف�إن �صدارة �ستتعهد ب�أن تدفع (بدون ازدواجية �أي مبالغ �سبق دفعها من قبل �صدارة ) �إلى امل�صدر ول�صاحله �أو ح�سبما
يوجه به( ،ويف حالة ال�ضرائب ،وبقدر ما ال يكون للم�صدر �أي مبالغ نقدية فائ�ضة يف ح�ساب ال�صفقة ،عند الطلب ،وعندما ي�صبح ذلك م�ستحقا ،مبلغ ًا
م�سا ٍوي ًا لأي ولكل الر�سوم والتكاليف وامل�صاريف وال�ضرائب واملطالبات ودفعات التعوي�ض امل�ستحق دفعها من قبل امل�صدر لأي من مقدمي اخلدمات �أو لأي
طرف ثالث مبوجب � ٍأي من وثائق التمويل �أو اتفاقية ذات �صلة على التوايل.
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،ستتعهد �صدارة �أنه يف حال �أ�صبح امل�صدر ملزما بدفع مبالغ �إ�ضافية وفقا لل�شرط ( 10ال�ضرائب) (ح�سبما قد يتم تعديله وفقا لإعالن
الوكالة) ،ف�إنها تتعهد ب�صورة غري قابلة للنق�ض وغري م�شروطة �إلى احلد الذي ال يكون فيه لدى امل�صدر نقدية فائ�ضة يف ح�ساب ال�صفقة ،لدفع املبالغ
امل�ستحقة مبوجب �أو عدم االمتثال ب�أي التزام بدفع املبالغ الإ�ضافية وفق ًا لل�شرط ( 10ال�ضرائب) للدفع للم�صدر�, ،أو �إلى وكيل حملة ال�صكوك حل�ساب حملة
ال�صكوك على التوايل مبلغا م�ساويا اللتزام امل�صدر فيما يتعلق ب�أية وجميع املبالغ الإ�ضافية املطلوب منه دفعها مبوجب ذلك ال�شرط.
عالوة على ذلك ،تتعهد �صدارة ب�صورة غري قابلة للنق�ض وبدون �شرط� ، ،أنها �ستدفع للم�صدر ول�صاحله (دون ازدواجية االحت�ساب �أي مبالغ من هذا القبيل
يكون قد مت دفعها ل�صدار ب�أي �صفة) و�إلى احلد الذي ال يكون فيه لدى امل�صدر (فيما يتعلق بال�ضرائب فقط) نقدية فائ�ضة يف ح�ساب ال�صفقة ،ب�أنها �ستدفع
للم�صدر �أو لأمر امل�صدر عند الطلب مبلغا م�ساويا لأي وجلميع الر�سوم والتكاليف وامل�صاريف وال�ضرائب واملطالبات ودفعات التعوي�ض امل�ستحق دفعها من
قبل امل�صدر �إلى �أي طرف �آخر (مبا يف ذلك �أي مقدم خدمات �أو طرف ثالث) مبوجب � ٍأي من وثائق التمويل.
يجب �سداد جميع الدفعات بدون �أي اقتطاع �أو خ�صم ب�سبب �أو بخ�صو�ص ال�ضريبة ،ما مل يكن ذلك مطلوبا مبوجب القانون املنطبق ،وبدون �إجراء �أي مقا�صة
�أو مطالبة م�ضادة من �أي نوع كان .ويف حال وجود �أي خ�صم �أو اقتطاع مما ذكر ،ف�ستكون �صدارة ملزمة بدفع مبالغ �إ�ضافية بحيث ي�ضمن ذلك �إلى ا�ستالم
امل�صدر �أو �أي م�ستلم �آخر �صايف املبلغ الذي يفرت�ض �أن ي�ستلمه لو مل يتم �إجراء ذلك اخل�صم �أو االقتطاع منها.
القانون السائد و السلطة القضائية

يخ�ضع التعهد بتغطية التكاليف �إلى الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة ويف�سر وفقا لذلك.
إعالن الوكالة

�سوف ي�ؤرخ �إعالن الوكالة بتاريخ الإقفال �أو قبله ويتم �إبرامه بني امل�صدر ،و�صدارة ،ووكيل حملة ال�صكوك ،ووكيل �ضمان امل�صدر املحلي ،ووكيل �ضمان
امل�صدر اخلارجي ،ووكيل الدائنني.
التعيين

مبوجب �إعالن الوكالة �سيعترب كل حامل �صكوك ،بكونه يكتتب يف �أو ي�شرتي �أو يحمل تلك ال�صكوك� ،أنه ( )1قد عني (مبا لديه من �صفة و�صالحية و�سلطة
كي يعني) وكيل حملة ال�صكوك كوكيل له ميتلك ال�صالحيات وعليه الواجبات املحددة يف �إعالن الوكالة وال�شروط )2( .قد عني امل�صدر كوكيل له لالحتفاظ
ب�أ�صول ال�صكوك نيابة عنه بالتنا�سب مع مبلغ ال�صكوك اال�سمي التي يحملها بناء على �أحكام �إعالن الوكالة وال�شروط )3( .قد وافق على �أن حقوق امل�صدر
لبيع ،والتنازل عن ،ونقل ،والت�صرف يف �أ�صول امل�ساهمة� ،أ�صول امل�شروع و�/أو �أ�صول الإجارة (�أو يف كل حالة �أي جزء من ذلك) حم�صورة مبوجب وثائق
التمويل ،و�أنه بالتايل لي�س لأي من حملة ال�صكوك احلق يف الرجوع على �أ�صول امل�ساهمة ،و�أ�صول امل�شروع و�/أو �أ�صول الإجارة با�ستثناء ما كان متوافق ًا مع
وثائق التمويل )4( .قد وافق على ،و�أ�صدر تعليماته بدخول امل�صدر و�صدارة (ب�صفتها �شريك ًا منتدب ًا يف امل�شاركة)� ،أو يف حالة التعهد بتغطية التكاليف،
ب�صفته ال�شخ�صية) يف وثائق التمويل التي يكون كل منهم طرف ًا فيها ،وتنفيذ كل منهم لتلك االتفاقيات وفق ًا لأحكامها� )5( .أن لديه القدرة وال�سلطة
وال�صالحية الكاملة ل�شراء ومتلك ال�صكوك ،و�أنه عني امل�صدر كوكيل له بنا ًء على �أحكام ال�شروط و�إعالن الوكالة .و(� )6أنه وافق على �أن حقوق امل�صدر
ووكيل حملة ال�صكوك ووكالء �ضمان امل�صدر وحملة ال�صكوك مبوجب ال�صكوك ووثائق التمويل الأخرى تخ�ضع يف ظروف معينة للأحكام الواردة يف وثائق
التمويل� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن كل حامل �صكوك ،ومن خالل اكتتابه �أو �شرائه �أو حيازته لتلك ال�صكوك� ،سيعترب �أنه قد عني ب�صورة غري قابلة للنق�ض وكالء
�ضمان امل�صدر للت�صرف كوكالء �ضمان ل�صالح ونيابة عن حملة ال�صكوك ك�أطراف م�ضمونني للم�صدر مبوجب ووفقا لإعالن الوكالة ،ووثائق �ضمان امل�صدر
ووثائق التمويل الأخرى التي يكون وكيل �ضمان امل�صدر طرف ًا فيها.
الصكوك

�ستتمثل ال�صكوك بال�صك الرئي�سي الذي ي�صدره امل�صدر �إلى وكيل حملة ال�صكوك على �أ�سا�س �أن يحتفظ به وكيل حملة ال�صكوك ل�صالح حملة ال�صكوك.
ولن يتم �إ�صدار �شهادات فردية متثل حيازة م�صلحة يف ال�صك الرئي�سي .وفور طباعة ذلك ال�صك وتوقيعه من قبل �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص مفو�ضني ح�سب
الأ�صول من قبل امل�صدر ،مل�صلحة وبالنيابة عن امل�صدر� ،سيتم ت�صديق ال�صك الرئي�سي من قبل �أو نيابة عن مدير الدفعات .و�سوف ميثل ال�صك الرئي�سي
بعد توقيعه وت�صديقه التزامات ملزمة و�صحيحة على م�صدر.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

واجبات المصدر ووكيل حملة الصكوك

�سيتعهد كل من امل�صدر ،ويف ظروف حمدودة تتعلق بحوادث الإنهاء �أو حوادث الإنهاء املحتملة ،وكيل حملة ال�صكوك بالعمل على توزيع كل الدخل املتحقق
من �أ�صول ال�صكوك ،و�سداد كل الدفعات املتعلقة بال�صكوك ،وفقا لل�شروط واتفاقية �إدارة الدفعات.
تعهدات المصدر ووكيل حملة الصكوك

�سيتعهد امل�صدر مع وكيل حملة ال�صكوك ب�أنه �سيقوم مبا يلي:
(�أ)�إ�صدار ال�صكوك و�إبرام وثائق التمويل التي يكون طرف ًا فيها والقيام بجميع الأعمال الأخرى ال�ضرورية لتنفيذ ذلك الإ�صدار والإبرام.
(ب)االحتفاظ ب�أ�صول ال�صكوك كوكيل ل�صالح حملة ال�صكوك على �أ�سا�س تنا�سبي وفقا للمبلغ اال�سمي لل�صكوك التي يحتفظ به حامل ال�صك طبق ًا
لأحكام �إعالن الوكالة.
(ج)دفع كل مبلغ توزيع دوري ،ومبلغ توزيع ثابت ،ومبالغ توزيع مبكرة ،ومبلغ توزيع مبكر �إ�ضايف ،ومبلغ توزيع الإنهاء ،ومبلغ توزيع �إنهاء �إ�ضايف ،وغريها
من مبالغ م�ستحقة وواجبة الدفع من قبله ومبوجب ال�شروط وفقا لأحكام �إعالن الوكالة ،وال�شروط ،واتفاقية �إدارة الدفعات  ،ووثائق التمويل التي
هو طرف فيها.
�سوف يحتفظ وكيل حملة ال�صكوك بالنيابة عن حملة ال�صكوك بجميع منافع االلتزامات والتعهدات والإقرارات املذكورة �أعاله وجميع التعهدات وال�ضمانات
الالحقة.
التعهدات واإلقرارات والضمانات المقدمة من المصدر وصدارة:

يف حالة الفقرات (�أ)( ،ج)( ،ي)( ،ك) امل�صدر و�صدارة ،ويف حالة الفقرات (ب)( ،د)( ،هـ)( ،و)( ،ز)( ،ح)( ،ط)( ،ل)( ،م)�( ،س)( ،ع)( ،ف)،
و(�ص) للم�صدر فقط ،و(ق) ل�صدارة فقط يتعهد كل منهم لوكيل حملة ال�صكوك ويف حالة الفقرات (و)( ،ز)( ،ي) ،و(ع) �إلى وكيل الدائنني مبا يلي:
(�أ)�إلى احلد الذي قد مت فيه �إ�شعار امل�صدر و�/أو �صدارة ب�أن تاريخ دفعة ال�سداد الأولى لن تقع بتاريخ  15دي�سمرب  ،2018ف�سوف يتم �إبالغ وكيل حملة
ال�صكوك ومدير الدفعات بذلك.
(ب)�أنه �سيلتزم وي�ؤدي ويراعي جميع الأحكام الواردة يف وثائق التمويل التي تن�ص على �أنها ملزمة له ويتخذ كافة الإجراءات (مبا فيها عقود/عقود
اخلدمة التنفيذية مبا يتوافق مع الأهداف) للحفاظ على وجودة ك�شركة قائمة ح�سب الأ�صول ،وميتثل من جميع النواحي اجلوهرية جلميع
القوانني.
(ج)�أن يقوم يف جميع الأوقات بتوقيع جميع الوثائق الإ�ضافية والقيام بجميع الأعمال والأ�شياء التي قد تكون مطلوبة مبوجب القانون املطبق لتنفيذ
�إعالن الوكالة وال�شروط.
(د)�أنه �سيبذل جميع امل�ساعي املعقولة للمحافظة على �إدراج ال�صكوك يف امل�سجل �أو ،يف حال عدم مقدرته على القيام بذلك بعد بذل امل�ساعي املعقولة،
�أو �إذا كانت املحافظة على �إدراج تلك ال�صكوك �أمر ًا غري عملي �أو مرهق ب�صورة غري منا�سبة ،بالر�أي املعقول للم�صدر وال�شركة ،ف�إنه �سيبذل جميع
امل�ساعي املعقولة فور ًا للحفاظ على وجود ت�سعري لل�صكوك �أو �إدراجها يف �سوق �أو �أ�سواق �أ�سهم �أخرى �أو �سوق �أو �أ�سواق �أوراق مالية �أخرى ح�سبما
يوافق عليه وكيل حملة ال�صكوك (�شريطة �أال يكون هذا الإدراج �أو الت�سعري بحد ذاته مرهق ًا ب�صورة غري منا�سبة بناء على الر�أي املعقول للم�صدر
و�صدارة) ،كما �سيقوم �أي�ضا عند احل�صول على ت�سعرية �أو �إدراج لل�صكوك يف �سوق �أو �أ�سواق الأ�سهم الأخرى تلك �أو يف �سوق �أو �أ�سواق الأوراق
املالية الأخرى تلك ،بالدخول يف اتفاقية تكميلية لإعالن الوكالة لتنفيذ تلك التعديالت الالحقة (�إن وجدت) على �إعالن الوكالة التي يطلبها وكيل
حملة ال�صكوك �أو �إذا كانت مطلوبة لاللتزام مبتطلبات �أي �سوق �أ�سهم �أو �سوق �أوراق مالية.
(هـ)�سيقوم يف جميع الأوقات باالحتفاظ مبدير للدفعات وفق ًا لل�شروط.
(و)�سيلتزم ب�أحكام ال�شرط ( 5التعهدات) كما لو �أنه قد مت الن�ص على تلك التعهدات بالكامل يف �إعالن الوكالة.
(ز)�أنه لن يتخذ �أي �إجراء �آخر بخالف ما هو مت�صور حتديد ًا يف وثيقة �أو �أكرث من وثائق التمويل التي هو طرف فيها �أو ال�شروط (�إجراء م�صرح به)
�أو ما هو �ضروري لتحقيق الغر�ض من الإجراء امل�صرح به ،بدون موافقة م�سبقة من وكيل حملة ال�صكوك ووكيل الدائنني.
(ح)�أنه �سيقوم ،يف �أي تاريخ �إنهاء ويف كل تاريخ توزيع دوري �أو �أي تاريخ �آخر قد ي�صبح فيه �أي مبلغ �آخر م�ستحقا �أو واجب الدفع مبوجب ال�شروط �أو
غري ذلك ت�صبح فيه ال�صكوك م�ستحقة �أو واجبة الدفع ،بالدفع غري امل�شروط �أو ت�أمني الدفع لوكيل حملة ال�صكوك �أو لأمره ،جميع املبالغ الواجبة
الدفع يف ذلك التاريخ مبوجب ال�صكوك ب�شرط �أن �أي دفعة يتم دفعها حل�ساب مدير الدفعات �أو من قبل مدير الدفعات من احل�ساب املحدد ملدير
الدفعات ،بالطريقة املن�صو�ص عليها يف اتفاقية �إدارة الدفعات� ،ستكون ملبية بذلك القدر للتعهد ذي العالقة من قبل امل�صدر (با�ستثناء �أنه يوجد
�إخالل يف الدفعة التالية حلملة ال�صكوك وفق ًا لل�شروط).
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(ط)�أن يقوم فورا ،من �أجل متكني وكيل حملة ال�صكوك من حتديد مبلغ ال�صكوك القائمة �آنذاك� ،إعطاء �إ�شعار مكتوب بذلك اخل�صو�ص �إلى وكيل
حملة ال�صكوك عند ال�شراء من قبل م�شرت م�ؤهل ،و�أن ي�سلم بعد ذلك لوكيل حملة ال�صكوك مبا�شرة فور الطلب منه ذلك خطيا من قبل وكيل
حملة ال�صكوك� ،شهادة مكتوبة موقع ًة من قبل م�س�ؤول خمول للم�صدر ،ح�سبما يقت�ضيه احلال ،مو�ضحة �إجمايل املبلغ اال�سمي القائم لل�صكوك
التي تكون يف تاريخ تلك ال�شهادة حمتفظ بها ل�صالح �أو نيابة عن كل م�شرت م�ؤهل ،يف كل حالة كمالك م�ستفيد.
(ي)�أن يقوم فورا ب�إعطاء �إ�شعار مكتوب لوكيل الدائنني ،ووكيل حملة ال�صكوك ،عندما ي�صبح معلوما له وقوع حادثة �إنهاء� ،أو حادثة �إنهاء حمتملة� ،أو
�أي حادثة �أخرى ،والتي يتوقع ب�شكل معقول �أن ي�ؤدي وقوعها �إلى ال�سداد املبكر الكامل لل�صكوك.
(ك)�أن يعطي �أو يعمل على �إعطاء وكيل حملة ال�صكوك الآراء وال�شهادات واملعلومات والإثباتات ح�سبما قد تطلبه من وقت لآخر ب�صورة معقولة
وبال�صيغة التي يطلبها ب�شكل معقول (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،احل�صول من قبل امل�صدر (�أو ح�سبما يقت�ضيه احلال� ،صدارة)
على جميع ال�شهادات التي يطلبها وكيل حملة ال�صكوك وفقا للبند ( 12م) يف �إعالن الوكالة) لغر�ض الوفاء �أو ممار�سة الواجبات وال�صالحيات
وال�سلطات واخليارات املمنوحة له مبوجب �إعالن الوكالة وال�شروط �أو مبقت�ضى القانون املنطبق.
(ل)دون امل�سا�س بالبند (( )43الإ�شعارات) من اتفاقية الأحكام العامة �أن ير�سل �إلى وكيل حملة ال�صكوك ،يف مدة لن تقل عن ثالثة �أيام قبل التاريخ
الذي �سيتم فيه �إعطاء هذا الإ�شعار ،منوذج كل �إ�شعار �سيتم �إعطا�ؤه من قبله �إلى حملة ال�صكوك وفقا لل�شرط ( 14الإ�شعارات) واحل�صول على
املوافقة اخلطية امل�سبقة من وكيل حملة ال�صكوك على ال�صيغة النهائية لكل �إ�شعار �سيتم �إعطا�ؤه من قبله �إلى حملة ال�صكوك وفقا لل�شرط 14
(الإ�شعارات) و�أن يعطي فورا لوكيل حملة ال�صكوك ن�سختني منه.
(م)�إذا �أ�صبحت الدفعات املتعلقة بال�صكوك من قبل امل�صدر معر�ضة عموم ًا �إلى ال�ضريبة يف �أي والية ق�ضائية �أو منطقة� ،أو �أي ق�سم �سيا�سي �أو �أي
�سلطة فيها لها ال�صالحية لفر�ض �ضريبة عدا اململكة �أو بالإ�ضافة لها� ،أو �أي ق�سم �سيا�سي من هذا القبيل� ،أو �أي �سلطة من هذا القبيل فيها �أو
منها يف كل حالة كنتيجة لقيام امل�صدر �أو مدير الدفعات ب�صرف دفعات يف املنطقة ال�ضريبية املنطبقة ،ف�إنه يتعني عليه فور ًا مبجرد �أن ي�صبح
على علم بذلك� ،أن يخطر وكيل حملة ال�صكوك بتلك الواقعة و(با�ستثناء ما �إذا وافق وكيل حملة ال�صكوك على خالف ذلك) الدخول يف احلال
يف �إعالن وكالة تكميلي ،وتقدمي تعهد ًا لوكيل حملة ال�صكوك من امل�صدر بال�صيغة والطريقة املر�ضية لوكيل حملة ال�صكوك وب�أحكام متوافقة مع
�أحكام ال�شرط ( 10ال�ضرائب) مع ا�ستبدال (�أو ح�سب مقت�ضى احلال)� ،إ�ضافة لـ الإ�شارات �إلى اململكة �أو لأي ق�سم �سيا�سي� ،أو �أي �سلطة فيها� ،أو
منها ،تكون لها �سلطة فر�ض �ضريبة والتي �أ�صبحت تلك الدفعات خا�ضعة ل�سلطتها ال�ضريبية ح�سبما ذكر .ويكون �إعالن الوكالة هذا �أي�ض ًا (حيثما
ينطبق بر�أي وكيل حملة ال�صكوك) ،لتعديل ال�شرط ( 2-8التوزيعات الر�أ�س مالية – الإنهاء املبكر لأ�سباب �ضريبية) ،بحيث �أن ذلك ال�شرط يجب
�أن ي�شري �إلى املناطق الأخرى �أو الإ�ضافية ،و�أي ق�سم �سيا�سي و�أي �سلطة فيها �أو منها لها �صالحية فر�ض ال�ضريبة.
(ن)فور �إ�شعاره من قبل مقدم خدمة (كما هو حمدد يف التعهد بتغطية التكاليف) �أو من قبل وكيل الدائنني (ح�سبما ينطبق) (وكل منهما ي�شار له بـ
"م�ستفيد (" ب�أن �أي مبلغ مو�ضح يف (البند ( )2-2التعهدات) من التعهد بتغطية التكاليف مطلوب دفعه له من قبل امل�صدر ،ف�إنه �سيقوم ب�سرعة
بالطلب من �صدارة مبوجب التعهد بتغطية التكاليف فيما يتعلق ب�أي من هذه املبالغ و (�أ) على وجه ال�سرعة (ويف �أي حال يف غ�ضون ثالثة �أيام
عمل)عند ا�ستالم مثل تلك املبالغ من �صدارة  ،ف�إنه �سيقوم بدفع نف�س املبلغ �إلى ذلك امل�ستفيد �أو (ب) توجيه �صدارة بدفع تلك املبالغ مبا�شرة
�إلى ذلك امل�ستفيد بالنيابة عنه .يف حال ف�شل امل�صدر يف الطلب من �صدارة خالل ثالثة �أيام عمل من ا�ستالم امل�صدر لإ�شعار بهذا اخل�صو�ص من
�أي مقدم خدمة �أو وكيل الدائنني �أو وكيل �ضمان (ح�سب مقت�ضى احلال) فيما يتعلق بالفقرات  4-2 ، 1-2و�/أو  5-2من تعهد التكاليف ،ف�إن على
كل من امل�صدر و�صدارة �أن يقر ويوافق على �أن مثل هذا الطلب قد مت تقدميه يف يوم العمل الثالث بعد ا�ستالم امل�صدر للإ�شعار ،و�أن كافة حقوق
امل�صدر مبوجب تعهد التكاليف فيما يتعلق بذلك الإ�شعار �ستكون ثابلة للتنفيذ من قبل مزود اخلدمة ذي ال�صلة �أو وكيل الدائنني �أو وكيل ال�ضمان
وفقا للفقرة  4-8من تعهد تكاليف ال�صكوك.
(�س) �إذا �أوقف امل�سجل ب�شكل دائم �أعماله �أو توقف عن �أداء دوره كم�سجل ،ف�إنه �سيقوم ببذل �أف�ضل اجلهود املعقولة على وجه ال�سرعة ل�ضمان ()1
�إعداد و�صيانة �سجل جديد لإثبات امللكية وحقوق حملة ال�صكوك .و ( )2متكني حملة ال�صكوك من نقل ملكية �صكوكهم من وقت لآخر (�شام ًال
عن طريق �إ�صدار �صكوك حمددة بد ًال من ال�صك الرئي�سي).
(ع)  �أن يلتزم بتعهداته املذكورة يف امللحق �( 3شروط اجتماعات حملة ال�صكوك) من �إعالن الوكالة ،و�أن ميار�س يف جميع الأوقات �أي ًا من حقوقه مبوجب
وثائق التمويل التي هو طرف فيها ( )1وفق ًا لـ وبالطريقة التي ال تتعار�ض مع التزاماته من �أي ناحية جوهرية مبوجب وثائق التمويل التي هو طرف
فيها ،و(� )2شريطة ا�ستالم تعليمات وا�ضحة غري م�شكوك فيها من وكيل حملة ال�صكوك� ،أو – ح�سبما ينطبق -وكالء �ضمان امل�صدر (�أو �أي منهما)
والذي يت�صرف بنا ًء على تعليمات وكيل حملة ال�صكوك ,ووفق ًا لتلك التعليمات .و�شريطة �أن يكون امل�صدِّ ر مفو�ض هنا للدخول يف �أي تعديل على اتفاقية
الأحكام العامة ال�شاملة واتفاقية الدائنني �أو �إعادة �صياغة االتفاقيتني ،و�أن يوافق على �أن يكون ملزما ببنود االتفاقيات املذكورة �أعاله و�أي وثائق متويل
�أخرى يقرتح تعديلها ،ويف كل حالة من احلاالت ،ودون احلاجة �إلى تعليمات وكيل حملة ال�صكوك ،و�شريطة قيام �صدارة وامل�صدر بت�سليم �شهادة موافقة
على تعهدات وق�ضايا ال�صكوك �إلى وكيل حملة ال�صكوك يف موعد ال يقل عن � 7أيام قبل حلول موعد التوقيع الثاين ،مفادها �أن التعديل املقرتح على
وثائق التمويل ذات ال�صلة �أو �إعادة �صياغتها يف تاريخ التوقيع الثاين لن تقع �ضمن نطاق �أي �أمر موافقة يتعلق بال�صكوك (كما هي معرفة يف اتفاقية
ف�صل�-إقال ال�صكوك).
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(ف)لن ي�شارك يف �أي ت�صويت (للم�شاركني ذوي الأولوية يف التمويل ،والأطراف امل�ضمونة)� ،أو �أي �أغلبية ت�صويت حمددة تتعلق بذلك (كل منها
ح�سبما مت تعريفه يف اتفاقية الدائنني)� ،أو بخالف ذلك يعطي �أو ي�ستجيب لأي طلب للتعليمات� ،أو موافقة� ،أو تنازل من �صدارة ،الراعني ،وكيل
الدائنني ،وكالء ال�ضمان � ،أو �أي طرف �آخر وفق ًا لوثائق التمويل ،مع املوافقة ال�صريحة لوكيل حملة ال�صكوك �أو وكالء �ضمان امل�صدر وبناء على
توجيههم (مت�صرفني بناء على تعليمات وكيل حملة ال�صكوك) �أو موافقة �أحدهم �سواء الوكيل �أو وكالء ال�ضمان ،ما مل يكن امل�صدر خموال بفعل
غري ذلك طبقا للفقرة (1-7ع) من �إعالن الوكالة.
(�ص)�أنه �سوف يعطي لوكيل حملة ال�صكوك خالل �سبعة �أيام من طلب وكيل حملة ال�صكوك ذلك �شهادة بال�صيغة املو�ضحة يف اجلدول املرفق ب�إعالن
الوكالة �أو ت�شبه �إلى حد بعيد تلك ال�صيغة ،مع �ضرورة �أن تكون تلك ال�شهادة موقعة من قبل اثنني من النخولني بالتوقيع لدى امل�صدر ومفادها �أنه
يف موعد ال يتجاوز �سبعة �أيام قبل تقدمي تلك ال�شهادة ،ال يوجد هناك �أي حدث موجب للإنهاء �أو حدث �إنهاء حمتمل.
(ق)�أنه �سوف يزود وكيل حملة ال�صكوك باملعلومات املذكورة �أدناه يف نف�س الوقت �أو مبا�شرة بعد توفريها �إلى وكيل الدائنني وفقا التفاقية الأحكام
العامة ال�شاملة:
.1البيانات املالية اخلا�صة بداو واملوفرة وفقا للفقرة  1-5من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (القوائم املالية ال�سنوية املراجعة).
.2تقدمي �أي قوائم مالية مطلوبة وفقا للفقرات ( 2-5القوائم املالية ال�سنوية غري املدققة) و ( 3-5القوائم املالية ن�صف ال�سنوية غري املدققة)
و�/أو ( 5-5متطلبات القوائم املالية) من اتفاقية الأحكام العامة التكميلية .SCTA
.3مع مراعاة �أن وكيل حملة ال�صكوك يخ�ضع التفاقية ال�سرية بال�صيغة وامل�ضمون املقبولني لدى �صدارة� ،أي معلومات قدمت �إلى وكيل الدائنني
مبقت�ضى ن�صو�ص الفقرات ( 9-5وثائق امل�شروع الرئي�سية  -التعديالت والإ�شعارات الهامة)�( 12-5 ،إ�شعار �إحباط �أو �إلغاء �أو �إنكار �أو
�إنهاء ،الخ) ،و ( 17-5معلومات امل�شروع الأخرى) من اتفاقية  ،SCTAويف كل حالة ،وللحد الذي تتعلق به هذه املعلومات بوثيقة معينة من
وثائق امل�شروع الرئي�سية و�/أو عقد البناء املرتبط مبا�شرة ب�أ�صول امل�شروع ،على �أنه ال يجوز لأي طرف يف �إعالن الوكالة الإف�صاح عن �أي من
املعلومات ال�سرية املقدمة له مبوجب هذه الفقرة (ق) (� )3إلى �أي حامل �صكوك �إال �إذا كان قد وقع على اتفاقية ال�سرية بال�شكل وامل�ضمون
املقبول لدى �صدارة (وفقا لتقديرها املطلق) �أو يعطى ت�صريحا للو�صول عن طريق غرفة البيانات الإلكرتونية �إلى املعلومات ال�سرية ذات
ال�صلة التي يحتفظ بها وكل حملة ال�صكوك وي�شرتط يف ذلك �أن يتم الو�صول للمعلومات ال�سرية من خالل ت�أكيد �إلكرتوين من حامل ال�صكوك
يلتزم فيه ب�شروط ال�سرية التي تعتمدها �صدارة (ح�سب تقديرها املطلق) واملقدمة �إلى حملة ال�صكوك لهذا الغر�ض.
السرية:

توافق الأطراف املوقعة على �إقرار الوكالة على �أنه ال يجوز لأي طرف يف �إقرار الوكالة (مبا يف ذلك امل�صدر وكل مقدم خدمة) الك�شف عن �أي معلومات �سرية
�إلى �أي حامل �صكوك ما مل يكن حامل ال�صكوك موقعا على اتفاقية �سرية بال�صيغة املقبولة لدى �صدارة (وفقا لتقديرها املطلق) �أو يعطى ت�صريحا للو�صول
عن طريق غرفة البيانات الإلكرتونية �إلى املعلومات ال�سرية ذات ال�صلة التي يحتفظ بها وكل حملة ال�صكوك وي�شرتط يف ذلك �أن يتم الو�صول للمعلومات
ال�سرية من خالل ت�أكيد �إلكرتوين من حامل ال�صكوك يلتزم فيه ب�شروط ال�سرية التي تعتمدها �صدارة (ح�سب تقديرها املطلق) واملقدمة �إلى حملة ال�صكوك
لهذا الغر�ض.
حوادث تقصير الصكوك

كل حادث من احلوادث �أو الظروف الواردة �أدناه هو حادث تق�صري (�إخالل) متعلق بال�صكوك:
(�أ)عدم الدفع :يف حال مل يقم امل�صدر يف غ�ضون:
)1خم�سة (� )5أيام عمل من تاريخ ا�ستحقاقها ،بدفع �أي مبلغ توزيع دوري �أو مبلغ توزيع ثابت �أو مبلغ توزيع مبكر �أو مبلغ توزيع �إنهاء �أو مبلغ دفعة
مبكرة �إ�ضايف (�إن وجد) ،مبلغ توزيع �إ�ضايف خا�ص بالإنهاء (�إن وجد) والر�سوم امل�ستحقة الدفع مبوجب �أي وثيقة �صكوك يف املكان والعملة
املحددة لدفع تلك املبالغ امل�ستحقة .و
)2ثالثني ( )30يوم عمل من تاريخ ا�ستحقاقها ،دفع �أي مبلغ م�ستحق وواجب الدفع مبوجب وثيقة �صكوك (غري املبالغ امل�شار �إليها يف الفقرة
(�أ) �أعاله) يف املكان والعملة املحددة لدفعها.
(ب)االلتزامات الأخرى :مل يقم �أي من �صدارة �أو امل�صدر (ح�سب مقت�ضى احلال) بتنفيذ �أي �شرط �أو �أنه قد انتهك ب�أي �صورة ملمو�سة �أي من ال�شروط
التالية:
 )1ال�شرط (1-5ي).
 )2ال�شروط �(1-5أ) �إلى ( 1-5ج) (�شاملة)( 1-5 ،هـ) والفقرة ( 1-5و) ،الفقرة �(1-7س) من �إعالن الوكالة ،وال�شروط  6-2و  3-3من
اتفاقية امل�شاركة والفقرة  10من اتفاقية الإجارة ما مل يكن ،ويف كل حالة ،عدم التنفيذ �أو ذلك اخلرق قابل للت�صحيح وميكن ت�صحيحه يف

288

غ�ضون ثالثني ( )30يوما يف الوقت الذي يقع �أو ًال:مما يلي:
(�أ) توجيه �إ�شعار من وكيل حملة ال�صكوك �إلى �صدارة �أو للم�صدر بعدم التنفيذ �أو اخلرق (ح�سب مقت�ضى احلال).
(ب) قبل التاريخ الذي �أ�صبحت فيه �صدارة �أو امل�صدر (ح�سب مقت�ضى احلال) على علم بعدم التنفيذ �أو ذلك االنتهاك.
�)3أي �شرط من ال�شروط الأخرى لوثائق ال�صكوك ما مل يتم ت�صحيح ذلك اخلرق (و�/أو يف حالة الفقرة ( 1-7ق) من �إعالن الوكالة فقط ،و�أن
وكيل الدائنني وبناء على طلب من وكيل حملة ال�صكوك قد زود وكيل حملة ال�صكوك باملعلومات ذات ال�صلة املحددة يف الفقرة ( 1-7ق) من
�إعالن الوكالة) يف غ�ضون �ستني ( )60يوم ًا �أو �أنه قادر على �إجراء الت�صحيح ولكنه ال ي�ستطيح تنفيذ الت�صحيح املطلوب ب�شكل معقول خالل
�ستني ( )60يوم ًا و�أن �صدارة �أو امل�صدر (ح�سب مقت�ضى احلال) قد بد�أ يف تنفيذ الت�صحيح الالزم لذلك اخلرق خالل �ستني ( )60يوم ًا ،و�أنه
نفذ الت�صحيح املطلوب خالل ت�سعني ( )90يوم ًا يف الوقت الذي يقع �أو ًال مما يلي:
(�أ) توجيه �إ�شعار من وكيل حملة ال�صكوك �إلى �صدارة �أو للم�صدر (ح�سب مقت�ضى احلال) بعدم التنفيذ �أو اخلرق (ح�سب مقت�ضى احلال).
(ب) قبل التاريخ الذي �أ�صبحت فيه �صدارة �أو امل�صدر (ح�سب مقت�ضى احلال) على علم بعدم الأداء �أو ذلك اخلرق.
(ج)عدم امل�شروعية وعدم ال�صالحية :مع مراعاة �أي حتفظات قانونية ،مل تعد �أي وثيقة �صكوك �أو جزء منها ،وثيقة قانونية �سارية املفعول �أو قابلة
للتنفيذ �أو ملزمة �أو �أن �أولوية ال�ضمان القائمة طبقا لوثائق �ضمان امل�صدر قد مت خف�ضها �أو تعديلها �أو �إنها�ؤها �أو الوفاء بها �شريطة �أن �أي حادث
تق�صري متعلق بال�صكوك �سوف لن يقع يف حال كانت وثيقة ال�صكوك ذات ال�صلة قابلة لال�ستبدال (�أو يف حال وجود وثيقة �ضمان من امل�صدر،
�أن امل�صدر قد دخل يف ترتيبات لها نف�س املفعول �إلى حد بعيد) و�أن �صدارة �أو امل�صدر (�أو يف حال وجود وثيقة �ضمان من امل�صدر� ،أن امل�صدر قد
دخل يف ترتيبات لها نف�س املفعول �إلى حد بعيد) قد ا�ستبدل وثيقة ال�صكوك ذات ال�صلة خالل ت�سعني ( )90يوم ًا يف الوقت الذي يقع �أو ًال:مما يلي:
( )1ت�صبح �صدارة �أو امل�صدر على علم ب�أن وثيقة ال�صكوك ذات ال�صلة �أو جزء منها مل تعد وثيقة قانونية �أو �سارية املفعول �أو قابلة للتنفيذ
�أو ملزمة �أو �أن �أي رهن وفقا لوثيقة �ضمان امل�صدر لي�س لها الأولوية �أو مل يعد لها الأولوية امل�صرح بها �أو املقررة لها مبوجب �أحكام وثيقة
�ضمان امل�صدر.
( )2توجيه �إ�شعار من وكيل حملة ال�صكوك �إلى �صدارة �أو امل�صدر يطلب فيه من �صدارة �أو امل�صدر القيام بذلك.
(د) الإنكار� :أن تنكر �صدارة �أو امل�صدر (ح�سب مقت�ضى احلال) وثيقة �صكوك �أو �إظهار النية يف �إنكار وثيقة �صكوك �شريطة �أن �أي حادث تق�صري متعلق
بال�صكوك �سوف لن يقع فيما يتعلق ب�أي �إنكار من هذا القبيل (ولكن ي�ستثنى من ذلك �أي �إنكار ر�سمي ثبت خطيا) يف حال كان مثل ذلك اخلرق
قابال للت�صحيح ويتم ت�صحيحه يف خالل ثالثني ( )30يوم عمل الوقت الذي يقع �أو ًال مما يلي:
(� )1إ�شعار �إنكار موجه من وكيل حملة ال�صكوك �إلى �صدارة �أو امل�صدر (ح�سب مقت�ضى احلال).
( )2من التاريخ الذي �أ�صبحت فيه �صدارة �أو امل�صدر (ح�سب مقت�ضى احلال) على علم بذلك الإنكار.
(هـ) �إجراء ق�ضائي مقام من قبل دائن� :أي �أحكام ت�صدر �ضد امل�صدر تزيد يف جمموعها على خم�سني مليون دوالر �أمريكي ( 50.000.000دوالر) �أو
ما يعادلها ب�أي عملة �أخرى تظل غري مدفوهة (ي�ستثنى من ذلك للحد الذي ي�ست�أنف فيه امل�صدر �أو يدافع عن تلك الأحكام بح�سن نية ،والتي مت
�إدراج �شرط منا�سب بخ�صو�صها وفقا للمعايري املحا�سبية املنطبقة).
(و)التدخل من جانب احلكومة� :أن تقوم جهة حكومية بالإ�ستيالء على �أو نزع املكلية �أو الت�أميم �أو اال�ستحواذ على �أو امل�صادرة الإجبارية (�أو �صدور
مر�سوم ملكي �أو قرار �صادر عن جمل�س الوزراء يف اململكة �أو �صدور قرار وزاري يف اململكة وفقا للوائح املنظمة لعمليات نزع امللكية لأجل امل�صلحة
العامة لغايات و�ضع اليد على �أو نزع امللكية �أو الت�أميم �أو الإ�ستحواذ على �أو امل�صادرة الإجبارية) لكافة �أو �أي �أ�سهم يف امل�صدر.
(ز)�إع�سار امل�صدر:
( )1امل�صدر:
(�أ)ي�شرع يف دعوى طوعية �أو �إجراءات ق�ضائية �أخرى ي�سعى من ورائها للت�صفية و �إعادة التنظيم �أو �أي �إعفاء �آخر فيما يتعلق بذاته �أو بديونه
مبوجب �أي قانون �إفال�س �أو �إع�سار �أو قانون م�شابه �ساري املفعول الآن �أو فيما بعد �أو �سعيه �إلى تعيني حار�س ق�ضائي �أو �أمني حفظ �أو
م�صفي �أو �أي م�س�ؤول م�شابه على ممتلكاته �أو �أي جزء هام من ممتلكاته� ،أو يوافق على �أي �إعفاء �أو تخفيف من هذا القبيل.
(ب) غري قادر �أو يقر بعدم قدرته على �سداد ديونه ب�شكل عام عند ا�ستحقاقها.
(ج)يعطي تنازال عاما ل�صالح دائنيه.
(د) يتخذ �أي �إجراء تعاوين يفو�ض فيه �أي ممن �سبق ذكرهم.
(� )2أي �إجراء ي�سعى من ورائه �إلى تعيني �أو احليازة عن طريق �أي حار�س ق�ضائي �أو م�صفي �أو �أمني حفظ �أو م�س�ؤول �آخر م�شابه يف �أي دعوى
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طوعية �أو �إجراء ق�ضائي �آخر (�أو �أي خطوة مماثلة يف �أي والية ق�ضائية) ترفع �ضد امل�صدر (با�ستثناء املطالبات التي يتم رف�ضها خالل
�ستني ( )60يوما من رفعها).
حماية وكيل حملة الصكوك

ال يكون وكيل حملة ال�صكوك م�س�ؤو ًال �أمام �أي �شخ�ص عن �أي �أمر �أو �شيء مت القيام به �أو �إغفال القيام به ب�أية طريقة فيما يتعلق ب�إعالن الوكالة وال�شروط،
با�ستثناء ما كان يتعلق ب�إهماله �أو تق�صريه املتعمد �أو �أي غ�ش من طرفه.
اإلنهاء

يف التاريخ الذي يتم فيه �سداد ال�صكوك بالكامل� ،سيتم توزيع باقي �أ�صول ال�صكوك وفقا للأولوية املو�ضحة يف (ال�شرط (2-4ا�ستخدام املتح�صالت من
�أ�صول ال�صكوك)) ،مع مراعاة البند  1-7من �إعالن الوكالة  ،ف�إنه يجب �إنهاء اتفاقية الوكالة.
تعيين وكيل حملة الصكوك أو عزله أو انسحابه

يكون حلملة ال�صكوك ،من خالل قرار غري عادي ال�صالحية توجيه امل�صدر لعزل وكيل حملة ال�صكوك وتعيني بديل له مبوجب �إعالن الوكالة وال�شروط.
�سيكون لوكيل حملة ال�صكوك احلق يف االن�سحاب يف �أي وقت وذلك ب�إعطاء �إ�شعار خطي مدته ال تقل عن ثالثة �أ�شهر �إلى امل�صدر ،ووكيل الدائنني و�صدارة
وحملة ال�صكوك دون �إبداء الأ�سباب ودون حتمل �أي م�س�ؤولية عن �أي تكاليف قد حت�صل ب�سبب هذا االن�سحاب.
لن ي�صبح عزل �أي وكيل حملة �صكوك وحيد �أو تقاعده �ساري املفعول �إال بعد تعيني خلف له ،و�أن ي�ؤكد هذا اخللف موافقته على االلتزام ب�أحكام �إعالن الوكالة
وال�شروط وجميع االتفاقيات الأخرى ذات العالقة التي يكون وكيل حملة ال�صكوك طرفا فيها ب�صفته تلك� .إذا مل يتم تعيني وكيل حملة �صكوك بديل ح�سب
الأ�صول بحلول تاريخ انتهاء �أي �إ�شعار ان�سحابه يقدمه وكيل حملة ال�صكوك كما هو مو�ضح �أعاله ،فيجوز لوكيل حملة ال�صكوك بنف�سه تعيني وكيل حملة
ال�صكوك بديال عنه وعندئذٍ يجوز له االن�سحاب.
القانون الحاكم

يخ�ضع �إعالن الوكالة �إلى الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة  -ويف�سر وفق ًا لذلك.
اتفاقية تعهد فصل  -إقفال الصكوك

�سوف ت�ؤرخ اتفاقية تعهد ف�صل � -إقفال ال�صكوك بتاريخ �أو قبل تاريخ الإقفال املحدد و�سيتم �إبرام االتفاقية بني امل�صدر و�صدارة ووكيل حملة ال�صكوك.
التعهدات

(�أ)توافق �صدارة على �أنه مع مراعاة الفقرة (ب) �أدناه ،بالإ�ضافة �إلى تلبيتها لل�شروط الواردة يف الفقرة ( 1-34ب) (حق ال�شركة يف تكبد ديون
�إ�ضافية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،يف حال ح�صول الإقفال املايل الأول قبل تاريخ التوقيع الثاين ،وحتى تاريخ التوقيع الثاين ،على �أنه
يجوز ل�صدارة �أن تطلب فقط تكبد ديون �إ�ضافية (مبا يف ذلك الديون الإ�ضافية الأولية) كما هو من�صو�ص عليه يف الفقرة �(1-34أ) (حق ال�شركة
يف تكبد ديون �إ�ضافية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة يف حال تلبية ال�شروط الإ�ضافية التالية:
�.1أن مواعيد اال�ستحقاق النهائي للديون الإ�ضافية الأولية (خالف ديون �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي) لن تكون قبل تاريخ اال�ستحقاق
الأويل لل�صكوك.
.2املتو�سط املرجح حلياة ت�سهيالت البنوك التجارية التي متثل الديون الإ�ضافية الأولية يف تاريخ التوقيع على ت�سهيالت البنك التجاري لن يكون
ذلك املتو�سط �أقل من متو�سط احلياة املتبقية لت�سهيالت ال�صكوك الأولية يف تاريخ التوقيع على الت�سهيالت البنك التجاري.
.3يكون عمر املديونية التكميلية الأولية متم�شي ًا جوهري ًا مع ما تت�ضمنه يف �سيناريو وارد بالنمط املايل (يعك�س املديونية التكميلية الأولية) �شام ًال
التوقع امل�صريف الذي مت ت�سليمه يف �أو قبل تاريخ ا�إقفال (منط ال�صكوك) على �أنه يجوز لل�شركة تعديل برامج �إعادة ال�سداد وتواريخ اال�ستحقاق
النهائية للمديونية التكميلية الأولية لتعك�س (ا) �أي فرق بني التاريخ الفعلي لتوقيع املديونية التكميلية الأولية والتواريخ املفرت�ضة لذلك يف النمط
املايل( ،ب) التعديالت الالزمة للأخذ بعني االعتبار �شروط  Forward DSCRن�سبة تغطية خدمة الدين الآجل و  LLCRن�سبة تغطية عمر
القر�ض اخلا�صة بتكبد املديونية التكميلية الأولية.
.4الديون الإ�ضافية .الأولية يجب �أال تتجاوز هذه الديون عند �ضمها لت�سهيل ال�صكوك الأولى ،مبلغا ي�ساوي  ٪65من �إجمايل تكاليف امل�شروع (مع
احت�ساب م�صاريف امل�شروع الإجمالية على �أ�سا�س �أن ال�شركة جتمع املبلغ الأق�صى للمديونية التكميلية الأولية امل�سموح بها مبوجب �أحكام وثائق
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التمويل (�أق�صى حد الدين ذي الأولوية)( :ا) كما هو مبني يف احلالة البنكية) م�سلمة لوكيل الدائنني قبل الإقفال املايل الثاين؛ �أو (ب) �إذا
مل تو�ضح احلالة البنكية �أق�صى حد امل�سموح به للدين ذي الأولية الذي يتم جمعه كما هو مبني يف �سيناريو وارد بالنمط املايل (الذي ي�شمل
احلالة البنكية �أي�ض ًا) امل�سلم �إلى وكيل الدائنني قبل تاريخ الإقفال الثاين والذي يبني �أق�صى حد امل�سموح به للدين ذي الأولية الذي يتم جمعه.
(ب)لأغرا�ض ا�ستيفاء ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( 1-34ب) (خ) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (حق ال�شركة يف حمل ديون �إ�ضافية)،
يجب �أن يف�سر تعريف ح�ساب ن�سبة تغطية عمر القر�ض  LLCRعلى النحو التايل :ح�ساب ن�سبة تغطية عمر القر�ض يعني ،يف �أي وقت ،الفرتة
التي تبد�أ يف تاريخ ح�ساب  LLCRوتنتهي يف وقت الحق بعد�( :أ) �آخر تاريخ نهائي ال�ستحقاق غري ال�سندات ،و (ب) تاريخ الإ�ستحقاق النهائي
لل�صكوك الأولية.
مسائل الموافقة على الصكوك:

تتعهد �صدارة وامل�صدر �أنه وقبل الدخول يف �أي تعديل� ،أو �إعادة �صياغة ،التفاقية الأحكام العامة ال�شاملة واتفاقية الدائنني� ،أو موافقتهم على االلتزام ببنود
االتفاقيات املذكورة �أعاله وعلى �أي وثائق متويل �أخرى مقرتحة للتعديل� ،أنه يف كل ق�ضية ودون موافقة وكيل حملة ال�صكوك ،ف�إنه �سوف يقدمون �شهادة
م�سائل وتعهدات املوافقة على ال�صكوك �إلى وكيل حملة ال�صكوك يف موعد ال يتعدى � 7أيام قبل تاريخ التوقيع الثاين ،مفادها �أنه بعد التعديل املقرتح �أو �إعادة
�صياغة وثائق التمويل ذات ال�صلة يف تاريخ التوقيع الثاين لن يقع �ضمن نطاق �أي م�س�ألة من م�سائل املوافقة على ال�صكوك.
إنهاء االتفاقية

�سوف تنتهي اتفاقية تعهد ف�صل � -إقفال ال�صكوك وكافة احلقوق وااللتزامات املتعلقة ب�أطراف هذه االتفاقية يف تاريخ التوقيع الثاين عليها.
القانون الحاكم

تخ�ضع اتفاقية تعهد ف�صل � -إقفال ال�صكوك وتف�سر وفق ًا للقانون الربيطاين.
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الضريبة والزكاة
فيما يلي �شرح عام لبع�ض االعتبارات اخلا�صة بالزكاة وال�ضريبة يف اململكة فيما يتعلق بال�صكوك ،مبا فيها املعاجلة الزكوية للأ�شخا�ص والكيانات غري
امل�ؤهلة حاليا حلمل ال�صكوك .علما ب�أن هذا ال�شرح لي�س املق�صود منه تقدمي و�صف يعك�س حتليال كامال جلميع االعتبارات املتعلقة بالزكاة وال�ضريبة فيما
يخ�ص ال�صكوك ،كما �أنه ال يتناول االعتبارات املبنية على الظروف الفردية .وبالتايل ،ف�إن على امل�شرتيني املحتملني لل�صكوك مراجعة م�ست�شاريهم يف جمال
الزكاة وال�ضريبة لتحديد النتائج الزكوية وال�ضريبية التي ترتتب على امتالكهم لل�صكوك واالحتفاظ بها والت�صرف فيها وا�ستالمهم لأي توزيعات ودفعات
من املبلغ الأ�صلي امل�ستثمر والأرباح و�/أو �أي مبالغ �أخرى يتم ا�ستالمها مبوجب ال�صكوك والنتائج املرتتبة على مثل تلك الإجراءات مبوجب �أنظمة الزكاة
وال�ضريبة يف اململكة.

وقد ا�ستند هذا امللخ�ص �إلى الأنظمة املرعية يف اململكة يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،وهو يخ�ضع للتغيري تبعا لأي تغري يف الأنظمة التي قد يتم تطبيقها بعد
هذا التاريخ ،وعلى امل�شرتين املحتملني �أن ي�أخذوا بعني االعتبار ب�أنه ال امل�صدر وال �صدارة ملزمني بتحديث هذا الق�سم من ن�شرة الإ�صدار نتيجة لأي تغيريات
�أو تعديالت على �أنظمة ال�ضريبة والزكاة النافذة.
حملة الصكوك المقيمين في المملكة

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة

يخ�ضع حملة ال�صكوك الذين هم ( )1من مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي املقيمني يف اململكة با�ستثناء (�أ) مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي من
غري ال�سعوديني الذين لهم م�ؤ�س�سات دائمة يف اململكة (ح�سبما مت تعريفه يف املادة  4من نظام �ضريبة الدخل يف اململكة) و(ب) الكيانات القانونية امل�ؤ�س�سة
وف ًقا لنظام �أي من دول جمل�س التعاون اخلليجي با�ستثناء اململكة ،اململوكة من قبل مواطنني تابعني لدول جمل�س التعاون والتي لها وجود دائم يف اململكة).
و( )2ال�شركات ذات ر�أ�س املال ال�سعودي �أو ال�شركات ذات ر�أ�س املال اخلليجي املقيم يف اململكة (�إلى احلد الذي تكون فيه ذات ملكية خليجية يف كليهما)
للزكاة املطبقة يف اململكة بواقع  %2.5من �أي دخل �أو مكا�سب م�ستلمة على ال�صكوك �إال يف حال وجود �إعفاء خا�ص من ذلك.
غري �أن حملة هذه ال�صكوك لن يخ�ضعوا ل�ضريبة الدخل يف اململكة فيما يتعلق بال�صكوك .كما لن تخ�ضع الدفعات املالية التي يح�صلون عليها من ال�صكوك
لأي اقتطاع �ضريبي �أو خ�صم وفق ًا لقوانني اململكة العربية ال�سعودية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يحق حلملة ال�صكوك الذين يقيمون يف اململكة احل�صول على
دفعات �إ�ضافية وفقا لل�شرط ( 10ال�ضرائب) (انظر ق�سم "�شروط و�أحكام ال�صكوك" من هذه الن�شرة) يف حال �أ�صبحت الدفعات التي يح�صلون عليها
مبوجب ال�صكوك يف وقت الحق خا�ضعة فعال لهذا االقتطاع ،مع �أن الدفعات الإ�ضافية قد ال تكون م�ستحقة الدفع يف هذه الظروف للحد الذي يكون فيه حامل
ال�صك قادرا على احل�صول على واال�ستفادة من االئتمان ال�ضريبي فيما يتعلق بال�ضريبة املقتطعة �أو قادر ًا على جتنب االقتطاع من خالل رفع �أو تقدمي �أو
توفري بع�ض الوثائق واملعلومات املعينة .وينبغي الرجوع يف هذا ال�صدد �إلى �أحكام ال�شرط ( 10ال�ضرائب) ) (انظر ق�سم "�شروط و�أحكام ال�صكوك" من هذه
الن�شرة) .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ينبغي مالحظة �أن �شركة �صدارة تتعهد مبوجب التعهد بتغطية التكاليف ،يف حال �أ�صبح امل�صدر ملزما بدفع مبالغ �إ�ضافية
وفقا لل�شرط ( 10ال�ضرائب) (ح�سب �أي تعديل طارىء على هذا ال�شرط طبقا لإعالن الوكالة) ،ب�أن �صدارة �سوف تدفع� ،إلى احلد الذي ال توفر فيه �سيولة
نقدية زائدة لدى امل�صدر يف ح�ساب ال�صفقة لدفع املبالغ امل�ستحقة عليه مبوجب �أي التزام �أو يف حال ف�شله يف الوفاء ب�أي التزام بدفع مبالغ �إ�ضافية وفقا
لل�شرط ( 10ال�ضرائب)� ،سوف تدفع للم�صدر �أو لوكيل حملة ال�صكوك (حل�ساب حملة ال�صكوك) على التوايل مبلغا ي�ساوي التزام امل�صدر فيما يتعلق ب�أي
وكافة املبالغ الإ�ضافية الواجبة الدفع من قبله مبوجب ال�شرط ( 10ال�ضرائب).
غري �أن حامل ال�صكوك الذي ي�ستويف املعايري امل�شار �إليها يف الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب) يف الفقرة الأولى من الق�سم "مواطني دول جمل�س التعاون
اخلليجي املقيمني يف اململكة" �سيخ�ضع ل�ضريبة الدخل املطبقة يف اململكة بواقع  %20على �أي دفعة �أو مك�سب م�ستلم على ح�ساب ال�صكوك مبا يف ذلك �أي مبلغ
توزيع دوري �إال يف حال وجود �إعفاء خا�ص من ذلك.
وال ي�أخذ هذا امللخ�ص يف االعتبار مدى امل�سئولية ال�ضريبية التي يكون خا�ضع ًا لها حامل �صكوك حمتمل م�شار �إليه يف الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب) من
الفقرة الأولى من ق�سم"مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي املقيمني يف اململكة" والتي تقع على حامل ال�صكوك املحتمل نتيجة المتالكه لل�صكوك �أو
االحتفاظ بها �أو الت�صرف فيها بعد التوزيع الأويل يوم الإقفال ،با�ستثناء الفقرة التي عنوانها "املك�سب من الت�صرف بال�صكوك �أو �إعادة �شرائها" �أدناه.
ي�ضم جمل�س التعاون اخلليجي دول جمل�س التعاون اخلليجي.
المقيمين في المملكة من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

يخ�ضع حملة ال�صكوك املقيمون يف اململكة من غري مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وف ًقا لتعريفهم يف املادة  ٣من نظام �ضريبة الدخل �إلى �ضريبة
الدخل يف اململكة على �أرباحهم ومكا�سبهم يف ال�صكوك �إال يف حال وجود ا�ستثناء خا�ص (على املبالغ امل�ستلمة بالزيادة عن املبلغ اال�سمي لل�صكوك مثل �أي
مبالغ التوزيع الدوري)� .إ�ضافة لذلك ،ف�إن التوزيعات الالحقة للأرباح من قبل �أي �شركة مقيمة �إلى م�ساهميها غري املقيمني تخ�ضع عادة �إلى �ضريبة مقتطعة
بواقع  .%5وميكن �أن ي�ستحق امل�ساهم  /ال�شريك غري املقيم ال�سرتداد هذه ال�ضريبة املقتطعة يف بع�ض احلاالت يف حال وجود اتفاقية �ضريبية بني اململكة
والبلد الذي يقيم فيه امل�ساهم  /ال�شريك غري املقيم يف اململكة ،والتي تقدم الإعفاء من �ضريبة اال�ستقطاع تلك.

292

عرفت املادة  3من نظام �ضريبة الدخل "الإقامة" يف اململكة ،لأغرا�ض ما تقدم ،كما يلي:
(�أ)يعترب ال�شخ�ص الطبيعي مقيما يف اململكة لل�سنة ال�ضريبية �إذا حتقق فيه �أي من ال�شرطني التاليني:
يوما يف ال�سنة ال�ضريبية.
()1له مكان �إقامة دائم يف اململكة ويقيم يف اململكة لفرتة �إجمالية ال تقل عن ثالثني ً
()2يقيم يف اململكة لفرتة ال تقل عن مائة وثالثة وثمانني ( )183يوما يف ال�سنة ال�ضريبية.
لأغرا�ض هذه الفقرة ،تعترب الإقامة جلزء من اليوم يف اململكة على �أنها �إقامة ليوم كامل با�ستثناء ال�شخ�ص الذي يعرب اململكة بني نقطتني خارجها.
(ب)وتعترب ال�شركة �أو �أي كيان قانوين �آخر مقيمة يف اململكة لل�سنة ال�ضريبية �إذا حتقق فيها �أي من ال�شرطني التاليني:
()1مت ت�أ�سي�سها وف ًقا لنظام ال�شركات.
(�)2إذا كانت �إدارتها املركزية موجودة يف اململكة.
وال ي�أخذ هذا امللخ�ص يف االعتبار املدى الذي يكون فيه حامل ال�صكوك املحتمل امل�شار �إليه يف الفقرة �أعاله ملتزم ًا بدفع ال�ضريبة الدخل �أو الزكاة نتيجة
حليازته �أو امتالكه �أو ت�صرفه يف ال�صكوك بعد توزيعها الأويل يف تاريخ الإقفال ،عدا ما هو وارد يف الفقرة �أدناه بعنوان "الربح من الت�صرف يف ال�صكوك
�أو �إعادة �شرائها".
حملة الصكوك غير المقيمين في المملكة

يخ�ضع حملة ال�صكوك غري املقيمني يف اململكة – يف �إطار معنى "الإقامة" املو�ضح �أعاله � -سواء كانوا �سعوديي اجلن�سية �أو مواطنني دول جمل�س التعاون
اخلليجي� -إلى �ضريبة ا�ستقطاع بن�سبة  ٥يف املائة على عن�صر التمويل فقط من املدفوعات التي تتم مبوجب ال�صكوك (�أو الدفعات الفائ�ضة عن املبلغ
الأ�صلي) (�أي مبلغ التوزيع الدوري) طبقا للممار�سات املعتمدة لدى م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه .حيث قد يكون حامل
ال�صك خمو ًال با�سرتداد ال�ضريبة املقتطعة مبوجب معاهدة بني اململكة ودولة �إقامة حامل ال�صك ذاك) .وبالن�سبة لأي دفعات متثل �سدادا لر�أ�س املال الأ�صلي
مبوجب ال�صكوك �إلى حملة ال�صكوك غري املقيمني يف اململكة فال تكون خا�ضعة ل�ضريبة اال�ستقطاع .وعلى امل�ستثمرين املحتملني مالحظة �أن هذه املمار�سات
من قبل م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل مبنية على �أ�سا�س عدد حمدود من عمليات ال�صكوك ال�سعودية ،و�أن عن�صر التمويل من دفعات ال�صكوك غري معرف
ب�شكل وا�ضح على �أنه خا�ضع ل�ضريبة اال�ستقطاع �أو نظام �ضريبة الدخل .وبناء على ذلك فهناك خطر من احتمال قيام م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل
بتطبيق ن�سبة ا�ستقطاع خمتلفة �أو �أعلى م�ستقب ًال.
يخ�ضع حملة ال�صكوك غري املقيمني يف اململكة ممن لهم كيان دائم يف اململكة ل�ضريبة الدخل ال�سعودية بن�سبة  %20حاليا على �صايف دخلهم اخلا�ضع
لل�ضريبة والأرباح املن�سوبة لن�شاط �صاحب الكيان الدائم يف اململكة .وطبقا لنظام �ضريبة الدخل ،يف حالة تقدمي �شهادة ت�سجيل ل�صاحب الكيان الدائم
للم�صدر ،ف�سوف ي�سمح للم�صدر ب�سداد �أي دفعات مثل مبالغ التوزيع الدوري فيما يتعلق بال�صكوك بدون اقتطاع �أية �ضريبة دخل .ويجب �أن تكون �ضريبة
الدخل (�إن وجدت) املفرو�ضة على �صاحب الكيان الدائم عند ا�ستالم مبالغ التوزيع الدورية من امل�صدر ،متاحة للح�سم مقابل التزام �ضريبة الدخل
امل�ستحقة على �صاحب الكيان الدائم (�أنظر �أدناه كذلك)� .إذا جتاوزت �ضريبة الدخل املتكبدة على �سبيل املثال مبالغ التوزيع الدوري املذكورة التزام �ضريبة
الدخل املرتتب على �صاحب الكيان الدائم فقد ي�ستحق �صاحب الكيان الدائم ا�سرتجاع الزيادة من م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل .وبالن�سبة حل�صول
�صاحب امل�ؤ�س�سة الدائمة على خ�صومات �أو مبالغ م�سرتدة فهذه م�سائل حتددها م�صلحة الزكاة والدخل على �أ�سا�س تقدير وممار�سات امل�صلحة وتقييمها
للظروف .وال يقدم �أي من امل�صدر �أو �صدارة �أو �أرامكو ال�سعودية �أو داو �أو داو الأوروبية القاب�ضة وال�شركات املنت�سبة لهم� ،أي تعهد فيما يتعلق بوجود
خ�صومات �أو مبالغ م�سرتدة �إلى حملة ال�صكوك ،بل وال ميكنهم �إعطاء ت�أكيد ب�أنه �ستكون هناك خ�صومات �أو مبالغ م�سرتدة متاحة فعال حلملة ال�صكوك.
وينبغي على حملة ال�صكوك احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص ال�ضريبة و�/أو الزكاة قبل ا�ستثمارهم يف ال�صكوك.
ويعترب ال�شخ�ص غري املقيم والذي يزاول ن�شاطا يف اململكة من خالل فرع مرخ�ص (كما هو حمدد يف املادة ( 4ب)  4من نظام �ضريبة الدخل) ،يعترب مالكا
مل�ؤ�س�سة دائمة يف اململكة وبالتايل فهو �صاحب م�ؤ�س�سة دائمة للأغرا�ض الواردة يف الفقرة ال�سابقة.
�ستعترب كافة الدفعات مثل مبالغ التوزيع الدوري املتعلقة بال�صكوك �إلى �صاحب الكيان الدائم يف اململكة جزءا من الدخل الإجمايل اخلا�ضع ل�ضريبة دخل
بن�سبة  % ٢٠حالي ًا بعد ح�سم التكاليف امل�سموح بها و�إجراء ت�سويات ح�سابية معينة .بالإ�ضافة �إلى ذلك يعترب حتويل تلك املبالغ �إلى املكتب الرئي�سي �أو �أي
�شركة غري مقيمة منت�سبة ل�صاحب الكيان الدائم توزي ًعا للأرباح من اململكة ويخ�ضع �إلى �ضريبة ا�ستقطاع بن�سبة  .%٥وميكن �أن ي�ستحق امل�ساهم  /ال�شريك
غري املقيم ال�سرتداد هذه ال�ضريبة املقتطعة يف بع�ض احلاالت يف حال وجود اتفاقية �ضريبية بني اململكة والبلد الذي يقيم فيه امل�ساهم  /ال�شريك غري املقيم
يف اململكة ،والتي تقدم الإعفاء من �ضريبة اال�ستقطاع تلك.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

المكسب من التصرف بالصكوك أو إعادة شرائها

تخ�ضع الأرباح املتحققة من الت�صرف يف ال�صكوك �أو �إعادة �شرائها� ،إذا مل تكن تلك ال�صكوك قد مت تداولها من قبل حامل ال�صكوك طبقا لنظام ال�سوق
املالية ولوائحه التنفيذية �سواء كان حامل ال�صك مقيما يف اململكة كما مت تعريفه يف املادة  ٣من نظام �ضريبة الدخل �أو غري مقيم يف اململكة كما مت تعريفه
يف املادة ( )2(١ب) من الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل و�سواء كان له كيان دائم يف اململكة �أو مل يكن) للزكاة �أو �ضريبة الدخل ح�سب الن�سبة
املعتمدة كجزء من الدخل املنتظم حلامل ال�صكوك .ويحوز حلملة ال�صكوك ال�سعي للح�صول على �إعفاء بناء على الإتفاقية ال�ضريبية يف حال وجود مثل
هذه االتفاقية.
غري �أن املك�سب املذكور ميكن �أن يعفى من اخل�ضوع لل�ضريبة (�أو الزكاة ح�سبما تكون احلالة) �إذا كانت الأرباح الر�أ�س مالية املتحققة نا�شئة عن الت�صرف
يف ال�صكوك التي تعترب على �أنها "�أوراق مالية" مدرجة .حيث �أن م�صطلح "الأوراق املالية مدرجة" غري معرف ب�شكل خا�ص يف نظام ال�ضريبة� ،إال �أن املادة
 2من نظام ال�سوق املالية للمملكة ي�شري يف تعريفه للأوراق املالية على �أنها ت�شمل "�أدوات الدين القابلة للتداول التي ت�صدرها ال�شركات" .وبناء على ذلك
التعريف ففي الوقت الذي يبدو فيه �أن ذلك الإعفاء ينطبق على ال�صكوك على �ضوء نظام ال�سوق املالية ومبوجب �إدراجها يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي� ،إال �أنه
لي�س من الوا�ضح ما �إذا كان ذلك الإعفاء �سينطبق على ال�صكوك �أم ال من الناحية العملية.
أحكام عامة

لن يخ�ضع حملة ال�صكوك من الأ�شخا�ص الطبيعيني� ،سواء كان لهم كيان دائم يف اململكة �أو مل يكن ،يف حال وفاتهم �إلى �ضريبة الإرث �أو �إلى �أية �ضرائب
�أخرى مماثلة يف اململكة .وقد تطبق �ضريبة على �أرباح ر�أ�س املال على املتوفى �إذا كان الإعفاء الوارد يف فقرة "الربح من الت�صرف يف ال�صكوك �أو عند �إعادة
�شرائها" �أعاله غري متاح.
ال يعترب حملة ال�صكوك مقيمني �أو مزاولني لن�شاط جتاري يف اململكة ملجرد امتالكهم لأية �صكوك.
وف ًقا لأنظمة الزكاة املطبقة يف اململكة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إن اال�ستثمارات يف ال�صكوك ال حت�سم من وعاء الزكاة اخلا�صة بحامل ال�صكوك
اخلا�ضع للزكاة يف اململكة العربية ال�سعودية.
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االكتتاب والبيع
اتفاقية االكتتاب
بـ"

�سيربم م�ستقبلو العرو�ض ومديرو االكتتاب اتفاقية اكتتاب قبل تاريخ الإقفال (وي�شار �إليها مع ما يطر�أ عليها من تعديالت �أو �إ�ضافات �أو حتديثات
اتفاقية االكتتاب") مع املُ�صدِ ر� ،صدارة ،اجلهات الراعية ،بخ�صو�ص توزيع ال�صكوك وتغطيتها .وطب ًقا التفاقية االكتتاب ،يوافق م�ستقبلو العرو�ض
ومديرو االكتتاب على القيام جمتمعني ومنفردين بتغطية االكتتاب يف ال�صكوك وف ًقا لل�شروط املن�صو�ص عليها يف تلك االتفاقية.

تخ�ضع اتفاقية االكتتاب لعدد من ال�شروط ،ويجوز يف حاالت معينة �إنها�ؤها من قبل م�ستقبلي العرو�ض ومديري االكتتاب قبل دفع متح�صالت �إ�صدار
ال�صكوك �إلى املُ�صدِ ر (ناق�ص عموالت الإدارة والتغطية امل�ستحقة مل�ستقبلي العرو�ض ومديري االكتتاب) .ويف حالة �إنهاء اتفاقية االكتتاب قبل تاريخ الإقفال،
ف�إن طرح ال�صكوك ميكن �أن ينتهي � ً
أي�ضا ُوترد �أية متح�صالت مت ا�ستالمها �إلى املكتتبني.
تقديم الطلبات من قبل المستثمرين المحتملين

خالل فرتة العر�ض للم�ستثمرين ،يجوز مل�ستقبلي العرو�ض ومديري االكتتاب ا�ستقطاب التعبري عن االهتمام من امل�ستثمرين املحتملني يف اململكة ،ويف كل
حالة خارج الواليات املتحدة الأمريكية ب�شراء ال�صكوك ،بينما يت�شاور املُ�صدِ ر و�صدارة وم�ستقبلي العرو�ض ومديري االكتتاب ب�ش�أن الهام�ش ويتفقون عليه
وعلى توزيع ال�صكوك .
عند اقرتاب نهاية فرتة العر�ض للم�ستثمرين� ،سيتكفل امل�صدر بت�أمني ن�شر الهام�ش وتاريخ الإقفال على املوقع الإلكرتوين ملدير الدفعات
( )www.hsbcsaudi.comواملواقع الإلكرتونية مل�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب وهي ( www.albiladinvest.comو www.alinmainvestment.com
و  www.db.com/menaو  .)www.riyadcapital.comكما �سيتكفل امل�صدر ،قبل تاريخ الإقفال بن�شر و�صف �إجمايل املبلغ اال�سمي لل�صكوك التي �سيتم
�إ�صدارها ون�شر �صايف العوائد املتوقعة على املوقع الإلكرتوين ملدير الدفعات واملواقع الإلكرتونية مل�ستقبلي العرو�ض ومديرو االكتتاب (املذكورة �أعاله) ،علم ًا
�أن حمتويات تلك املواقع الإلكرتونية ال ت�شكل جزء ًا من هذه الن�شرة.
على كل من يرغب يف االكتتاب بال�صكوك �أن يقدم طلب �شراء م�ستكمل ح�سب الأ�صول ("منوذج طلب امل�ستثمر") لأي من م�ستقبلي العرو�ض ومديري
االكتتاب قبل نهاية فرتة العر�ض للم�ستثمرين وعليه �أن يدفع مقابل ال�صكوك وفق ًا للتعليمات الواردة يف منوذج طلب امل�ستثمر .و�سيتم توفري مناذج طلب
امل�ستثمر من املواقع الإلكرتونية مل�ستقبلي العرو�ض ومديري االكتتاب (املواقع الإلكرتونية املذكورة �أعاله) .وال تقبل الطلبات التي تقل مبالغها عن واحد مليون
ريال �سعودي وفيما يزيد عن ذلك تلك التي تكون مبالغها مب�ضاعفات عدد غري �صحيح لـ  50.000ريال �سعودي من املكتتبني من غري امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني.
�سيتم تخ�صي�ص ال�صكوك بناء على تقدير املُ�صدِ ر و�صدارة وم�ستقبلي العرو�ض ومديري االكتتاب ،و�سيتم ذلك بعد انتهاء فرتة العر�ض للم�ستثمرين
وال يجوز �سوى للأ�شخا�ص امل�ؤهلني �أن ي�سجلوا كحملة �صكوك.
ال�شخ�ص امل�ؤهل يف هذا ال�سياق يعني �إما�( :أ) �شخ�ص طبيعي من مواطني اململكة� ،أو (ب) كيان قانوين لديه من�ش�أة دائمة يف اململكة ولديه رقم �سجل جتاري
�ساري املفعول �صادر عن وزارة التجارة وال�صناعة ،ولديه كذلك ،ويف كل حالة من احلاالت ،ح�ساب بنكي يف اململكة العربية ال�سعودية.
�سيكون التوزيع الأويل لل�صكوك على امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني فقط.
"امل�ستثمر امل�ؤ�س�سي" يعني في هذا السياق الشخص المؤهل وهو واحد من الفئات التالية:
(�أ)�شخ�ص مرخ�ص له من قبل الهيئة مبزاولة ن�شاط الأوراق املالية.
(ب) �شخ�ص م�ستثنى كما هو حمدد يف امللحق ( )١من الئحة �أعمال الأوراق املالية.
(ج)�أيا مما يلي:
(�)1أية �شركة متلك �أو تكون ع�ضوا يف جمموعة متلك �أ�صوال �صافية ال تقل عن  50مليون ريال �سعودي.
(�)2أية هيئة غري اعتبارية� ،أو �أية �شركة ت�ضامنية �أو من�ش�أة �أخرى متلك �أ�صوال �صافية ال تقل قيمتها عن  50مليون ريال �سعودي.
(�)3أي �شخ�ص (�أ) يت�صرف ب�صفة ع�ضو جمل�س �إدارة� ،أو م�سئول �أو موظف لدى �أي �شخ�ص (ب) م�صنف �ضمن الفقرتني الفرعيتني (� )1أو
( ،)2حيث يكون (�أ) م�سئوال عن (ب) عند قيامه ب�أي ن�شاط يتعلق بالأوراق املالية.
(د)م�ؤ�س�سة ح�صلت على ترخي�ص ملزاولة ن�شاط م�صريف وف ًقا للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
(هـ)�أي �شخ�ص �آخر ي�شرتي ال�صكوك من خالل �شخ�ص مرخ�ص له (كما هو معرف يف الئحة �أعمال الأوراق املالية).
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ويتعني على جميع امل�ستثمرين املحتملني �أن يقر�ؤوا بعناية �شروط ال�صكوك املو�ضحة يف ق�سم "�شروط و�أحكام ال�صكوك" من ن�شرة الإ�صدار هذه قبل تعبئة
طلب �شراء ال�صكوك نظ ًرا لأن توقيع منوذج طلب امل�ستثمر ي�شكل قبوال وموافقة من قبل امل�ستثمر لل�شروط.
أحكام عامة

خالفا للطلب املقدم للت�سجيل وقبول �إدراج ال�صكوك يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي  ،ف�إنه مل ولن يتم اتخاذ �أي �إجراء يف �أي بلد من قبل املُ�صدِ ر �أو �صدارة و�/أو
�أي من م�ستقبلي العرو�ض ومديري االكتتاب ،من �ش�أنه �أن ي�سمح �أو يق�صد به �أن ي�سمح بعر�ض ال�صكوك �أو امتالكها �أو توزيع ن�شرة الإ�صدار هذه �أو �أية مواد
طرح خا�صة بها حيث يكون الزما اتخاذ �إجراء لذلك الغر�ض .ويطلب املُ�صدِ ر و�صدارة و وم�ستقبلي العرو�ض ومديري االكتتاب من كل من تقع ن�شرة الإ�صدار
هذه بحوزته �أن يلتزم بجميع القوانني والأنظمة واجبة التطبيق فيما يتعلق ب�شراء ال�صكوك �أو عر�ضها �أو بيعها �أو ت�سليمها �أو حيازة �أو توزيع ن�شرة الإ�صدار
هذه �أو �أي مواد عر�ض تتعلق بال�صكوك� ،أو توزيعها ،وذلك يف كافة الأحوال على نفقته اخلا�صة.
يقوم كل واحد من م�ستقبلي العرو�ض ومديري االكتتاب ب�شكل انفرادي ب�إقرار و�ضمان وتعهد يف اتفاقية االكتتاب �إلى امل�صدر و�صدارة واجلهات الراعية �أنه:
(�أ)لن يتخذ �أي �إجراء يتعلق بطرح ال�صكوك� ،أو حيازة �أو توزيع �أية مواد تتعلق بطرح ال�صكوك يف �أي مكان با�ستثناء اململكة ،و�أنه �سيتخذ كافة
الإجراءات هذه وفق ًا لأحكام اتفاقية االكتتاب.
(ب)مل ولن يتم ت�سجيل ال�صكوك مبوجب قانون الأوراق املالية الأمريكي وال يجوز طرحها �أو بيعها داخل الواليات املتحدة الأمريكية �إال وفق ًا لإعفاء من
متطلبات الت�سجيل املن�صو�ص عليها يف قانون الأوراق املالية �أو من خالل معاملة غري خا�ضعة للمتطلبات املذكورة .وي�ؤكد كل واحد من م�ستقبلي
خم�ص�صه يف الواليات املتحدة
العرو�ض ومديري االكتتاب �أنه مل يطرح �أو يبيع ،ويوافق على �أنه لن يطرح �أو يبيع �أي �صكوك ت�شكل جزء ًا من َّ
الأمريكية .وبالتايل ،ال هو وال �أي من �شركاته التابعة ،وال �أي �شخ�ص يت�صرف نيابة عنه �أو نيابة عن تلك ال�شركة �شارك �أو �سي�شارك يف �أي جهود
بيع موجهة فيما يتعلق بال�صكوك.
(ج)مل يتم طرح �أو بيع �أو دعوة لأي طرح �أو بيع لأي �شخ�ص يف اململكة املتحدة �أو يف �أي دولة هي ع�ضو يف املنطقة االقت�صادية الأوروبية.
تكون معاين امل�صطلحات الواردة يف الفقرة (ب) �أعاله متوافقة مع امل�صطلحات الواردة �ضمن بند اللوائح ( )Sمن قانون الأوراق املالية.
المقاصة والتسوية

�سيتم �إدراج ال�صكوك يف نظام التداول واملقا�صة والت�سوية لدى امل�سجل وفق ًا لأحكام اتفاقية الت�سجيل.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،وعمال بن�ص ال�شرط ( 7الدفعات)� ،سيتم �إيداع كافة الدفعات امل�ستحقة من ال�صكوك يف احل�سابات املفتوحة بالريال ال�سعودي يف
اململكة والتي يتم الإبالغ عنها من حني لآخر �إلى امل�سجل ومدير الدفعات .وبناء عليه ،ف�إنه يتعني على امل�ستثمرين اتخاذ الرتتيبات املنا�سبة ال�ستالم الدفعات
الناجتة من ال�صكوك يف مثل هذا احل�ساب .كما ينبغي على امل�ستثمرين الت�شاور مع م�ست�شاريهم املعتمدين بخ�صو�ص متطلبات فتح احل�سابات امل�شار �إليها
�أعاله ،وعليهم اتخاذ �أي �إجراء �ضروري يتطلبه فتح هذا احل�ساب ب�أنف�سهم .وال يتحمل امل�صدر وال �صدارة وال مديرو االكتتاب وم�ستقبلو العرو�ض �أي
م�س�ؤولية فيما يتعلق بالتزام امل�ستثمرين بالعملية ال�صحيحة وباللوائح واملتطلبات اخلا�صة بفتح هذه احل�سابات لغر�ض امتالك ال�صكوك واحل�صول على
الدفعات ،كما ال يتحمل �أي منهم �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة تن�ش�أ نتيجة التخاذ �أو عدم اتخاذ �أي �إجراء بخ�صو�ص �أو فيما يتعلق
بفتح هذه احل�سابات.
مصروفات الطرح:

مع مراعاة �شروط و�أحكام اتفاقية االكتتاب ،يوافق امل�صدر على �إ�صدار ال�صكوك ،ويوافق كل من مديري االكتتاب وم�ستقبلي العرو�ض منفردين وجمتمعني،
على االكتتاب يف والدفع مقابل� ،أو ت�أمني االكتتاب يف والدفع مقابل القيمة اال�سمية الإجمالية لل�صكوك بالن�سب املتفق عليها يف اتفاقية االكتتاب يف تاريخ
الإقفال وذلك بن�سبة  ٪100من القيمة اال�سمية الإجمالية لل�صكوك ناق�ص ًا مبلغ العمولة .ولالطالع على ملخ�ص تكاليف الطرح يرجى مراجعة ق�سم
"ا�ستخدام املتح�صالت" من ن�شرة الإ�صدار هذه.
مع مراعاة �شروط و�أحكام اتفاقية االكتتاب ،يوافق امل�صدر على �أن يدفع يف تاريخ الإقفال �إلى مدراء االكتتاب وم�ستقبلي العرو�ض ،عمولة مقابل الإدارة
والتعهد بتغطية االكتتاب معا ت�ستند �إلى القيمة اال�سمية الإجمالية لل�صكوك (مبلغ العمولة) ،مع ح�صول كل مدير اكتتاب على ح�صة من مبلغ العمولة ح�سب
الن�سبة املتفق عليها من املبلغ الإجمايل للقيمة اال�سمية لكل مدير اكتتاب وم�ستقبل عرو�ض ذي ال�صلة يف اتفاقية االكتتاب .و�سيتم خ�صم مبلغ العمولة من
مبالغ االكتتاب يف ال�صكوك�.إ�ضافة لذلك ،يوافق امل�صدر على �أن يدفع ملديري االكتتاب امل�شرتكني وم�ستقبلي العرو�ض امل�شرتكني �أتعاب ًا وتكاليف وم�صاريف
معينة تتعلق بعملية الطرح وفق ًا التفاقية االكتتاب .ومبوجب اتفاقية االكتتاب ،فقد وافق امل�صدر و�صدارة واجلهات الراعية على تعوي�ض مديري االكتتاب
امل�شرتكني وم�ستقبلي العرو�ض امل�شرتكني عن التزامات نا�شئة عن مطالبات حمددة.
حيث �سيقوم امل�صدر با�ستخدام متح�صالت �إ�صدار ال�صكوك بتقدميها كم�ساهمته يف امل�شاركة بعد خ�صم تكاليف وم�صاريف معينة متفق عليها تتعلق
بال�صفقة (�شاملة -دون ح�صر� -أتعاب ور�سوم امل�ست�شارين القانونيني (ملديري االكتتاب وم�ستقبلي العرو�ض ل�صدارة واجلهات الراعية) ،وحما�سبي
التقارير ،ور�سوم الت�سويق والطباعة والتوزيع ،وعمولة الإدارة والبيع امل�شرتكة امل�ستحقة ملديري االكتتاب وم�ستقبلي العرو�ض) والتي تقدر بتاريخ ن�شرة
الإ�صدار هذه مببلغ 135,9مليون ريال �سعودي وذلك من �أجل ا�ستخدامها وفق ًا خلطة عمل امل�شاركة.
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معلومات عامة
امل�صدر الر�سمي هو مدينة اجلبيل ال�صناعية الثانية يف اململكة العربية ال�سعودية.
عنوان ِ
عنوان �صدارة الر�سمي هو �ص .ب ،9110 .مدينة اجلبيل ال�صناعية  ،31311اململكة العربية ال�سعودية.
مت ت�أ�سي�س امل�صدر ك�شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة بتاريخ � 11صفر 1434هـ (املوافق 24دي�سمرب 2012م) مبوجب قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة رقم
/29ق ووفقا لنظام ال�شركات ال�سعودية ونظام اال�ستثمار الأجنبي .وال�شركة م�سجلة مبكتب ال�سجل التجاري ملدينة اجلبيل مبوجب ال�سجل التجاري رقم
2055018374
ت�أ�س�ست �صدارة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة قائمة مبوجب �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية ،م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة اجلبيل حتت الرقم
 2055014427بتاريخ 1432/12/03هـ (املوافق � 30أكتوبر 2011م) ،ووفقا لنظام ال�شركات ال�سعودية ونظام اال�ستثمار الأجنبي ،مبوجب القرار رقم
 1210321011644ال�صادر عن حمافظ الهيئة العامة لال�ستثمار ،ووفق ًا ل�شروط و�أحكام عقد الت�أ�سي�س اخلا�ص ب�صدارة وامل�صادق عليه من كاتب العدل يف
الهيئة العامة لال�ستثمار يف مدينة الريا�ض يف ال�صفحة  ،8-1عدد  ،594جملد 24بتاريخ 1432/11/21هـ (املوافق � 19أكتوبر  2011م).
يبلغ ر�أ�س املال امل�صرح به للم�صدر كما بتاريخ هذه الن�شرة  2.000.000ريال �سعودي ممثلة يف � 200.000سهم عادي م�صرح بها بقيمة �أ�سمية قدرها 10
ريال �سعودي لكل �سهم ،ولي�س لدى امل�صدر �أي فئات �أخرى قائمة من الأ�سهم.
يبلغ ر�أ�س املال امل�صرح به ل�صدارة كما بتاريخ هذه الن�شرة  9.699.642.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى 969.964.200ح�صة عادي م�صرح بها بقيمة
�أ�سمية قدرها  10ريال �سعودي لكل ح�صة ،وال يوجد لدى �صدارة فئات �أخرى من الأ�سهم القائمة.
اعتمدت اجلمعية العامة العادية للم�صدر يف اجتماعها املنعقد يف  1ربيع الأول 1434هـ (املوافق  9فرباير 2013م) ،قرارا وافقت مبوجبه �ضمن �أمور �أخرى
على �إ�صدار ال�صكوك وفو�ضت جمل�س �إدارة امل�صدر باتخاذ القرار بخ�صو�ص الوقت واملبالغ وال�شروط املتعلقة ب�أي �صكوك ت�صدر عن امل�صدر.
اعتمد جمل�س �إدارة امل�صدر بقراره بتاريخ  1ربيع الثاين 1434هـ (املوافق  11فرباير 2013م) من بني �أمور �أخرى �إ�صدار ال�صكوك ودخول امل�صدر يف وثائق
التمويل التي هو طرف فيها.
اعتمد ال�شركاء يف �صدارة مبوجب قرار �صادر بتاريخ  14حمرم 1434هـ (املوافق  28نوفمرب 2012م) جملة �أمور من بينها م�شاركة �صدارة يف �إ�صدار
ال�صكوك وفو�ضوا جمل�س �إدارة �صدارة باتخاذ القرار بخ�صو�ص الوقت واملبالغ وال�شروط املتعلقة مب�شاركة �صدارة يف �إ�صدار ال�صكوك ال�صادرة عن
امل�صدر.
اعتمد جمل�س �إدارة �أرامكو ال�سعودية مبوجب قرار �صادر بتاريخ � 20شعبان 1432هـ (املوافق  21يوليو 2011م) جملة �أمور من بينها امل�صادقة من كافة
النواحي على دخول �أرامكو ال�سعودية يف �ضمان االكتمال اخلا�ص ب�أرامكو ال�سعودية.
اعتمد جمل�س �إدارة �صدارة مبوجب قرار �صادر بتاريخ  14حمرم 1434هـ (املوافق  28نوفمرب 2012م) من بني �أمور �أخرى الرتخي�ص مل�شاركة �صدارة يف
�إ�صدار ال�صكوك مبا يف ذلك دخولها يف وثائق متويل �أخرى معينة.
ال يت�ضمن عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للم�صدر (� )1أي �سلطة متكن �أي ع�ضو جمل�س �إدارة من الت�صويت على عقد �أو اقرتاح تكون له م�صلحة هامة فيه.
�أو (� )2أي �سلطة متكن �أي ع�ضو جمل�س �إدارة من الت�صويت على مكاف�آت م�ستحقة لهم� ،أو (� )3أي �سلطة متكن �أع�ضاء جمل�س الإدارة االقرتا�ض من امل�صدر.
ال يت�ضمن عقد ت�أ�سي�س �صدارة (� )1أي �سلطة متكن �أي ع�ضو جمل�س املديرين �أو �أحد كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني من الت�صويت على عقد �أو اقرتاح تكون له
م�صلحة ملمو�سة فيه� ,أو (� )2أي �سلطة متكن �أي ع�ضو يف جمل�س املديرين �أو �أحد كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني من الت�صويت على مكاف�آت م�ستحقة لهم� ،أو
(� )3أي �سلطة متكن ع�ضو جمل�س املديرين �أو كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني االقرتا�ض من �صدارة.
مل يحدث منذ  31دي�سمرب 2012م� ،أي تغري �سلبي �أو �أي تطورات يحتمل احتما ًال معقو ًال �أن ينجم عنها �أي تغري �سلبي على الو�ضع (املايل �أو غريه) �أو يف
ال�ش�ؤون العامة للم�صدر ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل ملمو�س فيما يتعلق ب�إ�صدار ال�صكوك .كما ال يتوقع �أي تغري ملمو�س يف طبيعة �أعمال امل�صدر.
مل يحدث منذ ت�أ�سي�سها و�أن طر�أ �أي تغري �سلبي �أو �أي تطورات يحتمل احتما ًال معقو ًال �أن ينجم عنها �أي تغري �سلبي على الو�ضع (املايل �أو غريه) �أو يف ال�ش�ؤون
العامة ل�صدارة ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل ملمو�س فيما يتعلق ب�إ�صدار ال�صكوك .كما ال يتوقع �أي تغري ملمو�س يف طبيعة �أعمال �صدارة.
ترى �صدارة �أنه مع مراعاة (� )1إ�صدار ال�صكوك و( )2وال�سحب من الت�سهيالت البنكية وغريها من الت�سهيالت املتاحة لها كما هو مف�صل ب�أكرث من
التف�صيل يف هذه الن�شرة ،ف�إن ر�أ�س املال العامل املتاح لها يكفي ملدة االثني ع�شر �شهرا التي تلي مبا�شرة تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
مل مينح امل�صدر وال �أي من �شركاته املنت�سبة �أي عمولة �أو خ�صم �أو ر�سوم و�ساطة �أو �أي تعوي�ضات غري نقدية ،منذ ت�أ�سي�س امل�صدر وت�سجيل وقبول ال�صكوك
يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي من قبل امل�صدر.
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مل يتم منح �أي عمولة ،او خ�صم� ،أو ر�سوم و�ساطة� ،أو �أي تعوي�ضات غري نقدية �أخرى من �صدارة �أو �شركاتها املنت�سبة منذ ت�أ�سي�س �صدارة وت�سجيل وقبول
�إدراج ال�صكوك يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي من قبل امل�صدر.
كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ف�إنه لي�س للخرباء (�أو �أي من �أقاربهم) املو�ضحة بياناتهم يف ق�سم "الأطراف وامل�ست�شارون" من ن�شرة الإ�صدار هذه ،وهم
نيك�سانت ملتد ،و�سي �أم �أيه �آي  ،CMAIوجيه �أل تي �سب�شلتي ملتد� ،أي �أ�سهم �أو م�صالح من �أي نوع يف امل�صدر �أو �صدارة .كما ي�ؤكد امل�صدر و�صدارة �أنه لي�س
لدى م�ستقبلي العرو�ض ومدراء االكتتاب �أو �أي من امل�ست�شارين القانونيني �أي �أ�سهم �أو م�صالح من �أي نوع يف امل�صدر �أو �صدارة .لالطالع على م�ؤهالت جميع
اخلرباء ،يرجى الرجوع الى ق�سم "امل�ؤهالت الفنية للخرباء" من هذه الن�شرة.
ال يوجد لدى امل�صدر �أي عالمات جتارية �أو حقوق براءة �أو حقوق طبع� ،أو �أي حقوق ملكية فكرية �أخرى تعترب �أنها هامة فيما يتعلق ب�أعمال امل�صدر �أو ربحيته.
ال يوجد لدى امل�صدر �أي عالمات جتارية �أو حقوق براءة �أو حقوق طبع� ،أو �أي حقوق ملكية فكرية �أخرى تعترب �أنها هامة فيما يتعلق ب�أعمال امل�صدر �أو ربحيته.
با�ستثناء �شعار �صدارة امل�سجل كعالمة جتارية يف اململكة ،فال توجد �أي عالمات جتارية �أخرى �أو براءات اخرتاع �أو حقوق طبع �أو �أي حقوق ملكية فكرية
�أخرى ميكن �أن تكون ذات �أهمية لن�شاط �صدارة �أو ربحيتها� .إن حقوق �صدارة يف ال�شعار واال�سم والعالمات التجارية مملوكة ح�صري ًا ل�صدارة .مت ت�سجيل
حوايل  15ا�سم نطاق ( )domain namesوكما يف تاريخ هذه الن�شرة حتوزها �أرامكو ال�سعودية ملنفعة �صدارة ،وتتوقع �أرامكو ال�سعودية �أن يتم نقل �أ�سماء
النطاق هذه �إلى �صدارة بعد تاريخ الإقفال.
�سيكون وكيل حملة ال�صكوك ملزم ًا باحلفاظ على الوثائق التالية (املقدمة من امل�صدر و�صدارة ،والتي يف حالة البنود (�أ)( ،ب)( ،ج)( ،د)( ،هـ)( ،ت)،
(ث)( ،خ)( ،ذ) (�ض)( ،ع)( ،ظ)�( ،أ�أ) ،و(ب ب) �أدناه �ستكون باللغة العربية) بحيث تكون متاحة للمعاينة من قبل حملة ال�صكوك ملدة  20يوم ًا قبل
تاريخ الإقفال ،وبعد ذلك ،ما دامت �أي مبالغ قائمة مبوجب ال�صكوك  ،من قبل حملة ال�صكوك ،يف املكتب املحدد لوكيل حملة ال�صكوك (ات�ش ا�س بي �سي
اململكة العربية ال�سعودية املحدودة ,املكتب الرئي�سي التابع لـ ات�ش ا�س بي �سي� ،شارع العليا ،حي املروج� ،ص ب  ،9084الريا�ض  ،11413اململكة) �أثناء �ساعات
العمل الر�سمية يف �أي يوم من �أيام الأ�سبوع (با�ستثناء �أيام اخلمي�س ،واجلمعة ،والعطل الر�سمية).
(�أ)هذه الن�شرة (مع ملحقاتها) و�أية وثائق مكملة �أو تعديالت لها.
(ب)النظام الأ�سا�سي ،وعقد الت�أ�سي�س ،و�شهادة ال�سجل التجاري للم�صدر.
(ج)عقد الت�أ�سي�س و�شهادة ال�سجل التجاري ل�صدارة.
(د)�أحدث القوائم املالية ال�سنوية املراجعة للم�صدر و�صدارة ،مع تقارير التدقيق اخلا�صة بها.
(هـ)�أي وثيقة �أو �أمر متنح الإذن بطرح �أوراق مالية للجمهور.
(و)�أي عقود مت الإف�صاح عنها يف ن�شرة الإ�صدار وفق ًا للمادة �( )1( 12أ) من امللحق اخلام�س من قواعد الإدراج (با�ستثناء تلك اخلا�ضعة لطلب
الإعفاء منها.
(ز)تقرير النموذج املايل للمراجع.
(ح)تقرير ال�سوق.
(ط)التقرير الفني.
(ي)التقرير البيئي.
(ك)تقرير الت�أمني.
(ل)كل اتفاقية من اتفاقيات توريد اللقيم.
(م)كل اتفاقية من اتفاقيات ت�سويق ونقل املنتجات.
(ن)عقد �إيجار الأر�ض ال�صناعية.
(�س)اتفاقيات اخلدمات الفنية.
(ع)اتفاقية �أنظمة الت�شغيل و�أدواته.
(ف)اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة.
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(�ص)اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية.
(ق)اتفاقية توريد املياه ال�صناعية.
(ر) اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سيجني.
(�ش)االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سية.
(ت)اتفاقية �إعارة املوظفني.
(ث)اتفاقية اخلدمات العامة ( وملحق اخلدمة ).
(خ)اتفاقية امل�شاركة.
(ذ)اتفاقية الإجارة.
(�ض)اتفاقية تعهد ف�صل – �إقفال ال�صكوك.
(ظ)اتفاقية ال�شراء.
(غ)اتفاقية وكالة اخلدمة.
(�أ�أ)التعهد بتغطية التكاليف.
(ب ب)اتفاقية �إدارة الدفعات .
(ج ج)�إعالن الوكالة.
(د د)وثائق �ضمان امل�صدر .
(هـ هـ)اتفاقية ال�سجل.
(و و)اتفاقية وكالة �ضمان امل�صدر.
(زز)�ضمانات االكتمال.
(ح ح)اتفاقية الدائنني.
(ط ط)اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ي ي)اتفاقية احل�سابات.
(ك ك)وثائق ال�ضمان.
(ل ل)الإ�شعار والإقرار بالتنازالت.
�سيتم تعيني "تداول" كم�سجل لل�صكوك كما مت و�صفه يف ق�سم "�شروط و�أحكام ال�صكوك ".
فيما يلي ملخ�ص للنظام الأ�سا�سي للم�صدر:
اعتماد النظام األساسي وتعديالته

مت اعتماد النظام الأ�سا�سي للم�صدر يف اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية التي عقدت بتاريخ  20حمرم 1434هـ (املوافق  4دي�سمرب 2012م) .ومل يتم تعديل النظام
الأ�سا�سي للم�صدر حتى تاريخ هذه الن�شرة.
األهداف

تتمثل �أهداف امل�صدر يف تنفيذ عقود ال�صيانة والت�شغيل و�إدارة وت�شغيل م�صانع البرتوكيماويات وفق ًا لرتخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار رقم 1029331225517
وال�صادرة بتاريخ  3حمرم 1434هـ (املوافق  17نوفمرب 2012م).
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مدة سريان المصدر

�ستكون مدة امل�صدر � 99سنة هجرية (�أي حوايل � 96سنة ميالدية) تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة بت�أ�سي�س امل�صدر ،ويجوز متديد تلك
املدة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية للم�صدر قبل �سنة هجرية على الأقل من انتهاء مدة امل�صدر الأ�صلية.
األسهم

تكون جميع �أ�سهم امل�صدر �أ�سهم ًا ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة ي�ضاف
فرق القيمة �إلى االحتياطي النظامي للم�صدر ولو بلغ االحتياطي حده الأق�صى.
�سيكون من املمكن نقل �أ�سهم امل�صدر وتداولها بعد �إ�صدار �شهاداتها با�ستثناء الأ�سهم النقدية التي اكتتب بها م�ؤ�س�سو امل�صدر والتي ال يجوز تداولها قبل
م�ضي �سنتني ماليتني ال تقل كل منهما عن اثني ع�شر �شهرا ميالدي ًا من تاريخ �إعالن ت�أ�سي�س امل�صدر من قبل وزير التجارة وال�صناعة.
الصكوك والسندات

يحق للم�صدر �أن ي�صدر جميع �أنواع ال�سندات وال�صكوك داخل اململكة �أو خارجها وذلك وفقا للأنظمة واللوائح ذات ال�صلة.
يجوز للجمعية العامة العادية للم�صدر مبوجب قرار �أن توكل جمل�س �إدارة امل�صدر يف �إ�صدار �أي نوع من ال�سندات �أو ال�صكوك �أو �أي �أوراق مالية �أخرى .ويحق
ملجل�س الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات للإ�صدار وحتديد الوقت واملبلغ وال�شروط لهذه الإ�صدارات مبا يف ذلك الإ�صدار الذي يتخطى قيمة ر�أ�س املال املدفوع.
تغيير رأس المال

يجوز زيادة ر�أ�س املال بعد احل�صول على موافقة ال�سلطات املخت�صة وبعد اعتماد اجلمعية العامة غري العادية قرار ًا بزيادة ر�أ�س مال امل�صدر من خالل
�إ�صدار �أ�سهم جديدة يكون لها نف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله وللم�ساهمني حق الأولوية لالكتتاب
بالأ�سهم النقدية اجلديدة.
يجوز للم�صدر بنا ًء على مربرات مقبولة تخفي�ض ر�أ�س مال امل�صدر �إذا ما ثبت �أنه زائد عن حاجته �أو �إذا مني بخ�سائر .يجب اعتماد القرار املذكور من خالل
قرار تتبناه اجلمعية العامة غري العادية بعد تقرير مدقق احل�سابات وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن
حاجة امل�صدر ،وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضهم عليه خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي
يقع فيها املركز الرئي�سي للم�صدر ،ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إلى امل�صدر م�ستنداته التي تثبت دينه يف امليعاد املذكور وجب على امل�صدر �أن ي�ؤدي �إليه
دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن يقدم له �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
اإلدارة

يتولى �إدارة امل�صدر جمل�س �إدارة م�ؤلف من �أربعة �أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن � 3سنوات تقوميية.
وكا�ستثناء مما �سبق فقد قام م�ؤ�س�سو امل�صدر بتعيني �أول جمل�س �إدارة ملدة خم�س �سنوات تقوميية من تاريخ قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�س
امل�صدر وذلك على النحو التايل:
اال�سم

املن�صب

�صكوك �صدارة اثنني بي يف
(ممثلة بال�سيد عادل يا�سني احلواج)

ع�ضو ورئي�س

�صكوك �صدارة واحد بي يف
(ممثلة بال�سيد �إدواردو همربتو فيالنديا فيالنديا)

ع�ضو ونائب الرئي�س

�صكوك �صدارة ثالثة بي يف
(ممثلة بال�سيد وائل بدر البلتاجي)

ع�ضو

�صكوك �صدارة �أربعة بي يف
(ممثلة بال�سيد نيل�س بريت فران�س مي�سوتن)

ع�ضو ومدير تنفيذي

�سيحتفظ كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدد من �أ�سهم امل�صدر بقيمة ا�سمية تبلغ  10.000ريال �سعودي .و�ستبقى هذه الأ�سهم غري قابلة للتداول حتى
انتهاء الفرتة املحددة لال�ستماع لأي دعوى بخ�صو�ص الديون �ضمن املادة  76من نظام ال�شركات ال�سعودي �أو حتى الف�صل يف هذه الدعوى.
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يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�سا له ،ويجوز له �أن يعني ع�ضو ًا منتدب ًا ،على �أنه ميكن لع�ضو واحد �شغل من�صبي رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
ولكنه حالي ًا هناك ع�ضوان معينان لهذين املن�صبني.
يكون الع�ضو املنتدب خموال ب�إدارة الأعمال اليومية للم�صدر وتنفيذ كافة تعليمات جمل�س الإدارة ورفع التقارير �إلى املجل�س .و�سيتمتع بكافة ال�صالحيات التي
تخوله بها الأنظمة واللوائح ،وله احلق يف اتخاذ �أي قرارات يراها منا�سبة.
المصدر
صالحيات مجلس إدارة ُ

مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة للم�صدر ،يكون ملجل�س �إدارة امل�صدر �أو�سع ال�صالحيات لإدارة امل�صدر والإ�شراف على �أعماله و�أمواله
و�إدارة ن�شاطاته وو�ضع ال�سيا�سات والقواعد الإر�شادية لإجناز �أهداف امل�صدر.
يحق ملجل�س الإدارة �ضمن نطاق �صالحياته تفوي�ض �أو �إعطاء وكالة لأي �شخ�ص ،للقيام ب�أي �إجراء �أو �صفقة ،وتوكيل الغري من الباطن بخ�صو�ص مثل هذا
الإجراء �أو ال�صفقة و�إلغاء هذا التفوي�ض �أو الوكالة �أو منح �صالحية جزئية لأهداف معينة.
المصدر وقراراته
اجتماعات مجلس إدارة ُ

يجتمع جمل�س الإدارة مرتني على الأقل كل �سنة مالية بدعوة خطية من رئي�سه ،وعلى رئي�س املجل�س دعوة املجل�س لالنعقاد بنا ًء على طلب اثنني من �أع�ضاء
املجل�س.
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره �شخ�صي ًا ثالثة �أع�ضاء على الأقل ي�شغلون منا�صبهم يف حينه .وميكن �أن يح�ضر ع�ضو جمل�س الإدارة بالوكالة
نيابة عن ع�ضو �آخر .ويف حالة عدم اكتمال الن�صاب النعقاد املجل�س ،يقوم الأع�ضاء احلا�ضرون لالجتماع بت�أجيله لالنعقاد يف تاريخ ومكان معينني .و�سيقوم
�أمني �سر املجل�س ب�إعطاء �إ�شعار لكل ع�ضو مبكان وتاريخ االجتماع املعاد ترتيبه ،ويكتمل الن�صاب لالجتماع اجلديد يف حالة ح�ضوره �شخ�صيا من قبل ثالثة
�أع�ضاء ما زالوا يف منا�صبهم.
يتم اتخاذ قرارات املجل�س ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين �شخ�صيا �أو املمثلني بالوكالة يف االجتماع.
وميكن للمجل�س اتخاذ قراراته بتمريرها على جميع �أع�ضاء املجل�س ما مل يطلب �أحد الأع�ضاء خطيا عقد اجتماع لإجراء مداوالت حول تلك القرارات .و�سيتم
اتخاذ مثل هذه القرارات باعتمادها من قبل ثالثة �أع�ضاء على الأقل على �أن تعر�ض على املجل�س يف اجتماعه التايل.
اجتماعات وقرارات الجمعية العامة للمصدر

تعترب اجلمعية العامة العادية املنعقدة ح�سب الأ�صول ب�أنها متثل جميع امل�ساهمني وتعقد يف املدينة التي يقع فيها املقر الرئي�سي للم�صدر.
يحق لكل م�ساهم بغ�ض النظر عن عدد الأ�سهم التي يحملها ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية �سواء �شخ�صيا �أو بالنيابة .ويحق لكل م�ساهم ميلك
� 20سهما على الأقل ح�ضور جل�سات اجلمعية العامة .وي�ستطيع امل�ساهم �إعطاء تفوي�ض خطي مل�ساهم �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة حل�ضور اجتماع
اجلمعية العامة نيابة عنه.
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال امل�صدر على الأقل .ولكل م�ساهم احلق يف �صوت واحد
عن كل �سهم اكتتب فيه �أو ميثله .وبا�ستثناء امل�سائل والأمور املحفوظة للجمعية العامة غري العادية ،ف�إن اجلمعية العامة العادية تكون م�س�ؤولية عن كافة الأمور
الأخرى املتعلقة بامل�صدر.
تعقد اجلمعية العامة العادية مرة واحدة يف العام على الأقل وذلك خالل �ستة �أ�شهر ميالدية من نهاية ال�سنة املالية للم�صدر وال يكون اجتماعها �صحيح ًا
�إال بح�ضور م�ساهمني ميثلون على الأقل ن�صف ر�أ�س مال امل�صدر .وميكن عقد اجتماعات �إ�ضافية �أخرى للجمعية العامة العادية خالف ًا لذلك عند احلاجة.
وعلى املجل�س �أن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد �إذا طلب ذلك مدقق ح�سابات املُ�صدر �أو عدد من امل�ساهمني ميثلون خم�سة باملائة من ر�أ�س مال
امل�صدر على الأقل.
للجمعية العامة غري العادية �صالحية تعديل نظام ال�شركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا .ولها كذلك �أن ت�صدر قرارات يف الأمور التي هي
�ضمن اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية .وال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال
�إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال امل�صدر على الأقل.
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يكون لكل م�ساهم �صوت واحد عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية ،وت�صدر القرارات بالأغلبية املطلقة .و�سيتم احت�ساب الأ�صوات يف اجتماعات
اجلمعية العادية وغري العادية بناء على �صوت واحد لكل �سهم يتم متثيله يف االجتماع .وت�صدر قرارات اجلمعية العادية بالأغلبية املطلقة وقرارات اجلمعية
غري العادية ب�أغلبية الثلثني.
مراجعو الحسابات

�سيقوم املجل�س برت�شيح ،ويتعني على امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أن يقوم بكل ما ي�ستطيعونه ب�شكل معقول لتعيني مراجع ح�سابات خارجي ل�صدارة .و�سيكون لدى
امل�صدر مراجع واحد �أو �أكرث يتم اختيارهم من �ضمن املدققني املرخ�ص لهم بالعمل يف اململكة .و�سيتم تعيني مدقق احل�سابات �سنويا وحتدد �أتعابه من قبل
اجلمعية العامة ،وميكنها �إعادة تعيني نف�س املدقق .ويف تاريخ ن�شرة الإ�صدار مدقق ح�سابات امل�صدر هو براي�س ووترهاو�س كوبر.PWC
وعلى مدقق احل�سابات �أن يقدم �إلى اجلمعية العامة ال�سنوية تقرير ًا ي�ضمنه موقف ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات والإي�ضاحات التي يطلبها،
وفيما �إذا التزم امل�صدر مبتطلبات نظام ال�شركات ونظامه الأ�سا�سي والتطابق الفعلي مع ح�سابات امل�صدر.
السنة المالية

تبد�أ ال�سنة املالية للم�صدر يف  1يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل عام ميالدي� ،إال �أن ال�سنة املالية الأولى للم�صدر �ست�شمل الفرتة التي تبد�أ من تاريخ
�صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سه (بتاريخ � 11صفر 1434هـ (املوافق  24دي�سمرب 2012م) وتنتهي يف  /12/31ال�سنة التقوميية اجلارية �آنذاك.
االحتياطي النظامي وتوزيع األرباح

توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية (�إن وجدت) بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
(�أ)يجنب ع�شرة يف املائة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ االحتياطي
املذكور ن�صف ر�أ�س مال املُ�صدر.
(ب)للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة من الأرباح ال�سنوية لتكوين احتياطي متفق عليه يتم تخ�صي�صه لأهداف
معينة.
(ج)وبعد ذلك يوزع الباقي بني امل�ساهمني ك�أرباح �إ�ضافية على �أال تقل عن  %5من ر�أ�س مال امل�صدر.
يتم دفع الأرباح املوزعة على امل�ساهمني يف الوقت واملكان اللذين يحددهما جمل�س الإدارة وفقا للتعليمات ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة.
ويف حال بلغت �إجمايل خ�سائر امل�صدر ثالثة �أرباع ر�أ�س املال ،فعندها �سيدعو �أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلمعية العامة غري العادية لالنعقاد للنظر يف
ا�ستمرارية امل�صدر يف الوجود �أو حله قبل انتهاء املدة املحددة يف املادة (( )6مدة ال�شركة) من نظامه الأ�سا�سي .و�سيجري يف كل الأحوال ن�شر قرار اجلمعية
يف اجلريدة الر�سمية يف اململكة.
حل المصدر وتصفيته

عند انتهاء مدة امل�صدر �أو يف حالة حله قبل الأجل املحدد النتهائه ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني
م�صفي ًا �أو �أكرث وحتدد �صالحياتهم و�أتعابهم ،وتنتهي �سلطات جمل�س الإدارة بانق�ضاء مدة امل�صدر ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة م�س�ؤو ًال عن �إدارة
امل�صدر �إلى �أن يتم تعيني امل�صفني ،وتبقى لأجهزة امل�صدر ودوائره �صالحياتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع �صالحيات امل�صفني.
وفيما يلي ملخ�صا لعقد ت�أ�سي�س �صدارة:
اعتماد عقد التأسيس والتعديالت

مت اعتماد عقد ت�أ�سي�س �صدارة بتاريخ 1432/11/21هـ (املوافق � 19أكتوبر 2011م) ومت االتفاق عليه بني ال�شركاء امل�ؤ�س�سني .مت تعديل عقد ت�أ�سي�س �صدارة
�أمام الكاتب العدل يف املنطقة ال�شرقية من اململكة بتاريخ 1434/2/6هـ (املوافق  19دي�سمرب 2012م).
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تتمثل �أغرا�ض �صدارة يف �إنتاج الكلور ،الإيثيلني ،البنزين ،ثنائي النيرتوتولوين � ،DNTإيرث اجلاليكول ،الفورمالني� ،أمني االيثيلني� ،أمني االيثانول،PMDI ،
املطاط ال�صناعي ،حام�ض النيرتيك ،الربوبيلني ،التولوين ،جاليكول الربوبيلني� ،أك�سيد الإيثيلني ،الأنيلني ،االيثيلني عايل ال�ضغط منخف�ض الكثافة،
البوليثيلني مرتفع الكثافة ،ال�صودا الكاوية ،خام � ،C Sأحادي نرتات البنزين ،البوليوالت� ،أك�سيد الربوبيلني ،التولوين ثنائي الأمني ،التولوين ثنائي
الإيزو�سيانات ،االيثيلني عايل ال�ضغط منخف�ض الكثافة اخلطي ،وذلك وفقا لرتخي�ص اال�ستثمار ال�صناعي رقم  1210321011644بتاريخ 1432/10/23هـ
(املوافق � 21سبتمرب  2011م) وال�صادر عن الهيئة العامة لال�ستثمار و�أي منتجات �أخرى توافق عليها الهيئة العامة لال�ستثمار.
4

مدة صدارة

تبلغ مدة �صدارة  99عاما هجري ًا (�أي ما يعادل � 96سنة تقريب ًا وفق ًا للتقومي امليالدي) تبد�أ من تاريخ �سجل �صدارة التجاري يف  1432/12/03هـ ( املوافق
� 30أكتوبر  2011م).
الحصص

مت حتديد ر�أ�س مال �صدارة مببلغ ثابت يبلغ  9.699.642.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى  969.964.200ح�صة بقيمة مت�ساوية قدرها  10ريال �سعودي لكل
ح�صة .ولقد مت دفع قيمة ح�ص�ص ر�أ�س مال �صدارة بالكامل ومت توزيعها بني ال�شركاء على النحو التايل:
ا�سم ال�شريك

عدد احل�ص�ص

ن�سبة احل�ص�ص
()%

قيمة كل ح�صة
(ريال
�سعودي)

جمموع قيمة
احل�ص�ص
(ريال
�سعودي)

�شركة الكيماويات عالية الأداء القاب�ضة.
(Performance Chemicals Holding
)Company

630٫476٫730

%65

10

6.304.767.300

�شركة داو العربية ال�سعودية القاب�ضة بي يف

339.487.470

%35

10

3.394.874.700

املجموع

969.964.200

%100

10

9.699.642.000

ميكن �أن تنتقل ح�ص�ص �صدارة بحرية بني ال�شركاء وورثتهم ال�شرعيني ،كما ميكن نقل هذه احل�ص�ص �أو التنازل عنها �أو رهنها �شريطة احل�صول على
املوافقة ال�صريحة من جميع ال�شركاء املعنيني وفقا ل�شروط عقد الت�أ�سي�س.
تغيير رأس المال

ميكن زيادة ر�أ�س مال �صدارة مبوافقة ال�شركاء امل�ؤ�س�سني �شريطة �إجراء الزيادة يف ر�أ�س املال من خالل( :ا) زيادة القيمة اال�سمية للح�ص�ص� ،أو (ب) من
خالل تخ�صي�ص ح�ص�ص جديدة يف �صدارة ،ويف هذه احلالة يجب على كل �شريك من ال�شركاء امل�ؤ�س�سني دفع قيمتها وفقا لن�سبة م�ساهمته يف ر�أ�س مال
�صدارة .فيما عدا هاتني احلالتني ف�إن �أي زيادة يف ر�أ�س مال �صدارة �سيتم من خالل قرار بالإجماع تتخذه اجلمعية العامة مبوجب املادة  13من النظام
الأ�سا�سي ل�صدارة.
يجوز خف�ض ر�أ�س مال �صدارة مبوجب قرار ت�صدره اجلمعية العامة وفق ًا لل�شروط التالية�( :أ) �إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة �صدارة،
وجب على �صدارة دعوة الدائنني للتقدم ب�إبداء اعرتا�ضهم خالل  60يوم ًا من تاريخ ن�شر �إعالن قرار الإ�شعار بالتخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي
يقع فيها املقر الرئي�سي ل�صدارة .و �إذا ما اعرت�ض �أحد الدائنني على هذا التخفي�ض وقدم ل�صدارة امل�ستندات املثبتة لهذا الدين يف مدة  60يوم ًا املذكورة،
وجب على �صدارة دفع الدين امل�ستحق للدائن �إذا كان اّ ً
حال� ،أو تقدمي �ضمانات كافية للدفع �إذا كان �آج ًال .و (ب) �إذا كان التخفي�ض نتيجة لتكبد �صدارة
خل�سائر بلغت � %50أو �أكرث من ر�أ�س مالها  .فال يجوز �إجراء هذا التخفي�ض.
اإلدارة:

با�ستثناء ما يقت�ضيه النظام واجب التطبيق �أو مبوجب �أي قرار مطلوب اتخاذه من قبل اجلمعية العامة التي تعقد مبوجب املادة  13من عقد ت�أ�سي�س �صدارة،
�سيتم �إدارة �صدارة و�أعمالها من قبل جمل�س مديريها ب�صورة عامة .ويتكون جمل�س املديرين من ثمانية �أع�ضاء ،على �أن يتم تعيني �أربعة منهم من قبل
ال�شريك �أرامكو ال�سعودية و�أربعة من قبل ال�شريك داو ،على �أن ميتلك كل واحد منهم �صوت ًا واحد ًا .كما �سيتم تعيني ع�ضو معني من قبل م�ساهم تابع لأرامكو
ال�سعودية ليكون رئي�سا للمجل�س ،ولكنه لن يتمتع ب�صوت ترجيحي يف حالة ت�ساوي الأ�صوات.

303

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

يتم تعيني الرئي�س التنفيذي يف املقام الأول من قبل ال�شريك �أرامكو ال�سعودية .كما يتم تعيني املدير املايل ( يتم تر�شيحه ابتدائي ًا من ال�شريك داو) ،ونائب
الرئي�س للت�صنيع والهند�سة (يتم تر�شيحه ابتدائي ًا من ال�شريك داو) ،ونائب الرئي�س للأعمال واخلدمات (يتم تر�شيحه ابتدائي ًا من ال�شريك �أرامكو
ال�سعودية) ونائب الرئي�س للعالقات ال�صناعية (يتم تر�شيحه ابتدائي ًا من ال�شريك �أرامكو ال�سعودية).
اجتماعات مجلس المديرين وقراراته:

يجتمع جمل�س املديرين �أربع مرات على الأقل يف كل �سنة مالية ويكتمل الن�صاب بح�ضور �ستة �أع�ضاء جمل�س �إدارة بالأ�صالة �أو بالوكالة.
يتم البت يف امل�سائل مبوجب قرار يعتمد بالت�صويت بالأغلبية الق�صوى من قبل �ستة مديرين على الأقل .ويتعني البت يف بع�ض امل�سائل املذكورة يف املادة 5-10
من عقد الت�أ�سي�س من قبل جمل�س املديرين ،وال يجوز له توكيل �أحد جلانه �أو فريق الإدارة يف البت فيها (غري �أنه ميكن للمجل�س توكيل جلنة تنفيذ امل�شروع
التابعة للمجل�س يف البت فيها).
مراجعو الحسابات:

يقوم املجل�س برت�شيح ،ويتعني على ال�شركاء امل�ؤ�س�سني القيام بكل جهد معقول �ضمن نطاق �صالحياتهم لتعيني مدقق ح�سابات خارجي م�ستقل خا�ص
ب�صدارة ،على �أن تتوفر فيه ال�شروط التالية�( :أ) �أن يكون �شركة حما�سبة ذات م�ؤهالت حما�سبية مقبولة دولي ًا وم�صرح لها مبمار�سة املهنة يف اململكة
العربية ال�سعودية وفقا لل�شروط والقواعد املحا�سبية واللوائح املعمول بها يف اململكة( ،ب) مراعاة تطبيق عقد ت�أ�سي�س �صدارة ونظام ال�شركات يف اململكة
العربية ال�سعودية( ،ج) التحقق من اجلرد واحل�سابات اخلتامية ال�سنوية ،ومراجعة امليزانية ،وتقدمي تقرير �سنوي عنها الجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية
لل�شركاء امل�ؤ�س�سني( ،د) �أن يكون لديه احلق يف الو�صول �إلى كافة �سجالت �صدارة والوثائق والعقود املربمة مع الآخرين ،و(هـ) �أن يكون لديه احلق يف طلب
التو�ضيحات والبيانات الالزمة ح�سبما تراه �شركة املحا�سبة امل�ستقلة �ضروري ًا.
السنة المالية:

بد�أت ال�سنة املالية الأولى ل�صدارة اعتبار ًا من تاريخ ت�سجيلها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1434/2/18هـ (املوافق  31دي�سمرب 2012م) و�ستكون بعد ذلك
من مدة � 12شهر ًا لكل من ال�سنوات املالية التي تليها.
االحتياطي النظامي وتوزيع األرباح:

بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى ،و�سداد جميع الأق�ساط امل�ستحقة من القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية الأخرى� .سيتم معاجلة �أرباح
�صدارة ال�سنوية ال�صافية على الوجه الآتي:
�أ)يتم جتنيب  %10من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي قانوين ،مبوجب املادة  176من نظام ال�شركات ال�سعودي ،ومع ذلك يجوز لل�شركاء
امل�ؤ�س�سني �إيقاف هذا التجنيب عندما ي�صل املبلغ الإجمايل لهذا االحتياطي �إلى �أو يتجاوز ن�صف ر�أ�س مال �صدارة.
ب)توزع كامل املبالغ املتبقية بن�سبة  %100على ال�شركاء امل�ؤ�س�سني ك�أرباح ،ما مل يتفق ال�شركاء امل�ؤ�س�سون على غري ذلك.
حل الشركة و تصفيتها:

يحدد ال�شركاء امل�ؤ�س�سون طريقة لت�صفية �صدارة ويقومون بتعيني م�صفي لها وحتديد �صالحياته و�أتعابه وال�شروط والأحكام الأخرى املتعلقة بتعيينه.
اإلعفاءات:

لأغرا�ض الفقرة ( 20الإعفاء) من امللحق رقم ( 5حمتويات ن�شرة �إ�صدار �أدوات الدين و�أدوات الدين القابلة للتحويل) املرفق بقواعد الت�سجيل والإدراج ،ف�إن
كال من املٌ�صدِ ر و�صدارة يف�صحون هنا ب�أن الهيئة قد �أعفتهم من املتطلبات التالية من قواعد الت�سجيل والإدراج املتعلقة ب�إ�صدار ال�صكوك.
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�أحكام قواعد الت�سجيل
والإدراج

الإعفاء املطلوب

البند
)أ(

املادة ( 11ب) (ال�شروط املتعلقة
بامل�صدر) من الباب الثالث (�شروط
الت�سجيل وقبول الإدراج)

تن�ص هذه القاعدة على �أنه يتعني على امل�صدر� ،سواء هو بنف�سه �أو من خالل واحدة (� )1أو
�أكرث من ال�شركات التابعة له ،يزاول ن�شاطا رئي�سيا على مدى ثالث �سنوات مالية على الأقل حتت
�إ�شراف �إدارة مل تتغري يف جمملها تغري ًا جوهري ًا.


)ب(

املادة ( 11ب) (ال�شروط املتعلقة
بامل�صدر) من الباب الثالث (�شروط
الت�سجيل وقبول الإدراج)

بالإ�ضافة �إلى طلب االعفاء يف البند (ب) �أعاله ،تطلب �صدارة �إعفاء بخ�صو�ص �شرط احتفاظها �إلى حد
كبري بنف�س الإدارة ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات مالية.


)ج(

املادة ( 11ج) (ال�شروط املتعلقة
بامل�صدر) من الباب الثالث (�شروط
الت�سجيل وقبول الإدراج)

تن�ص هذه القاعدة على �أنه يتعني على امل�صدر �أن يكون قد ن�شر بياناته املالية املراجعة التي
تغطي على الأقل الثالث �سنوات املالية ال�سابقة ،و�أن تكون تلك البيانات قد �أعدت وفقا للمعايري
املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني (و�أن الفرتة امل�شمولة يف �أحدث
القوائم املالية املراجعة يجب �أن تكون منتهية قبل فرتة ال تزيد عن �ستة �أ�شهر من تاريخ املوافقة
على ن�شرة الإ�صدار).


)د(

املادة ( 11و) (ال�شروط املتعلقة
بامل�صدر) من الباب الثالث (�شروط
الت�سجيل وقبول الإدراج)


)ه(

املادة ( 19ب) (( )12طلب
الت�سجيل وقبول الإدراج وامل�ستندات
امل�ؤيدة) من الباب الرابع (الت�سجيل
والإدراج)

طلب الإعفاء من هذه القاعدة بالقدر الذي تلزم فيه �صدارة بتوفري ن�سخة عن عقد الت�أ�سي�س اخلا�ص
بال�شركة .عو�ض ًا عن ذلك ،يقرتح ما يلي:
(�أ) �أن يقدم املُ�صدر (ك�شركة م�ساهمة �سعودية) ن�سخة من عقد ت�أ�سي�سه ونظامه الأ�سا�سي املنقح.
و
(ب) �أن تقدم �صدارة (ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) ن�سخة منقحة من عقد ت�أ�سي�سها.


)و(

املادة ( 19ب) (( )13طلب
الت�سجيل وقبول الإدراج وامل�ستندات
امل�ؤيدة) من الباب الرابع (الت�سجيل
والإدراج)

تن�ص هذه القاعدة على �ضرورة �أن يقدم امل�صدر �إلى الهيئة ن�سخة �أ�صلية (�أو �صورة م�صدقة)
من التقرير ال�سنوي والقوائم املالية املراجعة للم�صدر ،وعند احلاجة ،تقدمي ن�سخة من القوائم
اخلا�صة بال�شركات التابعة له عن كل من ال�سنوات املالية الثالث ال�سابقة التي ت�سبق تقدمي الطلب.

يطلب املُ�صدر �إعفاءه من �شرط الثالث �سنوات املذكور.

عو�ض ًا عن ذلك ،يقرتح �أن تكون القوائم املالية ،بالقدر الذي يوفر فيه كل من املُ�صدر و�صدارة
املعلومات املالية عن نف�سيهما وفقا لهذه القاعدة ،يف ال�شكل وامل�ضمون التايل (ويقت�صر على):
 .1امليزانية العمومية الأولية املراجعة (وتتكون من قائمة املركز املايل املراجعة ،وقائمة التدفق
النقدي املراجعة) اخلا�صة باملُ�صدر للفرتة من  24دي�سمرب 2012م �إلى  31دي�سمرب 2012م.
 .2قائمة مالية مدققة (ت�شمل امليزانية العمومية املراجعة  ،قائمة الدخل ،وقائمة التدفقات
النقدية املراجعة) عن �صدارة للفرتة من تاريخ ت�سجيل �صدارة يف ال�سجل التجاري وحتى تاريخ
� 30سبتمرب2012 .م.
تن�ص هذه القاعدة على �أن امل�صدر يجب �أن يقدم بيانا بر�أ�س املال العامل بحيث يفيد ب�أن لديه،
هو مبفرده �أو مع �شركاته التابعة ،ر�أ�س مال عامل يكفيه ملدة الـ � 12شهرا التي تلي مبا�شرة تاريخ
ن�شر ن�شرة الإ�صدار.
عو�ض ًا عن ذلك ،يقرتح �أن يتم تقدمي هذا البيان من �صدارة (بدال من امل�صدر) ،وفيما يتعلق ب�صدارة
(و�صدارة فقط) ولي�س فيما يتعلق بامل�صدر.

عو�ض ًا عن ذلك ،يقرتح �أن تكون القوائم املالية ،بالقدر الذي يوفر فيه كل من املُ�صدر و�صدارة
املعلومات املالية عن نف�سيهما وفقا لهذه القاعدة ،يف ال�شكل وامل�ضمون التايل (ويقت�صر على):
 .1امليزانية العمومية الأولية املراجعة (وتتكون من قائمة املركز املايل املراجعة ،وقائمة التدفق
النقدي املراجعة) اخلا�صة باملُ�صدر للفرتة من  24دي�سمرب 2012م �إلى  31دي�سمرب 2012م .و
 .2القوائم املالية املراجعة (تتكون من امليزانية العمومية ،وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية
املراجعة) عن �صدارة للفرتة من تاريخ ت�سجيل �صدارة يف ال�سجل التجاري وحتى تاريخ 30
�سبتمرب2012 .م.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ


)ز(

املادة ( 19ب) (( )17طلب
الت�سجيل وقبول الإدراج وامل�ستندات
امل�ؤيدة) من الباب الرابع (الت�سجيل
والإدراج)

تن�ص هذه القاعدة على �أنه يتعني على امل�صدر �أن يقدم �إلى الهيئة تقريرا عن العناية الواجبة بال�ش�أن
املايل بخ�صو�ص الطلب.
طلب الإعفاء من ال�شرط املتعلق ب�ضرورة تقدمي تقرير عن العناية الواجبة بال�ش�أن املايل.


)ح(

املادة ( 23الوثائق املتاحة لالطالع)
من امللحق ( 5حمتويات ن�شرة
�إ�صدار لأدوات دين و�أدوات دين قابلة
للتحويل)

طلب الإعفاء من هذه القاعدة بالقدر الذي يلزم فيه امل�صدر جلعل تلك الوثائق متاحة لالطالع
يف موقع حمدد يف اململكة على بع�ض الوثائق املحددة ملدة ال تقل عن  20يوم عمل قبل نهاية فرتة
العر�ض.


)ط(

الق�سم ( )5(23الوثائق املتاحة
طلب الإعفاء من هذه القاعدة بالقدر الذي يلزم فيه امل�صدر بتقدمي ن�سخ من القوائم املالية
للتفتي�ش) من امللحق اخلام�س
املراجعة اخلا�صة بامل�صدر وال�شركات التابعة له (�إن انطبق ذلك) ،والقوائم املالية املوحدة
الدين
أدوات
(حمتويات ن�شرة �إ�صدار �
املراجعة للم�صدر لكل �سنة من ال�سنوات املالية الثالث التي �سبقت مبا�شرة تاريخ ن�شر ن�شرة
للتحويل)
و�أدوات الدين القابل
الإ�صدار هذه ،بالإ�ضافة �إلى �أحدث القوائم املالية املرحلية.

عو�ض ًا عن ذلك ،يقرتح �أن تكون القوائم املالية ،بالقدر الذي يوفر فيه كل من املُ�صدر و�صدارة
املعلومات املالية عن نف�سيهما وفقا لهذه القاعدة ،يف ال�شكل وامل�ضمون التايل (وعلى �سبيل
احل�صر):
 .1امليزانية العمومية الأولية املراجعة (وتتكون من قائمة املركز املايل املراجعة ،وقائمة التدفق
النقدي املراجعة) اخلا�صة باملُ�صدر للفرتة من  24دي�سمرب 2012م �إلى  31دي�سمرب 2012م .و
 .2القوائم املالية املراجعة (تتكون من امليزانية العمومية  ،وقائمة الدخل وقائمة التدفقات
النقدية املراجعة) عن �صدارة للفرتة من تاريخ ت�سجيل �صدارة يف ال�سجل التجاري وحتى تاريخ
� 30سبتمرب2012 .م.
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)ي(

الق�سم ( )5( 23الوثائق املتاحة
للتفتي�ش) من امللحق (( )5حمتويات
ن�شرة �إ�صدار �أدوات الدين و�أدوات
الدين القابلة للتحويل


)ك(

الق�سم ( )4(23الوثائق املتاحة
للتفتي�ش) من امللحق اخلام�س
(حمتويات ن�شرة �إ�صدار �أدوات الدين
و�أدوات الدين القابل للتحويل)


)ل(

الق�سم ( )2(25ال�ضمانات) من
امللحق اخلام�س (حمتويات ن�شرة
�إ�صدار �أدوات الدين و�أدوات الدين
القابل للتحويل)

طلب الإعفاء من هذه القاعدة بالقدر الذي تطلب فيه ت�ضمني ال�شكل النهائي لنموذج تقرير
املراجعة فيما يتعلق بالطرح كوثيقة متاحة للمعاينة يف غرفة البيانات اخلا�صة بالطرح قبل انتهاء
فرتة الطرح ب ( )20يوم ًا على الأقل .
عو�ض ًا عن ذلك ف�إنه من املقرتح �أن يقوم امل�صدر و�صدارة بتزويد منوذج تقرير مراجعة م�ؤقت،
وذلك كوثيقة متاحة للمعاينة يف غرفة البيانات قبل انتهاء فرتة الطرح ب ( )20يوم ًا على الأقل.
طلب الإعفاء من هذه القاعدة بالقدر الذي تطلب فيه هذه القاعدة �إدراج وثائق معينة كـ "وثائق
التفتي�ش" باللغة العربية يف غرفة البيانات اخلا�صة بعملية الطرح.
عو�ض ًا عن ذلك ،يقرتح قيام امل�صدر و�صدارة توفري ن�سخ من تلك الوثائق باللغة االجنليزية يف غرفة
البيانات.
طلب الإعفاء من هذه القاعدة بالقدر الذي تلزم فيه امل�صدر بتوفري ن�سخ من التقارير اخلارجية عن
ح�سابات ال�شركة ال�ضامنة يف مناذج معينة.
طلب الإعفاء من �أي التزام بتقدمي:
(�أ) �أي تقارير عن القوائم املالية ل�شركة داو والتي مت �إعدادها وفقا ملعايري الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني.
(ب) �أي تقارير ربع �سنوية ون�صف �سنوية عن القوائم املالية املراجعة ل�شركة داو.
(ج) �أي تقارير لأع�ضاء جمل�س الإدارة عن القوائم املالية ل�شركة داو.
(د) �أي تقارير عن القوائم املالية ل�شركة داو الأوروبية القاب�ضة .و
(هـ) �أي تقارير عن القوائم املالية ل�شركة �أرامكو ال�سعودية.


)م(

املادة �( 25أ) (ن�شر ن�شرة و�إ�شعارات
ر�سمية) من اجلزء الرابع (الت�سجيل
والإدراج)

طلب الإعفاء من هذه القاعدة بالقدر الذي تفر�ض فيه التزامات على امل�صدر بالت�أكد من �إتاحة
الن�شرة املن�شورة للجمهور يف موعد ال يقل عن  14يوم عمل قبل بداية الطرح.


)ن(

الق�سم ()1(12ز)(الهيكل
التنظيمي ،الإدارة) ،الق�سم )1(12
(ح) (الهيكل التنظيمي ،الإدارة)،
الق�سم ()1(12ط)(الهيكل
التنظيمي ،الإدارة) ،الق�سم 17
( )2و (( )3املعلومات القانونية)
والق�سم ( )3(23امل�ستندات املتاحة
للمعاينة).
والق�سم ( )4( 23الوثائق املتاحة
للمعاينة) و الق�سم )5( 23
(امل�ستندات املتاحة للمعاينة) من
امللحق اخلام�س (حمتويات ن�شرة
�إ�صدار �أدوات الدين و�أدوات الدين
القابل للتحويل) املادة �( 26أ) (ن�شر
املعلومات) ،واملادة ()18(43تقرير
جمل�س الإدارة) ،من الباب الثامن
(االلتزامات امل�ستمرة)

ت�شرتط هذه القواعد حد ًا �أدنى من املعلومات املحددة الواجب ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار،
ووثائق ومعلومات معينة يجب �إتاحتها للمعاينة ،ووجوب احتواء ن�شرة الإ�صدار على كافة املعلومات
ال�ضرورية لتمكني امل�ستثمر من تقييم الن�شاطات ،والأ�صول وامل�س�ؤوليات ،واملركز املايل ،والإدارة
و�آفاق العمل اخلا�صة بامل�صدر.
وقد طلب امل�صدر �إعفاءه من �أي متطلبات بالإف�صاح عن معلومات معينة تتعلق بعقود جتارية
معينة ومعلومات �أخرى ذات �صلة بامل�شروع� ،أو امل�صدر� ،أو �صدارة ،ح�سبما ينطبق ،ومعاملتها
ب�شكل �سري مبوجب املادة ( 26د) (ن�شر املعلومات) من قواعد الت�سجيل والإدراج على �أ�سا�س
ما يلي:
(�)1إذا كان الإف�صاح ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �إحلاق �ضرر غري م�سوغ ب�أي من ( )1امل�صدر)2( ،
�صدارة� )3( ،أرامكو ال�سعودية كم�ساهم (�شريك) نهائي يف امل�صدر و�صدارة ،و�/أو ( )4داو
كم�ساهم (�شريك) نهائي يف امل�صدر و�صدارة؛ و
()2من غري املرجح �أن ي�ؤدي عدم الإف�صاح �إلى ت�ضليل امل�ستثمرين يف ما يتعلق باحلقائق
والظروف التي يكون العلم بها �ضروري ًا لتقومي ال�صكوك.

المؤهالت الفنية للخبراء
االستشاري الفني والبييئي

يتمتع اال�ست�شاري الفني والبيئي ب�سمعة مرموقة يف جمال تقدمي اال�ست�شارات امل�ستقلة والدرا�سات الفنية للمقر�ضني حول �صفقات متويل م�شاريع الطاقة
وم�شاريع ال�صناعات الكيماوية الرئي�سية وتقدم ا�ست�شارات تتعلق بالدرا�سة النافية للجهالة امل�ستقلة حول النواحي الفنية ونواحي ال�سوق /التجارية والنواحي
البيئية ،ف�ضال عن مراقبة املقر�ضني لتنفيذ امل�شاريع و�إجنازها وت�سليمها .وقد قدم امل�ست�شار الفني والبيئي هذه اخلدمات لكافة البنوك الدولية الرئي�سية
التجارية و�إلى وكاالت ائتمان ال�صادرات الدولية وغريها من امل�ؤ�س�سات التي تدعمها احلكومات ،مبا يف ذلك م�ؤ�س�سة التمويل الدولية والبنك الدويل والبنك
الآ�سيوي للتنمية ،والبنك الأوروبي للإن�شاء والتعمري ،والبنك الأوروبي لال�ستثمار .ويعمل امل�ست�شار الفني والبيئي من خالل � 32شركة ومكتب متثيلي ومكاتب
م�شاريع موجودة يف كافة �أنحاء الواليات املتحدة و�أوروبا وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،و�آ�سيا ،و�أجنز �أعماال لأكرث من  3،000عميل يف �أكرث من  100دولة حول
العامل.
مستشار السوق

تعمل �شركة  IHSيف جمال تقدمي ا�ست�شارات ال�سوق منذ عام  ،1959و�أ�صبحت �شركة م�ساهمة عامة متداولة يف �سوق نيويورك للأوراق املالية يف عام .2005
وتعتمد العديد من ال�شركات واحلكومات يف �أكرث من  165دولة على حتليالت اخلبري امل�ستقل التي يقدمها م�ست�شار ال�سوق ،مبا يف ذلك تقدمي اخلدمات
اال�ست�شارية امل�ستقلة لل�شركات املتخ�ص�صة يف �صناعة البرتوكيماويات يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي والتجاري ،ودرا�سات اجلدوى املالية ،و�إجراءات
الدرا�سات النافية للجهالة ،وحتليل ال�سوق وعوامل التناف�س املقدمة من خالل �شركة  CMAIالتي ا�ستحوذت عليها �شركة  IHSيف عام2011م.
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مستشار التأمين

م�ست�شار الت�أمني هو �شركة لويدز بروكر ،وهي م�سجلة يف بريطانيا بال�سجل التجاري رقم  01536540ومرخ�صة من هيئة اخلدمات املالية يف اململكة املتحدة.
وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل و�أحد �أهم ال�شركات �ضمن جمموعة لويد توم�سون بي ال �سي.
مراجعي حسابات صدارة والمصدر

�شركة براي�س ووترهاو�س كوبرز هي �شركة مرخ�صة من وزارة التجارة وال�صناعة مبوجب الرتخي�ص رقم  25ملزاولة �أعمل املراجعة يف اململكة العربية
ال�سعودية.
مراجعي حسابات شركة داو

�شركة ديلويث �آند تو�ش  LLPهي �شركة م�سجلة لدى جمل�س الرقابة واملحا�سبة على ال�شركة العامة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وهي �شركة حما�سبة عامة
م�سجلة ك�شركة م�ستقلة ،وهي مراجع احل�سابات ل�شركة داو للكيماويات.
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التعريفات والتفسيرات
يكون للم�صطلحات الواردة يف هذه الن�شرة املعاين املو�ضحة �أمام كل منها:
 : AAGRمتو�سط معدل النمو ال�سنوي.
الرتك :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  206من ن�شرة الإ�صدار هذه.
التصنيف االئتماني المقبول:

(�أ)بالن�سبة لـ �شريك/م�ساهم التو�سعة ،الت�صنيف االئتماين فيما يتعلق بااللتزامات طويلة الأجل بالدوالر غري امل�ضمونة ال يقل عن �إما ( )Baa3من
قبل وكالة موديز �أو ال يقل عن ( )BBBمن قبل وكالة �ستانداردز �أند بورز.
ً
(ب)يف جميع احلاالت الأخرى
الت�صنيف االئتماين فيما يخ�ص االلتزامات طويلة الأجل بالدوالر غري امل�ضمونة يجب �أن تكون �إما ال يقل عن  A3من
قبل وكالة موديز �أو ال يقل عن  Aمن قبل وكالة �ستانداردز �أند بورز.
علم ًا �أن �أرامكو ال�سعودية �سوف يتم اعتبارها يف جميع الأوقات �شخ�ص ًا " ذا ت�صنيف ائتماين مقبول".
الدعم االئتماني المقبول:

(�أ) الدعم االئتماين املقبول يعني ما يلي:
()1خطاب اعتماد غري م�شروط وغري قابل للنق�ض.
(�)2أو� ،ضمان بنكي غري م�شروط.
يف كل حالة ل�صالح �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي (وعدا ذلك بال�شكل وامل�ضمون املقبول لدى وكيل الدائنني) من �شخ�ص ذي ت�صنيف ائتماين مقبول مع
مراعاة متطلب الت�صنيف االئتماين.
(ب) الدعم االئتماين املقبول يعني بالتنا�سب مل�ساهمتهم غري املبا�شرة يف �صدارة� ،ضمانا غري م�شروط وغري قابل للنق�ض مقدم من:
(�)1أرامكو ال�سعودية (�أو �أي من �شركاتها التابعة �إذا كانت التزامات تلك ال�شركة م�ضمونة من قبل �أرامكو ال�سعودية).
( )2داو (�أو �أي من �شركاتها املنت�سبة �إذا كانت التزامات تلك ال�شركة املنت�سبة م�ضمونة من قبل داو) �إلى احلد الذي يكون لها فيه ت�صنيف
ائتماين فيما يتعلق بااللتزامات طويلة الأجل غري امل�ضمونة بالدوالر الأمريكي ال يقل عن �إما ( )Baa3من قبل وكالة موديز و ( )BBBمن قبل
وكالة �ستانداردز �أند بورز.
(�)3أي �شريك/م�ساهم �أو�شركة تابعة لأي جهة راعية �أو �أي م�ساهم لديه ت�صنيف ائتماين مقبول وقيمته ال�صافية ال تقل عن مليار دوالر �أمريكي.
وذلك جوهري ًا ح�سب ال�صيغة املو�ضحة يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة وعدا ذلك بال�شكل وامل�ضمون املقبول لدى وكيل الدائنني� ،شريطة �أنه ميكن �أن
تقدم �أرامكو ال�سعودية �أي�ض ًا (�أو �أي من ال�شركات التابعة لها طبقا للفقرة (ب)(� )1أعاله �ضمان تزيد ن�سبته عن ن�سبة ملكية كل منهما غري املبا�شرة يف
�صدارة.
(ج)خطاب اعتماد غري م�شروط وغري قابل للنق�ض �أو خطاب اعتماد احتياطي غري م�شروط وغري قابل للنق�ض ل�صالح �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي،
ح�سب النموذج الوارد يف اتفاقية الت�سهيل التجاري بالدوالر ،من بنك م�صدر مقبول.
(د)و�/أو� ،أي �ضمان �آخر ل�صالح �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي بال�شكل وامل�ضمون املقبولني لوكيل الدائنني مت�صرف ًا ب�شكل معقول.
�شريطة �أنه يف حالة الفقرات (�أ) و (ب) فقط ف�إن امل�صدر �أو مقدم �أي دعم ائتماين مقبول �إما:
(�)1أنه ال يكون له احلق يف الرجوع على �صدارة �أو �أي من �أ�صولها فيما يتعلق بذلك الدعم مبا يف ذلك �أي �سحوبات �أو مطالبات دفع مبوجبها.
(�)2أن مديونيته �ستكون ذات مرتبة �أدنى من مطالبات م�شاركي التمويل ذوي الأولوية �ضد �صدارة ح�سب ال�شروط التي �سيتم حتديدها يف اتفاقية
الدائنني.
مقدم دعم ائتماين مقبول :تعني �أي مقدم للدعم االئتماين املعتمد و املقبول.
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الدائن املقبول :تعني �أي بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية يكون مقر�ض وكالة ائتمان ال�صادرات غري ممنوع من الدخول يف عمليات الإقرا�ض امل�شرتك معه مبوجب
�أي قانون ملزم منطبق عليها.
البنك امل�صدر املقبول :بنك امل�صدر يكون طرفا يف اتفاقية الت�سهيالت التجارية بالدوالر الأمريكي لغر�ض �إ�صدار خطابات اعتماد مبوجب اتفاقية
الت�سهيالت التجارية بالدوالر ويتمتع بت�صنيف ائتماين مقبول.
بنوك احل�ساب  /احل�سابات :بنك احل�ساب املحلي �أو بنك احل�ساب اخلارجي (ح�سبما ينطبق)� ،أو �أي بنك ح�ساب يخلفه مت تعيينه مبوجب ووفق ًا للبند
( 3-36ا�ستبدال بنك احل�ساب) من اتفاقية احل�سابات.
وثائق الحسابات:

(�أ)كل طلب ت�شغيل ح�ساب يتعلق بح�سابات امل�شروع مع طلبات فتح احل�سابات ذات ال�صلة (مبا يف ذلك جداول الر�سوم).
(ب)اتفاقيات التعامل البنكي الإلكرتوين ذات ال�صلة القائمة بني �صدارة وبنك احل�ساب ذي ال�صلة من وقت لآخر (مبا يف ذلك مت�صفح الإنرتنت
والتو�صيالت من م�ضيف مل�ضيف).
تفوي�ض  /طلب ت�شغيل احل�ساب :طلب ت�شغيل احل�ساب املقدم من قبل �صدارة �إلى �أحد بنوك احل�سابات فيما يتعلق ب�أحد ح�سابات امل�شروع بال�شكل الذي
�سيتم االتفاق عليه بني ال�شركة وبنك احل�سابات ذي ال�صلة.
احل�سابات :تعني:
(�أ)ح�سابات امل�شروع.
(ب)�أي ح�ساب �صرف �إ�ضايف.
(ج)�أي ح�ساب �صرف حملي �إ�ضايف.
(د)�أي ح�ساب ا�ستهالك احتياطي �سندات.
(هـ)�أي ح�ساب توزيع �سندات.
(و)�أي ح�ساب �أمانة.
(ز)�أي ح�ساب �إلزامي.
(ح)�أي ح�ساب تغطية نقدي.
(ط)�أي ح�ساب با�سم �صدارة م�سموح بفتحه من قبل �صدارة وفق ًا لوثيقة من وثائق ال�ضمان.
(ي)�أي ح�ساب �آخر با�سم �صدارة ،وي�سمى ك "ح�ساب" من قبل وكيل الدائنني مبوافقة خطية م�سبقة من �صدارة.
الفرتة املحا�سبية :تعني التاريخ الذي يبد�أ من (و�شام ًال) تاريخ اتفاقية امل�شاركة وحتى (وبا�ستثناء) تاريخ التوزيع الدوري الأول ،وبعد ذلك كل فرتة الحقة
من (و�شام ًال) �أي تاريخ توزيع دوري وحتى (با�ستثناء) تاريخ التوزيع الدوري التايل.
اتفاقية احل�سابات :تعني اتفاقية احل�سابات امل�ؤرخة يف �أو يف حدود تاريخ التوقيع الأول ،واملربمة بني �صدارة وكل بنك ح�ساب ووكيل الدائنني وكل وكيل
�ضمان.
فرتة اال�ستحقاق الإ�ضافية :هي فرتة ت�ساوي �أية فرتة منطبقة مما يلي :كل فرتة مبلغ �إنهاء م�ست�أجر �إ�ضايف (ح�سب التعريف الوارد لها يف اتفاقية
الإجارة) �أو كل فرتة مبلغ �إنهاء �شراء م�صدر �إ�ضايف (ح�سب التعريف الوارد لها يف اتفاقية ال�شراء).
الأ�صول الإ�ضافية :تعني �أي �أ�صول ملمو�سة �أو غري ملمو�سة (�إلى احلد الذي تكون فيه تلك الأ�صول غري امللمو�سة قابلة للرهن) التي ت�ستحوذ عليها �أو
تتولى م�س�ؤوليتها �صدارة بعد تاريخ اتفاقية الرهن التجاري املحلي (�إذا مت �إبرامها) ،بحيث ال تكون �أ�صول لت�سهيل �إ�سالمي والتي ميكن رهنها ب�شكل �صحيح
مبوجب �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
امل�شاركون يف الت�سهيالت االئتمانية الإ�ضافية :وتعني �أي �شخ�ص يقدم ديون ًا �إ�ضافية ذات �أولوية ل�صدارة (�أو ُم�صدر �صكوك �أو ُم�صدر �سندات)
والذي هو دائن ذو �أولوية �أو �أنه �سي�صبح "دائنا ذا �أولوية" ،ويف كل حالة� ،أنه مل يتوقف عن كونه م�شاركا يف التمويل ذي الأولوية وفقا ل�شروط هذه االتفاقية
(با�ستثناء �أي دائن تو�سعة و�إلى حني حلول تاريخ �إجناز التو�سعة التي تنطبق على ديون تلك التو�سعة).
ديون امل�صروفات (النفقات) الر�أ�س مالية الإ�ضافية :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  208من ن�شرة الإ�صدار هذه.
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ح�سابات ال�صرف  /امل�صروفات الإ�ضافية :تعني كل ح�ساب م�صروفات يخ�ص دين التو�سعة وكل ح�ساب م�صروفات الحق.
مبلغ الدفعة املبكرة الإ�ضافية :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف البند ( 3-8الإنهاء املبكر ح�سب خيار امل�صدر).
اتفاقية ت�سهيالت وكالة ائتمان �صادرات الإ�ضافية /اتفاقية الت�سهيل الإ�ضايف من وكالة ائتمان �صادرات :تعني �أي اتفاقية ت�سهيالت �أو ترتيب �آخر
تتكبد �صدارة مبوجبها دين ًا ذا �أولوية �إ�ضايف من وكالة ائتمان �صادرات تقدمي التمويل �أو م�ساندة ت�أمينية �أو دعم ائتماين (ح�سبما يكون احلال) خالفا ملا
كان من خالل ال�سندات �أو ال�صكوك.
الت�سهيالت الإ�ضافية :تعني �أي ت�سهيالت متويلية مقدمة �أو �سيتم تقدميها �إلى �صدارة من قبل م�شارك يف ت�سهيل ائتماين �إ�ضايف مبوجب ت�سهيل ائتماين
�إ�ضايف.
اتفاقية ت�سهيل �إ�ضايف :تعني �أي اتفاقية ت�سهيل �أو �أي ترتيب �آخر تتكبد مبوجبها �صدارة �أي ديون ذات �أولوية �إ�ضافية (مبا يف ذلك وفق ًا التفاقية ت�سهيل
�سند م�صدر �سندات)� ،أو �أي وثائق ت�سهيل �صكوك (غري وثائق ت�سهيل ال�صكوك املتعلقة بال�صكوك الأولية) و�أي وثائق ت�سهيالت �صكوك (عدا وثائق
ت�سهيالت ال�صكوك املتعلقة بال�صكوك) و�أي وثيقة �أخرى ت�سمى بـ "اتفاقية الت�سهيل الإ�ضافية" من قبل وكيل الدائنني مبوافقة خطية م�سبقة من �صدارة .
املعلومات الإ�ضافية :الهام�ش وتاريخ الإقفال والقيمة اال�سمية الإجمالية لل�صكوك وو�صفا ل�صايف جمموع املتح�صالت املتوقعة من �إ�صدار ال�صكوك.
مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر الإ�ضايف /مبلغ �إنهاء ال�شراء الإ�ضايف للم�صدر :املبلغ الذي يتم ح�سابه على �أنه ناجت (�أ) �سعر �سايبور املطبق لفرتة ا�ستحقاق
�إ�ضافية (يتم حتديده وفقا لل�شرط ( 2-6حتديد �سعر �سايبور)) زائد هام�ش ال�صكوك( .ب) عدد الأيام يف فرتة مبلغ الإنهاء الإ�ضايف للم�صدر مق�سومة
على  360و(ج) ن�سبة مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر القائم ممثلة باملبلغ املبني يف الفقرة ( )1من تعريف "مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر".
فرتة مبلغ �إنهاء امل�صدر الإ�ضافية /فرتة مبلغ الإنهاء الإ�ضايف للم�صدر :تعني الفرتة من (و�شام ًال) تاريخ ا�ستحقاق دفع مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر
القائم ،حتى (وبا�ستثناء) التاريخ الذي يتم فيه دفع مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر القائم بالكامل �إلى ح�ساب ال�صفقة مل�صلحة امل�صدر.
مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر الإ�ضايف /مبلغ الإنهاء الإ�ضايف للم�ست�أجر :ناجت (� )1سعر �سايبور املطبق لفرتة ا�ستحقاق �إ�ضافية (يتم حتديده وفقا لل�شرط 2-6
(حتديد �سعر �سايبور)) زائد هام�ش ال�صكوك )2( .عدد الأيام يف فرتة مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر الإ�ضايف مق�سومة على  360و ( )3ن�سبة مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر
القائم ممثلة باملبلغ املبني يف الفقرة (ب) من تعريف "مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر".
فرتة مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر الإ�ضافية /فرتة مبلغ الإنهاء الإ�ضايف للم�ست�أجر :تعني الفرتة من (و�شامال) تاريخ ا�ستحقاق دفع مبلغ الإنهاء القائم
للم�ست�أجر ،وحتى (ولكن با�ستثناء) ،التاريخ الذي يتم فيه دفع مبلغ الإنهاء للم�ست�أجر القائم بالكامل حل�ساب ال�صفقة مل�صلحة امل�صدر.
ح�ساب ال�صرف  /امل�صروفات املحلي الإ�ضايف� :أي ح�ساب مقوم بالدوالر الأمريكي �أو الريال ال�سعودي التي ميكن �أن تفتحها �صدارة وحتتفظ بها وت�شغلها
يف اململكة فيما يخ�ص �أي تطوير م�سموح �أو �أي مرفق تو�سعة.
الدين ذي األولوية اإلضافي  /المديونية ذات األولوية اإلضافية

(�أ)�أي دين م�صاريف ر�أ�س مالية �إ�ضايف.
(ب)�أي دين تكميلي م�سبق الأداء.
(ج) �أي دين تو�سعة يف (واعتبارا) من تاريخ اكتمال التو�سعة املنطبق.
(د)�أي دين بديل.
(هـ)�أي دين تكميلي (با�ستثناء الدين الأويل التكميلي).
و�أي ترتيب حماية حتوط م�سموح بها يتم الدخول فيها بخ�صو�ص �أي من الديون ذات الأولوية امل�شار لها يف الفقرات (�أ) �إلى (هـ) املذكورة �أعاله.
التزامات ال�شريك  /امل�ساهم الإ�ضافية :هي الوثائق املتعلقة بالتزام م�شاركي/م�ساهمي التو�سعة املعنيني بامل�ساهمة ب�أموال حمددة (عن طريق االكتتاب
الإ�ضايف بر�أ�س مال �صدارة و�/أو قرو�ض ال�شركاء الثانوية) مببلغ �إجمايل ال يقل عن املبلغ املتوقع قبل تاريخ اكتمال التو�سعة فيما يخ�ص �أي مرفق تو�سعة
مبا يف ذلك ح�سب املطلوب يف البند الفقرة ( 1هـ) (�( )2شروط �أخرى – دين التو�سعة) من امللحق ( 14دين مرافق لتو�سعة) من اتفاقية الأحكام العامة
ال�شاملة.
احل�ص�ص  /الأ�سهم الإ�ضافية :تعني كل احل�ص�ص يف �صدارة اململوكة �أو التي مت احل�صول عليها من قبل ال�شريك �أرامكو ال�سعودية �أو ال�شريك داو �أو
ال�شريك ال�شركة العامة بعد تاريخ اتفاقيات رهن احل�ص�ص املنطبقة).
مبلغ توزيع الإنهاء  /النهائي الإ�ضايف :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف الفقرة( 2-7توقف وا�ستمرار اال�ستحقاق) من هذه الن�شرة.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

وكالء اإلدارة /الوكالء اإلداريون:

(�أ)يف حالة ت�سهيل ال�صكوك ،م�شارك ال�صكوك ذي ال�صلة (ولكن فقط بالقدر الذي يكون فيه �أي �شيء مطلوب عمله من قبل م�شارك ال�صكوك ذي
ال�صلة لأغرا�ض امللحق ( 3الإجراءات التنفيذية) من اتفاقية الدائنني �أو بخ�صو�ص �أي قرار �أ�سا�سي ،ف�إنها تعني ب�أن م�شارك ال�صكوك ذي ال�صلة
الذي يت�صرف من قبل وكيل حملة ال�صكوك ذي ال�صلة با�سم ونيابة عن حملة ال�صكوك ذوي ال�صلة).
(ب)كل وكيل ت�سهيالت.
(ج)كل وكيل �ضمان.
(د) كل بنك ح�ساب.
(هـ)وكيل الدائنني.
(و)كل وكيل دفع.
(ز)�أي �أمني �سندات فيما يتعلق ب�أي �سند مت تكبده عن طريق دين �إ�ضايف ذي �أولوية.
(ح)�أي �شخ�ص �آخر يعني كوكيل �إدارة من قبل وكيل الدائنني مع املوافقة اخلطية امل�سبقة ل�صدارة.
القرار الإداري ،القرارات ذات الطابع الروتيني� ،أو الإداري� ،أو غري اجلوهري واملحددة يف اتفاقية الدائنني على �أنها متخذة من قبل وكيل الدائنني ،و�سواء
مت �أو مل يتم ت�سمية هذا القرار قرارا �إداريا على وجه التحديد ،مبا يف ذلك ،ودون ح�صر )1( :القرارات الروتينية التي ال تنطوي على ممار�سة �صالحية
تقديرية هامة .و( )2القرارات الروتينية املتعلقة بااللتزام مبتطلبات وثائق التمويل  -با�ستثناء اتفاقيات وكالة ائتمان ال�صادرات  ECAللمرافق -اخلا�صة
باالتفاقيات وال�شهادات والبنود الأخرى امل�شابهة املطلوب تقدميها وفقا لأحكام وثائق التمويل (با�ستثناء اتفاقيات ت�سهيالت وكالة ائتمان ال�صادرات))3( ،
القرارات املو�ضحة يف امللحق ( 4القرارات الإدارية) من اتفاقية الدائنني ،و(� )5أي قرارات �أخرى متت ت�سميتها على هذا الأ�سا�س.
القرار الإداري لأغلبية الدائنني ذوي الأولوية ،يعني الدائنني ذوي الأولوية والذين ي�شملون جمموعات الدائنني الرئي�سيني الذين ت�صل مبالغ م�شاركتهم
معا (كل منهم ي�صوت ككتلة �إجماعية وفقا للفقرة ( 1-6ج) (عام) من اتفاقية الدائنني) مبلغا يتجاوز خم�سني يف املائة ( )٪50من �إجمايل امل�ساهمات
الرئي�سية ذات ال�صلة.
دفعة مقدمة � /سلفة :تعني قر�ضا �أو �سحبا يتم مبوجب �أحد الت�سهيالت.
�إ�شعار مقدم /م�سبق بالتنفيذ � /إ�شعار تنفيذ مقدم  /م�سبق :يعني الإ�شعار اخلطي املعطى من قبل وكيل الدائنني �إلى الأطراف الراعية وفق ًا للبند 2-11
(�أ) (الإ�شعار املقدم للتنفيذ) من اتفاقية الدائنني ،قبل اتخاذ �أي �إجراء تنفيذي وحتديد الإجراء التنفيذي املقرتح اتخاذه .
�إ�شعار دفعة الإيجار الأجرة املقدم :بالن�سبة لأي فرتة �إيجار مقدمة� ،إ�شعار ًا جوهري ًا ح�سب النموذج الوارد بامللحق  1التفاقية الإجارة ،يو�ضح بيانات
دفعة الإيجار املقدمة وامل�ستحقة على امل�ست�أجر يف تاريخ دفعة الإيجار املقدمة املو�ضح يف ذلك الإ�شعار (مع اخل�ضوع لذلك وح�سبما يتم تعديله بعد وقوع
حدث تعديل �إ�شعار الإيجار).
تاريخ دفعة الإيجار /الأجرة املقدم :تاريخ �أول دفعة �إيجار مقدم وكل  15يونيو و  15دي�سمرب بعد ذلك حتى (و�شام ًال)�( :أ) تاريخ دفعة الإيجار النهائية
(يف احلاالت التي يتم فيها �إنهاء اتفاقية الإجارة قبل تاريخ بدء الإيجار) و (ب) تاريخ بدء الإيجار ،ح�سب املو�ضح يف �إ�شعار دفعة الإيجار املقدم ذي العالقة،
�أيهما يقع �أوال ،على �أنه يف �أي من احلالتني �إذا مل يكن ذلك التاريخ يوم عمل ف�سوف يقع تاريخ دفعة الإيجار املقدم ذو العالقة يف يوم العمل التايل من نف�س
ال�شهر التقوميي (يف حالة وجود يوم عمل) �أو يوم العمل ال�سابق (يف حالة عدم وجود يوم عمل).
دفعات الإيجار  /الأجرةاملقدمة :تعني فيما يتعلق بالت�سهيالت ما يلي:
(�أ)ت�سهيل ال�صكوك ،فيما يتعلق بكل فرتة �إيجار مقدم ،ناجت (�أ) �سعر �سايبور املنطبق (املعرف ح�سب ال�شرط  2-6تعريف �سعر �سايبور)) بالن�سبة
لفرتة تراكم العوائد (كما هو معرف يف ال�شرط  2-6حتديد �سعر �سايبور)) املوافق لفرتة الإيجار املقدم تلك زائد هام�ش ال�صكوك( ،ب) عدد
الأيام يف فرتة الإيجار املقدم مق�سومة على ( ،360ج) �إجمايل القيمة اال�سمية لل�صكوك القائمة يف �أول يوم من فرتة الإيجار املقدم تلك ،مع
الأخذ يف احل�ساب (�أ) �أي عمليات �إلغاء �صكوك ملغاة و (ب) �أي مبلغ �سداد مبكر ،يف كل حالة� ،سيتم تنفيذها �أو �سدادها يف ذلك اليوم ،وبالن�سبة
للت�سهيالت الإ�سالمية الأخرى ،تعني دفعة الإيجار املكافئة امل�ستحقة (�إن وجدت) على �صدارة (ب�صفتها م�ست�أجرا) بالن�سبة لرتتيبات الت�أجري
املوثقة مبوجب الت�سهيالت الإ�سالمية ذي العالقة.
(ب)ت�سهيل م�شرتيات" ،دفعات الإيجار املدفوعة مقدما" مبوجب ووفقا ملا هو معرف يف اتفاقية الإيجار التمويلي الآجل لت�سهيالت امل�شرتيات بالدوالر
�أو اتفاقية الإيجار التمويلي الآجل لت�سهيالت امل�شرتيات بالريال ال�سعودي (كما يقت�ضيه ال�سياق).
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(ج)ت�سهيالت الوكالة" ،دفعات الإيجار املدفوعة مقدما" مبوجب ووفقا ملا هو معرف يف اتفاقية الإيجار التمويلي الآجل املحدد يف ت�سهيالت الوكالة.
(د)�أي ت�سهيالت �إ�ضافية موثقة كت�سهيالت �إ�سالمية (با�ستخدام هيكل �إيجار متوافق مع ال�شريعة) ،وكل دفعة �إيجار مدفوعة مقدما (�إن وجدت)
م�ستحقة الدفع من جانب �صدارة �أو ُم�صدر ال�صكوك (ب�صفته امل�ست�أجر) فيما يتعلق برتتيب الإيجار املوثق يف �إطار ذلك الت�سهيل الإ�ضايف.
فرتة الإيجار املقدمة :تعني �أول فرتة �إيجار مقدمة وكل فرتة الحقة لها من (و�شام ًال) تاريخ دفعة الإيجار املقدمة حتى ،ولكن با�ستثناء ،تاريخ دفعة
الإيجار املقدمة التالية.
امل�شارك املت�أثر :ح�سب املعنى املن�سوب لذلك امل�صطلح يف ال�صفحة  212من ن�شرة الإ�صدار هذه.
�شركة منت�سبة :تعني بالن�سبة لأي �شخ�ص� ،أي من�ش�أة قانونية ت�سيطر على ذلك ال�شخ�ص� ،أو يخ�ضع لل�سيطرة امل�شرتكة معه� ،أو م�سيطر عليه من قبل ذلك
ال�شخ�ص ،وتعني كلمة "ال�سيطرة" امللكية املبا�شرة �أو غري املبا�شرة لن�سبة تزيد عن  %50من الأ�سهم/احل�ص�ص التي متنح حق الت�صويت يف اجتماع اجلمعية
العامة (�أو ما يعادلها) لتلك املن�ش�أة �أو خالفا لذلك التي متنح احلق لتعيني �أغلبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الهيئة احلاكمة الأخرى لتلك املن�ش�أة ،ويف كل
حالة ما مل يتطلب ال�سياق خالفا لذلك ،على �أنه يف حالة ا�ستخدام هذا امل�صطلح املعرف �ضمن �سياق ملخ�ص وثائق امل�شروع ،ففي هذه احلالة �سوف يكون
لعبارة ال�شركة املنت�سبة املعنى املو�ضح يف وثيقة امل�شروع تلك .على الرغم مما تقدم ،ف�إن �أي ًا من (�أ) احلكومة �أو �أي هيئة حكومية (خالفا لأي من�ش�أة جتارية
تت�صرف ب�صفة جتارية)� ،أو �صندوق اال�ستثمارات العامة� ،أو �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي� ،أو �أي جزء فرعي �سيا�سي �آخر يف �أي دولة ال يكون تابع ًا
لأي جهة راعية �سوف يعترب ،يف كل حالة� ،شركة منت�سبة لأي �شخ�ص من هذا القبيل.
وكيل المستفيدين من الضمان:

(�أ)�أي وكيل ت�سهيل يعمل فيما يتعلق باتفاقية ت�سهيل �أويل.
(ب)كل وكيل �ضمان.
(ج)كل بنك ح�ساب.
(د)وكيل الدائنني.
(هـ)�أي وكيل ت�سهيالت (مهما كان و�صفه) يت�صرف با�سم ونيابة عن الدائنني اال�ستبداليني (�إن وجدوا) ولكن با�ستثناء �أي وكيل ت�سهيالت يت�صرف
با�سم ونيابة عن ه�ؤالء الدائنني اال�ستبداليني الذين يقومون ب�إعادة متويل �أو ا�ستبدال �أي دين تو�سعة.
(و)�أي وكيل ت�سهيالت (مهما كان و�صفه) يت�صرف با�سم ونيابة عن الدائنني التكميليني (�إن وجدوا).
ويت�صرفون يف كل حالة ب�صفتهم وكالء فيما يتعلق باملديونية ذات الأولوية التي ال ت�أخذ �شكل �سندات.
العمل الإجمايل :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  178من ن�شرة الإ�صدار هذه.
�سعر العمل الإجمايل :املبلغ الذي هو جمموع كل �سعر عمل م�ستحق مبوجب �أوامر �شراء.
( :)AH Crudeاخلام العربي الثقيل.
م�صنع ف�صل الهواء :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  202من ن�شرة الإ�صدار هذه.
م�شروع وحدة ف�صل الهواء :م�شروع �إن�شاء وامتالك وت�شغيل مرافق لتوريد الأوك�سجني والنيرتوجني �إلى جممع �صدارة.
اتفاقية توريد حمفزات الأمينات ( :)CSAاتفاقية توريد حمفز �أمينات الإثيلني املربمة بتاريخ � 15سبتمرب 2012م بني �صدارة وداو لغر�ض توريد حمفز
�أمينات الإثيلني �إلى جممع �صدارة.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول يف اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول يف اململكة
للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول يف اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة
بعد القبول يف اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني
والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول يف
اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني).
اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول يف اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول يف اململكة
للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية.
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اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة قبل القبول يف اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة
قبل القبول يف اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني
والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول يف
اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني).
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج
اململكة للأمينات (�أمينات الإيتانول والإيتيلني) امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو الأوربية القاب�ضة.
اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول خارج اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة
بعد القبول خارج اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو الأوربية القاب�ضة و وكيل ال�ضمان
املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد
القبول خارج اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني).
اتفاقية ترخي�ص التقنية للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) :تعني اتفاقية الرتخي�ص التقني للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات
الإيثيلني) امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو الأوربية القاب�ضة فيما يخ�ص ترخي�ص تقنية الأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات
الإيثيلني) ملجمع �صدارة.
اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) :تعني اتفاقية للرتخي�ص التقنية املبا�شرة للأمينات (�أمينات
الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو الأوروبية القاب�ضة و وكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف
التمويل ذي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية للرتخي�ص التقنية للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني).
االتفاقيات امل�ساندة :تعني االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي ( )MACFAواتفاقية التقنية الأكرث الفعالية ( )METواتفاقية داو لنظم و�أدوات الت�شغيل.
اتفاقية هند�سة الأنيلني :تعني اتفاقية هند�سة الأنيلني امل�ؤرخة يف � 31أكتوبر 2008م واملربمة بني �شركة �أرامكو للخدمات بي يف و داو الأوربية و�شركة كيلوج
براون �أند رووت املحدودة واملتنازل عنها من قبل �شركة �أرامكو للخدمات بي يف و داو الأوربية ل�صدارة.
اتفاقية نقل تقنية الأنيلني :تعني اتفاقية نقل تقنية الأنيلني امل�ؤرخة يف � 31أكتوبر 2011م واملربمة بني �شركة �أرامكو للخدمات بي يف و داو الأوربية و�شركة
كيلوج براون �أند رووت املحدودة واملتنازل عنها من قبل �شركة �أرامكو للخدمات بي يف و داو الأوربية ل�صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية الأنيلني :تعني االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية الأنيلني التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة كيلوج براون �أند رووت
املحدودة ووكيل ال�ضمان ذي العالقة ،والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق
باتفاقية نقل تقنية الأنيلني.
جلنة اال�ستئناف :تعني اللجنة التي مت �إن�شا�ؤها من قبل جمل�س الوزراء ل�سماع االعرتا�ضات على القرارات ال�صادرة عن جلنة الف�صل يف منازعات الأوراق
املالية يف اململكة
املعايري املحا�سبية املنطبقة :تعني فيما يتعلق بـ:
(�أ)�صدارة �أو �أرامكو ال�سعودية :املعايري الدولية للتقارير املالية (.)IFRS
(ب)امل�صدر :معايري املحا�سبة التابعة للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني (.)SOCPA
(ج)داو الأوربية  :املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها – هولندا (.)GAAP Dutch
(د)داو :املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها – الواليات املتحدة (.)GAAP US
(هـ)م�شارك ال�صكوك :املعايري ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
(و)�أي �شخ�ص �آخر :املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف املنطقة التي ت�أ�س�س فيها ذلك ال�شخ�ص.
القانون املنطبق :كل الت�شريعات والقوانني واملرا�سيم واللوائح والقرارات الوزارية والتعليمات والأنظمة املنطبقة.
الدائنون ذوو الأولوية املعنيون :يعني الدائنني ذوي الأولوية بالن�سبة لأي من الديون ذات الأولوية املنطبقة و�أي ت�سهيل �صكوك.
الدين ذو الأولوية املنطبق :يعني �أي دين ذي الأولوية ال ي�أخذ �شكل �سندات �أو �صكوك ،با�ستثناء �أي ترتيبات حتوط م�سموح بها ،و�أي دين ملورد اللقيم.
م�شاركو التمويل ذي الأولوية ذوو العالقة :يعني امل�شاركني يف التمويل ذي الأولوية فيما يخ�ص �أيا من الديون ذات الأولوية املنطبقة.
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املوظفون املعينون :ح�سب املعنى املن�سوب لذلك امل�صطلح يف ال�صفحة  171من ن�شرة الإ�صدار هذه.
املعني :يعني �أي حمام� ،أو مدير� ،أو وكيل� ،أو مندوب� ،أو مر�شح� ،أو �أمني� ،أو �أي �شخ�ص �آخر معني من قبل وكيل حملة ال�صكوك مبوجب �إعالن الوكالة
وال�شروط.
جمموعة ت�سليم الأ�صول :ح�سب املعنى املن�سوب لذلك امل�صطلح يف ال�صفحة  90من ن�شرة الإ�صدار.
العقود املتنازل عنها تعني:
(�أ)بالن�سبة التفاقية التنازل املحلي ،العقود املعرفة يف اتفاقية التنازل املحلي.
(ب)بالن�سبة التفاقية �سند التنازل والرهن اخلارجي :العقود املعرفة يف اتفاقية الرهن والتنازل اخلارجي.
(ج)بالن�سبة التفاقية تنازل امل�صدر املحلي :العقود املعرفة يف اتفاقية التنازل للم�صدر املحلي؛ وبالن�سبة ل�سند تنازل ورهن امل�صدر اخلارجي :العقود
املعرفة يف �سند رهن وتنازل امل�صدر اخلارجي.
(د)بالن�سبة ل�سند رهن امل�صدر اخلارجي :العقود املعرفة يف �سند رهن امل�صدر اخلارجي.
�أو �أي منها مبا يف ذلك �أي وثائق مت توقيعها �أو بخالف ذلك مت الدخول فيها من قبل �صدارة والتي حتل (�سواء كليا �أو خالفا لذلك من كافة النواحي املادية)
حمل �أي عقد متنازل عنه.
احلقوق املتنازل عنها :حقوق �صدارة وملكيتها وم�صاحلها يف ومبوجب الوثيقة ذات العالقة.
اتفاقية القر�ض الثانوي املتنازل عنها :ح�سب املعنى املن�سوب لذلك امل�صطلح يف اتفاقية رهن ح�صة �أرامكو ال�سعودية.
االفرتا�ض :تعني �أي افرتا�ض �أو مدخل �أو جمموعة او ت�شكيلة من ذلك (ما عدا �أي افرتا�ض� .أو مدخل� ،أو جمموعة �أو ت�شكيلة من ذلك تكون ثابتة) حمتواه
يف التوقع امل�صريف يف منوذج توزيع ال�شركة.
تاريخ تويل املهام :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  272من ن�شرة الإ�صدار هذه.
الهيئة :هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.
الإجراء امل�صرح به /املفو�ض  :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  286من ن�شرة الإ�صدار هذه.
التدفق النقدي املتاح :يعني فيما يتعلق ب�أي فرتة ،جمموع الآتي (دون ازدواجية االحت�ساب):
�أ .الإيرادات الت�شغيلية لتلك الفرتة ولكن با�ستثناء:
 .1با�ستثناء يف حالة احل�ساب لأغرا�ض الفقرة ( )1( 1-32حق ال�شركة يف تكبد دين التو�سعة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة �أي �إيرادات ت�شغيلية
تتعلق مبرفق تو�سعة �أو تطوير م�سموح به مل يحل ب�ش�أنه تاريخ اكتمال التو�سعة (يف حال التمويل من خالل دين تو�سعة) �أو تاريخ اكتمال التو�سعة (بالن�سبة
لأي مرفق تو�سعة �آخر �أو �أي تطوير �آخر م�سموح به) �آنذاك.و
� .2أي متح�صالت من الت�صرف يف الأ�صول م�سموح به مبوجب وثائق التمويل ذات الطابع الر�أ�س مايل لتلك الفرتة.
زائد:

(ب) �صايف املبلغ املفرج عنه من ح�ساب احتياطي ال�صيانة  MRAعن تلك الفرتة ولكن با�ستثناء �أي مبالغ متثل �إيرادات ت�شغيلية لأغرا�ض الفقرة
(�أ) �أعاله.
زائد:

(ج)املكا�سب املتعلقة ب�أي من اال�ستثمارات امل�سموح بها لتلك الفرتة.
ناق�ص:

(د)جمموع التايل (دون ازدواجية االحت�ساب):
( )1التكاليف الت�شغيلية عن تلك الفرتة ولكن با�ستثناء �أي تكاليف ت�شغيلية :
�أ)تتعلق مبرفق التو�سعة �أو التطوير امل�سموح به �إلى احلد الذي تكون فيه الإيرادات الت�شغيلية املتعلقة بها م�ستبعدة من الفقرة (�أ)(� )1أعاله .و
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ب)ممولة من متح�صالت (� )1أي مديونية مالية ل�صدارة م�سموح بها مبوجب وثائق التمويل� ،أو ( )2حقوق امللكية.
( )2تكاليف اال�ستثمارات امل�سموح بها عن تلك الفرتة.
�شريطة �أنه:

لأغرا�ض حتديد التدفق النقدي املتاح عن �أي فرتة ،فلن يتم الأخذ يف احل�ساب �أي مبلغ من الإيرادات الت�شغيلية ما مل تكن �صدارة تتمتع ،ح�سب الر�أي املعقول
ل�صدارة ،يف وقت االحت�ساب ذي العالقة (�أو يف حالة و�ضع التوقعات �أنها من املتوقع �أن تتمتع) بحق قانوين غري م�شروط با�ستالم الإيرادات الت�شغيلية تلك
يف تلك الفرتة.
�أي مبلغ مت ا�ستالمه �أو م�ستحق ل�صدارة بعملة غري الدوالر ف�سوف يتم احت�سابه طبقا ملعايري التقارير املالية الدولية ( )IFRSالتي تتما�شى مع املعايري
املحا�سبية املطبقة يف �إعداد التوقع امل�صريف ذي ال�صلة �آنذاك.
ن�سبة تغطية خدمة الدين الرجعية :تعني بالن�سبة لأي فرتة ،ن�سبة:
(�أ) التدفق النقدي املتاح عن تلك الفرتة.
�إلى:
(ب) املبلغ الإجمايل (دون ازدواجية االحت�ساب).
)1لاللتزامات ذات الأولوية (عدا �إلى احلد املدفوع من متح�صالت �أي دين ذي �أولوية �أو حقوق ملكية) امل�ستحقة فيما يخ�ص �أدوات التمويل ذات
الأولوية لتلك الفرتة ناق�ص (وبا�ستثناء فيما يخ�ص تلك الفرتة) �أي ت�أمينات �إ�سالمية ونفقات �صيانة و�/أو مبلغ �أ�صلي م�ؤجل.
)2ناق�ص ،يف حالة �أي ح�ساب لن�سبة تغطية خدمة الدين الرجعية التي متت فيما يتعلق ب�أي فرتة تنتهي خالل االثني ع�شر �شهر ًا التي تلي مبا�شرة
تاريخ اكتمال امل�شروع� ،أي مبلغ قائم ل�صالح ح�ساب خدمة الدين بتاريخ اكتمال امل�شروع.
)3زائد جمموع �أي مبالغ مت دفعها من قبل �صدارة خالل تلك الفرتة مبوجب �أي ترتيبات حتوط متويلية م�سموح بها.
)4ناق�ص جمموع �أي مبالغ مت دفعها �إلى �صدارة خالل تلك الفرتة مبوجب �أي ترتيبات حتوط متويلية م�سموح بها .
�شاملة يف حالة النقطتني ( )3و (� )4أعاله �أي دفعة تتعلق بالدخول يف ترتيب التحوط املايل امل�سموح به ذك ،ومع ا�ستبعاد يف كل حالة:
(�أ)�أي دفع م�سبق للمبلغ الأ�سا�سي و�أي دفعات �أثناء تلك الفرتة تتعلق ب�إنهاء ترتيبات التحوط التمويلية امل�سموح بها.
(ب)�أي دفعات �أثناء تلك الفرتة تتعلق ب�أي دين تو�سعة (با�ستثناء �إلى احلد وللفرتات التي كانت فيها الإيرادات الت�شغيلية والفرتات التي يعود لها تلك
الإيرادات م�شمولة يف الفقرة (�أ) �أعاله.
بحري� :شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري.
الر�صيد :يعني بالن�سبة حل�ساب امل�شروع ،جمموع:
(�أ)املبلغ النقدي الدائن يف ح�ساب امل�شروع ذلك.
(ب)يف حالة ح�ساب احتياطي خدمة الدين وح�ساب احتياطي ال�صيانة ،ح�سبما تكون احلالة ،املبلغ الأويل املتاح لل�سحب مبوجب �أي دعم ائتماين
مقبول والذي ي�سمح ل�صدارة بحيازته بدال من النقد يف ح�ساب احتياطي خدمة الدين �أو ح�ساب احتياطي ال�صيانة ،ح�سبما تكون احلالة.
(ج)القيمة ال�سوقية ،ح�سب املحدد بح�سن نية من قبل �صدارة ،لأي ا�ستثمارات م�سموح بها مت �شرا�ؤها باملبالغ الدائنة القائمة ل�صالح ح�ساب امل�شروع
ذلك (�أو من خالل �إعادة ا�ستثمار مبالغ والتي كان يف غري تلك احلالة قيدها ل�صالح ح�ساب امل�شروع ذلك).
اجلباية البنكية :تعني اجلباية البنكية املفرو�ضة مبوجب املادة  73من وامللحق � 19إلى قانون التمويل لعام 2011م (اجلباية البنكية يف اململكة املتحدة)
�أو �أي جباية �أو �ضرائب ذات طبيعة مماثلة يتم فر�ضها يف �أي مكان �ضمن �سياق م�شابه ول�سبب م�شابه لذلك الذي مت مبوجبه فر�ض ااجلباية على البنوك يف
اململكة املتحدة بالرجوع �إلى حقوق امللكية وااللتزامات اخلا�صة مب�ؤ�س�سة مالية �أو �أي �شخ�ص �آخر يقوم بتنفيذ �صفقات مالية.
حالة التوقعات البنكية /التوقع البنكي  /احلالة البنكية :تعني التوقع الأ�صلي للم�شروع ممثلة بالنموذج املايل ح�سبما يتم حتديثه من وقت لآخر طبقا
لوثائق التمويل.
نزاع حول توقع بنكي :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  222من ن�شرة الإ�صدار هذه.
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�إ�شعار نزاع حول توقع بنكي :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  222من ن�شرة الإ�صدار هذه.
 :BASFتعني �شركة .BASF SE
امل�ستفيد :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  287من ن�شرة الإ�صدار هذه.
لقيم البنزين :لقيم البنزين املورد من قبل �أرامكو ال�سعودية مبوجب اتفاقية توريد لقيم البنزين .BFSA
اتفاقية توريد لقيم البنزين :تعني اتفاقية توريد لقيم البنزين امل�ؤرخة يف � 11سبتمرب واملربمة بني �صدارة و�أرامكو ال�سعودية لتوريد لقيم البنزين �إلى
جممع �صدارة.
اتفاقية ت�سويق ونقل منتج البنزين :تعني اتفاقية ت�سويق ونقل منتج البنزين واملربمة بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف.
االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج البنزين :اتفاقية ت�سويق ونقل منتج البنزين املبا�شرة التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو العربية
ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف ،ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سي�ستحوذ م�شاركو التمويل ذي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،على بع�ض احلقوق
املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ت�سويق ونقل منتج البنزين.
( : )BFSAاتفاقية توريد لقيم البنزين امل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2012م واملربمة بني �صدارة و�أرامكو ال�سعودية لتوريد لقيم البنزين ملجمع �صدارة.
(� : )BGEإيرث جاليكول البيوتيل  /بيوتيل جاليكون �إيرث.
م�س�ألة حمتفظة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  69من ن�شرة الإ�صدار هذه.
�إ�شعار احلجز/املنع/التجميد :يعني �أي �إ�شعار حجز م�ؤقت �أو �أي �إ�شعار حجز تنفيذي.
ديوان املظامل :ديوان املظامل يف اململكة العربية ال�سعودية
�سلفة �سندات :تعني �أي �سلفة يتم �إتاحتها من قبل م�صدر ال�سندات املعني �إلى �صدارة وفق ًا التفاقية ت�سهيل م�صدر ال�سندات.
�ضمان اكتمال ال�سندات :يعني �أي �ضمان �إجناز لي�س ب�ضمان �إجناز تو�سعة يتعني الدخول فيه ل�صالح �أمني ال�سندات بعد تاريخ التوقيع الثاين (نيابة عن حملة
ال�سندات ذات ال�صلة (كم�ستفيدين)) املمنوحة من قبل �ضامن اكتمال ال�سندات بخ�صو�ص التزامات كل من:
(�أ)�صدارة مبوجب وثائق متويل ال�سندات.
(ب)حيثما ينطبق� ،ضمان اكتمال �سند مبوجب �ضمان اخلا�ص به.
و�إلى حد بعيد بنف�س �صيغة �ضمان االكتمال ذي ال�صلة اخلا�ص ب�شركة داو �أو ب�صيغة �ضمان االكتمال اخلا�ص ب�أرامكو ال�سعودية �أو ب�أي �صيغة �أخرى قد تكون
مقبولة لدى �أمني ال�سندات.
�ضامن اكتمال ال�سندات ويعني ما يتعلق ب�أي �ضمان لكتمال �سند لي�س ب�ضمان اكتمال تو�سعة:
(�أ) �أرامكو ال�سعودية (�أو �أي من �شركاتها التابعة يف حال كانت التزامات تلك ال�شركات م�ضمونة من جانب �شركة �أرامكو ال�سعودية).
(ب) داو (�أو �أي من �شركاتها التابعة يف حال كانت التزامات تلك ال�شركات م�ضمونة من جانب دوا):
(ج) و�/أو� ،أي م�ساهم �أو منت�سب جلهة راعية �أو م�ساهم يتمتعون بت�صنيف ائتماين مقبول و�أال يقل �صايف ثروته املالية عن مليار دوالر �أمريكي
( 1.000.000.000دوالر).
حادث تق�صري متعلق بال�سندات :يعني ،فيما يتعلق ب�أي �سندات ،كل حادث من حوادث التق�صري الواردة يف عقد ال�سندات ذي ال�صلة.
ت�سهيالت ال�سندات :تعني �أي ت�سهيالت قرو�ض ب�أجل تقدم ل�صدارة من قبل م�صدر ال�سندات.
وثائق متويل ال�سندات :تعني:

�أي وثائق متويل يتم الدخول فيها فيما يتعلق ب�أي �سندات وتعطى ت�سمية وثائق متويل ال�سندات من قبل وكيل الدائنني مبوافقة خطية م�سبقة من �صدارة.
عقد ال�سندات :فيما يتعلق ب�أي �سندات ،العقد الذي ينطبق عليها.
امني اتفاقية ال�سندات� :أمني عقد ال�سندات مبوجب عقد ال�سندات.
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م�صدر ال�سندات :يعني �أي �شخ�ص يت�صرف ب�صفته م�صدر ًا لأي ل�سندات التي ت�شكل دين ًا �إ�ضافي ًا ذي �أولوية (مبا يف ذلك �أي دين تو�سعة).
اتفاقية ت�سهيالت م�صدر ال�سندات ،وتعني �أي اتفاقية ت�سهيالت يتم توقيعها بعد الإقفال املايل الأول يقوم م�صدر ال�سندات بنا ًء عليه ب�إقرا�ض يف دورة
�صايف املتح�صالت العائدة من ال�سندات ذات ال�صلة ل�صدارة.
ح�ساب احتياطي ال�ستهالك ال�سندات :يعني ح�ساب يتم فتحه با�سم �صدارة لأغرا�ض حفظ مبالغ ل�سداد دفعات يتوجب على �صدارة القيام بها مبوجب
وثائق متويل ال�سندات.
حملة ال�سندات :يعني حملة ال�سندات من وقت لآخر.
ال�سندات :تعني �أي دين بديل �أو دين تو�سعة �أو دين تكميلي �أو دين تكميلي م�سبق الأداء و�/أو �أي دين ذي �أولوية �إ�ضايف (ح�سبما تكون احلالة) ي�أخذ �شكل
�سندات (�أو �أي �إ�صدار مكافئ من �إ�صدارات الدين يف الأ�سواق املالية (خالف ال�صكوك)).
ح�ساب �صرف ال�سندات ،ويعني �أي ح�ساب جاري ميكن �أن تقوم �صدارة بفتحه �أو االحتفاظ به �أوت�شغيله فقط على النحو املن�صو�ص عليه وفقا لأحكام �أي
اتفاقية �سندات �أو تعمل على القيام بذلك من قبل �شركة تابعة.
تاريخ اال�ستحقاق النهائي لل�سندات :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف اتفاقية ت�سهيالت ال�سندات ذات العالقة.
برميل/يوم �BPDأو  B/Dتعني برميل يف اليوم.
( :)BPSEAاتفاقية �إطالق التيار الكهربائي باجلملة التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وال�شركة ال�سعودية للكهرباء وفق ًا لـ .PSIA
التمويل اجل�سري :يعني التمويل اجل�سري املتاح من قبل �صندوق اال�ستثمارات العامة مبوجب �شروط اتفاقية القر�ض امل�ؤرخة يف  21مايو 2012م واملربمة
بني �صدارة و �صندوق اال�ستثمارات العامة و�أي متويالت ج�سرية �أخرى مت تكبدها من قبل �صدارة قبل تاريخ التوقيع الثاين.
يوم عمل :يعني للأغرا�ض التالية:
(�أ)حتديد �سعر ليبور� :أي يوم (خالفا ليومي ال�سبت والأحد) يتم خالله تنفيذ التعامالت بودائع الدوالر يف �سوق لندن ملا بني البنوك والذي تكون فيه
البنوك ب�شكل عام مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلية والأجنبية يف لندن ونيويورك.
(ب)حتديد �سعر �سايبور � :أي يوم (خالفا ليومي اخلمي�س واجلمعة) يتم خالله تنفيذ التعامالت بودائع الريال ال�سعودي يف �سوق ال�سعودية ملا بني
البنوك ال�سعودية والذي تكون فيه البنوك ب�شكل عام مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلية والأجنبية يف مدينة الريا�ض.
(ج) �إما �إر�سال �سند ا�ستخدام �أو امل�شاركة يف ا�ستخدام ،يف كل حالة:
)1الت�سهيل املغطى من قبل �شركة الت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية � ،COFACEأي يوم (خالفا لأيام ال�سبت والأحد) تكون فيه البنوك
مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلي والأجنبي يف لندن ونيويورك وباري�س.
)2الت�سهيالت التجارية بالدوالر� ،أي يوم (خالفا ليومي ال�سبت والأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلي والأجنبي يف لندن
ونيويورك.
)3ت�سهيالت داو و�أي ج�سرية حلقوق امللكية تقدمها داو� :أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلي والأجنبي يف نيويورك والريا�ض.
)4الت�سهيل املغطى من قبل �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات الربيطانية � ECGDأي يوم (خالفا ليومي ال�سبت والأحد) تكون فيه البنوك
مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلي والأجنبي يف لندن ونيويورك .
)5الت�سهيل املغطى من قبل � FIEMأي يوم (خالف ًا ليومي ال�سبت والأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلي والأجنبي يف لندن
ومدريد.
)6الت�سهيل املغطى من قبل هريمز � Hermesأي يوم (خالفا ليومي ال�سبت والأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلي والأجنبي
يف فرانكفورت ولندن ونيويورك .
)7ت�سهيل بنك كوريا للت�صدير واال�ستريادات  K-Eximوالت�سهيالت املغطاة من قبل �شركة كوريا ترايد ان�شوران�س كوريوري�شن � K-Sureأي يوم
(خالفا ليومي ال�سبت والأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلي والأجنبي يف لندن ونيويورك و�سيئول.
)8ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة وت�سهيل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إن وجدت) ،ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية والت�سهيل اجل�سري
حلقوق امللكية اخلا�صة ب�أرامكو ال�سعودية� :أي يوم (خالفا ليومي اخلمي�س واجلمعة) الذي تكون فيه البنوك مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلي
والأجنبي يف الريا�ض.
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)9الت�سهيل التجاري ال�سعودية بالريال ال�سعودي� :أي يوم (خالفا ليومي اخلمي�س واجلمعة) الذي تكون فيه البنوك مفتوحة لأعمال ال�صرف
املحلي والأجنبي يف الريا�ض.
)10ت�سهيالت بنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي  US Ex-Imالأمريكي� :أي يوم (خالفا ليومي ال�سبت والأحد) الذي (�أ) يكون فيه بنك
االحتياط الفدرايل يف نيويورك مفتوحا للعمل و(ب) تكون فيه البنوك التجارية يف نيويورك مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلي والأجنبي.
�)11أي ت�سهيل �إ�ضايف "يوم عمل" مبوجبها كما هو معرف يف اتفاقية الت�سهيل الإ�ضافية ذات العالقة.
(د)�إما �إر�سال طلب ا�ستخدام �أو �إجراء دفعات مرحلية ،يف كل حالة ،مبوجب الت�سهيالت الإ�سالمية� ،أي يوم (خالفا ليومي اخلمي�س واجلمعة) تكون
فيه البنوك مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلي والأجنبي يف الريا�ض.
(هـ)وثائق متويل ال�سندات (�إن وجدت)� :أي يوم (خالفا ليومي ال�سبت والأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلي والأجنبي يف نيويورك
ولندن.
(و)وثائق ت�سهيالت ال�صكوك� :أي يوم (خالفا ليومي اخلمي�س واجلمعة) تكون فيه البنوك مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلي والأجنبي يف الريا�ض.
(ز)�أي التزامات مبوجب �ضمان االكتمال الرئي�سي من داو الأوربية القاب�ضة  :DEHيف �أي يوم (خالفا ليومي اخلمي�س واجلمعة وال�سبت والأحد) تكون
فيه البنوك مفتوحة للعمل يف �أم�سرتدام.
(ح)�أي م�سائل �أخرى� :أي يوم (خالفا ليومي اخلمي�س واجلمعة وال�سبت والأحد) الذي فيه تكون البنوك مفتوحة لأعمال ال�صرف املحلي والأجنبي يف
لندن والريا�ض:
خطة العمل :خطة عمل امل�شاركة.
بيوتانولكو :يعني �شركة امل�شروع امل�شرتك امل�ؤ�س�سة من قبل اجلهات الراعية للبيوتانول ،وهم مالك م�صنع البيوتانول.
م�صنع البيوتانول :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  12من ن�شرة الإ�صدار هذه.
م�شروع البيوتانول :يعني امل�شروع الذي يهدف �إلى بناء ومتلك وت�شغيل مرافق توريد البيوتانول �إلى جممع �صدارة و�أماكن �أخرى.
اجلهات الراعية للبيوتانول /رعاة البيوتانول :تعني �صدارة� ،شركة كيان ال�سعودية للبرتوكيماويات (�شركة تابعة لل�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الأ�سا�سية) ،وال�شركة ال�سعودية حلم�ض االكريليك (�شركة تابعة ل�شركة الت�صنيع الوطنية ،وتعرف كذلك بـ "ت�صنيع").
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول يف اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول :اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول يف اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكولبيوتانول
امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية.
اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول يف اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول :اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول يف اململكة لإيثري
بيوتيل اجلاليكول التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك م�شاركو التمويل ذوي
الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول يف اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول.
اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول يف اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول يف اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول
امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة قبل القبول يف اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة قبل القبول يف اململكة
لإيثري بيوتيل اجلاليكول التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك م�شاركو التمويل
ذوي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول يف اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لإيثري بيوتيل
اجلاليكول امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو الأوربية.
اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول خارج اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول خارج اململكة
لإيثري بيوتيل اجلاليكول التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو الأوربية و وكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك م�شاركو التمويل ذوي الأولوية،
من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول.
اتفاقية ت�سويق ونقل منتج �إيثري بيوتيل اجلاليكول :يعني اتفاقية ت�سويق ونقل منتج �إيثري بيوتيل اجلاليكول امل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2012م واملربمة بني
�صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف.
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االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج �إيثري بيوتيل اجلاليكول :يعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج �إيثري بيوتيل اجلاليكول التي �سيتم الدخول
فيها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف ،و وكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك م�شاركو التمويل ذوي الأولوية ،من بني
�أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باالتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج �إيثري بيوتيل اجلاليكول.
اتفاقية لرتخي�ص التقنية ملنتج �إيثري بيوتيل اجلاليكول :تعني اتفاقية لرتخي�ص التقنية ملنتج �إيثري بيوتيل اجلاليكول امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م
واملربمة بني �صدارة و داو الأوربية فيما يخ�ص ترخي�ص منتج �إيثري بيوتيل اجلاليكول ملجمع �صدارة.
اتفاقية لرتخي�ص التقنية املبا�شرة ملنتج �إيثري بيوتيل اجلاليكول :تعني اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة ملنتج �إيثري بيوتيل اجلاليكول التي �سيتم
الدخول فيها بني �صدارة و داو الأوربية القاب�ضة ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك م�شاركو التمويل ذوي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض
احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ترخي�ص التقنية ملنتج �إيثري بيوتيل اجلاليكول.
الدائن مبوجب دين تكميلي م�سبق الأداء /الدائنون مبوجب دين �شراء تكميلي :تعني �أي �شخ�ص يقدم دينا تكميلي ًا م�سبق الأداء �إلى �صدارة والذي
�سيوافق على اتفاقية الدائنني ب�صفة مقدم دين تكميلي التنفيذ يف �أو قبل تاريخ تكبد ذلك الدين الإ�ضايف.
ديون �شراء تكميلية :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  208من ن�شرة الإ�صدار هذه.
تواريخ االحت�ساب :تعني كل  15يونيو و  15دي�سمرب.
تاريخ الإلغاء :يعني التاريخ املحدد كذلك يف �إ�شعار الإلغاء.
�إ�شعار الإلغاء :يعني �إ�شعار ًا يقدم من قبل �أي م�شرت م�ؤهل للم�صدر يطلب منه �إلغاء �صكوكه.
دفعة الكمية :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  164من ن�شرة الإ�صدار هذه.
نظام ال�سوق املالية :نظام ال�سوق املالية ال�ساري املفعول يف اململكة العربية ال�سعودية وال�صادر مبوجب الأمر امللكي رقم م 3/وتاريخ 2003/7/31م.
مبلغ التغطية النقدية :ويعني �أي ح�ساب با�سم �صدارة مت فتحه مت�شي ًا مع اتفاقية الت�سهيالت التجارية بالدوالر الأمريكي لأغرا�ض �أن تقوم �صدارة بتقدمي
تغطية نقدية بخ�صو�ص خطاب االعتماد (وفق ما مت حتديد هذا م�صطلح يف اتفاقية الت�سهيالت التجارية بالدوالر الأمريكي).
ح�ساب متح�صالت احلوادث العر�ضية ونزع امللكية :يعني ح�سابا مفتوحا با�سم �صدارة يف لندن لأغرا�ض ا�ستالم متح�صالت احلوادث العر�ضية ونزع
امللكية.
متح�صالت احلوادث العر�ضية :تعني متح�صالت املطالبات مبوجب عقود الت�أمني املطلوبة التي ح�صلت عليها �صدارة فيما يتعلق باخل�سائر املادية �أو
الأ�ضرار ملجمع �صدارة ولكن با�ستثناء متح�صالت املطالبات مبوجب ت�أمني انقطاع العمل وقبل تاريخ اكتمال التو�سعة ذي العالقة ،متح�صالت املطالبات
مبوجب �أي بوال�ص ت�أمني مت احل�صول عليها من قبل �صدارة فيما يتعلق باخل�سائر املادية �أو الأ�ضرار ملرافق التو�سعة.
املحفزات :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  193من ن�شرة الإ�صدار هذه.
اتفاقيات توريد املحفزات �أو اتفاقيات توريد املحفزات مع طرف ثالث :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحتني  11و 370على التوايل من
ن�شرة الإ�صدار هذه.
 :CEOالرئي�س التنفيذي.
 :CFOاملدير املايل.
حملة ال�صكوك :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة (الغالف) من ن�شرة الإ�صدار هذه.
وكيل حملة ال�صكوك :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة (الغالف) من ن�شرة الإ�صدار هذه.
ال�صكوك تعني� :صكوك م�صدر ال�صكوك التي متثل ال�صكوك بالنموذج الوارد يف وكالة �إعالن ال�صكوك.
جمموعة ت�سليم الأ�صول الكيميائية  :1تعني كال من وحدات املعاجلة التالية:
(�أ)املحاليل امللحية.
(ب)الكلور القلوي.
(ج)حم�ض الهيدروكلوريك �إلى الكلور.
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جمموعة ت�سليم الأ�صول الكيميائية  :2املجموعة امل�سئولة عن �إنتاج حم�ض النرتيك ،DNT, MNB ،الفورماديهايد و .TDA
جمموعة ت�سليم الأ�صول الكيميائية  :3تعني املجموعة امل�س�ؤولة عن �إنتاج  EOو البولونيوم كمنتجات و�سيطة و ,BGE, EOA, EAالبنزين احلراري
لبوليوالت كمنتجات نهائية.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول يف اململكة للكلور القلوي :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول يف اململكة للكلور القلوي امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب
2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول يف اململكة للكلور القلوي :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول يف اململكة للكلور القلوي
التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك م�شاركو التمويل ذوي الأولوية ،من بني �أ�شياء
�أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول يف اململكة للكلور القلوي.
اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول يف اململكة للكلور القلوي :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول يف اململكة للكلور القلوي امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب
2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول يف اململكة للكلور القلوي :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة قبل القبول يف اململكة للكلور القلوي التي �سيتم
الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك م�شاركو التمويل ذوي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى،
بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول يف اململكة للكلور القلوي.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للكلور القلوي :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للكلور القلوي امل�ؤرخة يف 8
دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو الأوربية القاب�ضة.
اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول خارج اململكة للكلور القلوي :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة ما بعد القبول خارج اململكة للكلور
القلوي التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو الأوربية القاب�ضة ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك م�شاركو التمويل ذوي الأولوية ،من بني
�أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للكلور القلوي.
اتفاقية لرتخي�ص التقنية ملنتج الكلور القلوي :تعني االتفاقية لرتخي�ص التقنية ملنتج الكلور القلوي امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة و
داو الأوربية القاب�ضة فيما يخ�ص ترخي�ص منتج الكلور القلوي ملجمع �صدارة.
اتفاقية لرتخي�ص التقنية املبا�شرة ملنتج الكلور القلوي :تعني االتفاقية لرتخي�ص التقنية املبا�شرة ملنتج الكلور القلوي التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة
و داو الأوربية القاب�ضة ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك م�شاركو التمويل ذوي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق
باتفاقية لرتخي�ص التقنية ملنتج الكلور القلوي.
تاريخ الإقفال :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة (ب) من ن�شرة الإ�صدار هذه.
 :CMAIكيميكال ماركت �أ�سو�سييت�س �إنك�( ،شركة تابعة لـ .)IHS
 :COFACEتعني �شركة الت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية .Compagnie Française d›Assurance pour le Commerce Extérieur
الت�سهيالت املغطاة من قبل �شركة ت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية  :COFACEتعني ت�سهيالت القر�ض ذي �أجل املقومة بالدوالر املتاحة ل�صدارة
من قبل دائني الت�سهيل املغطى من قبل �شركة ت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية  COFACEبناء على �شروط اتفاقية الت�سهيل املغطى من قبل �شركة ت�أمني
الفرن�سية للتجارة اخلارجية .COFACE
اتفاقية الت�سهيالت املغطاة من قبل �شركة ت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية  :COFACEتعني اتفاقية ت�سهيالت القر�ض ب�أجل بالدوالر الأمريكي
امل�ؤرخة يف �أو بحدود تاريخ اتفاقية الأحكام العامة  GCTAواملربمة بني �صدارة ووكيل الت�سهيالت املغطاة من قبل �شركة ت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية
 COFACEودائني الت�سهيل املغطى من قبل �شركة ت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية  COFACEوتو�ضح �أحكام و�شروط اتفاقية الت�سهيل املغطى من قبل
�شركة ت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية .COFACE
دائنو الت�سهيل املغطى من قبل �شركة ت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية  :COFACEيعني:
(�أ)الدائنون الأوليون للت�سهيل املغطى من قبل �شركة ت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية .COFACE
(ب)�أي بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �صندوق �أمانة �أو �أي من�ش�أة �أخرى �أ�صبحت:
( )1دائنا ذا �أولوية طبقا للمادة ( 39التغريات يف مل�شاركني التمويل ذوي الأولوية) من اتفاقية الأحكام العامة .GCTA
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()2و�إذا انطبق ذلك ،دائنا من دائني الت�سهيل املغطى من قبل �شركة ت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية  COFACEمبوجب اتفاقية الت�سهيل
املغطى من قبل �شركة ت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية .COFACE
والذي مل يتوقف يف كل حالة عن كونه دائنا ذا �أولوية طبقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة �أو دائنا من دائني الت�سهيل املغطى من قبل �شركة ت�أمني
الفرن�سية للتجارة اخلارجية  COFACEمبوجب اتفاقية الت�سهيل املغطى من قبل �شركة ت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية .COFACE
امل�ؤجرون امل�شرتكون :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  6من ن�شرة الإ�صدار هذه.
الت�سهيالت البنكية التجارية :تعني:
(�أ)الت�سهيل التجاري بالدوالر.
(ب)الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي.
(ج)الت�سهيالت الإ�سالمية (خالفا لت�سهيل ال�صكوك).
(د)�أي ت�سهيالت �إ�ضافية (با�ستثناء ما كان �إلى احلد الذي يتم فيه توفري ذلك الت�سهيل من قبل �صندوق اال�ستثمارات العامة).
والتي يف كل حالة مل متول �أو ت�ؤمن �أو تدعم ائتمانيا من قبل وكالة ائتمان �صادرات وال ت�أخذ �شكل �سندات �أو �صكوك.
تاريخ الت�شغيل التجاري :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  164من ن�شرة الإ�صدار هذه.
مبلغ العمولة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  296من ن�شرة الإ�صدار هذه.
�سند العمولة :واحد �أو �أكرث من �سندات لأمر التي ي�ساوي مبلغها الإجمايل املبلغ الأق�صى للعمولة التي يقدر وكيل الت�سهيالت ذي ال�صلة على نحو معقول
احتمال ا�ستحقاقها خالل مدة الـ � 12شهرا املقبلة �أو فيما يتعلق باملبلغ الأويل وفقا لال�ستخدام املطلوب.
تاريخ �سداد العمولة :تعني فيما يخ�ص كل ت�سهيل ،كل  15يونيو و 15دي�سمرب يقع بعد تاريخ �أول ا�ستخدام ذلك الت�سهيل ولغاية و�شام ًال تاريخ ال�سداد الأول،
وكل تاريخ �سداد فيما بعد.
فرتة العمولة :تعني كل فرتة يتم حتديدها طبقا للمادة ( 1-14فرتات العمولة) من اتفاقية الأحكام العامة ،والتي بالرجوع �إليها يتم �إلغاء العمولة املرتتبة
على دفعة ما مقدمة �أو �أي مبلغ غري م�سدد.
االلتزام :يعني فيما يتعلق بالتايل:
(�أ)�أي ت�سهيل (خالف الت�سهيالت الإ�سالمية� ،أو الت�سهيل الأويل ل�صندوق اال�ستثمارات العامة �أو ت�سهيل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إن
وجدت)� .أو �أي ت�سهيل �إ�ضايف) املعنى املن�سوب لذلك امل�صطلح يف اتفاقية الت�سهيل ذات العالقة.
(ب)ت�سهيل ال�شراء :املعني املن�سوب لتعريف كل من :
"التزام ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي" يف اتفاقية وكالة ا�ستثمار ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
"التزام ت�سهيل ال�شراء بالدوالر الأمريكي" يف اتفاقية وكالة ا�ستثمار ت�سهيل ال�شراء بالدوالر االمريكي.
(ج)ت�سهيالت الوكالة :املعنى املن�سوب لتعريف "امل�شاركة" يف اتفاقية ت�سهيل الوكالة.
(د)ت�سهيل ال�صكوك :ومبوجب الدفعة املقدمة لت�سهيل ال�صكوك ،املبلغ الذي يتم االتفاق عليه عند �إ�صدار ال�صكوك ذات العالقة بني امل�شارك يف
ال�صكوك ذي العالقة و�صدارة واملدراء �أو مرتبي ال�صكوك ذات ال�صلة.
(هـ)ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة الأويل :املبلغ بالدوالر الذي �سيتاح من قبل �صندوق اال�ستثمارات العامة ح�سب املحدد يف اتفاقية ت�سهيل
�صندوق اال�ستثمارات العامةالأويل.
(و)ت�سهيل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إن وجدت) ،املبلغ بالريال ال�سعودي الذي �سيتم �إتاحته من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ح�سب املو�ضح يف اتفاقية ت�سهيل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي الأويل ذات العالقة.
(ز)ت�سهيل �إ�ضايف و�أي م�صطلح معادل مبوجب وح�سبما مت تعريفه يف اتفاقية الت�سهيل الإ�ضايف املتعلقة بذلك الت�سهيل الإ�ضايف (�أو �أي معنى �آخر يتم
االتفاق عليه بني �صدارة ووكيل الدائنني).
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جلنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية :تعني اللجنة امل�شكلة مبوجب الفقرة (�أ) من املادة  25من نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي م30/
وتاريخ 1424/6/2هـ (املوافق 31يوليو 2003م).
مقدم حتوط الب�ضائع/ال�سلع ،يعني �أي مقدم خدمات حتوط ال�سلع امل�سموح به يكون طرف ًا يف �أداة حتوط م�سموح بها تتعلق ب�أ�سعار ال�سلع وقد ان�ضم �إلى
اتفاقية الدائنني.
احداث التق�صري امل�شرتكة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  220من ن�شرة الإ�صدار هذه.
وثائق التمويل امل�شرتكة ،تعني:
(�أ)وثائق التمويل( ،عدا اتفاقية الأحكام العامة التكميلية ،واتفاقيات الت�سهيالت الأولية ،وكل اتفاقية حتوط ،و اتفاقية تعهد �صندوق اال�ستثمارات
العامة ،ال�سندات لأمر و�أي �سندات لأمر �صادرة وفقا لأي اتفاقية الت�سهيل الأولية� ،أي وثائق متويل �سندات ،وثائق التمويل الإ�سالمي ،و�أي من وثائق
دين التو�سعة ،و�أي وثائق دين ا�ستبدايل� .أي �أدوات دين نفقات ر�أ�س مالية �إ�ضافية� .أي وثائق دين تكميلي ،و�أي وثائق دين تكميلي م�سبق الأداء،
و�أي خطابات ر�سوم.
(ب)�أي اتفاقية �أو وثيقة �أخرى �أو وثيقة �أخرى متت ت�سميتها كـ "وثيقة متويل عامة" من قبل وكيل الدائنني مع املوافقة اخلطية امل�سبقة ل�صدارة.
اتفاقيات الأحكام العامة :تعني اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة  GCTAواتفاقية الأحكام العامة التكميلية .SCTA
اتفاقية  :Comonomersتعني اتفاقية  Comonomersالتي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة منت�سبة لداو.
منوذج  /منط توزيع ال�شركة :يعني النموذج املايل املخت�صر للم�شروع:
(�أ)جوهري ًا ح�سب النموذج املو�ضح يف امللحق �( 3صيغة منوذج توزيع ال�شركة) من اتفاقية احل�سابات.
(ب)والذي ،بناء على بع�ض الفر�ضيات ،تقدم توقعات مالية حل�ساب ن�سبة تغطية خدمة الدين الآجل لأغرا�ض اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .GCTA
ح�سبما يتم تعديلها �أو تنقيحها �أو ا�ستبدالها من حني لآخر طبقا لوثائق التمويل.
وثائق امللكية الفكرية لل�شركة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  146من ن�شرة الإ�صدار هذه.
املواد املوردة من قبل ال�شركة :تعني الأجهزة و�/أو املواد التي �سيتم توريدها مبوجب العقود التي مت الدخول فيها من قبل �صدارة �أو امل�شرتي املعني من قبلها
لتوريد الأجهزة و�/أو املواد املتعلقة باملرافق.
�ضمانات االكتمال :تعني �ضمانات االكتمال من قبل داو و�ضمان االكتمال من قبل �أرامكو ال�سعودية و�أي �ضمان اكتمال �سندات.
�ضامن االكتمال :يعني (�أ) �أرامكو ال�سعودية (،ب) داو و(ج) داو الأوربية القاب�ضة و(د) �ضامن اكتمال ال�سندات (�إن وجد).
التغطية ال�شاملة :يعني ال�ضمان �أو الت�أمني املقدم من قبل �أي من وكاالت ائتمان ال�صادرات والذي ي�شمل تغطية املخاطر ال�سيا�سية واملخاطر التجارية قبل
وبعد تاريخ اكتمال امل�شروع بالن�سبة لت�سهيل وكالة ائتمان ال�صادرات ذات ال�صلة.
ال�شروط :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة (الغالف) من ن�شرة الإ�صدار هذه.
اتفاقية الربط :تعني اتفاقية الربط التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة ومرافق.
عقود الإن�شاء :تعني (� )1أي اتفاقية هند�سية �أو اتفاقية �شراء �أو �إن�شاء مذكورة يف امللحق ( 16عقود الإن�شاء) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة GCTA

التي مت الدخول فيها بني �صدارة واملقاول ذي العالقة ،و(� )2أي اتفاقية �إن�شاء �أخرى ت�سمى كاتفاقية �إن�شاء ،من قبل وكيل الدائنني ،مبوافقة خطية م�سبقة
من �صدارة.
الطرف املقابل يف العقد :يعني �أي طرف مقابل مبوجب �أي م�ستند ذو عالقة.
مدة العقد :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  281من ن�شرة الإ�صدار هذه.
املقاول :يعني املقاول مبوجب عقد �إن�شاء ذي عالقة.
الطاقة املتعاقد عليها :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  163من ن�شرة الإ�صدار هذه.
الكمية املتعاقد عليها :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  167من ن�شرة الإ�صدار هذه.
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امل�ساهمة :تعني �إجمايل املتح�صالت الناجتة عن �إ�صدار ال�صكوك .
�أ�صول امل�ساهمة :تعني �أ�صول امل�ساهمة العينية بكل حقوق �صدارة ومزاياها وا�ستحقاقاتها مبوجب عقد ت�أجري الأر�ض ال�صناعية.
الدين امل�صاحب :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  242من ن�شرة الإ�صدار هذه.
مبلغ جتاوز التكلفة :يعني يف �أي وقت:
(�أ)املبلغ الذي فيه تكاليف امل�شروع ،خالفا لأي تكاليف �أخرى للم�شروع:
.1امل�شار �إليها يف الفقرة (ح) من تعريف "تكاليف امل�شروع" التي مل يتم دفعها �أو �إعادة �سدادها من قبل �صدارة ولي�ست م�ستحقة وواجبة الدفع من
قبل �صدارة ،مبا يف ذلك عن طريق التعوي�ض .
.2الذي ي�شكل �إعادة تعوي�ضات لل�سحوبات مبوجب خطابات االعتماد الواقعة �ضمن �إطار الفقرة (�( )8أ) من تعريف "الدين امل�سموح به".
 .3املمول من متح�صالت �أي دين م�سموح به م�شار �إليه يف الفقرة (�أ) ( )6من تعريف "الدين امل�سموح به".
�أن يتجاوز
(ب)جمموع التايل:
 .1املبلغ النقدي الذي مت امل�ساهمة به وااللتزامات املتاحة بخ�صو�صه.
.2املبلغ امل�سحوب والقائم مبوجب الدين ذي الأولوية (عدا �أي ديون م�صروفات ر�أ�س مالية �إ�ضافية� ،أو دين تكميلي م�سبق الأداء� ،أو دين تو�سعة).
.3املبلغ امل�سحوب �أو االئتمان املمنوح (ح�سبما يكون احلال) والقائم مبوجب الدين امل�سموح به مبوجب الفقرات�( أ) (�( ،)1أ) (�( ،)4أ) (،)5
(�أ) (�( ،)8أ) (� ،)9أو (�أ) ( )11من تعريف "الدين امل�سموح به" والذي مت تطبيقه يف �سداد تكاليف امل�شروع امل�شار لها يف الفقرة (ج) من
تعريف املديونية امل�سموح بها والذي مت ا�ستخدامه يف �سداد تكاليف امل�شروع امل�شار �إليها يف الفقرة (ج) من تعريف "تكاليف امل�شروع".
.4املبالغ املتاحة مبوجب:
(�أ)الدين ذي الأولوية (ولكن ي�ستثني دين التو�سعة قبل تاريخ اكتمال التو�سعة و دين امل�صروفات الر�أ�س مالية الإ�ضافية).
(ب) املديونية امل�سموح بها مبوجب الفقرات (�أ) (�( ،)1أ) (�( ،)4أ) (� ،)5أو (�أ) ( ،)8من ذلك التعريف ،يف كل حالة� ،إلى احلد الذي ميكن �أن
يتم ا�ستخدام تلك املديونية لتمويل تكاليف امل�شروع امل�شار لها يف الفقرة (ج) من تعريف "تكاليف امل�شروع" واملتوقع �أن ت�ستحق قبل تاريخ اكتمال
امل�شروع.
(ج) الدين امل�سموح به مبوجب الفقرات (�أ) (�)9أو (�أ) ( )11من ذلك التعريف.
.5الر�صيد املتبقي من :
.1ح�ساب متح�صالت احلوادث العر�ضية ونزع امللكية (�إلى احلد الذي ال يكون فيه الدفع امل�سبق مطلوب ًا دفعه لدائني الدين ذوي الأولوية).
.2ح�ساب الإيرادات اخلارجية ،ح�ساب الإيرادات املحلية ،ح�ساب امل�صروفات اخلارجي ،وح�ساب امل�صروفات املحلي (ويف كل حالة مع مراعاة
عدم ازدواجية القيود).
م�ساهمات جتاوز التكلفة :تعني �أي م�ساهمة يف مبالغ جتاوز التكلفة التي �سيقدمها كل �شريك ل�صدارة قبل تاريخ �إنهاء جتاوز التكلفة وذلك بناء على وطبقا
لأحكام و�شروط اتفاقية تعهد ال�شريك/امل�ساهم.
تاريخ �إنهاء جتاوز التكلفة :يعني التواريخ التالية �أيها يقع �أوال:
(�أ)تاريخ اكتمال امل�شروع.
(ب)تاريخ اكتمال امل�شروع امل�ضمون.
(ج)تقدمي مطالبة مبوجب �أي �ضمان اكتمال فيما يخ�ص �أي مبالغ م�ستعجلة.
(د)تاريخ الإيفاء النهائي.
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(هـ)وقوع حادثة �سداد م�سبق �إلزامي يف ظروف يتطلب فيها �سداد كل الدين ذي الأولوية م�سبق ًا.
(و)اتخاذ الدائنني ذوي الأولوية قرارا طبقا التفاقية الدائنني تعجيل �أي دين ذي �أولوية �أو التنفيذ على �أي �ضمانات موجودة وهم يت�صرفون وفق ًا
التفاقية الدائنني.
تعهد التكلفة :تعهد التكاليف امل�ؤرخ يف �أو قبل تاريخ الإقفال واملربم من قبل �صدارة مل�صلحة امل�صدر.
الأطراف املقابلة :تعني �أي طرف مقابل يف �أي عقد وحيثما انطبق ذلك ،ال�ضامن.
امل�ستفيدون من �ضمان الدائنني:
(�أ)كل دائن �أويل ذي �أولوية.
(ب)كل دائن ا�ستبدايل (�إن وجد) ولكن با�ستثناء الدائنني اال�ستبداليني الذين يقومون ب�إعادة التمويل �أو ا�ستبدال �أي دين تو�سعة.
(ج)كل دائن تكميلي (�إن وجد).
(د)كل مقدم حتوط م�سموح به (�إن وجد).
يف كل حالة  ،فيما يتعلق بالدين ذي الأولوية الذي ال ي�أخذ �شكل �سندات �أو �صكوك.
اختبار موثوقية الدائنني :يعني اختبارات الثقة ذات ال�صلة املو�ضحة يف امللحق ( 2اختبار موثوقية الدائنني) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة GCTA

واملوجزة يف الق�سم  11من التقرير الفني امللحق بن�شرة الإ�صدار هذه.

عجز خام بريوك�سيد الهيدروجني  :HPح�سب املعنى املن�سوب �إلى هذا امل�صطلح يف ال�صفحة  161من ن�شرة الإ�صدار هذه.
موا�صفات خام  :HPح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  160من ن�شرة الإ�صدار هذه.
اتفاقية توريد خام بريوك�سيد الهيدروجني  :HPتعني اتفاقية توريد خام بريوك�سيد الهيدروجني  HPالتي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة HP

ح�ساب خدمة الدين :يعني ح�سابا يتم فتحه با�سم �صدارة يف لندن لدى بنك احل�ساب اخلارجي لأغرا�ض �إيداع مبالغ مطلوبة من قبل �صدارة لتقدمي دفعات
خلدمة الدين.
الر�صيد املطلوب خلدمة الدين :يعني كما يف �أي تاريخ املبلغ الذي ي�ساوي جمموع (دون ازدواجية احل�ساب):
(�أ)منتجات (�س) و (�ص) زائد.
(ب)(ز).
حيث �إن:

�أو ًال�( :س) هو حا�صل ق�سمة ما يلي:
(�أ)عدد الأيام منذ تاريخ ال�سداد الأخري (�أو� ،إذا مل يكن هناك تاريخ �سداد �سابق ،منذ تاريخ اكتمال امل�شروع).

مق�سومة على:.
عدد الأيام بني:
(ب) تاريخ ال�سداد الأخري (�أو ،يف حال مل يكن هناك تاريخ �سداد �سابق ،تاريخ اكتمال امل�شروع) ،وتاريخ ال�سداد املقبل.

ثاني ًا�( :ص) هو جمموع (دون ازدواجية احل�ساب) التايل:
(�أ) خدمة الدين املجدولة (مبا يف ذلك �أ�صل الدين والعمولة والعالوات والر�سوم مع ا�ستبعاد وتفادي ًا لل�شك �أي مبلغ �أ�صلي م�ؤجل �أو دفع مقدم ملبلغ
�أ�صلي) امل�ستحقة مبوجب �سندات متويل ذات �أولوية ( )Senior Financining Instrumentيف تاريخ �إعادة الدفع التايل زائد ًا �أي مبالغ م�ستحقة
من �صدارة مبوجب �أي اتفاقية حتوط م�سموح بها يتم �إبرامها من قبل �صدارة والتي متثل ترتيبات حتوط متويل م�سموح بها �أثناء فرتة �إعادة
الت�سديد ذات ال�صلة (عدا �أي دفعة متعلقة ب�إنهاء ترتيب حتوط مايل م�سموح بها) ناق�ص ًا:
(ب) �أي مبالغ واجبة الدفع ل�صدارة �أثناء تلك الفرتة وفق ًا لأي ترتيب حتوط مايل م�سموح به:
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مع ا�ستبعاد يف كل حالة:
(� )1أي مدفوعات فيما يتعلق ب�أي دين تو�سعة للمدة التي ي�ستفيد فيها دائنو التو�سعة من �أي �ضمان الكتمال التو�سعة ،غري ما كان ،ح�سب االقت�ضاء،
لأغرا�ض حتديد الر�صيد املطلوب يف تاريخ اكتمال التو�سعة ،الذي يفرت�ض �أن يتم فيه الإفراج عن �ضمان اكتمال التو�سعة.
(� )2أي ر�سوم ت�أمني �إ�سالمي و�صيانة (�أو �أي احتياطي متعلق بالر�سوم املذكورة) �أثناء تلك الفرتة.
ثالث ًا" :ز" ي�ساوي املبلغ الأ�صلي وامل�ستحق والواجب الدفع يف تاريخ �إعادة الت�سديد التايل.
ح�ساب احتياطي خدمة الدين :يعني �أي ح�ساب يتم فتحه با�سم �صدارة يف لندن لدى بنك احل�ساب اخلارجي لأغرا�ض �إيداع مبالغ مطلوبة من قبل �صدارة
كمبالغ احتياطية قد تكون مطلوبة لتقدمي دفعات خلدمة الدين.
ن�سبة الدين �إلى حقوق امللكية :تعني يف �أي وقت ن�سبة:
(�أ)جمموع (دون ازدواجية االحت�ساب) ( )1املبالغ الأ�صلية القائمة فيما يتعلق بـ (�أ) الدين ذي الأولوية و�أي مديونية تكميلية و�أي مديونية ا�ستبدالية
متكبدة فيما يتعلق بالنقطة (�أ) �أعاله ،و( )2مبلغ �أي خطاب اعتماد �صادر (ولكن غري م�سحوب) يحل حمل كامل� ،أو �أي ن�سبة من ،الر�صيد
املطلوب يف احل�ساب االحتياطي لتغطية خدمة الدين .DSRA
�إلى:

(ب)جمموع مبلغ حقوق امللكية.
قرار :يعني �أي قرار �أو موافقة �أو قبول �أو حكم �أو ح�ساب� ،أو اعتماد� ،أو قبول� ،إجراء �أو ت�أكيد� ،أو ما ي�شابه ذلك ،يكون �إعطاءها مطلوب ًا من �أجل:
(�أ)ال�سماح باتخاذ �إجراء معني وفق ًا لأحكام وثائق التمويل.
(ب)لت�صحيح� ،أو ال�سماح بالإعفاء مبتطلب معني من �أي حكم من �أحكام وثائق التمويل.
�إعالن الوكالة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة (الغالف) من ن�شرة الإ�صدار هذه.
موجودات احتياطي خم�ص�ص :ح�سب املعنى املن�سوب �إلى هذا امل�صطلح يف ال�صفحة  204من ن�شرة الإ�صدار هذه.
�إخالل/تق�صري :يعني �أي حادثة تق�صري �أو حادثة تق�صري حمتمل.
الدائن ذو الأولوية (املخل/املق�صر) :يعني �أي دائن ذو �أولوية قد قام مبا يلي :
(�أ)�أخفق يف متويل �أي جزء من دينه ذي الأولوية خالل ثالثة �أيام عمل من التاريخ املطلوب �أن يقوم فيه بالتمويل مبوجب وثائق التمويل.
(ب)�أبلغ �صدارة �أو وكيل الدائنني �أو �أي دائن ذي الأولوية معني خطيا �أنه ال ينوي االلتزام ب�أي من التزاماته التمويلية مبوجب وثائق التمويل.
(ج)�أ�صبح خا�ضع ًا لأي �إجراء متعلق بالإفال�س �أو الإع�سار �أو مت تعيني مدير �أو حار�س ق�ضائي �أو �أمني �أو �أي م�س�ؤول م�شابه على �أ�صوله� ،أو قام باملوافقة
على �أو �أذعن لأي �إجراءات مما ذكر �أو تعيني من هذا القبيل �أو كان لديه �شركة �أ ّم �أ�صبحت عر�ضة لإجراءات الإفال�س �أو �إجراءات الإع�سار،
�أو �أنها خ�ضعت لتعيني مدير �أو حار�س ق�ضائي �أو �أمني �أو �أي م�س�ؤول م�شابه ،و �أنها قامت باملوافقة على �أو �أذعنت لأي �إجراءات �أو تعيني من هذا
القبيل.
ما مل :
()1يكن �إخفاقه يف ال�سداد يف حالة الفقرة (�أ) �أعاله ،عائدا لأحد الأمور التالية:
�أ -خط�أ �إداري �أو فني.
ب -حادثة انقطاع.
ويف كل حالة مت الدفع خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ اال�ستحقاق.
�أو:
()2يف حالة الفقرتني (�أ) و (ب) �أعاله �إذا كان الدائن ذو الأولوية ينازع بح�سن نية (�أو �إلى احلد الذي تقرر ذلك النزاع ل�صالح الدائن ذي الأولوية،
قد نازع بح�سن نية) ما �إذا كان ملزما تعاقديا ب�سداد الدفعة ذات العالقة.
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الت�سهيل القابل للت�أجيل :يعني (�أ) كل ت�سهيل �أويل (خالف ت�سهيل وكالة ائتمان �صادرات و ت�سهيل ال�سندات وت�سهيل ال�صكوك) و (ب) كل ت�سهيل �إ�ضايف
يكون طبقا ل�شروطه قاب ًال للت�أجيل.
املبلغ الأ�صلي امل�ؤجل :املبلغ الأ�صلي املتعلق ب�أي ت�سهيل قابل للت�أجيل الذي يجوز ل�صدارة ت�أجيل �سداده مبوجب وطبقا ل�شروط و�أحكام اتفاقية الت�سهيل
ذات العالقة.
داو الأوربية/داو الأوربية القاب�ضة (� :)DEHشركة داو الأوربية القاب�ضة بي يف  ،وهي �شركة خا�صة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست مبوجب القوانني
الهولندية ،وهي �شركة تابعة غري مبا�شرة مملوكة بالكامل ل�شركة داو.
�ضمان الت�سهيل اجل�سري حلقوق امللكية من داو الأوربية القاب�ضة :يعني �أي �ضمان غري القابل للنق�ض وغري امل�شروط �صادر من داو الأوربية القاب�ضة
فيما يتعلق بالتزامات الدفع من �صدارة بخ�صو�ص املبالغ املدفوعة مقدم ًا مبوجب الت�سهيل اجل�سري حلقوق امللكية من داو.
�ضمان االكتمال الرئي�سي  /الأ�سا�سي /الأويل من داو الأوربية القاب�ضة :يعني �ضمان االكتمال الرئي�سي من داو الأوربية القاب�ضة بتاريخ �أو قبل تاريخ
الإقفال بني داو الأروربية القاب�ضة و�أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي.
فرتة الت�أخري :يعني �أول فرتة ت�أخري وبعد ذلك كل فرتة من و�شام ًال تاريخ دفع فرتة الت�أخري� ،إلى وغري �شامل تاريخ دفع فرتة الت�أخري التايل  ،وتنتهي فرتة
الت�أخري الأخرية يف (�أ) تاريخ بدء الإيجار �أو (ب) �إنهاء اتفاقية ال�شراء� ،أيهما يقع �أوال.
تاريخ دفع فرتة الت�أخري :يعني يف حاالت عدم ح�صول الت�سليم يف �أو قبل تاريخ االكتمال امل�ستهدف ،تاريخ فرتة الت�أخري الأولى وكل  15يونيو و  15دي�سمرب
الحقا لذلك ،ب�شرط �أنه �إذا مل يكن ذلك اليوم يوم عمل ف�سوف يقع تاريخ دفع فرتة الت�أخري ذو العالقة يف اليوم التايل الذي يكون يوم عمل من نف�س ال�شهر
التقوميي (يف حالة وجوده) �أو يوم العمل ال�سابق (يف حالة عدم وجوده).
تعوي�ض الت�سليم املت�أخر :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  278من ن�شرة الإ�صدار هذه.
تاريخ �أول �سداد مت�أخر :املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  64من ن�شرة الإ�صدار هذه.
املندوب :يعني �أي �شخ�ص متتلك فيه داو م�صلحة اقت�صادية ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،وتفو�ضه داو �أو تتعاقد معه من الباطن لأداء التزاماتها
مبوجب اتفاقيات ت�سويق ونقل املنتجات .PMLA
الت�سليم :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  277من ن�شرة الإ�صدار هذه.
وحدات امل�شتقات :تعني وحدات امل�شتقات والوحدات املرتبطة يف �أ�سفل التيار املخ�ص�صة ل�صناعة منتجات امل�شتقات الكيميائية.
الطرف امل�صوت امل�س ّمى :كل وكيل �إداري مت�صرف من �أجل وبالنيابة عن جمموعة دائنني ذوي �أولوية على �أنه لأغرا�ض امللحق (( )3الإجراءات التنفيذية)
من اتفاقية الدائنني :يف �سياق االقرتاحات التخاذ �إجراء تنفيذي مما يلي:
(�أ)�إجراء تنفيذي نتيجة وقوع حادث تق�صري م�شرتك ،ويعني كل وكيل �إداري طرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ولكن با�ستثناء �أي �أمني �سندات
�أو �أي م�شارك يف ال�صكوك.
(ب) �إجراء تنفيذي نتيجة وقوع حادث تق�صري حمدد ،ويعني كل وكيل �إداري طرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة وامل�شارك ذي ال�صلة يف
ال�صكوك (مت�صرفا بوا�سطة وكيل حملة ال�صكوك ذي ال�صلة عن ونيابة عن حملة ال�صكوك ذوي ال�صلة على النحو املن�صو�ص عليه يف �إعالن
الوكالة ذي ال�صلة) ،ولكن با�ستثناء �أي مدير �سندات.
(ج) �إجراء تنفيذي نتيجة وقوع حادث تق�صري متعلق بال�سندات ،وهذا يعني مدير ال�سندات ذي ال�صلة (عن ونيابة عن حملة ال�سندات ذوي ال�صلة يف
�إعالن الوكالة ذي ال�صلة) مبوجب عقد ال�سندات ذي ال�صلة.
(د)�إجراء تنفيذي نتيجة وقوع حادث تق�صري متعلق بال�صكوك ،ويعني امل�شارك ذي ال�صلة يف ال�صكوك (مت�صرفا بوا�سطة وكيل حملة ال�صكوك ذي
ال�صلة عن ونيابة عن حملة ال�صكوك ذوي ال�صلة على النحو املن�صو�ص عليه يف �إقرار الوكالة ذي ال�صلة).
(هـ) �إجراء تنفيذي نتيجة وقوع حادث تق�صري متعلق بالت�سهيالت الفردية ،ويعني وكيل الت�سهيالت ذي ال�صلة �أو امل�شارك يف ال�صكوك (مت�صرفا
بوا�سطة وكيل حملة ال�صكوك ذي ال�صلة عن ونيابة عن حملة ال�صكوك ذوي ال�صلة).
(و)�إجراء تنفيذي نتيجة وقوع حادث تق�صري تكميلي ،ويعني كل وكيل ت�سهيالت ميثل �أي م�شارك ذي �أولوية ذي �صلة يف التمويل (ح�سب تعريف هذا
امل�صطلح بو�ضوح يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة).
(ز)�إجراء تنفيذي خا�ص بال�ضمان ،ويعني كل وكيل �إداري ممث ًال للم�ستفيدين من ال�ضمان.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

يف كل حالة ،من �أجل وبالنيابة عن جمموعة الدائنني ذوي الأولوية.
 :DETAتعني دايثيليرتيامني Diethylenetriamine

اتفاقية ثنائي النيرتوتولوين الهند�سية :تعني اتفاقية ثنائي النيرتوتولوين الهند�سية امل�ؤرخة يف � 28أكتوبر  2008واملربمة بني �شركة ارامكو �أوفر �سيز
بي يف ،داو الأوربية وجوزيف ماي�سرن واملتنازل عنها من قبل �شركة �أرامكو �أوفر �سيز بي يف و�شركة داو الأوربية �إلى �صدارة.
اتفاقية نقل تقنية الثنائي النيرتوتولوين :تعني اتفاقية نقل تقنية الثنائي النيرتوتولوين امل�ؤرخة يف � 28أكتوبر  2008واملربمة بني �شركة ارامكو �أوفر
�سيز ر بي يف  ،داو الأوربية القاب�ضة وجوزيف مي�سرن واملتنازل عنها من قبل �أرامكو �أوفر �سيز بي يف و�شركة داو الأوربية القاب�ضة �إلى �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية الثنائي النيرتوتولوين :تعني االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية الثنائي النيرتوتولوين والتي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة
وجوزيف مي�سرن ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق
باتفاقية نقل تقنية الثنائي النيرتوتولوين.
االتفاقيات املبا�شرة :تعني:

(�أ)كل اتفاقية مبا�شرة لرتخي�ص التقنية مع داو.
(ب)كل اتفاقية مبا�شرة للخدمات الفنية لداو.
(ج)كل اتفاقية مبا�شرة لتوريد املحفزات مع داو.
(د)اتفاقية داو املبا�شرة لنظم و�أدوات الت�شغيل.
(هـ)كل اتفاقية مبا�شرة لنقل التقنية مع طرف ثالث.
(و)كل اتفاقية مبا�شرة لت�سويق ونقل املنتجات مع داو.
(ز)كل اتفاقية مبا�شرة مع طرف ثالث لتوريد املواد.
(ح)االتفاقية الإطارية املبا�شرة لعقد الأمتتة الرئي�سيي .MACFA
(ط)كل اتفاقية مبا�شرة لإعارة موظفني.
(ي)كل اتفاقية مبا�شرة لتوريد املحفزات مع �أطراف �أخرى.
(ك)�أي اتفاقية مبا�شرة تتعلق ب�أي من وثائق امل�شروع الرئي�سية مت الدخول فيها من قبل �صدارة طبقا التفاقية الأحكام العامة ال�شاملة  GCTAبعد
تاريخ التوقيع جوهري ًا ح�سب النموذج املرفق يف امللحق ( 9النموذج ال�شكلي لالتفاقية املبا�شرة) �أو بخالف ذلك ح�سب ال�شكل وامل�ضمون املر�ضي
لوكيل الدائنني (الذي يت�صرف ب�شكل معقول).
التدفق النقدي املتاح  /املتوفراملخ�صوم :يعني فيما يخ�ص �أي تاريخ ح�ساب ن�سبة تغطية عمر القر�ض  ،LLCRالتدفق النقدي املتاح املتوقع يف حالة
التوقعات البنكية ال�سائد �آنذاك والذي �ست�ستلمه �صدارة.
(�أ)يف فرتة تغطية عمر القر�ض  LLCRويتم خ�صمه ب�أثر رجعي حتى تاريخ احت�ساب ن�سبة  LLCRاملذكورة ب�سعر متو�سط العمولة املوزون للدين ذي
الأولوية حم�سوبا بعد �إنفاذ �أي اتفاقيات حتوط م�سموح بها فيما يتعلق بن�سب العموالت.
(ب)على افرتا�ض �أن �أي خطاب ائتمان يتم �إ�صداره مبوجب ت�سهيل خطاب الإئتمان يتم �سحبه بالكامل يف اليوم الأول من فرتة تغطية عمر القر�ض
� LLCRإلى احلد املتوفر حينذاك ،ويتم �سداده خالل العمر الزمني املتبقي ووفقا جلدول ال�سداد لت�سهيالت خطاب االئتمان املو�ضح يف اتفاقية
الت�سهيالت التجارية بالدوالر.
النزاع :يعني نزاع ًا ين�ش�أ مبوجب �أو ب�سبب �أو فيما يتعلق باتفاقية الأحكام العامة العامة ال�شاملة .GCTA
حادثة انقطاع :تعني �أيا �أو ك ًال من احلالتني التاليتني:
(�أ)انقطاع كبري يف �أنظمة الدفع �أو االت�صاالت �أو يف الأ�سواق املالية املطلوب منها ،يف كل حالة� ،أن تكون عاملة من �أجل �سداد الدفعات فيما يتعلق
بالدين ذي الأولوية (�أو خالفا لذلك من �أجل تنفيذ ال�صفقات املت�صورة يف وثائق التمويل) والذي ال ترجع �أ�سبابه لأي من �أطراف وثائق التمويل
وكانت خارجة عن �سيطرتهم.
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(ب)وقوع �أي حادثة �أخرى ت�ؤدي �إلى انقطاع (ذي طبيعة فنية �أو مرتبط بالأنظمة) يف اخلزينة �أو عمليات الدفع لدى �أي طرف يف وثائق التمويل مينع
ذلك الطرف� ،أو �أي طرف �آخر يف وثائق التمويل ،من القيام ب�أي من التايل:
.1من تنفيذ التزامات الدفع املرتتبة عليه مبوجب وثائق التمويل.
.2من االت�صال مع الأطراف الأخرى يف وثائق التمويل طبقا ل�شروط وثائق التمويل.
والتي ،يف �أي من احلالتني �أعاله ،مل يتم الت�سبب بها من قبل ،وخارجة عن �سيطرة الطرف الذي تعر�ض لالنقطاع يف عملياته.
ربح امل�شاركة القابل للتوزيع :يعني بالن�سبة للفرتة املحا�سبية ذات العالقة (وطبقا للبند ( 2-4امل�شاركة) من اتفاقية امل�شاركة)� ،إيرادات امل�شاركة.
تاريخ التوزيع :تاريخ التوزيع الأول وكل  15يونيو و  15دي�سمرب بعد ذلك �إلى حني و�شام ًال تاريخ التوزيع النهائي ،وي�شرتط يف كل حالة �أنه �إذا كان ذلك
التاريخ لي�س بيوم عمل ،ف�سيقع تاريخ التوزيع ذو ال�صلة يف اليوم التايل الذي يكون يوم عمل يف ال�شهر التقوميي نف�سه (�إن وجد) �أو يوم العمل ال�سابق (�إن
مل يوجد).
اختبار ن�سبة التوزيع :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  253من ن�شرة الإ�صدار هذه.
التوزيعات :تعني:
(�أ)�أي �أرباح �أو �أعباء �أو ر�سوم �أو �أي توزيعات �أخرى على �أو فيما يتعلق بر�أ�س مال �صدارة.
(ب)�أي ا�سرتداد �أو تخفي�ض �أو �إعادة �شراء �أو �إعادة �سداد لر�أ�س املال ال�سهمي �أو عالوة الأ�سهم �أو �أي احتياطي ر�أ�س مايل �آخر.
(ج)�أي �إعادة �سداد ملبلغ �أ�صلي� ،أو دفع عمولة �أو دفع �أي مبالغ �أخرى فيما يخ�ص قرو�ض ال�شركاء/امل�ساهمني الثانوية �أو �أي قرو�ض �أخرى ت�شكل حقوق
ملكية (ولكن با�ستثناء �أي ت�سهيالت ج�سرية حلقوق امللكية).
(د) �أي توزيعات �أو ر ّد �أو �إعادة دفع �أو دفع لأي مبالغ فيما يخ�ص �أي تعوي�ضات �أو �أي التزامات �أخرى تقع على �صدارة فيما يخ�ص �أي من �ضمانات
االكتمال.
(هـ)�أي توزيعات �أخرى فيما يخ�ص� ،أو دفعات على ح�ساب ،حقوق امللكية.
�سواء كان ذلك نقدا� ،أو ملك ًا �أو عينيا ،لن تعترب �أي دفعة لأي دائن من م�ساهمي الت�سهيالت ذات الأولوية م�ستحقة وواجبة الدفع مبوجب �شروط ت�سهيالت
امل�ساهمني ذات الأولوية ،على �أنها متثل توزيعا.
ح�ساب التوزيعات :يعني ح�ساب يتم فتحه با�سم �صدارة يف اململكة لدى بنك احل�ساب املحلي لأغرا�ض �إيداع مبالغ طبقا لوثائق التمويل والتي ،ح�سب اختيار
�صدارة ،تكون قابلة التوزيع لل�شركاء/للم�ساهمني.
بوليولز عديدة الهيدروك�سيل  DMCيعني نوعا من ترخي�ص تقنية داو.
 :DNTتعني ثنائي النيرتوتولوين.
الت�سهيالت التجارية بالدوالر :يعني ت�سهيل القر�ض التجاري ذو الأجل املقوم بالدوالر وت�سهيل خطابات االعتماد التي يتم توفريها ل�صدارة من قبل دائني
الت�سهيالت التجارية بالدوالر مبوجب �شروط و�أحكام اتفاقية الت�سهيالت التجارية بالدوالر.
وكيل الت�سهيالت التجارية بالدوالر االمريكي :يعني وكيل الت�سهيالت نيابة عن ولأجل دائني الت�سهيالت التجارية بالدوالر ،وح�سب املطابق ،البنك
امل�صدر للت�سهيالت التجارية بالدوالر االمريكي.
اتفاقية الت�سهيالت التجارية بالدوالر :تعني القر�ض التجاري ذا الأجل املقوم بالدوالر وت�سهيل خطابات االعتماد الذي �سيتم الدخول فيه يف �أو يف حدود
تاريخ التوقيع الثاين بني �صدارة ،ووكيل الدائنني ،ووكيل الت�سهيالت التجارية بالدوالر ودائني الت�سهيالت التجارية بالدوالر والتي تو�ضح الأحكام وال�شروط
املتعلقة بالت�سهيالت التجارية بالدوالر.
دائنو الت�سهيالت التجارية بالدوالر :يعني:
(�أ)الدائنني الأوليني للت�سهيالت التجارية بالدوالر الأمريكي.
(ب)�أي بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �صندوق �أمانة �أو �أي من�ش�أة �أخرى �أ�صبحت دائنا ذا �أولوية طبقا للفقرة ( 39التغريات يف م�شاركي التمويل ذوي
الأولوية) من اتفاقية الأحكام العامة ،و�إذا انطبق دائن ًا من دائني الت�سهيالت التجارية بالدوالر الأمريكي مبوجب اتفاقية الت�سهيالت التجارية
بالدوالر وفق ًا التفاقية الت�سهيل التجاري بالدوالر.
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وي�ستثنى من ذلك كل حالة توقف ذلك ال�شخ�ص عن كونه دائنا ذا �أولوية طبقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة �أو دائن ًا من دائني الت�سهيالت
التجارية بالدوالر طبقا ل�شروط و�أحكام اتفاقية الت�سهيالت التجارية بالدوالر.
اتفاقية ت�سهيل ال�شراء بالدوالر الأمريكي ،تعني اتفاقية ت�سهيل ال�شراء بالدوالر التي �سيتم �إبرامها يف �أو حول تاريخ التوقيع الثاين بني �صدارة ووكيل
الدائنني ووكيل ت�سهيالت ال�شراء بالدوالر ووكيل �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء.
ت�سهيل ال�شراء بالدوالر الأمريكي :يعني ترتيبات التمويل املتاحة ل�صدارة مبوجب وثائق ت�سهيل ال�شراء بالدوالر االمريكي.
وكيل ت�سهيل ال�شراء بالدوالر الأمريكي :تعني وكيل الت�سهيل مل�صلحة وبالنيابة عن امل�شاركني يف ت�سهيل ال�شراء بالدوالر.
وثائق ت�سهيل ال�شراء بالدوالر :تعني:
(�أ)اتفاقية �إجارة ت�سهيل ال�شراء بالدوالر الأمريكي .
(ب)اتفاقية وكالة اال�ستثمار لت�سهيل ال�شراء بالدوالر الأمريكي.
(ج)اتفاقية �شراء الت�سهيل بالدوالر الأمريكي.
(د) تعهد ال�شراء لت�سهيل ال�شراء بالدوالر الأمريكي.
(هـ)تعهد بيع ت�سهيل ال�شراء بالدوالر الأمريكي.
(و)اتفاقية وكالة خدمة لت�سهيل ال�شراء بالدوالر .
(ز)تعهد البيع لت�سهيل ال�شراء بالدوالر.
(ح)اتفاقية متويل وكيل �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء.
(ط)�أي اتفاقية �أخرى �أو م�ستند �آخر متت ت�سميته على هذا الأ�سا�س من قبل وكيل ت�سهيالت ال�شراء ووكيل الدائنني و�صدارة.
اتفاقية الإجارة لت�سهيل ال�شراء بالدوالر :تعني اتفاقية الإجارة لت�سهيل ال�شراء بالدوالر التي �سيتم �إبرامها يف �أو يف حوايل تاريخ التوقيع الثاين واملربمة
بني وكيل �أ�صول ت�سهيل ال�شراء ،و�صدارة ووكيل الدائنني ووكيل ت�سهيالت ال�شراء بالدوالر االمريكي.
اتفاقية وكالة ا�ستثمار ت�سهيل ال�شراء بالدوالر :تعني اتفاقية وكالة ا�ستثمار ت�سهيالت ال�شراء امل�ؤرخة يف �أو تاريخ التوقيع الثاين ،واملربمة بني �صدارة
ووكيل الدائنني ووكيل ت�سهيالت ال�شراء بالدوالر ووكيل �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء وم�ساهمي �أمني �أ�صول ت�سهيل ال�شراء وم�شاركي ت�سهيل ال�شراء بالدوالر
االمريكي.
امل�شاركون يف  /م�شاركو ت�سهيل ال�شراء بالدوالر :يعني:
(�أ)امل�شاركني الأوليني يف ت�سهيل ال�شراء بالدوالر الأمريكي.
(ب)�أي بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �صندوق �أمانة �أو �أي من�ش�أة �أخرى �أ�صبحت دائنا ذا �أولوية طبقا للفقرة ( 39التغريات يف م�شاركي التمويالت ذي
الأولوية) من اتفاقية الأحكام العامة �أو م�شارك ًا من م�شاركي ت�سهيل ال�شراء بالدوالر مبوجب اتفاقية وكالة ا�ستثمار ت�سهيالت ال�شراء بالدوالر.
�إال �إذا يف كل حالة توقف ذلك ال�شخ�ص عن كونه دائنا ذا �أولوية طبقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة �أو م�شارك ًا من م�شاركي ت�سهيل ال�شراء بالدوالر طبقا
ل�شروط و�أحكام اتفاقية وكالة ا�ستثمار ت�سهيل ال�شراء بالدوالر الأمريكي.
تعهد ال�شراء لت�سهيل ال�شراء بالدوالر :يعني تعهد �شراء لت�سهيل ال�شراء الذي �سيتم الدخول فيها يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الثاين واملقدم من قبل �صدارة
ل�صالح وكيل الدائنني ووكيل ت�سهيل ال�شراء بالدوالر ووكيل �أ�صول ت�سهيل ال�شراء.
تعهد البيع لت�سهيل ال�شراء بالدوالر :يعني تعهد بيع لت�سهيل ال�شراء املراد ابرامه يف تاريخ التوقيع الثاين واملقدم من وكيل ت�سهيل ال�شراء بالدوالر ووكيل
�أ�صول ت�سهيل ال�شراء ل�صالح �صدارة.
اتفاقية وكالة خدمة  /خدمات لت�سهيل ال�شراء بالدوالر :تعني اتفاقية وكالة خدمات لت�سهيل ال�شراء املزمع �إبرامها يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الثاين
املربمة بني �صدارة ووكيل الدائنني ووكيل ت�سهيل ال�شراء بالدوالر ووكيل �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء.
ت�سهيل الوكالة بالدوالر :تعني الرتتيبات التمويلية املقومة بالدوالر واملتاحة ل�صدارة من قبل م�شاركي ت�سهيل الوكالة بالدوالر مبوجب وثائق ت�سهيل الوكالة.
وكيل ت�سهيل الوكالة بالدوالر :تعني وكيل الت�سهيل مل�صلحة وبالنيابة عن امل�شاركني يف ت�سهيل الوكالة بالدوالر االمريكي.
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م�شاركو ت�سهيل الوكالة بالدوالر :يعني
(�أ)امل�شاركني الأ�صليني يف ت�سهيل الوكالة بالدوالر الأمريكي.
(ب)�أي بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �صندوق �أمانة �أو �أي من�ش�أة �أخرى �أ�صبحت دائنا ذا �أولوية �أو م�شاركا من م�شاركي ت�سهيل الوكالة بالدوالر مبوجب
اتفاقية امل�شاركة يف �أ�صول ت�سهيل الوكالة.
والذي ،يف كل حالة مل يتوقف عن كونه دائنا ذا �أولوية طبقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة �أو م�شاركا يف ت�سهيل الوكالة بالدوالر طبقا ل�شروط و�أحكام
اتفاقية الوكالة.
الدوالر �أو الدوالر الأمريكي :يعني العملة الر�سمية للواليات املتحدة الأمريكية.
داو تعني �شركة داو كيميكال ،وهي �شركة ت�أ�س�ست مبوجب �أنظمة قوانني والية ديالوير بالواليات املتحدة الأمريكية.
اتفاقية داو املبا�شرة لتوريد املحفزات  /االتفاقية املبا�شرة لتوريد املحفزات لداو  /مع داو :تعني:
(�أ)االتفاقية املبا�شرة لتوريد حمفزات حملول البوليثيلني.
(ب)االتفاقية املبا�شرة لتوريد حمفزات .HPPO Epoxidation
(ج)االتفاقية املبا�شرة لتوريد حمفزات �أمينات الإيثيلني.
(د)االتفاقية املبا�شرة لتوريد حمفزات .200 METEOR™ Ethylene Oxide
(هـ)االتفاقية املبا�شرة لتوريد حمفزات البوليوالت معدنية مزدوجة ال�سيانيد (.)DMA
(و)االتفاقية املبا�شرة لتوريد حمفزات حملول املطاط �صناعي.
�ضمانات االكتمال من (قبل) داو :تعني:
(�أ)�ضمان االكتمال الرئي�سي من داو الأوربية القاب�ضة.
(ب)�ضمان االكتمال الثانوي من داو.
اتفاقيات توريد املحفزات من داو :ح�سب املعنى املن�سوب لهذه العبارة يف ال�صفحة  331من ن�شرة الإ�صدار هذه.
ت�سهيل حقوق امللكية اجل�سري من داو :تعني ت�سهيل القر�ض التجاري ذو الأجل املقوم بالدوالر املتاح ل�صدارة من قبل دائني الت�سهيل اجل�سري حلقوق
امللكية لداو طبقا �أحكام اتفاقية ت�سهيالت حقوق امللكية اجل�سرية من داو.
وكيل ت�سهيل حقوق امللكية اجل�سري من داو :تعني وكيل داو الإداري املعني وفق ًا لأحكام اتفاقية الت�سهيل اجل�سري حلقوق امللكية املقدم من داو.
اتفاقية ت�سهيل حقوق امللكية اجل�سري من داو :تعني اتفاقية ت�سهيل القر�ض التجاري ذي الأجل املقوم بالدوالر التي مت الدخول فيها يف �أو بحدود تاريخ
التوقيع الثاين واملربمة بني �صدارة ،ووكيل الدائنني ،و�أطراف متويل ت�سهيل حقوق امللكية اجل�سري من داو والتي تو�ضح ال�شروط والأحكام املتعلقة بت�سهيل
حقوق امللكية اجل�سري من داو �شريطة �أنه �إذا ما مت الدخول يف �أي اتفاقية ت�سهيل من هذا القبيل بعد تاريخ التوقيع الثاين�( :أ) يجب �أن تكون بعدم الرجوع
على �صدارة �أو �أي من �شركاتها التابعة و�أي م�صدر �صكوك ،و (ب) يجب �أن يكون قد مت ان�ضمام وكيل ت�سهيل التمويل اجل�سري حلقوق امللكية لداو ،ودائنو
الت�سهيل اجل�سري حلقوق امللكية لداو مبوجب ذلك ،يف اتفاقية الدائنني.
دائنو ت�سهيل حقوق امللكية اجل�سري من داو :الدائنون الذين هم �أطراف يف اتفاقية ت�سهيل حقوق امللكية اجل�سري من داو من حني لآخر.
�أطراف متويل ت�سهيالت ج�سرية حلقوق ملكية داو تعني دائنو الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق ملكية داو ووكيل الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق ملكية داو.
�ضمان متويل ت�سهيالت ج�سرية حلقوق ملكية داو يعني �أي �ضمان ال رجعة فيه وغري م�شروط يتم �إ�صداره من قبل داو فيما يتعلق بالتزامات ال�سداد لداو
الأوروبية القاب�ضة  DEHمبوجب ال�ضمان اجل�سري حلقوق ملكية داو.
� : Dow Europe GmbHشركة ذات م�س�ؤولية حمدودة منظمة يف �سوي�سرا ،وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ب�شكل غري مبا�شر لداو.
تاريخ خروج داو :يعني تاريخ اكتمال ال�صفقات املت�صورة يف الق�سم ( 2-18ب)(( )1تبعات حاالت الإخالل) �أو يف الق�سم ( 2-18ب)(( )2تبعات حاالت
الإخالل) من اتفاقية ال�شركاء والنافذة كما يف � 6أبريل 2012م.
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ت�سهيل داو :تعني ت�سهيل القر�ض التجاري ذي الأجل املقوم بالدوالر املتاح ل�صدارة من قبل دائني ت�سهيل داو طبقا �أحكام اتفاقية ت�سهيل داو كدين ذي
�أولوية �إ�ضايف.
وكيل ت�سهيل داو :يعني �أي وكيل ت�سهيالت يت�صرف با�سم ونيابة عن دائني ت�سهيل داو مبوجب اتفاقية ت�سهيل داو.
اتفاقية ت�سهيل داو :تعني �أي اتفاقية ت�سهيل قر�ض لأجل مت الدخول فيها بعد تاريخ التوقيع الثاين واملربمة بني �صدارة ،ووكيل الدائنني ،ودائني ت�سهيل داو
ووكيل ت�سهيل داو ،وتبني ال�شروط والأحكام املتعلقة بت�سهيل داو.
دائنو ت�سهيل داو :يعني �أي دائن مبوجب اتفاقية ت�سهيل داو� ،إال �إذا يف كل حالة ،توقف ذلك ال�شخ�ص عن كونه دائنا ذا �أولوية طبقا ل�شروط و�أحكام اتفاقية
الأحكام العامة �أو �أي دائن ًا من دائني ت�سهيل داو طبقا ل�شروط اتفاقية ت�سهيل داو.
تاريخ اال�ستحقاق النهائي لت�سهيل داو :يعني  15دي�سمرب 2028م.
�شريك داو امل�ؤ�س�س ،يعني داو العربية ال�سعودية القاب�ضة بي يف.
�أدوات و�أنظمة الت�شغيل اخلا�صة بداو ( )Dow OSTتعني �أدوات و�أنظمة الت�شغيل اخلا�صة بداو املن�صو�ص عليها يف اتفاقية �أدوات و�أنظمة الت�شغيل
اخلا�صة بداو.
اتفاقية داو لأنظمة  /لنظم و�أدوات الت�شغيل /اتفاقية لأنظمة  /لنظم و�أدوات الت�شغيل مع داو :تعني اتفاقية �أدوات ونظم الت�شغيل امل�ؤرخة يف 30
يونيو 2012م واملربمة بني �صدارة وداو الأوروبية القاب�ضة.
اتفاقية داو املبا�شرة لنظم و�أدوات الت�شغيل :تعني اتفاقية داو املبا�شرة لنظم و�أدوات الت�شغيل التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة وداو الأوربية ووكيل
ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك م�شاركو التمويل ذوي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية داو لنظم و�أدوات
الت�شغيل.
اتفاقيات ت�سويق ونقل منتجات داو :تعني:
(�أ)اتفاقية ت�سويق ونقل منتج البويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة.
(ب) اتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني عايل الكثافة.
(ج) اتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني ( .)C
4

(د) اتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني ( .)C
6

(هـ)اتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني ( .)C
8

(و)اتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول املطاط �صناعي.
(ز)اتفاقية ت�سويق ونقل منتج جاليكول الربوبيليلن ( .)C
4

(ح)اتفاقية ت�سويق ونقل منتج المينات الإيثانول والإيثيلني.
(ط)اتفاقية ت�سويق ونقل منتج البوليوالت.
(ي)اتفاقية ت�سويق ونقل منتج املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
(ك)اتفاقية ت�سويق ونقل منتج التولوين الثنائي االيزو�سيانات.
(ل) اتفاقية ت�سويق ونقل منتج �إيثريات بيوتيل اجلاليكو.
(م) اتفاقية ت�سويق ونقل منتج الربوبيلني.
(ن)اتفاقية ت�سويق ونقل منتج الإيثيلني.
(�س)اتفاقية ت�سويق ونقل منتج البنزين.
(ع) اتفاقية ت�سويق ونقل منتج التوليوين.
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(ف) اتفاقية ت�سويق ونقل منتج البنزين احلراري .Pygas
�شركة داو العربية ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف :تعني �شركة تقدم خدمات ت�سويق ونقل �إلى �صدارة لكافة املنتجات التي �سيتم بيعها خارج اململكة
ومنطقة ال�شرق الأو�سط.
�ضمان اكتمال داو الثانوي� :ضمان االكتمال الثانوي من داو امل�ؤرخ يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني داو و�أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي.
مقدم اخلدمات داو :يعني داو العربية ال�سعودية القاب�ضة بي يف.
ال�شريك /امل�ساهم داو :يعني �شركة داو العربية ال�سعودية القاب�ضة بي يف ،وهي �شركة خا�صة ذات م�س�ؤولية حمدودة منظمة وفق ًا للقوانني الهولندية ،وهي
�شركة تابعة مملوكة بالكامل لداو الأوروبية القاب�ضة.
حادث تق�صري م�ساهم تابع لداو :ح�سب املعنى املن�سوب لهذه العبارة يف ال�صفحة  221من ن�شرة الإ�صدار هذه.
اتفاقية رهن ح�ص�ص ال�شريك /امل�ساهم داو :تعني اتفاقية رهن احل�ص�ص امل�ؤرخة يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الأول وتخ�ضع لأنظمة اململكة العربية
ال�سعودية ،والتي مبوجبها يرهن ال�شريك داو ح�ص�صه يف �صدارة لوكيل ال�ضمان املحلي ل�صالح الأطراف امل�ضمونة.
اتفاقيات اخلدمات الفنية مع داو :تعني اتفاقيات اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة ،اتفاقيات اخلدمات الفنية قبل القبول واتفاقيات اخلدمات
الفنية بعد القبول يف اململكة العربية ال�سعودية.
االتفاقيات املبا�شرة للخدمات الفنية مع داو:
(�أ)االتفاقيات املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول.
(ب)االتفاقيات املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول يف اململكة العربية ال�سعودية.
(ج)االتفاقيات املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة العربية ال�سعودية.
اتفاقيات ترخي�ص التقنية مع داو:
(�أ)اتفاقية ترخي�ص التقنية ملنتج حملول البويل ايثيلني.
(ب)اتفاقية ترخي�ص التقنية للمطاط ال�صناعي.
(ج)اتفاقية ترخي�ص التقنية لأوك�سيد الإيثيلني .™METEOR
(د)اتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي .HPPO
(هـ)اتفاقية ترخي�ص التقنية جلاليكول الربوبيلني.
(و)اتفاقية ترخي�ص التقنية للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
(ز)اتفاقية ترخي�ص التقنية للتولوين ثنائي الأمني  /التولني ثنائي الأمينات.
(ح)اتفاقية ترخي�ص التقنية ل�سيانيد املعادن الثنائي  DMCالبوليويل.
(ط)اتفاقية ترخي�ص التقنية للبوليوالت (.)KOH
(ي)اتفاقية ترخي�ص التقنية للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات).
(ك)اتفاقية ترخي�ص التقنية لإيثريات بيوتيل اجلاليكول.
(ل)اتفاقية ترخي�ص التقنية للكلور القلوي.
(م)اتفاقية ترخي�ص التقنية للبويل �إيثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة.
اتفاقيات ترخي�ص التقنية املبا�شرة مع داو:
(�أ)اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة ملحلول البويل ايثيلني.
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(ب)اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة للمطاط ال�صناعي.
(ج)اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة لأوك�سيد الإيثيلني .™METEOR
(د)اتفاقية ترخي�ص �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي مع م�ص ّنع  HPPOاملبا�شرة.
(هـ)اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة جلاليكول الربوبيلني.
(و)اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
(ز)اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة للتولوين ثنائي الأمينات  /التولني ثنائي الأمني.
(ح)اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة ل�سيانيد املعادن الثنائي  DMCالبوليويل.
(ط)اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة للبوليوالت (.)KOH
(ي)اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني).
(ك)اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة �أثري غليكول البوتيل.
(ل)اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة الكلور القلوي.
(م)اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة للبويل �إيثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة.
الر�صيد املطلوب يف احل�ساب االحتياطي لتغطية خدمة الدين  /الر�صيد املطلوب يف ح�ساب احتياطي خدمة الدين  DSRAيعني ،كما يف �أي تاريخ
يف �أو بعد تاريخ اكتمال امل�شروع ،املبلغ الكلي ملا يلي (دون ازدواجية العد):
(�أ)خدمة الدين املجدولة (مبا يف ذلك ا�صل الدين والعمولة والعالوات والر�سوم) امل�ستحقة مبوجب �أدوات متويل ذات �أولوية Senior Financing
( Instrumentsمبا يف ذلك �أية مبالغ من املقرر �أن ت�صبح م�ستحقة وواجبة الدفع مبوجب �أية اتفاقية التحوط يتم �إبرامها من قبل �صدارة والتي
متثل ترتيبات حتوط متويل م�سموح بها) با�ستثناء:

(� )1أي ر�سوم ت�أمني �إ�سالمي و�صيانة (�أو �أي احتياط يتعلق بهذه الر�سوم).
(� )2أي �أ�صل دين م�ؤجل ،ودفعات م�سبقة لأ�صل الدين و�أي �سداد يتعلق ب�إنهاء ترتيبات حتوط التمويل امل�سموح بها.
(� )3أي مدفوعات فيما يتعلق ب�أي دين تو�سعة للمدة التي ي�ستفيد فيها دائنو التو�سعة من �أي �ضمان الكتمال التو�سعة ،غري ما كان ،ح�سب االقت�ضاء،
لأغرا�ض حتديد الر�صيد املطلوب يف تاريخ اكتمال التو�سعة ،ويف هذه احلالة �سيفرت�ض �أن يكون قد مت الإفراج عن �ضمان اكتمال التو�سعة .ناق�ص:
(ب)�أي مبالغ واجبة الدفع ل�صدارة خالل تلك الفرتة وفقا لأي ترتيبات حتوط متويل م�سموح بها مبا يف ذلك �أي دفعة تتعلق بالدخول يف �أي ترتيبات
حتوط متويل م�سموح بها ،يف كل حالة ،يف �أو قبل التاريخ الذي يحل بعد �ستة (� )6أ�شهر� ،شريطة �أنه فيما يتعلق بالفرتة ال�سابقة لتاريخ ال�سداد
الأول ،يجب �إدراج مبلغ م�ساوي لإجمايل مبلغ جميع �أ�صل الدين املجدول وامل�ستحق يف تاريخ ال�سداد الأول ،يجب �إدراجه يف احل�ساب �أعاله بغ�ض
النظر عما �إذا كان تاريخ ال�سداد الأول يقع بعد �أكرث من �ستة (� )6أ�شهر بعد تاريخ اكتمال امل�شروع.
م�صلحة الزكاة والدخل :م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل يف اململكة العربية ال�سعودية.
� : EAأمينات الإيثيلني.
مبالغ التوزيع املبكر :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط ( 6-8اال�سرتداد اجلزئي).
تاريخ �إنهاء الإجارة املبكر /تاريخ الإنهاء املبكر للإجارة :يعني التاريخ املحدد لذلك يف �إ�شعار �إنهاء الإجارة املبكر والذي يجب �أن يكون �إما (�أ) تاريخ
دفع (با�ستثناء يف حالة �إ�شعار �إنهاء �إيجار مبكر �سلم بعد وقوع حدث تنفيذي) �أو (ب) يف حالة �إ�شعار �إنهاء الإجار املبكر امل�سلم بعد وقوع حادثة تنفيذية،
بعد مرور ما ال يزيد عن  60يوم ًا ويف كل الأحوال الأخرى لي�س �أقل من  30يوم ًا ولي�س �أكرث من  60يوم ًا يف كل حالة بعد الإ�شعار بوقوع حادثة تنفيذية.
�إ�شعار �إنهاء الإجارة املبكر � /إ�شعار الإنهاء املبكر للإجارة :يعني �إ�شعار ًا يجب �إعطا�ؤه من قبل امل�ست�أجر �إلى امل�ؤجرين امل�شرتكني يحدد فيه التاريخ الذي
يجب �أن يتم فيه �إنهاء اتفاقية الإجارة يف �أي من احلاالت التالية:
(�أ)الحقا لوقوع حادثة تتعلق بال�ضريبة.
(ب)يف �أو بعد الذكرى اخلام�سة لتاريخ اتفاقية الإجارة.
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(ج)بعد وقوع حادثة تنفيذية.
الدفع املبكر :يعني بالن�سبة �إلى:
(�أ)ت�سهيل �شراء :رد كامل �أو جزء من �أي دفعات مرحلية لت�سهيل �شراء مبوجب اتفاقية ت�سهيل بالدوالر �أو اتفاقية ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي
(ح�سبما تقت�ضي احلالة) ،و�سداد عن ال�شراء من قبل �صدارة لكل �أو جزء من �أ�صول ت�سهيل ال�شراء مبوجب تعهد ت�سهيل ال�شراء بالدوالر الأمريكي
�أو تعهد ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي (ح�سبما تكون احلالة).
(ب)ت�سهيالت الوكالة :رد كامل �أو جزء من �أي دفعات �سداد مرحلية لت�سهيل الوكالة مبوجب اتفاقية الوكالة ،وهي دفعة من قبل �صدارة مبوجب اتفاقية
الإجارة الآجلة املحددة مبوجب ت�سهيل الوكالة  ،ودفعة من �أجل ال�شراء من قبل �صدارة لأ�صول ت�سهيل الوكالة مبوجب اتفاقية الإجارة املحددة
مبوجب ت�سهيل الوكالة.
(ج)ت�سهيل �صكوك :كل دفعة غري جمدولة �إلى م�شاركي ملبلغ ي�ساوي لكل �أو �أي جزء (يف حالة البند ( 2-10متح�صالت احلوادث) من اتفاقية الأحكام
العامة ال�شاملة .والبند ( 3-10متح�صالت نزع امللكية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة والبند ( 4-10تقا�سم �صايف الإيرادات ال�سابقة
لالكتمال) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة والبند ( 4-12تقا�سم �صايف �إيرادات ما قبل االكتمال) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،والبند
�( 5-12شروط الدفع امل�سبق) من امللحق ( )2فح�ص موثوقية الدائنني) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة فقط) جزا ًء من �سلفة لت�سهيل
ال�صكوك قبل تاريخ اال�ستحقاق النهائي املجدول لل�صكوك ذات العالقة مبوجب �أي ت�سهيل �صكوك �آخر.
(د)�أي ت�سهيل �إ�ضايف (خالف ت�سهيل �صكوك) موثق على �أنه ت�سهيل �إ�سالمي (م�ستخدما هيكل الإجارة املتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية ورد دفعات
مرحلية �أو دفعات �إيجار مبكرة قامت بها �صدارة �أو دفعات ثمن �شراء قامت بها �صدارة فيما يتعلق ب�أ�صول الإجارة مبوجب اتفاقيات الت�سهيل
الإ�ضايف ذي العالقة بذلك الت�سهيل الإ�ضايف والتي تعادل الدفعات املبكرة امل�شار �إليها يف الفقرات (�أ) �إلى (ج) (م�شمولة) �أعاله.
يف كل حالة ح�سبما يقت�ضيه �سياق الن�ص.
مبالغ ال�سداد املبكر  /مبالغ الدفعة املبكرة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط (( )3-8الإنهاء اجلزئي).
 ،EBITDAيعني الأرباح قبل الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك والإطفاء.
وكالة ائتمان �صادرات  ECAتعني كل وكالة من وكاالت ائتمان ال�صادرات التي تقدم التمويل� ،أو الت�أمني� ،أو دعم االئتمان مبوجب �أدوات متويل ذات
�أولوية ،والتي ت�شمل من تاريخ التوقيع الثاين ،كل وكالة ائتمان �صادرات �أولية.
دائنو وكالة ائتمان ال�صادرات يعني الدائنون ذو الأولوية مبوجب ت�سهيالت وكالة ائتمان ال�صادرات ولكن با�ستثناء وكاالت ائتمان ال�صادرات.
ت�سهيالت وكالة ائتمان ال�صادرات تعني �أي ًا من الت�سهيالت فيما يتعلق باتفاقية ت�سهيالت وكاالت ائتمان ال�صادرات ويعترب عند الدخول فيه ،وهي:
(�أ)الت�سهيالت املغطاة من �شركة الت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية .COFACE
(ب)الت�سهيالت املغطاة من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات . ECGD
(ج)الت�سهيالت املبا�شرة من .FIEM
(د)الت�سهيالت املغطاة من هريمز .Hermes
(هـ)ت�سهيالت بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد .K-Exim
(و)الت�سهيالت املغطاة من �شركة كوريا ترايد ان�شوران�س كوربوري�شن .K-Sure
(ز)ت�سهيالت بنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي .US EX-Im

تاريخ اال�ستحقاق النهائي لت�سهيالت وكاالت ائتمان ال�صادرات يعني  15دي�سمرب 2029م.
اتفاقيات ت�سهيالت وكاالت ائتمان ال�صادرات:
(�أ)كل اتفاقية �أولية لت�سهيالت وكالة ائتمان ال�صادرات.
(ب)كل اتفاقية �إ�ضافية لت�سهيالت وكالة ائتمان ال�صادرات.
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بولي�صة خماطر وكاالت ائتمان ال�صادرات :تعني بولي�صة �أو �ضمان ت�أمني �سيا�سية �أو �شاملة �أو غري ذلك يتم تقدميها لواحد �أو �أكرث من دائني وكالة
ائتمان ال�صادرات من قبل وكالة ائتمان ال�صادرات فيما يتعلق بت�سهيل وكالة ائتمان ال�صادرات.
� :ECGDإدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات :يعني وزير خارجية حكومة جاللة ملكة بريطانيا ممثال يف �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات.
ت�سهيل مغطى  /م�ضمون من (قبل) �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات  ECGDتعني :ت�سهيل القر�ض لأجل املقوم بالدوالر وبالريال ال�سعودي املتوفر
ل�صدارة من قبل دائني الت�سهيالت املغطاة من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات  ECGDوفقا ل�شروط اتفاقية الت�سهيالت املغطاة من قبل �إدارة �ضمانات
ائتمان ال�صادرات م�ضمونة من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات .ECGD
وكيل الت�سهيل املعطى امل�ضمون  /من (قبل) �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات  ECGDيعني وكيل ت�سهيالت ل�صالح وبالنيابة عن دائني الت�سهيالت
املغطاة من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات .ECGD
اتفاقية ت�سهيل مغطى من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات  ECGDتعني اتفاقية ت�سهيل القر�ض ب�أجل املقوم بالدوالر والريال ال�سعودي املزمع �إبرامها
يف �أو قريبا من تاريخ التوقيع الثاين ،بني �صدارة و�إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات  ECGDووكيل الت�سهيل املغطى من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات
 ECGDودائني الت�سهيل املغطى من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات  ECGDوالتي تو�ضح البنود ال�شروط والأحكام املحددة للت�سهيل املغطى من �إدارة
�ضمانات ائتمان ال�صادرات .ECGD
دائنو الت�سهيل املغطى من  ECGDيعني:
(�أ)دائنو الت�سهيل املغطى من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات  ECGDالأوليني .
(ب)�أي بنك� ،أو م�ؤ�س�سة مالية� ،أو �صندوق �أمانة �أو غريها �أو من�ش�أة �أخرى �أ�صبحت دائن ًا ذا �أولوية مبوجب وثائق التمويل ودائن الت�سهيل املغطى من
 ECGDمبوجب الت�سهيل املغطى من  ECGDوفق ًا التفاقية الت�سهيل املغطى من  .ECGDوفقا للبند ( 39التغريات على م�شاركي التمويل ذوي
الأولوية) من اتفاقية الأحكام العامة (�إذا كان ينطبق) ودائن ت�سهيل مغطى من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات  ECGDوفق ًا للبند 4-2
(الزيادة) من اتفاقية الت�سهيل املغطى من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات ECGDوفقا التفاقية ت�سهيل املغطى من �إدارة �ضمانات ائتمان
ال�صادرات .)ECGD
والذي ،مل يتوقف ،يف كل حالة عن كونه دائن ًا ذا �أولوية وفقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة �أو دائن ت�سهيل مغطى من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات
 ECGDوفقا التفاقية الت�سهيل املغطى من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات .)ECGD
 :EDAتعني االثيلينديامني (ثنائي �أمينات الإثيلني).
اتفاقية توريد لقيم الإيثان  :EFSAاتفاقية توريد لقيم الإيثان امل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2012م ،املربمة بني �صدارة ،و�أرامكو ال�سعودية لتوريد لقيم
الإيثان �إلى جممع �صدارة.
 :EHSال�صحة وال�سالمة البيئية.
اتفاقية توريد املحفزات للمطاط ال�صناعي  :Elastomers CSAاتفاقية توريد املحفزات ملحلول املطاط ال�صناعي بتاريخ � 15سبتمرب 2012م،
املربمة بني �صدارة وداو فيما يتعلق بتوريد املحفزات ملحلول املطاط ال�صناعي �إلى جممع �صدارة.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للمطاط ال�صناعي  :Elastomersتعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة ملحلول
املطاط ال�صناعي امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول داخل اململكة للمطاط ال�صناعي  :Elastomersتعني اتفاقية اخلدمات التقنية الفنية املبا�شرة
بعد القبول داخل اململكة ملحلول املطاط ال�صناعي التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها
م�شاركو التمويل ذو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للمطاط ال�صناعي.
اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للمطاط ال�صناعي  :Elastomersتعني اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة ملحلول
املطاط امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة قبل القبول داخل اململكة للمطاط ال�صناعي  :Elastomersتعني اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة قبل القبول
داخل اململكة ملحلول املطاط التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية و ووكيل ال�ضمان املعني ،والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذو
الأولوية (من بني �أ�شياء �أخرى) حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للمطاط ال�صناعي.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للمطاط ال�صناعي  :Elastomersتعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة ملحلول
املطاط امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة وداو الأوروبية .DEH
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اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول خارج اململكة للمطاط ال�صناعي  :Elastomersتعني اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول
خارج اململكة ملحلول املطاط التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو الأوروبية  DEHووكيل ال�ضمان املعني التي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذو الأولوية،
من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للمطاط ال�صناعي.
اتفاقية ترخي�ص التقنية للمطاط ال�صناعي  :Elastomersتعني اتفاقية ترخي�ص التقنية ملحلول املطاط امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني
�صدارة وداو الأوروبية  DEHفيما يتعلق برتخي�ص تقنية املطاط �صناعي ملجمع �صدارة.
اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة للمطاط ال�صناعي  :Elastomersتعني اتفاقية ترخي�ص التقنية املبا�شرة التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو
الأوروبية  DEHووكيل ال�ضمان املعني ،التي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذو الأولوية (من بني �أ�شياء �أخرى) حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية
ترخي�ص تقنية الدائن.
بنك م�ؤهل :يعني �أي بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية ت�أ�س�ست مبوجب قوانني �أي دولة تكون دائنا مقبوال وع�ضوا يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية � ،OECDأو
جمل�س التعاون اخلليجي.
عقود الإن�شاء والتوريد امل�ؤهلة :تعني ،فيما يتعلق بكل ت�سهيل من ت�سهيالت وكاالت ائتمان ال�صادرات ،العقود اخلا�صة بتوريد ال�سلع واخلدمات املرتبطة
بامل�شروع والتي هي �سلع وخدمات م�ؤهلة.
ال�سلع واخلدمات امل�ؤهلة :تعني ،فيما يتعلق بت�سهيل من ت�سهيالت وكاالت ائتمان ال�صادرات ،ال�سلع واخلدمات مبوجب عقود االن�شاءات والتوريد امل�ؤهلة
للح�صول على تغطية ائتمان ال�صادرات مبوجب ت�سهيل ائتمان ال�صادرات تلك.
�شخ�ص م�ؤهل :يعني �أي واحد من الأ�شخا�ص التاليني ،والذي يكون خمو ًال بح�ضور اجتماع والت�صويت فيه:
(�أ)حامل �صك بال�صيغة النهائية (�إن وجد) (مبا يف ذلك �أي ممثل معني من قبل �شركة حتمل �صكوك ًا).
(ب)حامل �أي �صك يتمتع بحق الت�صويت.
(ج)نائب حمدد يف تعليمات الت�صويت ككتلة.
(د)نائب معني وفق ًا للفقرة (3ج)(( )1ال�صكوك القطعية – تعيني النائب) من امللحق � 3أحكام اجتماعات حملة ال�صكوك من �إعالن الوكالة.
رت م�ؤهل� :صدارة ،واجلهات الراعية� ،أو �أي �شركاتهم التابعة (مبا يف ذلك امل�صدر) ،يف كل حالة �شريطة ال�سماح لذلك ب�شراء واالحتفاظ بال�صكوك
م�ش ِ
مبوجب الأنظمة املنطبقة يف اململكة.
�إثقال  /عبء :يعني �أي رهن �أو عبء �أو حق امتياز �أو حجز ممتلكات �أي غريها من م�صالح ال�ضمان التي ت�ضمن التزام �أي �شخ�ص �أو �أي اتفاقية �أو ترتيبات
�أخرى لها نف�س الت�أثري التجاري ك�ضمان.
�إجراء تنفيذ�/إجراء تنفيذي :يعني ،دون ح�صر� ،أي �إجراء من �أجل:
(�أ)�إلغاء وت�صفري اجلزء غري امل�ستغل من التزام �أي من الدائنني ذوي الأولوية مبوجب �أداة التمويل ذي الأولوية التي يكون طرف ًا فيه بحيث ال يجوز
طلب �أي �سلفات �إ�ضافية مبوجب �أي ت�سهيل.
(ب)الإعالن عن جميع �أو جزء من املبالغ قائمة فيما يتعلق باملديونية ذات الأولوية (�شام ًال �أي تكاليف ،وخ�سائر وم�صاريف) لت�صبح م�ستحقة وواجبة
الدفع على الفور (�أو م�ستحقة وواجبة الدفع لدى الطلب �أو يف التواريخ املحددة من قبل وكيل الدائنني)�أو بخالف ذلك البحث عن ت�سريع الدفعة،
�أو و�ضعها مو�ضع اال�ستحقاق عند الطلب ،لكل �أو �أي جزء من الدين ذي الأولوية.
(ج)تقدمي �أي مطالبة مبوجب �أو ممار�سة �أي حق يتعلق بال�سند لأمر.
(د)ا�ستخدام �أي �أموال مقيدة ل�صالح �أي ح�ساب م�شروع يف �أو نحو الوفاء بالدين ذي الأولوية� ،سواء مبمار�سة حق مقا�صة �أو خالف ذلك.
(هـ)�إ�صدار �إ�شعار جتميد تنفيذ.
(و) خالف ًا لذلك تنفيذ مطالبة فيما يخ�ص الدين ذا الأولوية عن طريق احلجز �أو املقا�صة �أو التنفيذ �أو غري ذلك.
(ز) ممار�سة �أي حق يف �إنهاء وثيقة من وثائق التمويل �أو خالف ًا لذلك ممار�سة �أي حق من حقوق الإجارة املقيدة.
(ح)معاجلة �أي �إخالل مبوجب �أي وثيقة من وثائق امل�شروع.
(ط)ممار�سة �أو توجيه وكيل ال�ضمان ملمار�سة -ح�سبما ينطبق � -أي حق �أو �إجراءات جرب �ضرر� ،أو �صالحيات� ،أو اختيارات ،مبوجب �أي اتفاقية
مبا�شرة� ،أو �إ�شعار� ،أو �إقرار بالتنازل� ،أو وثيقة �ضمان.
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(ي)تقدمي عري�ضة �أو طلب �أو �إدالء �صوت �أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر من املتوقع ب�صورة معقولة �أن ي�ؤدي �إلى حادثة �إع�سار بالن�سبة ل�صدارة.
ملتزم (ما عدا �ضامن اكتمال �أو �شريك/م�ساهم) فيما يتعلق با�سرتداد جميع �أو
(ك)البدء يف �أو االن�ضمام �إلى �أي جمريات حتكيم مرفوعة �ضد �أي ِ
جزء من الدين ذي الأولوية.
(ل)تقدمي طلب مل�شاركي التمويل الإ�سالمي باتخاذ �أي �إجراء من �أجل بيع �أو نقل �أو خالف ًا لذلك الت�صرف يف حقه �أو ملكيته �أو م�صلحته يف �أ�صول
الت�سهيل الإ�سالمي ل�صالح الأطراف امل�ضمونة ونقل متح�صالت ذلك لوكيل ال�ضمان املحلي ال�ستخدامها مت�شي ًا مع البند �( 2-13أوليات الدفع بعد
التنفيذ) من اتفاقية الدائنني.
ما عدا �إجراءات حمددة معينة (�شاملة اتخاذ �أي �إجراء مرحلي �أو �إجراء تنفيذ �ضمان) ال ت�شكل �إجراء تنفيذي.
تاريخ الإجراء التنفيذي :يعني التاريخ الذي يقوم فيه وكيل الدائنني ب�إعطاء قراره ب�أنه ا�ستلم التوجيهات ذات ال�صلة التخاذ �إجراء تنفيذي وفق ًا للفقرة
( 4البدء يف �إجراء تنفيذي) من اجلزء (ب) (�أحكام ت�شغيلية) من امللحق (�( )3إجراءات النتفيذ) التفاقية الدائنني.
�إ�شعار جتميد /منع  /حجز التنفيذ :يعني �إ�شعار جتميد ي�شبه �إلى حد كبري ال�صيغة الواردة يف امللحق ( 5منوذج �إ�شعار جتميد التنفيذ) من اتفاقية
احل�سابات.
حادثة تنفيذ :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط ( 3-8ب) (الإنهاء املبكر ح�سب خيار امل�صدر).
تاريخ �إنتهاء حادثة التنفيذ :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط [( 3-8ب)] (الإنهاء املبكر ح�سب خيار من امل�صدر).
البيئة :تعني الكائنات احلية مبا يف ذلك النظم البيئية والتي ت�شكل جزءا منها ومن الو�سائط التالية:
(�أ)الهواء (وي�شمل الهواء �ضمن الرتكيبات الطبيعية �أو امل�صنوعة� ،سواء كان فوق �أو حتت الأر�ض).
(ب)املاء (وي�شمل املياه الإقليمية واملياه يف الأرا�ضي الداخلية ،وال�ساحلية ،واملياه ال�سطحية واجلوفية ،واملياه اجلارية يف �أقنية ال�صرف واملجاري).
(ج)الأر�ض (وت�شمل الأر�ض الواقعة حتت املياه).
الإر�شادات البيئية واالجتماعية :تعني احلد الأدنى من املعايري املنطبقة على امل�شروع مبوجب:
(�أ)معايري الأداء ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة التمويل الدولية  IFCب�ش�أن اال�ستدامة الإجتماعية والبيئية.
(ب)الإر�شادات البيئية وال�صحية واملتعلقة بال�سالمة ( )EHSال�صادرة عن جمموعة البنك الدويل.
(ج)الأنظمة البيئية واالجتماعية.
يف كل حالة ،كما هي �سارية املفعول يف تاريخ التوقيع الأول.
تقييم الآثار البيئية واالجتماعية :يعني تقييم الآثار البيئية واالجتماعية للم�شروع املعد من قبل �صدارة وفقا للإر�شادات البيئية واالجتماعية ،والذي يتم
تقدميه مبوجب اتفاقية االكتتاب يف ال�صكوك الأولية ك�شرط م�سبق للإقفال املايل الأول.
الأنظمة البيئية واالجتماعية :تعني �أي �أنظمة واجبة التطبيق يف اململكة العربية ال�سعودية و�أي مكان �آخر متار�س فيها �صدارة وامل�صدر وال�شركات التابعة
امل�سموح بها �أعمالها والتي:
(�أ)يكون الغر�ض منها الوقاية من و� /أو منع حدوث �أي �أذى �أو �ضرر للبيئة.
(ب)توفر معاجلات �أو تعوي�ض للأذى �أو ال�ضرر الذي يحدث للبيئة.
(ج)تتعلق باملواد اخلطرة �أو م�سائل ال�صحة و� /أو �أمور ال�سالمة.
(د)تتعلق بالرتاث الثقايف �أو التحف.
خطة الإدارة البيئية واالجتماعية :تعني خطة الإدارة البيئية واالجتماعية فيما يتعلق ب�إن�شاء وت�شغيل امل�شروع ،بناء على تقييم الآثار البيئية واالجتماعية،
ويف حالة خطة الإدارة البيئية واالجتماعية فيما يتعلق مبرحلة الإن�شاء ،يجب تقدميها مبوجب اتفاقية االكتتاب ك�شرط م�سبق للإقفال املايل الأول.
املتطلبات البيئية واالجتماعية:

(�أ)جميع املوافقات البيئية اجلوهرية.

338

(ب)جميع القوانني البيئية واالجتماعية املنطبقة.
(ج)خطة الإدارة البيئية واالجتماعية.
املوافقة البيئية� :أي موافقة حكومية مطلوبة مبوجب القوانني البيئية واالجتماعية.
التقرير البيئي� :أي تقرير يقوم ب�إعداده امل�ست�شار الفني والبيئي الذي يتولى درا�سة اجلوانب البيئية للم�شروع.
� :EOأك�سيد الإثيلني.
� :EOAأمينات الإثانول.

 :EPCيعني الهند�سة وال�شراء والإن�شاء.
 :EPCMالت�صميم الهند�سة وخدمات ال�شراء واخلدمات و�إدارة الإن�شاء.
عقد  :EPCMعقد الهند�سة وال�شراء والبناء والإدارة.
مقاول  :EPCMمقاول الهند�سة وال�شراء والبناء والإدارة.
حقوق امللكية :تعني الأموال التي تت�ألف من:
(�أ)�أي دفعات مقدمة مبوجب الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية (�إن وجدت).
(ب)امل�ساهمات املقدمة نقد ًا يف ر�أ�س مال �صدارة .
(ج)ر�أ�س املال الذي اتخذ يف ال�سابق �شكل دين م�ستحق لل�شريك على �صدارة فيما يتعلق بتكاليف امل�شروع املدفوعة من قبل �شريك (�أو �شركة تابعة
له بالنيابة عنه) بالنيابة عن �صدارة قبل تاريخ الإقفال املايل الأول ،وهذا الدين مت ا�ستبداله بر�أ�س املال ال�سهمي مبوجب �أنظمة ولوائح اململكة
العربية ال�سعودية �إلى احلد الذي �أكد فيه امل�ست�شار الفني والبيئي �أن مثل هذه املبالغ قد مت �صرفها �ضمن تكاليف امل�شروع (ومثل هذا الت�أكيد يجب
عدم حجبه �أو ت�أخريه دون مربر).
(د)قرو�ض ال�شركاء الثانوية (غري املبالغ امل�ساهم بها للوفاء بعمولة قر�ض من قرو�ض ال�شركاء الثانوية �أو �أي ر�سملة للفائدة �أو العمولة على مثل تلك
القرو�ض و�أية قرو�ض �شركاء م�ؤقتة) (مبا يف ذلك ،بعد تاريخ اكتمال امل�شروع� ،أية مبالغ قائمة ل�صالح االحتياطي النظامي) املقدمة �إلى �صدارة
(با�ستثناء الدين ذي الأولوية املقدم من قبل �أي �شريك �أو �شركاته التابعة و�أي عمولة تتم ر�سملتها على الت�سهيالت ذات الأولوية لل�شركاء).
(هـ)�صايف �إيرادات ما قبل االكتمال والتي مت ا�ستخدامها:
()1لتغطية تكاليف امل�شروع وفقا للبند �( 2-5أ) (دفع �صايف ايرادات ما قبل االكتمال لل�شركة) من اتفاقية الأحكام العامة.
( )2و�/أو ،وفقا للبند ( 2-5ب) (دفع �صايف �إيرادات ما قبل االكتمال لل�شركة) �أو البند ( 4-5اقت�سام �صايف �إيرادات ما قبل االكتمال) من
اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة،
ولكن ي�ستثنى من ذلك االكتتابات يف ر�أ�س مال �صدارة �أو القرو�ض املقدمة لها ،من قبل �أي �شريك/م�ساهم تو�سعة فيما يتعلق ب�أي مرفق تو�سعة و (ناق�ص �أي
�أموال كيفما يتم ا�ستخدامها من قبل �صدارة وفقا للبند � ،)True-Up( 1-5أو البند (2-5ب) (دفع �صايف �إيرادات ما قبل االكتمال لل�شركة) �أو البند
( 4-5اقت�سام �صايف �إيرادات ما قبل االكتمال) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية :تعني الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية من داو والت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية من �أرامكو ال�سعودية.
اتفاقيات الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية :تعني اتفاقية الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية من �أرامكو ال�سعودية واتفاقيات الت�سهيالت اجل�سرية
حلقوق امللكية من داو.
دائنو الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية :يعني دائنو الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية من �أرامكو ال�سعودية والت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية من
داو.
وثيقة متويل ج�سري حلقوق امللكية تعني �أي اتفاقية ت�سهيالت ج�سرية حلقوق امللكية مربمة من قبل داو و� /أو �أرامكو ال�سعودية�( ،أ) كل اتفاقية ت�سهيالت
ج�سرية حلقوق امللكية( .ب) كل �ضمان ج�سري حلقوق امللكية .و (ج) �أي دعم ائتمان �آخر مقبول فيما يتعلق بالتزامات الدفع اخلا�صة ب�صدارة مبوجب
اتفاقية الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية ذات العالقة.
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اتفاقيات الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية :تعني اتفاقية الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية من �أرامكو ال�سعودية واتفاقيات الت�سهيالت اجل�سرية
حلقوق امللكية من داو.
�ضمانات الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية :تعني (�أ) �ضمانات الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية من �أرامكو ال�سعودية و(ب) �ضمانات الت�سهيالت
اجل�سرية حلقوق امللكية من داو الأوروبية القاب�ضة ،و(ب) �ضمانات الت�سهيالت اجل�سرية حلقوق امللكية من داو.
املنتجات املكافئة /املعادلة :املنتجات املكافئة ملنتجات من م�صدر بديل.
ح�ساب الأمانة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  248من هذه الن�شرة.
�إ�سبانوال  :Españolaتعني �شركة ا�سبانيوال دي انفي�ستيقات�شيون دي�ساروللو .Española de Investigación y Desarrollo, S.A
 : Española TTAتعني اتفاقية نقل التقنية بتاريخ  6نوفمرب 2008م واملربمة بني �إ�سبانوال وداو الأوروبية القاب�ضة و�شركة �أرامكو �أوفر�سيز بي يف.
التكاليف التقديرية للتعديل /التو�سعة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف الفقرة ( 1هـ) (ط) من امللحق ( 14مرافق التو�سعة) من اتفاقية
الأحكام العامة ال�شاملة.
لقيم الإيثان :تعني لقيم الإيثان املورد من �أرامكو ال�سعودية �إلى �صدارة مبوجب اتفاقية توريد لقيم الإيثان .EFSA
اتفاقية ت�سويق ونقل منتجات �أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني :تعني اتفاقية ت�سويق ونقل منتجات �أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني بتاريخ 11
�سبتمرب 2012م واملربمة بني �صدارة وداو العربية ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي.يف.
االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتجات �أمينات الإيثان و�أمينات الإثيلني (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني) :تعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق
ونقل منتجات �أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو العربية ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي.يف .ووكيل ال�ضمان املعني والتي
مبوجبها ميتلك م�شاركو التمويل ذوي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا مبا�شرة معينة فيما يتعلق باتفاقية ت�سويق ونقل منتجات �أمينات الإيثانول
و�أمينات الإيثيلني.
اتفاقية توريد حمفز اك�سيد االثيلني :اتفاقية توريد حمفز �أك�سيد الأثيلني امل�ؤرخة يف � 15سبتمرب 2012م املربمة بني �صدارة ،وداو ،فيما يتعلق بتوريد
�أك�سيد الأثيلني �إلى جممع �صدارة.
اتفاقية توريد �أك�سيد الإثيلني :تعني اتفاقية توريد �أك�سيد الإثيلني واملربمة بني �صدارة و طرف ثالث.
االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتجات االثيلني :تعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتجات االثيلني التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو العربية
ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي.يف .ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها ميتلك م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا مبا�شرة معينة
فيما يتعلق باتفاقية ت�سويق ونقل منتج االثيلني.
االتفاقية املبا�شرة لتوريد حمفز الإثيلني (�أمينات الإيثيلني) :تعني االتفاقية املبا�شرة لتوريد حمفز �أمينات الإيثيلني التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة
وداو ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها ميتلك م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا مبا�شرة معينة فيما يتعلق باتفاقية توريد حمفز
�أمينات الإيثيلني.
يورو :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة (هـ) من هذه الن�شرة.
حادثة �إخالل (تق�صري)  /واقعة �إخالل (تق�صري) :تعني �أي حادثة �أو ظرف حمدد كذلك يف البند �( 25أحداث الإخالل العامة) من اتفاقية الأحكام
العامة وحوادث �أخرى معينة مت حتديدها كحوادث تق�صري يف وثائق التمويل.
حادثة خ�سارة ،ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة  160من ن�شرة الإ�صدار هذه.
النقد الزائد/الفائ�ض :ويعني ،لأغرا�ض التزامات امل�صدر�( :أ) �أن لدى امل�صدر موارد نقدية متاحة (با�ستثناء �أي مبلغ ميثل قيمة ر�أ�س املال) ل�سداد
االلتزام ذي ال�صلة ،و (ب) �أن امل�صدر با�ستطاعته �أن يثبت على نحو معقول ب�أن املوارد النقدية لن تكون مطلوبة منه لتغطية التكاليف وااللتزامات والنفقات
�أو غريها من امل�صروفات امل�ستحقة والواجبة الدفع حاليا �أو من املجدول �أن ت�صبح واجبة الدفع ،بعد الأخذ يف احل�سبان املدفوعات التي ت�صبح م�ستحقة
للم�صدر يف وقت الحق (مبا يف ذلك امل�ستحقة من �صدراة مبوجب وثائق التمويل) ،وي�شرتط يف ذلك �أنه يف حال كان النقد الزائد مطلوبا على هذا النحو
يف امل�ستقبل� ،أو بخالف ذلك ظل االلتزام قائما ومل يتم الوفاء به ،فيجب �أن ي�ستمر االلتزام قابال للتعوي�ض مبوجب تعهد تغطية التكاليف .و�سيعترب �أن لدى
امل�صدر ،دون ح�صر ،نقدا زائدا للأغرا�ض املذكورة �أعاله �إلى احلد الذي يكون فيه هناك التزام على كاهل امل�صدر غري �أن هذا االلتزام �سيتم تعوي�ضه على
نحو فعال للم�صدر نتيجة ح�صوله على دفعات مالية وفقا لل�شرط للبند ( 5-2التعهدات) من التعهد بتغطية التكاليف �أو وفقا لل�شرط ( 14الدفعات) من
اتفاقية الإيجار ،والبند  8من اتفاقية الإجارة ،والبند  8من اتفاقية ال�شراء ،والبند  9من اتفاقية وكالة اخلدمة.
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احل�ساب القاب�ض حلقوق امللكية الزائدة :يعني ح�ساب قاب�ض با�سم �صدارة لأغرا�ض ا�ستالم �أي دفعات ذات عالقة ملا قبل االكتمال مبوجب ووفقا التفاقية
الأحكام العامة.
مبلغ توريد اللقيم الزائد :يعني املبلغ امل�ستحق الدفع� ،أو الذي مع مرور الوقت �سي�صبح م�ستحق الدفع من قبل �صدارة �إلى مورد اللقيم مبوجب اتفاقيات
توريد اللقيم فيما يتعلق بتوريد اللقيم و� /أو الوقود مبوجبها با�ستثناء مبلغ مورد اللقيم.
ح�سابات امل�شروع امل�ستبعدة :تعني فيما يتعلق بـ:
(�أ)ح�سابات امل�شروع املحلية:

()1ح�سابات الرواتب املحلية �إلى احلد الذي ،يف �أي وقت ،ال يزيد فيها الر�صيد الإجمايل القائم ل�صالح جميع هذه احل�سابات عن  50مليون
دوالر �أمريكي (�أو ما يعادلها بالعمالت الأخرى) ،مع �ضمان �أي مبلغ زائد ل�صالح الأطراف امل�ضمونة.
( )2ح�ساب التوزيعات.
(�)3إلى احلد املمول من ح�ساب التوزيعات �أو ح�ساب املزيد من امل�صروفات وح�سابات امل�صروفات الإ�ضافية املحلية.
(ب)ح�سابات امل�شروع اخلارجية وح�سابات الرواتب اخلارجية �إلى احلد الذي ،يف �أي وقت ،ال يزيد فيها الر�صيد يف جميع ح�سابات الرواتب اخلارجية
مما ذكر عن  10ماليني دوالر �أمريكي (�أو ما يعادلها بالعمالت الأخرى) ،مع �ضمان �أي مبلغ زائد ل�صالح الأطراف امل�ضمونة.
احلقوق امل�ستثناة تعني احلقوق غري املمنوحة مل�شارك ال�صكوك (�سواء كان ميثل نف�سه �أو نيابة عن حملة ال�صكوك ذوي ال�صلة) مبوجب وثيقة التمويل كما
هي يف تاريخ التوقيع الأول ،تلك احلقوق من�صو�ص عليها يف امللحق ( 1احلقوق املحددة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،وهي:
م�ستثنى.
(�أ) البند ( 1-1التعريفات) (�أ) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة �إلى املدى الذي يتعلق فيه التعريف ذو ال�صلة بحق
ً
(ب)البند ( 1-2ب) (الديون ذات الأولوية الأولية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ج)البند ( 1-3متح�صالت الديون ذات الأولوية الأولية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ولكن فقط �إلى احلد الذي يوجد فيه قرار يتعلق بال�شرط
الوارد فيها.
(د) البند ( 6-3ت�أجيل ت�سهيل الوكالة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(هـ) البند ( 7الإلغاء الطوعي) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(و)البند ( 1-8ال�سداد الطوعي املبكر) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ز)البند ( 2-8احلد الأدنى لل�سداد الطوعي املبكر) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ح) البند ( 9الإلغاء ،ال�سداد املبكر ،وا�ستبدال دائن رئي�سي واحد) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ط)البند ( 1-10عدم ال�شرعية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ي)البند ( 5-12عدم �إعادة االلتزامات لو�ضعها ال�سابق) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ك)البند ( 1-13تطبيق �إلغاء طوعية حمددة معينة يف �إطار الت�سهيالت ذات ال�صلة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ل)البند ( 2-13تطبيق دفعات ال�سداد املبكر الطوعية وفقا للت�سهيل ذي ال�صلة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(م) �شرط ( 3-13الإلغاء الطوعي وال�سداد املبكر وفقا لأي ت�سهيالت � ECAأي مرفق �أو ت�سهيالت �صندوق  )PIFمن اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ن)البند ( 4-13تطبيق دفعات ال�سداد املبكر الأخرى) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(�س)البند ( 1-14فرتات العمولة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ع)البند ( 2-14دفع العمولة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ف)البند �( 4-14أ) (عمولة التق�صري يف ال�سداد) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(�ص)البند ( 7-15ت�سهيالت الوكالة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.

341

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

(ق)البند ( 8-15ت�سهيالت �صندوق  PIFوت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ر)البند ( 16الر�سوم) (عدا الر�سوم الواردة يف املادة ( 5-16ت�سهيالت ال�صكوك)) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(�ش)البند ( 17ال�ضرائب الإجمالية والتعوي�ضات) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ت)(اخلام�س) البند ( 18التكاليف الزائدة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ث)البند ( 3-19التعوي�ض لوكالء الت�سهيالت ووكيل الدائنني) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ولكن فقط �إلى احلد الذي يوجد فيه قرار يتعلق
بوكيل الت�سهيالت.
(خ)البند ( 20التخفيف من قبل امل�شاركني يف التمويل ذي الأولوية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ذ)البند ( 2-25االلتزامات الأخرى) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ولكن فقط �إلى احلد الذي يكون فيه هناك قرار يتعلق بحق م�ستثنى.
(�ض)البند ( 39التغيريات يف امل�شاريكن يف التمويل ذي الأولوية) غري التغيريات الواردة يف البند ( 7-39نقل امل�شارك يف ال�صكوك) ،البند 8-39
(ان�ضمام عن طريق الوكالء) ،البند �( 12-39ضمان على حقوق الدائنني الرئي�سيني) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(غ)البند ( 40املدراء املفو�ضون) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ظ)اجلزء ب (لال�ستخدام من قبل وكيل �أ�صول ت�سهيل ال�شراء املتعاقب) واجلزء ج (ال�ستخدام امل�شاركون يف الت�سهيالت االئتمانية الإ�ضافية و � /أو
�أي وكيل �إداري ذي �صلة) ،ويف كل حالة ،من امللحق ( 4عقود االن�ضمام التفاقية الأحكام العامة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(�أ�أ)امللحق ( 10مناذج �شهادة النقل واتفاقية التنازل) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
م�ستثنى.
(ب ب) البند ( 1-1التعريفات) من اتفاق احل�سابات �إلى املدى الذي يتعلق فيه التعريف ذو ال�صلة بحق
ً
(ج ج)البند ( 5-1اتفاقية الأحكام العامة الإ�ضافية) من اتفاقية احل�سابات.
(د د) البند �( 2-6إغالق ح�ساب ال�صرف لوكالة الت�صدير واال�سترياد الأمريكية) من اتفاقية احل�سابات.
(هـ هـ)البند ( 19احل�سابات االحتياطية لغرق ال�سندات) من اتفاقية احل�سابات.
(وو)البند ( 20ح�ساب ال�صرف لوكالة الت�صدير واال�سترياد الأمريكية) من اتفاقية احل�سابات.
(ز ز)البند ( 7-24ح�ساب الأمانة) من اتفاقية احل�سابات.
(ح ح)البند ( 8-24ح�سابات �صرف ال�سندات) من اتفاقية احل�سابات.
(ط ط)البند �( 2-28إ�شعارات رفع احلظر عن احل�ساب) من اتفاقية احل�سابات.
(ي ي)البند ( 2-29الر�سوم م�ستحقة الدفع) من اتفاقية احل�سابات.
(ك ك) [البند ( 1-1التعاريف) من �ضمان الإجناز الإويل من �شركة .DEH
(ل ل)البند ( 3-13الإ�شعارات �إلى �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي) من �ضمان االكتمال الأويل لداو الأوروبية القاب�ضة.
م�ستثنى.
(م م) البند ( 1-1التعاريف) من �ضمان االكتمال الثانوي من داو �إلى املدى الذي يتعلق فيه التعريف ذو ال�صلة بحق
ً
(ن ن)البند ( 3-13الإ�شعارات �إلى �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي) من �ضمان االكتمال الثانوي من داو �إلى املدى الذي يتعلق فيه التعريف ذو ال�صلة
م�ستثنى.
بحق
ً
م�ستثنى.
(�س �س) البند ( 1-1التعاريف) من �ضمان االكتمال من �شركة �أرامكو ال�سعودية �إلى املدى الذي يتعلق فيه التعريف ذو ال�صلة بحق
ً
( ع ع)البند ( 3-13الإ�شعارات �إلى �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي) من �ضمان االكتمال من �أرامكو ال�سعودية.
دائن حايل ذو �أولوية :يعني الدائن ذا الأولوية ذا العالقة الذي يحول �أو يتنازل عن حقوقه املن�صو�ص عليها مبوجب وثيقة التمويل ،يف كل حالة ،وفقا للبند
�( 1-39أ) (التنازالت والتحويالت من قبل الدائنني ذوي الأولوية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
تاريخ اكتمال التو�سعة :يعني فيما يتعلق ب�أي ت�سهيالت تو�سعة �أو تطوير م�سموح به ويتم متويلها بوا�سطة دين التو�سعة.
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(�أ)الوفاء ب�شروط االفراج عن �ضمان اكتمال التو�سعة املو�ضحة يف امللحق ( 12االفراج عن �ضمان االكتمال) من اتفاقية الأحكام العامة (�إلى احلد
الذي ال يتم فيه التنازل عن مثل هذه ال�شروط من قبل وكيل الدائنني).
(ب)الوفاء بال�شروط اال�ضافية التي يجوز االتفاق عليها من قبل �صدارة ودائني التو�سعة (�إلى احلد الذي ال يتم فيه التنازل عن مثل هذه ال�شروط
اال�ضافية من قبل دائني التو�سعة).
�ضمان اكتمال التو�سعة :يعني فيما يتعلق ب�أي دين تو�سعة� ،ضمان غري قابل للنق�ض ملرفق التو�سعة ،حتى تاريخ اكتمال التو�سعة ملرفق التو�سعة �أو التطوير
امل�سموح به الذي يتم متويله من متح�صالت دين التو�سعة ذلك ،من م�ساهم تو�سعة واحد �أو �أكرث (�أو �شركاتهم الأم �أو التابعة اخلا�صة بهم على التوايل)
ل�صالح دائني التو�سعة املعنيني ل�سداد ن�صابهم التنا�سبي يف دين التو�سعة (�أو غري ذلك من دعم اكتمال ح�سبما يتم االتفاق عليه مع دائني التو�سع املعنيني).
دائنو التو�سعة :يعني �أولئك الدائنني الذين يقدمون �أي دين تو�سعة.
دين التو�سعة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  202من هذه الن�شرة.
ح�ساب �صرف /م�صروفات دين التو�سعة :يعني �أي ح�ساب جاري ميكن �أن تقوم �صدارة بفتحة واملحافظة علية وت�شغيله فقط على النحو املن�صو�ص عليه
وفقا لأحكام �أي دين تو�سعة.
وثائق دين التو�سعة:

(�أ)�أي اتفاقية �أو �أداة ت�سهيل توثق الأحكام اخلا�صة ب�أي دين تو�سعة.
(ب)�أي اتفاقية �أو �أداة �أخرى يتم �إبرامها فيما يتعلق بتكبد دين تو�سعة.
تتم ت�سميتها من جانب وكيل الدائنني على �أنها وثيقة دين تو�سعة ،مع موافقة خطية م�سبقة من �صدارة.
مرفق التو�سعة :يعني �أي�( :أ) مرفق �أو وحدة (غري جممع �صدارة احلايل) الغر�ض منه هو �إنتاج وتخزين وت�سليم املنتجات وغريها من املنتجات املطلوبة
من قبل �أو املرتبطة ب�إنتاج وت�صنيع املنتجات الكيماوية والبرتوكيماوية� .أو (ب) تعديالت على جممع �صدارة احلايل ،والتي ،يف كل حالة ،لي�ست تطويرات
م�سموح بها �أو تكاليف ت�شغيل �أخرى.
�شركاء  /م�ساهمو التو�سعة :يعني �أي �شخ�ص يحمل �أو يح�صل على م�صلحة ملكية يف �صدارة فيما يتعلق ب�أي مرفق تو�سعة من وقت لآخر ما مل يكن ذلك
حمظورا ح�سب �شروط وثائق التمويل على �أن ي�شرتط يف �أي �شريك تو�سعة مثل ذلك ال يكون جهة راعية �أن يتمتع بت�صنيف ائتمان مقبول �أو �أن تكون التزاماته
م�ضمونة من قبل �شركة تابعة يكون لها ت�صنيف ائتماين مقبول.
حادثة نزع امللكية :تعني �أي كيان حكومي يكون قد قام ب�أي مما يلي:

(�أ)�إدانة �أو ت�أميم �أو ا�ستيالء �أو قب�ض �أو نزع ملكية كل �أو جزء جوهري من جممع �صدارة �أو ممتلكاتها �أو �أ�صولها �أو ر�أ�س مالها �أو تولى حرا�سة �أو
ال�سيطرة على ما �سلف ذكره.
(ب)تولى حرا�سة �أو ال�سيطرة على العمليات التجارية ل�صدارة.
(ج)اتخاذ �أي �إجراء حلل �أو �إلغاء ت�أ�سي�س �صدارة.
(د)اتخاذ �أي �إجراء من �ش�أنه �أن يعرقل وي�ؤثر ب�شكل جوهري على عملية �إن�شاء �أو ت�شغيل جممع �صدارة� ،أو قدرة �صدارة �أو م�سئوليها على اال�ستمرار يف
�أعمالها �أو عملياتها �أو جزء كبري منها �أو �أداء �صدارة لأي من التزاماتها اجلوهرية مبوجب �أي وثيقة رئي�سية من وثائق امل�شروع.
تعديالت نزع امللكية :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  207من هذه الن�شرة.

متح�صالت نزع امللكية :تعني املتح�صالت امل�ستحقة الدفع بعد حادثة نزع امللكية ،مبا يف ذلك نتيجة حلادثة نزع امللكية ،التي ت�ؤثر على كل �أو جزء من جممع
�صدارة.
معلومات امل�صادر اخلارجية :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف (د) من هذه الن�شرة.
قرار غري عادي :يعني:
(�أ)قرار مت اتخاذه يف اجتماع منعقد ح�سب الأ�صول وفقا لإعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك وال�شروط من قبل �أغلبية تت�ألف مما ال يقل عن ثالثة
�أرباع الأ�شخا�ص امل�ؤهلني امل�صوتني فيه وذلك عن طريق رفع الأيدي �أو� ،إذا مت طلب االقرتاع ،ح�سب الأ�صول ،بالأغلبية التي تت�ألف من ثالثة �أرباع
الأ�صوات املدلى بها يف ذلك االقرتاع على الأقل.
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(ب)�إلى احلد امل�سموح به بوا�سطة النظام املنطبق ،قرار خطي موقع من قبل �أو بالنيابة عن حملة ما ال يقل عن ثالثة �أرباع جمموع القيمة اال�سمية
لل�صكوك القائمة ،ومثل هذا القرار ميكن ت�ضمينه يف وثيقة واحدة �أو عدة وثائق مطابقة يتم توقيع كل منها من قبل �أو نيابة عن واحد �أو �أكرث
من حملة ال�صكوك.
(ج)موافقة تعطى بطريقة املوافقات االلكرتونية وفقا لقواعد و�إجراءات امل�سجل (من وقت لآخر) (وتكون هذه املوافقات ب�صيغة مقبولة لوكيل حملة
ال�صكوك) من قبل �أو نيابة عن حملة ال�صكوك بقيمة اجمالية ا�سمية ال تقل عن ثالثة �أرباع ال�صكوك القائمة حينذاك.
�شريطة �أن يتم اتخاذ القرارات غري العادية وفقا للأنظمة املعمول بها.
ت�سهيل :يعني الت�سهيالت الأولية وكل ت�سهيل �إ�ضايف.
وكيل ت�سهيل :يعني فيما يتعلق ب�أي دين ذي �أولوية �أويل ،الوكيل املعني من قبل املقر�ضني مبوجب ذلك ،مبا يف ذلك ،فيما يتعلق بت�سهيل ال�صكوك ،وكيل
حملة ال�صكوك ووكالء �ضمان امل�صدر.
اتفاقية الت�سهيل :تعني كل اتفاقية ت�سهيل �أولية و�أي اتفاقية ت�سهيل �إ�ضايف.
خطاب الر�سوم :يعني �أي خطاب ر�سوم متت الإ�شارة �إليه يف البند (( )16الر�سوم) من اتفاقية الأحكام العامة �أو �أي خطاب ر�سوم �آخر �أو وثيقة �أخرى
مت �أو �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�أي من م�شاركي التمويل ذوي الأولوية تثبت الر�سوم امل�ستحقة مل�شاركي التمويل ذوي الأولوية فيما يتعلق بوثائق التمويل.
اللقيم :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  160من هذه الن�شرة.
مورد اللقيم :يعني �أرامكو ال�سعودية ب�صفتها موردا ملختلف �أنواع اللقيم و� /أو الوقود �إلى �صدارة وفقا التفاقيات توريد اللقيم .
مبلغ مورد اللقيم :يعني:
(�أ)جمموع املبلغ امل�ستحق الدفع� ،أو الذي �سي�صبح مع مرور الوقت م�ستحق الدفع ،من قبل �صدارة �إلى مورد اللقيم مبوجب:
()1اتفاقية توريد لقيم النفتا  NFSAفيما يتعلق بتوريد النفتا ملدة  150يوما قبل الذكرى ال�ساد�سة ع�شرة لتاريخ بدء توريد النفتا ،و  100يوم
من النفتا يف �أو بعد الذكرى ال�سنوية ال�ساد�سة ع�شرة لتاريخ بدء توريد النفتا.
()2اتفاقيات توريد اللقيم الأخرى فيما يتعلق بتوريد  100يوم من لقيم االيثان� ،أو غاز البيع �أو لقيم البنزين �أو لقيم التولوين �أو زيت الوقود
مبوجب اتفاقية توريد اللقيم ذات العالقة.
(ب)لأغرا�ض هذا التعريف فقط� ،إذا كان املبلغ امل�ستحق الدفع �أو القابل على �أن ي�صبح م�ستحق الدفع من قبل �صدارة �إلى مورد اللقيم يف تاريخ
�إجراء تنفيذي يزيد عن عدد �أيام توريد لقيم االيثان� ،أو غاز البيع �أو لقيم البنزين �أو لقيم التولوين �أو زيت الوقود ،املحددة يف الفقرة (�أ) �أعاله،
ف�إن املبالغ التي يت�ألف منها "مبلغ مورد اللقيم" يجب �أن تكون �أول  150يوما �أو  100يوم من لقيم النفتا ،ح�سب االقت�ضاء� ،أو  100يوم من لقيم
االيثان� ،أو غاز البيع �أو لقيم البنزين �أو لقيم التولوين �أو زيت الوقود التي يتم توريدها من قبل مورد اللقيم ،يف كل حالة ،مل تقم �صدارة فيما
يتعلق بها ب�سداد مورد اللقيم.
دين مورد اللقيم :تعني
(�أ)مبلغ مورد اللقيم.
(ب)�أي مبلغ توريد لقيم زائد.
اتفاقيات توريد اللقيم :تعني:
(�أ)اتفاقية توريد لقيم االيثان . EFSA
(ب)اتفاقية توريد لقيم النفتا . NFSA
(ج)اتفاقية توريد غاز البيع . SGSA
(د)اتفاقية توريد لقيم التولوين . TFSA
(هـ)اتفاقية توريد لقيم البنزين . BFSA
(و)اتفاقية توريد زيت الوقود .FOSA
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وحدات التغذية :تعني الت�سهيالت الأ�سا�سية مبا يف ذلك ك�سارة تغذية خملوطة  MFCوجممع ا�ستخال�ص املواد العطرية.
 FIEMتعني �شركة �صندوق العمولة امل�شرتك اال�سباين (.)Fondo para la Internacionalización de la Empresa
الت�سهيل املبا�شرة من  FIEMتعني ت�سهيل قر�ض لأجل مقوم بالدوالر يتم توفريه ل�صدارة من �شركة  FIEMوفقا لأحكام اتفاقية الت�سهيل املبا�شر من
.FIEM
وكيل الت�سهيل املبا�شر ل�شركة  FIEMيعني وكيل الت�سهيل با�سم ونيابة عن �شركة .FIEM
اتفاقية الت�سهيل املبا�شر من  FIEMهي اتفاقية ت�سهيل القر�ض لأجل املقوم بالدوالر التي �سيتم �إبرامه يف �أو حول تاريخ التوقيع الثاين بني �صدارة ووكيل
الدائنني ،ووكيل الت�سهيل املبا�شر ل�شركة  FIEMو �شركة  ،FIEMوالتي حتدد الأحكام وال�شروط اخلا�صة بالت�سهيل املبا�شر من .FIEM
تاريخ الإيفاء  /الوفاء النهائي :يعني التاريخ الذي يكون فيه.
(�أ)ال يرتتب على �صدارة �أي التزام فعلي �أو حمتمل �آخر لتقدمي �أي مدفوعات �إلى �أي من م�شاركي التمويل ذوي الأولوية مبوجب �أو وفقا ل�شروط �أي
من وثائق التمويل.
(ب)ال يرتتب على �أي م�شارك متويل ذي الأولوية �أي التزام �أو م�س�ؤولية فعلية �أو حمتملة �أخرى مبوجب �أو وفقا ل�شروط وثائق التمويل �أو �أي منها ،والتي
�ست�ؤدي �إلى مثل هذا االلتزام الفعلي �أو املحتمل على �صدارة.
تاريخ التوزيع النهائي 15 :دي�سمرب 2028م �أو تاريخ ال�سداد احلادي والع�شرون بعد تاريخ ال�سداد الأول �أيهما يقع �أوال� ،أو ،يف حال �إذا مل يكن ذلك اليوم
يوم عمل ،ف�سيكون اليوم التايل الذي يكون يوم عمل يف ال�شهر التقوميي نف�سه (�إن وجد) �أو يوم العمل ال�سابق (�إن مل يوجد) �أو� ،إذا كان يف موعد �أبكر من
ذلك ،ف�سيكون تاريخ التوزيع النهائي هو تاريخ دفعة الإيجار النهائية على النحو املعرف يف اتفاقية الإيجار.
تاريخ اال�ستحقاق النهائي :يعني فيما يتعلق بـ:
(�أ)الت�سهيالت التجارية بالدوالر ،والت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي ،تاريخ اال�ستحقاق النهائي للت�سهيالت التجارية.
(ب)ت�سهيل ال�شراء بالدوالر ،وت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي ،تاريخ دفعة الأجرة النهائية.
(ج)ت�سهيل الوكالة بالدوالر ،وت�سهيل الوكالة بالريال ال�سعودي ،التاريخ النهائي املحدد لدفعة الأجرة.
(د)ت�سهيل من ت�سهيالت وكاالت ائتمان ال�صادرات  ،ECAتاريخ اال�ستحقاق النهائي لت�سهيالت وكالة ائتمان ال�صادرات.
(هـ)الت�سهيل الأويل من �صندوق اال�ستثمارات العامة ( ، )PIFتاريخ اال�ستحقاق النهائي لت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة.
(و)ت�سهيل داو ،تاريخ اال�ستحقاق النهائي لت�سهيل لداو.
(ز)ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية ،تاريخ اال�ستحقاق النهائي لت�سهيل �أرامكو ال�سعودية.
(ح)�أي �سندات ،تاريخ اال�ستحقاق النهائي لل�سندات.
(ط)�صكوك  ،تاريخ اال�ستحقاق النهائي لل�صكوك املنطبق.
(ي)الت�سهيالت الإ�ضافية ،تاريخ اال�ستحقاق النهائي (كيفما ورد و�صفه) املحدد يف �أداة التمويل ذي الأولوية ذات ال�صلة .
تاريخ دفعة الإيجار النهائي :يعني التاريخ الذي يحل �أو ًال من (�أ) تاريخ �إنهاء الإجارة املبكر( .ب) تاريخ �إنهاء الإجارة املجدول .و(ج) التاريخ الذي يتم
فيه �إنهاء اتفاقية الإجارة خالف ًا لذلك وفق ًا التفاقية الإجارة.
وثائق التمويل  /الوثائق التمويلية :تعني:
(�أ)اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .
(ب)اتفاقية الأحكام العامة التكميلية.
(ج)كل اتفاقية ت�سهيل.
(د)كل وثيقة من وثائق الدائنني.
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(هـ)اتفاقية احل�سابات .
(و)كل وثيقة �ضمان.
(ز)كل اتفاقية مبا�شرة.
(ح)كل �إ�شعار و�إقرار بالتنازل.
(ط)حتى تاريخ الإنهاء (ح�سب تعريف هذا امل�صطلح يف كل �ضمان االكتمال)� ،ضمانات االكتمال.
(ي)كل اتفاقية حتوط.
(ك)�سندات لأمر و�أي �سندات لأمر �صادرة وفقا التفاقية ت�سهيل.
(ل)يف واعتبارا من تاريخ اكتمال التو�سعة املنطبق� ،أي وثائق لدين التو�سعة.
(م)�أي وثائق للدين البديل.
(ن)�أي وثائق دين امل�صاريف الر�أ�س مالية الإ�ضافية.
(�س)�أي وثائق للديون التكميلية.
(ع)�أي وثائق الديون التكميلية م�سبقة الأداء.
(ف)�أي خطاب ر�سوم.
(�ص)�أي وثائق �أخرى متت ت�سميتها على هذا الأ�سا�س من قبل وكيل الدائنني مبوافقة خطية م�سبقة من �صدارة.
املديونية املالية :تعني �أية مديونية ل�شخ�ص عن �أو فيما يتعلق مبا يلي:
(�أ)املبالغ املقرت�ضة.
(ب)�أي مبلغ يتم جمعه بوا�سطة القبول مبوجب �أي ت�سهيل ائتمان قبول �أو ما يعادله من ت�سهيالت غري مادية.
(ج)�أي مبلغ يتم جمعه مبوجب �أي ت�سهيل �شراء �سندات �أو �إ�صدار �سندات� ،أو كمبياالت� ،أو قيد دين� ،أو �سهم قرو�ض �أو �أية �أدوات مماثلة.
(د)�أي اتفاقية تتم معاملتها ك�إيجار متويلي �أو ر�أ�س مايل وفقا للمعايري املحا�سبية املنطبقة.
(هـ)الذمم املدينة املبيعة �أو املخ�صومة (عدا �أي ذمم مدينة �إلى احلد الذي تباع فيه على �أ�سا�س عدم حق الرجوع).
(و)�أية �صفقة م�شتقات مالية ،مت الدخول فيه للحماية من �أو اال�ستفادة من التذبذبات يف �أي �سعر �أو ثمن (وعند احت�ساب قيمة �أي �صفقة م�شتقات ال
ي�ؤخذ يف احل�ساب �سوى القيمة ال�سوقية).
(ز)�أي التزامات تعوي�ض للطرف املقابل فيما يتعلق ب�أي �ضمان ،تعوي�ض� ،سند ،خطاب اعتماد م�ستندي �أو احتياطي� ،أو �أي �أداة �أخرى �صادرة عن بنك
�أو م�ؤ�س�سة مالية.
(ح)�أي مبلغ لأي مطلوبات مبوجب اتفاقية �شراء مقدم �أو م�ؤجل (بخالف �أي مبلغ لأي م�سئوليات من هذا القبيل مبوجب �أي من وثائق امل�شروع) �إذا:
()1كان �أحد الأ�سباب الرئي�سية وراء الدخول يف االتفاقية هو احل�صول على متويل.
()2كانت االتفاقية فيما يتعلق بتوريد �أ�صول �أو خدمات ويكون الدفع م�ستحقا يف موعد يتجاوز ت�سعني ( )90يوم ًا من تاريخ التوريد.
(ط)�أي ترتيب مبوجبه ميكن �إعادة �شراء �أحد الأ�صول املبيعة من قبل ال�شخ�ص نف�سه (�سواء بعد ممار�سة اخليار �أو غري ذلك).
(ي)�أي مبلغ يتم جمعه مبوجب �أي �صفقة �أخرى (مبا يف ذلك �أي اتفاقية بيع �أو �شراء �آجل �أو �أي ترتيبات متويل متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية)
يكون لها الت�أثري التجاري لالقرتا�ض.
(ك)مبلغ �أية مطلوبات فيما يتعلق ب�أي �ضمان �أو تعوي�ض عن �أي من العنا�صر امل�شار �إليها يف الفقرات (�أ) �إلى (ي) �أعاله.
النموذج املايل :يعني النموذج املايل الذي يتم �إعداده واحلفاظ عليه من قبل �أو نيابة عن �صدارة فيما يتعلق بامل�شروع ،والذي ميكن حتديثه من وقت لآخر
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وفقا لوثائق التمويل.
تاريخ دفعة الإيجار املقدمة الأولى ويعني تاريخ  15يونيو  ،2013على �أال يكون ذلك اليوم يوم عمل ،و�إن كان يوم عمل ،ف�إن تاريخ دفعة الإيجار امل�سبقة الأولى
�سيكون يف يوم العمل التايل مبا�شرة من نف�س ال�شهر التقوميي (�إذا كان يوم عمل) �أو يوم العمل ال�سابق (اذا مل يكن يوم عمل).
ورقة �شروط التمويل :تعني ورقة �شروط التمويل املتعلقة بامل�شروع وامل�ؤرخة يف  28مايو 2012م.
الت�سمية امل�ؤكدة  :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة  160من ن�شرة الإ�صدار هذه.
فرتة الت�أخري الأولى :تعني الفرتة اعتبارا من و�شام ًال تاريخ االكتمال امل�ستهدف ،حيث مل يحدث الت�سليم �أو �أعترب �أنه مل يحدث (ح�سب مقت�ضى احلال)
يف �أو قبل ذلك ،ولكن ي�ستثنى من ذلك تاريخ دفع فرتة الت�أخري الأولى.
تاريخ الدفع عن فرتة الت�أخري الأولى :تعني �أول  15يونيو �أو  15دي�سمرب التي حتدث بعد تاريخ االكتمال امل�ستهدف ،حيث مل يحدث الت�سليم �أو �أعترب �أنه مل
يحدث (ح�سب مقت�ضى احلال) يف �أو قبل ذلك ،ب�شرط �أنه �إذا كان ذلك اليوم لي�س يوم عمل ،ف�إن تاريخ الدفع عن فرتة الت�أخري الأولى �سيقع يف اليوم التايل
الذي هو يوم عمل يف نف�س ال�شهر التقوميي (�إن وجد) �أو يف يوم العمل ال�سابق له (اذا مل يوجد).
تاريخ التوزيع الأول :يعني  15يونيو  ،2013وي�شرتط يف ذلك �أنه يف حال مل يكن هذا التاريخ يوم عمل ،ف�سيقع تاريخ التوزيع الأول يف اليوم التايل الذي
يكون يوم عمل يف ال�شهر التقوميي نف�سه (�إن وجد) �أو يوم العمل ال�سابق (�إن مل يوجد).
الإقفال املايل الأول :يعني ،فيما يتعلق بت�سهيل ال�صكوك الأولية ،التاريخ الذي فيه:
(�أ)تتم تلبية جميع ال�شروط ال�سابقة لال�ستخدام الأويل لت�سهيالت ال�صكوك مبوجب اتفاقية امل�ساهمة يف ال�صكوك ،و�أي بنود ذات �صلة من وثائق
ت�سهيالت ال�صكوك � ،أو التنازل عنها ،يف كل حالة ،وفقا لوثائق التمويل.
(ب) يقع فيه "تاريخ الإقفال".
تاريخ دفعة الإيجار الأولى ويعني �أول  15يونيو �أو  15دي�سمرب يقع بعد تاريخ بدء الإيجار ،على �أال يكون ذلك اليوم يوم عمل ،و�إن كان يوم عمل ،ف�إن تاريخ دفعة
الإيجار الأولى �سيكون يف يوم العمل التايل مبا�شرة من نف�س ال�شهر التقوميي (�إذا كان يوم عمل) �أو يوم العمل ال�سابق (اذا مل يكن يوم عمل).
تاريخ (�إعادة) ال�سداد الأول :التاريخ الذي ي�أتي �أو ًال مما يلي:
(�أ)�إذا وقع تاريخ اكتمال امل�شروع خالل �أ�شهر:
()1يناير �إلى يونيو 15 ،دي�سمرب من ذلك العام.
()2يوليو �إلى دي�سمرب 15 ،يناير من العام الذي يليه.
(ب) 15دي�سمرب 2018م.
تاريخ التوقيع الأول :يعني التاريخ الذي يتم فيه توقيع كل من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،واتفاقية احل�سابات ،و�ضمانات االكتمال ،واتفاقية الدائنني،
ووثائق �صفقة ال�صكوك ،و�إ�شعارات الإقرار والتنازل ووثائق ال�ضمان (عدا اتفاقية ال�ضمان الأمريكي ،واتفاقية التنازل عن م�صالح ال�ضمان ل�صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي ،واتفاقية الرهن التجاري املحل).
فيت�ش :وكالة فيت�ش ريتنغ ملتد� ،°Fitch Ratings Limitedأو فيت�ش �إنك  .Fitch Incو�أي وكالة تخلف �أي منهما يف �أعمال الت�صنيف االئتماين.
دفعت التعوي�ضات الثابتة :تدفع فيما يتعلق بكل تاريخ دفعة فرتة ت�أخري ،على النحو املو�ضح يف اجلدول �أدناه .ويف حال وقوع تاريخ ال�سداد الأويل بعد 15
يونيو 2018م (�أ) (تاريخ الدفعة الأولى املتاخرة) ف�إن دفعات التعوي�ضات الثابتة التي كان �سيتم دفعها قبل تاريخ الدفعة الأولى املت�أخرة يكون لها �أول تاريخ
�سداد يقع يف  15يونيو 2018م �سيتم دجمها مع دفعات التعوي�ضات الثابتة املتبقية ،و�سيعترب اجلدول املحدد �أدناه ب�أنه مت تعديله تبع ًا لذلك ليعك�س التوزيع
التنا�سبي ملبالغ دفعات التعوي�ضات الثابتة املذكورة مقابل دفعات التعوي�ضات الثابتة املتبقية .ولتجنب ال�شك ،ف�إنه ال توجد �أي دفعة تعوي�ض ثابتة (با�ستثناء
تلك امل�ستحقة ولكن غري املدفوعة ،ولكن دون ازدواجية االحت�ساب �أي دفعات �أجرة ثابتة كما هو معرف يف اتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك) يف �أي تاريخ
يقع بعد تاريخ بدء الأجارة (كما هو حمدد يف اتفاقية الإجارة اخلا�صة بال�صكوك).
دفعة التعوي�ضات الثابتة كن�سبة مئوية من
القيمة اال�سمية الإجمالية لل�صكوك ال�صادرة
يف تاريخ الإقفال

الن�سبة القائمة من القيمة اال�سمية الإجمالية
لل�صكوك ال�صادرة يف تاريخ الإقفال بعد دفع
دفعة التعوي�ضات الثابتة

تاريخ دفعة فرتة الت�أخري

� -1أول تاريخ دفع

%3.50

%96.50

2

%4.15

%92.35
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دفعة التعوي�ضات الثابتة كن�سبة مئوية من
القيمة اال�سمية الإجمالية لل�صكوك ال�صادرة
يف تاريخ الإقفال

الن�سبة القائمة من القيمة اال�سمية الإجمالية
لل�صكوك ال�صادرة يف تاريخ الإقفال بعد دفع
دفعة التعوي�ضات الثابتة

تاريخ دفعة فرتة الت�أخري

3

%4.45

%87.90

4

%4.55

%83.35

5

%4.60

%78.75

6

%4.65

%74.10

7

%4.65

%69.45

8

%4.85

%64.60

9

%5.00

%59.60

10

%5.15

%54.45

11

%5.15

%49.30

12

%4.95

%44.35

13

%4.80

%39.55

14

%4.80

%34.75

15

%4.45

%30.30

16

%4.45

%25.85

17

%4.45

%21.40

18

%4.45

%16.95

19

%4.25

%12.70

20

%4.20

%8.50

21

%4.20

%4.30

22

%4.30

%0.00

يف حال �أنه من وقت لآخر مت دفع �أي مبلغ من مبالغ ال�سداد املبكر �أو �إلغاء �أي �صكوك وفق ًا لل�شرط ( 2-9الإلغاء) ،ف�سيعترب اجلدول �أعاله وك�أنه مت تعديله
بحيث يتم خف�ض الن�سب الواردة يف العمودين الثاين والثالث فيما يتعلق بكل تاريخ دفع فرتة ت�أخري يقع بعد تاريخ الدفع �أو الإلغاء املذكور بحيث يتم تخفي�ض
دفعة التعوي�ضات الثابتة التي �سيتم دفعها يف ذلك التاريخ مبقدار يتنا�سب مع مبلغ الدفعة املبكرة تلك �أو القيمة اال�سمية لل�صكوك التي مت �إلغا�ؤها.
وفيما يتعلق بالت�سهيالت الإ�سالمية الأخرى ،ف�إن دفعة التعوي�ض الثابتة تعني العن�صر الثابت املعادل لكل دفعة تعوي�ضات متفق عليها م�سبق ًا �أو تعوي�ض
الت�سليم املت�أخر امل�ستحقة على �صدارة (ب�صفتها م�ست�أجر ًا) فيما يتعلق برتتيبات اال�ستئجار املوثقة مبوجب الت�سهيالت الإ�سالمية ذي العالقة.
مبالغ التوزيع الثابتة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط ( 6-8اال�سرتداد اجلزئي).
دفعات الإيجار الثابتة :تعني فيما يتعلق بـ:
(�أ)ت�سهيل ال�شراء :فهي "العن�صر الثابت" من كل "دفعة �أجرة" ح�سب تعريف كل من هذه امل�صطلحات يف اتفاقية الإجارة لت�سهيل ال�شراء بالدوالر
الأمريكي �أو اتفاقية الإجارة لت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي (ح�سبما قد يكون عليه احلال).
(ب)ت�سهيل الوكالة :فهي "العن�صر الثابت للإجارة" املحدد من كل "دفعة �أجرة" حمدد ح�سب تعريف كل من هذه امل�صطلحات يف اتفاقية الإجارة
املحددة لت�سهيل الوكالة.
(ج)ت�سهيل �إ�ضايف موثق كت�سهيل �إ�سالمي (با�ستخدام طريقة الإجارة املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية) :هي العن�صر الثابت من كل دفعة �أجرة
م�ستحقة الدفع من قبل �صدارة (ب�صفتها امل�ست�أجر) فيما يتعلق برتتيبات الإيجار املوثقة مبوجب ذلك الت�سهيل الإ�ضايف.
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(د)فيما يتعلق بت�سهيل ال�صكوك ،دفعة الأجرة الثابتة تعني املبالغ امل�ستحقة الدفع يف كل تاريخ دفعة �أجرة على النحو املبني يف اجلدول �أدناه .ويف حال
وقع تاريخ ال�سداد الأول بعد  15يونيو ( 2018ت�أخر �سداد دفعة الأجرة الأولى) ف�إن دفعات الأجرة الثابتة التي كانت �ستدفع قبل تاريخ ال�سداد الأول
املت�أخر �سيتم دفعها يف تاريخ ال�سداد الأول الذي يقع بتاريخ  15يونيو  2018بدجمها مع دفعات الأجرة الثابتة املتبقية .و�سيعترب اجلدول املبني �أنه
مت تعديله تبع ًا لذلك ليعك�س تخ�صي�ص تنا�سبي ملبالغ دفعات الأجرة الثابتة تلك لتغطية دفعات الإيجار الثابتة املتبقية .ولتفادي ال�شك )1( ،حيثما
يقع تاريخ �سداد �أجرة معني يف تاريخ قبل تاريخ ال�سداد الأول ،ف�إن دفعة الأجرة الثابتة يف تاريخ �سداد الأجرة تكون �صفرا و ( )2لي�س هناك دفعة
�أجرة ثابتة يف �أي تاريخ يقع يف �أو قبل تاريخ بداية الإيجار.
دفعة التعوي�ضات الثابتة كن�سبة مئوية من
القيمة اال�سمية الإجمالية لل�صكوك ال�صادرة يف
تاريخ الإقفال

الن�سبة القائمة من القيمة اال�سمية الإجمالية
لل�صكوك ال�صادرة يف تاريخ الإقفال بعد دفع
دفعة التعوي�ضات الثابتة

تاريخ دفعة فرتة الت�أخري

� -1أول تاريخ دفع

%3.50

%96.50

2

%4.15

%92.35

3

%4.45

%87.90

4

%4.55

%83.35

5

%4.60

%78.75

6

%4.65

%74.10

7

%4.65

%69.45

8

%4.85

%64.60

9

%5.00

%59.60

10

%5.15

%54.45

11

%5.15

%49.30

12

%4.95

%44.35

13

%4.80

%39.55

14

%4.80

%34.75

15

%4.45

%30.30

16

%4.45

%25.85

17

%4.45

%21.40

18

%4.45

%16.95

19

%4.25

%12.70

20

%4.20

%8.50

21

%4.20

%4.30

22

%4.30

%0.00

حادثة القوة القاهرة :تعني �أية حادثة �أو ظرف (�أو �أي جمموعة حوادث �أو ظروف �أو تبعات تلك احلوادث والظروف ) ال تكون حتت ال�سيطرة املعقولة
ل�صدارة ،والتي متنع ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من اال�ستمرارية يف �إن�شاء جممع �صدارة �أو الإنتاج منه ،وي�شمل ذلك (ولكن فقط �إلى احلد الذي حتققت
فيه املتطلبات املتقدم ذكرها) �أي نوع من اخلالفات العمالية� ،أو الإ�ضرابات �أو �أي ا�ضطرابات من �أي نوع (�شام ًال الإ�ضرابات ،انقطاع العمل ،تباط�ؤ الإنتاج،
والإجراءات امل�شابهة من جانب العمالة املنظمة)� ،أو �أي �إقفال �أو ت�صرف من عدو عام ،احلرب (املعلنة �أو غري املعلنة) ،احلرب الأهلية ،التخريب ،املعارك،
الثورات ،امل�شاغبات� ،أعمال �شغب ،ا�ضطرابات مدنية ،الق�ضاء والقدر ،االخرتاق الأمني العام ،الأوبئة ،الأعا�صري بكافة �أنواعها� ،أمواج املد ،االنزالقات
الأر�ضية ،ال�صواعق ،الزالزل وت�آكل الرتاب ،اجنراف الرتبة ،االنخ�ساف الأر�ضي ،اجنراف املن�ش�آت بفعل املاء ،الفي�ضان ،العوا�صف املطرية ،احلريق،
الأحوال اجلوية ال�سلبية ،االنفجارات ،االنك�سار �أو احلوادث ب�سبب الآالت واملعدات �أو املوا�سري �أو خطوط النقل �أو املرافق الأخرى ،احل�صار ،املقاطعة ،القيود
التجارية ،احلظر ،عدم القدرة �أو املوافقات �أو املعدات �أو املواد �أو النقل ،تغري الأنظمة املنطبقة �أو الإجراءات احلكومية الأخرى �أو الإخفاق يف الت�صرف� ،أو
جمموعة �أو تبعات احلوادث املذكورة �أعاله.
نظام اال�ستثمار الأجنبي :نظام اال�ستثمار الأجنبي ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م ،1/بتاريخ 1421/1/5هـ.
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اتفاقية هند�سة الفورمالني :تعني اتفاقية هند�سة الفورمالني امل�ؤرخة يف  7نوفمرب 2008م واملربمة بني �شركة �أرامكو �أوفر�سيز بي يف ،وداو الأوروبية
القاب�ضة و�شركة فورمك�س ايه بي ،ومت التنازل عنها من �شركة �أرامكو �أوفر�سيز بي يف وداو الأوروبية القاب�ضة �إلى �صدارة.
اتفاقية نقل تقنية الفورمالني :تعني اتفاقية نقل تقنية الفورمالني امل�ؤرخة يف  7نوفمرب 2008م واملربمة بني �شركة �أرامكو �أوفر�سيز بي يف ،وداو الأوروبية
القاب�ضة و�شركة فورمك�س ايه بي ،ومت التنازل عنها من �شركة �أرامكو �أوفر�سيز بي يف وداو الأوروبية القاب�ضة �إلى �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية الفورمالني :تعني االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية الفورمالني التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة فورمك�س ايه بي ووكيل
ال�ضمان املعني ،والتي �سيمتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية نقل تقنية الفورمالني.
 :Formox TTAاتفاقية نقل تقنية فورموك�س :اتفاقية نقل التقنية امل�ؤرخة يف  7نوفمرب 2008م ،املربمة بني فورموك�س �أيه بي ،وداو الأوروبية القاب�ضة،
و�شركة �أرامكو �أوفر�سيز بي يف.
ن�سبة تغطية خدمة الدين الآجل :تعني ،فيما يتعلق ب�أية فرتة ،ن�سبة:
(�أ)التدفق النقدي املتاح املتوقع لهذه الفرتة (ناق�ص� ،إلى احلد الذي مل ي�ؤخذ يف احل�سبان يف ح�ساب ما �سبق� ،أي دفعات فيما يتعلق ب�أي دين م�سموح به
التي من املتوقع �أن يتم ا�ستخدامه لتمويل تكاليف الت�شغيل يف تلك الفرتة با�ستثناء �أن يتم خ�صم تكاليف الت�شغيل تلك من �إيرادات الت�شغيل حل�ساب
التدفق النقدي املتاح وفق ًا للفقرة (د) من ذلك التعريف) ،ولكن ت�ستثني (ما عدا �أي ح�ساب يتعلق بالتحويل املقرتح �إلى ح�ساب التوزيع املت�صور
يف البند ( 20-24توزيعات امل�ساهمني  /ال�شركاء من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة لأغرا�ض منوذج توزيع ال�شركة) العمولة املتوقع احل�صول
عليها عن الر�صيد يف احل�سابات االحتياطية.
�إلى
(ب)املبلغ الإجمايل لاللتزامات ذات الأولوية (دون ازدواجية االحت�ساب) (�إال بالقدر املتوقع �أن يدفع من متح�صالت الدين ذي الأولوية �أو حقوق
امللكية) امل�ستحقة فيما يتعلق بالأدوات املالية ذات الألوية يف هذه الفرتة (و�ضع خمتلف االفرتا�ضات امل�شار �إليها يف الفقرات ( )1و (� )2أدناه):
()1يف حال وجود �أي ح�ساب فيما يتعلق بالنقل املقرتح �إلى ح�ساب التوزيعات املت�صور يف البند ( 20-24توزيعات امل�ساهمني) من اتفاقية الأحكام
العامة ال�شاملة فيما يتعلق ب�أي خطاب اعتماد يكون م�صدر ًا �آنذاك مبوجب ت�سهيل خطاب اعتماد ومن ثم مت �سحبها ،على افرتا�ض �أنه يتم
�سداده يف هذه الفرتة �إلى احلد الذي يقت�ضيه جدول الإطفاء للت�سهيالت التجارية ،ولكن خالفا لذلك على افرتا�ض �أنه �سوف لن يتم �سحبه
يف هذه الفرتة.
()2يف جميع احلاالت الأخرى ،على افرتا�ض �أن �أي خطاب اعتماد يكون م�صدر ًا �آنذاك مبوجب ت�سهيل خطاب االعتماد يتم �سحبه بقدر ما هو
متاح يف تلك الفرتة ،ويتم �سداده يف تلك الفرتة �إلى احلد الذي يقت�ضيه جدول اال�ستهالك لت�سهيل خطاب االعتماد.
ناق�ص ،يف كل حالة� ،أي ر�سوم ت�أمني و�صيانة �إ�سالمية و� /أو �أي مبلغ �أ�صلي م�ؤجل لهذه الفرتة ،وناق�ص ،يف حال وجود �أي تاريخ ح�ساب يقع �ضمن �ستة �أ�شهر
تالية مبا�شرة لتاريخ اكتمال امل�شروع� ،أي مبالغ قائمة ل�صالح ح�ساب خدمة الدين كما يف تاريخ اكتمال امل�شروع:
(�أ)زائد �إجمايل �أي مبالغ واجبة الدفع من قبل �صدارة خالل تلك الفرتة وفقا لأي ترتيب التحوط املايل امل�سموح بها.
(ب)ناق�ص �إجمايل �أي مبالغ م�ستحقة ل�صدارة خالل تلك الفرتة وفقا لأي ترتيب التحوط املايل امل�سموح بها.
على �أن ت�شمل يف احلاالت املبينة يف البندين (�أ) و(ب) �أعاله� ،أي دفعة ،فيما يتعلق بالدخول يف �أي من ترتيبات التحوط املالية هذه امل�سموح بها ،ولكن
با�ستثناء ،يف كل حالة� ،أي دفعات خالل تلك الفرتة فيما يتعلق ب�أي دين تو�سعة (با�ستثناء ما كان بالقدر وللفرتات التي يتم فيها �إدراج الإيرادات الت�شغيلية
املتعلقة بذلك يف الفقرة (�أ) �أعاله)� ،أي دفع م�سبق للمبلغ الأويل و�أي �سداد يتعلق ب�إنهاء ترتيبات التحوط املالية امل�سموح بها� ،شريطة �أنه قبل وقوع تاريخ
اكتمال امل�شروع ،ف�إن �أي ح�ساب لأغرا�ض البند ( 1-33ب) (( )8حق ال�شركة يف الرجوع) ،والبند ( 1-34ب) (خ) (حق ال�شركة يف تكبد دين تكميلي)
والبند ( 1-35ج)(( )6حق ال�شركة يف تكبد دين تكميلي م�سبق الأداء) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،يجب �أن يفرت�ض وقوع تاريخ اكتمال امل�شروع
كما هو جمدول �آنذاك.
اتفاقية الإجارة :اتفاقية الإجارة امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال ،املربمة بني امل�صدر ،و�صدارة ،ووكيل حملة ال�صكوك� ،إلى جانب �أطراف �أخرى.
 :FOSAاتفاقية توريد زيت الوقود امل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2012م ،املربمة بني �صدارة ،و�أرامكو ال�سعودية من �أجل توريد زيت الوقود �إلى جممع �صدارة.
ال�شركاء  /امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون :تعني ال�شريك داو وال�شريك �أرامكو ال�سعودية.
العملة القابلة للتحول ب�سهولة (بحرية) :تعني �أي عملة متبادلة على نطاق وا�سع دون قيود جتارية يف �أ�سواق ال�صرف الأجنبي الدولية الرئي�سية ،مبا يف
ذلك الدوالر واليورو واجلنيه اال�سرتليني.
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اجر ال�شحن واخل�صومات :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  141من هذه الن�شرة.
البنك املقدم للقرو�ض :يعني البنك امل�ؤهل الذي يقدم قرو�ض ًا �أو �ضمانات ل�صدارة م�ضمونة من قبل �أحد ال�شركاء �أو اجلهات الراعية (�أو ،يف كلتا
احلالتني� ،إحدى ال�شركات التابعة لهم ،نيابة عنهم).
زيت الوقود :زيت الوقود املورد من قبل �أرامكو ال�سعودية مبوجب اتفاقية توريد زيت الوقود.
قيمة اال�ستعادة الكاملة :تعني ،يف �أي وقت ،قيمة اال�ستعادة الكاملة لأ�صول الإجارة ،والتي ت�ساوي جمموع (�أ) القيمة اال�سمية الإجمالية لل�صكوك كما يف
تاريخ الإقفال ناق�ص جمموع �أي من �أو جميع )1( :دفعات الإيجار الثابتة )2( .دفعات التعوي�ض الثابتة )3( .مبالغ ال�سداد املبكر يف كل حالة مت ا�ستالمها
�سابقا من قبل �أو نيابة عن امل�صدر .و ( )4القيمة اال�سمية الإجمالية لأي �صكوك مت �إلغا�ؤها وفقا لل�شرط ( 2-9الإلغاء) (�أو غري ذلك) ،يف كل حالة يف ذلك
الوقت ،جنبا �إلى جنب مع (ب) جميع دفعات الإيجار املقدمة امل�ستحقة ولكن غري املدفوعة ،ودفعات الإيجار مبوجب الفقرة ( )1من تعريفها� ،أو تعوي�ض
الت�سليم املت�أخر مبوجب الفقرة ( )1من تعريف ذلك حتى (وبا�ستثناء) تاريخ وقوع حادثة اخل�سارة الكلية( .ج) �أي وجميع املبالغ امل�ستحقة الأخرى وواجبة
الدفع مبوجب ال�صكوك �آنذاك �إلى حملة ال�صكوك ،مهما كانت .و (د) �أية مبالغ �أخرى م�ستحقة وواجبة الدفع �آنذاك من قبل �صدارة (ب�أي �صفة كانت) �إلى
امل�صدر (ب�أية �صفة كان) مبوجب �أي وثيقة من وثائق ال�صفقة (يف كل حالة ،بدون ازدواجية االحت�ساب).
حادث �إخالل  /تق�صري �أ�سا�سي :يعني كل حادثة �أو ظرف حمدد يف:
(�أ)البند ( 1-25عدم دفع) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ب)البند ( 2-25االلتزامات الأخرى) من اتفاقية الأحكام العامة  ،فقط �إلى احلد الناجم عن عدم االلتزام من قبل:
(�)1صدارة بالبند ( 4-5تقا�سم �صايف �إيرادات ما قبل االكتمال) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(�)2أي جهة راعية بالبند ( 22اجلهات الراعية /امل�ساهمون) من اتفاقية الدائنني.
(ج)البند ( 7-25عدم �شرعية وبطالن وثائق التمويل امل�شرتكة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(د)البند ( 9-25البند) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(هـ)البند ( 11-25التدخل احلكومي) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة،
(و)البند ( 12-25االكتمال املت�أخر) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ز)البند ( 13-25التخلي عن امل�شروع) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ح)البند ( 14-25ملكية ال�شركة) من اتفاقية الأحكام العام ال�شاملة.
(ط)البند ( 15-25ملكية م�صدر ال�سندات  /م�صدر ال�صكوك) من اتفاقية الأحكام العام ال�شاملة.
(ي)البند �( 16-25إع�سار ال�شركة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ك)البند �( 17-25إع�سار داو) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ل)البند �( 18-25إع�سار �أرامكو ال�صناعية) من اتفاقية الأحكام العام ال�شاملة.
(م)البند ( 19-25التق�صري يف الدفع من قبل اجلهات الراعية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ن)البند ( 21-25دمار جممع �صدارة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(�س)البند ( 23-25اتفاقية تعهد امل�ساهمني) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ع)كل حادثة �إخالل (تق�صري) �أ�سا�سية �إ�ضافية.
املمولون :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  173من هذه الن�شرة.
مبلغ التمويل :يعني �إجمايل خدمة الديون املجدولة (مبا يف ذلك املبلغ الأويل ،والعمولة والعالوات والر�سوم) امل�ستحقة مبوجب �أدوات التمويل ذات الأولوية
لفرتة خدمة الدين احلالية �آنذاك زائد �أو ناق�ص �صايف املبالغ مبوجب �أي ترتيبات حتوط م�سموح بها م�ستحقة من قبل �أو ل�صالح �صدارة يف تاريخ �إعادة
ال�سداد املقبل.
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ح�ساب امل�صروفات الإ�ضافية :يعني �أي ح�ساب مقوم بالدوالر �أو اليورو �أو اجلنيه اال�سرتليني �أو ح�ساب �آخر بعملة قابلة للتحويل ب�شكل حر والذي ميكن �أن
تفتحه �صدارة يف لندن �أو نيويورك فيما يتعلق ب�أي تطوير م�سموح به �أو �أي مرفق تو�سعة حيث ال يتم متويل احل�ساب عن طريق دين التو�سعة.
العقود املتنازل عنها م�ستقب ًال :تعني تلك العقود املربمة بعد تاريخ اتفاقية التنازل املحلي التي يتعني على �صدارة التنازل عنها لوكيل ال�ضمان املحلي مبوجب
ووفقا التفاقية التنازل املحلية ،مبا يف ذلك �أي وثيقة يتم توقيعها �أو خالف ذلك الدخول فيها من قبل �صدارة والتي حتل (�سواء ب�شكل كامل �أو غري ذلك من
حيث جميع اجلوانب اجلوهرية) حمل �أي عقد متنازل عنه �أو عقد م�ستقبلي متنازل عنه (ح�سبما يكون عليه احلال).
اتفاقية تعديل التنازل عن العقود امل�ستقبلية  /م�ستقب ًال :تعني اتفاقية تعديل التنازل التي متاثل �إلى حد كبري يف النموذج املبني يف اجلزء الأول من
امللحق  3يف اتفاقية التنازل املحلي.
املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها  :GAAPتعني املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ،وهي الإطار املعياري للمبادئ التوجيهية اخلا�صة باملحا�سبة املالية
امل�ستخدمة يف �أي والية ق�ضائية معينة .واملتعارف عليها عموما باملعايري املحا�سبية .وتت�ضمن املعايري والتفاهمات والقواعد التي يتبعها املحا�سبون يف ت�سجيل
وتلخي�ص و�إعداد القوائم املالية.
(�شركة) الغاز  :GASح�سب املعنى املن�سوب �إلى هذا امل�صطلح يف ال�صفحة  202من ن�شرة الإ�صدار هذه.
اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة  :GCTAتعني اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة التي �سيتم �إبرامها يف �أو قريبا من تاريخ الإقفال ،بني �صدارة وامل�صدر
ووكيل الدائنني و�أطراف �أخرى ،والتي مبوجبها ،من بني �أمور �أخرى� ،سين�ضم وكيل الدائنني �إليه بعد الإقفال املايل..
جمل�س التعاون اخلليجي  :GCCيعني جمل�س التعاون اخلليجي لدول اخلليج العربي.
دولة خليجية :تعني كل من اململكة ،الإمارات العربية املتحدة ،مملكة البحرين� ،سلطنة عمان ،دولة قطر ،ودولة الكويت.
 : GDPالناجت املحلي الإجمايل.
اتفاقية اخلدمات العامة :يعني اتفاقية اخلدمات العامة النافذة اعتبار ًا من � 30أكتوبر 2011م واملربمة بني �صدارة ،وم�ساهم تابع لداو و �أرامكو ال�سعودية.
ال�صك الرئي�سي :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة (ب) من هذه الن�شرة.
املمار�سات الهند�سية اجليدة :تعني ،دون تقييد �أو م�سا�س ب�أي معايري �أعلى �أو متطلبات �أعلى مبوجب �أي عقد �إن�شاءات ،االمتثال لإر�شادات البنك الدويل
املنطبقة وكافة القوانني والت�صاريح املعمول بها ،وممار�سة تلك الدرجة من املهارات االحرتافية واحلر�ص واحلكم احل�صيف ،واحلكمة ( مبا يف ذلك
املمار�سة احل�سنة والآمنة واحلكيمة) والتب�صر الذي من املتوقع مراعاته ب�شكل معقول من قبل ا�ست�شاري من ذوي املهارات العالية وذوي اخلربة العالية،
له معرفة تف�صيلية بجوانب الت�شغيل وال�صيانة ملرافق مماثلة لتلك املرافق ،والذي يقر �أنه ميتلك درجة عالية من الكفاءة واخلربة العالية يف تنفيذ �أن�شطة
مماثلة يف طبيعتها وحجمها ونطاقها وتعقيدها وقيمتها للعمل (كما هو حمدد يف كل عقد �إن�شاءات) ،حتت نف�س الظروف �أو ظروف مماثلة.
املمار�سات ال�صناعية اجليدة :تعني ممار�سة درجة من املهارة ،والعناية ،واملمار�سة الت�شغيلية ،املتوقعة ب�شكل معقول واعتيادي من �شخ�ص ماهر وخبري،
يقوم مبثل هذا النوع من العمل ك�صدارة ،يف ظل ظروف و�أحوال مماثلة �أو م�شابهة.
احلكومة :تعني حكومة اململكة العربية ال�سعودية.
املوافقات احلكومية :تعني جميع املوافقات والت�صاريح والأوامر واملرا�سيم والتفوي�ضات بالدرجة املطلوبة للح�صول عليها من قبل �صدارة من �أي جهة
حكومية فيما يتعلق بامل�شروع �أو �أي مرفق تو�سعة �أو �أي تطوير م�سموح به.
جهة حكومية :تعني �أي وزارة �أو وكالة �أو حمكمة �أو جلنة ق�ضائية �أو جهة تنظيمية �أو �سلطة �أخرى تابعة للحكومة.
مقدم للخدمات مبوجب اتفاقية اخلدمات العامة  :GSAتعني مقدم اخلدمات داو ومقدم اخلدمات �أرامكو ال�سعودية.
اتفاقية هند�سة معاجلة التقطري اال�ستخال�صي  :GT BTXتعني اتفاقية هند�سة معاجلة التقطري اال�ستخال�صي  GT BTXاملربمة بتاريخ � 29سبتمرب
2008م بني �شركة �أرامكو للخدمات بي يف ،وداو الأوروبية القاب�ضة  DEHو�شركة  GTCوالتي مت التنازل عنها من �شركة �أرامكو للخدمات وداو الأوروبية
القاب�ضة � DEHإلى �صدارة.
اتفاقية نقل تقنية معاجلة التقطري اال�ستخال�صي  :GT BTXتعني اتفاقية نقل تقنية عملية التقطري اال�ستخال�صي  GT BTXبتاريخ � 29سبتمرب
2008م واملربمة بني �شركة �أرامكو للخدمات بي يف ،وداو الأوروبية القاب�ضة  DEHو�شركة  GTCوالتي مت التنازل عنها من �شركة �أرامكو للخدمات بي يف
وداو الأوروبية القاب�ضة � DEHإلى �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية معاجلة التقطري اال�ستخال�صي
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 :GT BTXتعني االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية معاجلة التقطري اال�ستخال�صي GT BTX

 :GTCتعني التكنولوجيا املقدمة من قبل جي تي �سي تيكنولوجي.
 :GTC TTAاتفاقية نقل تقنية عملية التقطري اال�ستخال�صي .GT BTX
امل�ستفيدون من ال�ضمان :يعني

(�أ)امل�ستفيدون من �ضمان الوكيل.
(ب)امل�ستفيدون من �ضمان الدائنني.
(ج)امل�شارك يف ال�صكوك.
�إجراء تنفيذ ال�ضمان� :أي �إجراء ملمار�سة �أي حقوق� ،أو و�سائل جرب �ضرر� ،أو �صالحيات مبوجب �أي �ضمان اكتمال و�/أو ت�سريع الت�سهيالت القائمة مبوجب
اتفاقيات الت�سهيالت ذات العالقة لغر�ض وحيد وهو �إحداث طلب مبوجب �ضمان االكتمال ذاك.
االلتزامات امل�ضمونة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  8من هذه الن�شرة.
تاريخ اكتمال امل�شروع امل�ضمون :يعني التاريخ الذي يكون بعد ثالث �سنوات من تاريخ االكتمال املجدول للم�شروع.
ال�ضامن :يعني ال�ضامن ل�ضمان ل�صالح �صدارة فيما يتعلق بدفعات الطرف املقابل يف العقد و� /أو التزامات الأداء مبوجب الوثيقة ذات العالقة.
هللة :الوحدة الفرعية املكونة للريال ال�سعودي.

حقوق امللكية الثابتة /ال�صلبة :تعني القرو�ض الثانوية من ال�شركاء �أو االكتتاب يف ر�أ�س مال �صدارة.
 :HCUيعني حتويل كلوريد الهيدروجني.
اتفاقية التحوط :تعني كل اتفاقية يتم �إبرامها فيما يتعلق ب�أي ترتيبات حتوط م�سموح بها.
دين التحوط :كافة االلتزامات احلالية وامل�ستقبلية وااللتزامات يف �أي وقت امل�ستحقة من طرف �صدارة �إلى مقدمي التحوط امل�سموح بهم مبوجب �أو فيما
يتعلق برتتيبات التحوط امل�سموح بها� ،سواء االلتزامات الفعلية واملحتملة ،و�سواء املتكبدة ب�صورة فردية �أو م�شرتكة �أو ب�أي �صفة �أخرى و�سواء كان �أ�صيال �أو
كفيال ،جنبا �إلى جنب مع كامل العموالت امل�ستحقة وكافة اخل�سائر والر�سوم/امل�صاريف ذات ال�صلة.
هريمز :يعني �أويلر هريمز كريديتفر�سيخرونغ �أيه جي Euler Hermes Kreditversicherung AG

الت�سهيل املغطى من قبل هريمز :تعني ت�سهيل القر�ض ب�أجل واملقوم بالدوالر واملتاح ل�صدارة بوا�سطة دائني الت�سهيل املغطى من قبل هريمز وفقا ل�شروط
اتفاقية الت�سهيل املغطى من قبل هريمز.
اتفاقية الت�سهيل املغطى من قبل هريمز :تعني اتفاقية ت�سهيل القر�ض لأجل املقوم بالدوالر املزمع �إبرامها يف �أو قريبا من تاريخ التوقيع الثاين واملربمة
بني �صدارة ،ووكيل الدائنني ،ووكيل الت�سهيل املغطى من قبل هريمز دائني الت�سهيل املغطى من قبل هرمز التي تو�ضح ال�شروط والأحكام اخلا�صة للت�سهيل
املغطى من قبل هريمز.
دائنو الت�سهيل املغطى من قبل هريمز :يعني
(�أ)دائنو ت�سهيل مغطى من هريمز الأ�صليون.
(ب)�أي بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �صندوق �أمانة �أو �أي من�ش�أة �أخرى ت�صبح دائنا ذا �أولوية وفقا للفقرة ( 39التغيريات على م�شاركي التمويل ذوي
الأولوية) من اتفاقية الأحكام العامة ودائنا من دائني الت�سهيل املغطى من هريمز مبوجب اتفاقية الت�سهيل املغطى من هريمز.
والذي ،يف كل حالة ،مل يتوقف عن كونه دائنا ذا �أولوية وفقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة �أو دائن ًا من دائني الت�سهيالت املغطاة من هريمز وفقا لبنود
اتفاقية الت�سهيل املغطى من قبل هريمز.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل
اململكة عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة وداو العربية ال�سعودية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة :تعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات
الفنية بعد القبول داخل اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان
املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد قبول داخل
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اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة.
اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول
داخل اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة وداو العربية ال�سعودية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة :تعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات
الفنية قبل القبول داخل اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية و وكيل ال�ضمان
املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية قبل قبول داخل
اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد قبول خارج اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج
اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة وداو الأوروبية القاب�ضة.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة :تعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات
الفنية بعد القبول خارج اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة داخل اململكة التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو الأوروبية  DEHو وكيل
ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد
القبول خارج اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة.
اتفاقية ت�سويق ونقل منتج البويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة :تعني اتفاقية ت�سويق ونقل منتجات البويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض
الكثافة بتاريخ � 11سبتمرب املربمة بني �صدارة وداو العربية ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي .يف.
االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج البويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة  :تعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتجات البويل ايثيلني
عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو العربية ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي .يف .ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها
م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ت�سويق ونقل منتج البويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض
الكثافة.
اتفاقية ترخي�ص تقنية البويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة :تعني اتفاقية ترخي�ص تقنية البويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة
بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة وداو الأوربية القاب�ضة فيما يتعلق برتخي�ص تقنية البويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة �إلى جممع �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص تقنية البويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة :تعني االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص تقنية البويل ايثيلني عايل
ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو الأوربية القاب�ضة ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية،
من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ترخي�ص تقنية البويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة.
 :HPبروك�سيد الهيدروجني.
� :HPCoشركة بروك�سيد الهيدروجني ال�سعودية.
 : HP MOUمذكرة تفاهم امل�ؤرخة يف  12دي�سمرب 2011م واملربمة بني داو ،و�أرامكو ال�سعودية و�سولفي من �أجل �إعداد م�صنع بروك�سيد الهيدروجني.
 :HP Plantم�صنع بروك�سيد الهيدروجني اململوك من قبل �شركة بريوك�سيد الهيدروجني.
�شركاء يف بروك�سيد الهيدروجني :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة  159من ن�شرة الإ�صدار.
بخار عايل ال�ضغط :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  164من هذه الن�شرة.
 :HPPOيعني �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي .
اتفاقية توريد املحفز لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي  :HPPO CSAتعني اتفاقية توريد حمفزات �إيبوك�سدة �أك�سيد الربوبيلني
الهيدروجيني الربوك�سيدي بتاريخ � 15سبتمرب 2012م املربمة بني �صدارة و�شركة داو �أوروبا جي �أم بي ات�ش فيما يتعلق بتوريد حمفزات �إيبوك�سدة �أك�سيد
الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي �إلى جممع �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لتوريد حمفزات �إيبوك�سدة �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي  :HPPOتعني االتفاقية املبا�شرة لتوريد حمفزات
�إيبوك�سدة �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو �أوروبا جي �أم بي ات�ش ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك
مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية توريد حمفزات �إيبوك�سدة �أك�سيد بروبيلني بريوك�سيد
الهيدروجني.
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اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي  :HPPOتعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد
القبول داخل اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي  :HPPOتعني االتفاقية املبا�شرة
للخدمات الفنية بعد القبول لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي
ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة
لأك�سيد بروبيلني بريوك�سيد الهيدروجني.
اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي  :HPPOتعني اتفاقية اخلدمات الفنية قبل
القبول داخل اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي  :HPPOتعني االتفاقية املبا�شرة
للخدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل
ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية قبل
القبول داخل اململكة لأك�سيد بروبيلني بريوك�سيد الهيدروجني.
االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص ت�صنيع �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي  :HPPOتعني االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص ت�صنيع �أك�سيد
الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو الأوربية القاب�ضة ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو
الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ترخي�ص ت�صنيع �أك�سيد بروبيلني بريوك�سيد الهيدروجني.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي  :HPPOتعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد
القبول داخل اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة وداو الأوربية القاب�ضة.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي  :HPPOتعني االتفاقية املبا�شرة
للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو الأوربية  DEHو وكيل ال�ضمان
املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج
اململكة لأك�سيد بروليلني بريوك�سيد الهيدروجني.
اتفاقية الرتاخي�ص التقني لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي � HPPOأو اتفاقية ترخي�ص ت�صنيع �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني
الربوك�سيدي :تعني اتفاقية ترخي�ص ت�صنيع �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة وداو الأوروبية

القاب�ضة فيما يتعلق بت�صنيع �أك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي يف جممع �صدارة.

م�شروع هايكو� /أمونيا :يعني م�شروع بناء ومتلك وت�شغيل املرافق لتوريد الهيدروجني و�أول �أك�سيد الكربون ،والأمونيا ،والبخار عايل ال�ضغط ملجمع �صدارة.
اتفاقية هند�سة التحليل الكهربائي حلام�ض الهيدروكلوريك :تعني اتفاقية هند�سة التحليل الكهربائي حلام�ض الهيدروكلوريك بتاريخ � 23سبتمرب
2008م واملربمة بني �شركة �أرامكو �أوفر �سيز بي يف ،وداو الأوربية القاب�ضة و�شركة ثي�سن كروب  ،والتي مت التنازل عنها من �شركة �أرامكو �أوفر �سيز بي يف
وداو الأوربية القاب�ضة �إلى �صدارة.
اتفاقية نقل تقنية التحليل الكهربائي حلام�ض الهيدروكلوريك :تعني اتفاقية نقل تقنية التحليل الكهربائي حلام�ض الهيدروكلوريك بتاريخ � 23سبتمرب
2008م واملربمة بني �شركة �أرامكو �أوفر �سيز بي يف ،وداو الأوربية القاب�ضة و�شركة ثي�سن كروب  ،والتي مت التنازل عنها من �شركة �أرامكو �أوفر �سيز بي يف
وداو الأوروبية القاب�ضة �إلى �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية التحليل الكهربائي حلام�ض الهيدروكلوريك :تعني االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية التحليل الكهربائي حلام�ض
الهيدروكلوريك التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة ،و�شركة ثاي�سن كروب ،ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني
�أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية نقل تقنية التحليل الكهربائي حلام�ض الهيدروكلوريك.
م�شروع بريوك�سيد الهيدروجني :يعني م�شروع بناء ومتلك وت�شغيل م�صنع بريوك�سيد الهيدروجني لتوريد بريوك�سيد الهيدروجني �إلى جممع �صدارة.
اتفاقية توريد بريوك�سيد الهيدروجني :تعني اتفاقية توريد بريوك�سيد الهيدروجني واملربمة بني �صدارة بني و�شركة بريوك�سيد الهيدروجني لتوريد
بريوك�سيد الهيدروجني �إلى جممع �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لتوريد بريوك�سيد الهيدروجني :تعني االتفاقية املبا�شرة لتوريد بريوك�سيد الهيدروجني التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة
بريوك�سيد الهيدروجني ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق
باتفاقية توريد بريوك�سيد الهيدروجني.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

 :ICCتعني غرفة التجارة الدولية.
قواعد غرفة التجارة الدولية  :ICCتعني قواعد غرفة التجارة الدولية.
 :IFCتعني م�صدرة للإن�شاء.
�إر�شادات البيئة وال�صحة وال�سالمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة التمويل الدولية :تعني الإر�شادات العامة وتلك املتعلقة بالقطاع ب�ش�أن م�ستويات �أداء EHS

والتدابري التي تكون عاد ًة مقبولة لدى م�ؤ�س�سة التمويل الدولية وتعترب عموما قابلة للتحقيق يف املرافق اجلديدة بتكاليف معقولة من خالل التقنية املوجودة.

معايري م�ستويات الأداء ب�ش�أن اال�ستدامة االجتماعية والبيئية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة التمويل الدولية �أو معايري الأداء ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة
التمويل الدولية :تعني معايري الأداء التي و�ضعتها م�ؤ�س�سة التمويل الدولية والتي تقدم الإر�شادات ب�ش�أن حتديد وجتنب وتخفيف و�إدارة املخاطر البيئية

واالجتماعية والآثار فيما يتعلق بالأن�شطة على م�ستوى امل�شاريع.

 :IFRSيعني املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن و� /أو املعتمدة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية.
 :IGCoتعني م�صنع لينده اجلبيل للغازات ال�صناعية �أل �أل �سي . Linde Jubail Industrial Gases LLC
 :IHSتعني ال�شركة . IHS Inc
اتفاقيات خدمات التقنية بعد القبول داخل اململكة  :IK‑POST‑TSAتعني اتفاقيات اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب
2011م ،املربمة بني �شركة داو العربية ال�سعودية و�صدارة.
اتفاقيات خدمات التقنية قبل القبول داخل اململكة  :IK‑PRE‑TSAتعني اتفاقيات اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب
2011م ،املربمة بني �شركة داو العربية ال�سعودية و�صدارة.
الالئحة التنفيذية :تعني الالئحة التنفيذية لنظام ال�ضريبة والدخل يف اململكة.
نظام ال�ضريبة والدخل :يعني نظام ال�ضريبة والدخل ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 1/بتاريخ 1425/6/13م (املوافق 2004/7/30م).
نظام �ضريبة الدخل :يعني نظام �ضريبة الدخل يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 1/لعام 1425/01/15هـ.
الطرف زائد التكلفة  :Increased Costs Partyح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  211من هذه الن�شرة.
ال�شخ�ص املعو�ض :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  140من هذه الن�شرة.
اخلبري امل�ستقل :يعني ،فيما يتعلق ب�أي نزاع� ،شخ�ص �أو �أ�شخا�ص )1( :لديهم م�ؤهالت وخربات منا�سبة يف امل�س�ألة حمل النزاع )2( ،لي�س لهم �أي م�صلحة
فيما ينتج عن النزاع .و ( )3لديهم الرغبة يف �أن يتم تعيينهم لغر�ض الف�صل يف امل�س�ألة حمل النزاع ،ووردت �أ�سما�ؤهم يف القائمة املو�ضحة يف اجلدول 11
(قائمة اخلرباء امل�ستقلني املعتمدين) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
قرار ت�سهيل فردي :القرار املتعلق مبجموعة دائنني ذوي �أولوية معينة (�سواء كان �أو مل يكن قرار م�شابه يتعلق ب�أي جمموعة دائنني ذوي �أولوية �أخرى) ،وكل
قرار من هذا القبيل ينبغي اتخاذه وفقا لأداة التمويل ذات الأولوية املنطبقة كما هو مت�صور يف اتفاقية الدائنني.
م�شروع هايكو�/أمونيا :ح�سب املعنى املن�سوب �إلى هذا امل�صطلح يف ال�صفحة  164من ن�شرة الإ�صدار هذه.
م�شاريع الغازات ال�صناعية :يعني م�شروع وحدة ف�صل الهواء وم�شروع الهايكو�أمونيا.
اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية ( :)IGPAيعني اتفاقية �شراء الغازات ال�صناعية بتاريخ  29مار�س 2012م املربمة بني �صدارة و�شركة �آي جي IGCo

لتوريد الهيدروجني ،و�أول �أك�سيد الكربون ،والأمونيا ملجمع �صدارة.

االتفاقية املبا�شرة ل�شراء الغازات ال�صناعية :يعني االتفاقية املبا�شرة ل�شراء الغازات ال�صناعية التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة �آي جي IGCo

ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية �شراء الغازات
ال�صناعية .IGPA
االتفاقيات املبا�شرة لتوريد الغازات ال�صناعية :تعني:
(�أ)االتفاقية املبا�شرة لتوريد النيرتوجني والأوك�سجني.
(ب)االتفاقية املبا�شرة ل�شراء الغازات ال�صناعية .IGPA

356

عقد �إيجار�/إجارة /ا�ستئجار الأر�ض ال�صناعية :يعني عقد �إيجار الأر�ض ال�صناعية بتاريخ 1433/8/8هـ (املوافق  28يونيو 2012م) املربم بني الهيئة
امللكية للجبيل وينبع و�صدارة.
املياه ال�صناعية ح�سب املعنى املن�سوب لذلك امل�صطلح يف ال�صفحة  167من هذه الن�شرة.
دفعة الطاقة الإنتاجية من املياه ال�صناعية ح�سب املعنى املن�سوب لذلك امل�صطلح يف ال�صفحة  167من هذه الن�شرة.
ال�سعة  /القدرة  /الطاقة املتعاقد عليها للمياه ال�صناعية ح�سب املعنى املن�سوب لذلك امل�صطلح يف ال�صفحة  167من هذه الن�شرة.
حادثة خماطرة متعلقة مب�شرتي مياه �صناعية :ح�سب املعنى املن�سوب �إلى هذا امل�صطلح يف ال�صفحة  168من ن�شرة الإ�صدار هذه.
حمطة املياه ال�صناعية ح�سب املعنى املن�سوب لذلك امل�صطلح يف ال�صفحة  168من هذه الن�شرة.
م�شروع املياه ال�صناعية ح�سب املعنى املن�سوب لذلك امل�صطلح يف ال�صفحة  167من هذه الن�شرة.
تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�صناعية ح�سب املعنى املن�سوب لذلك امل�صطلح يف ال�صفحة  168من هذه الن�شرة.
اتفاقية توريد املياه ال�صناعية �أو  :IWSAتعني اتفاقية توريد املياه ال�صناعية امل�ؤرخة يف  19نوفمرب 2012م واملربمة بني �صدارة و�شركة مرافق لتوريد
املياه.
الدائنون الأوليون للت�سهيل املغطى من �شركة الت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية  :COFACEيعني امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف الت�سهيل املغطى
من �شركة الت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية  COFACEيف تاريخ التوقيع الثاين.
الطاقة االنتاجية مل�صنع بروك�سيد الهيدروجني  :HPح�سب املعنى املن�سوب لذلك امل�صطلح يف ال�صفحة  159من هذه الن�شرة.
الدائنون الأوليون مبوجب الت�سهيالت التجارية بالدوالر :يعني امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف الت�سهيالت التجارية بالدوالر كما يف تاريخ التوقيع الثاين.
امل�شاركون الأوليون يف ت�سهيل ال�شراء بالدوالر :يعني امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف ت�سهيل ال�شراء بالدوالر كما يف تاريخ التوقيع الثاين.
امل�شاركون الأوليون يف ت�سهيل الوكالة بالدوالر :يعني امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف ت�سهيل الوكالة بالدوالر كما يف تاريخ التوقيع الثاين.
اتفاقية ت�سهيل وكاالت ائتمان ال�صادرات الأولية :يعني اتفاقية الت�سهيل املغطى من �شركة الت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية  ،COFACEواتفاقية
الت�سهيل املغطى من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات  ،ECGDواتفاقية الت�سهيل املغطى من  ،FIEMواتفاقية الت�سهيل املغطى من هريميز ،Hermes
واتفاقية ت�سهيالت بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد  ،K-Eximواالتفاقية املبا�شرة لت�سهيل بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد  ،K-Eximوالت�سهيالت املغطاة
من  ، K-Sureواتفاقية الت�سهيل املغطى من بنك الت�صدير واال�سترياد الأمريكي .Ex-Im
الدائنون الأوليون مبوجب الت�سهيل املغطى من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات  :ECGDيعني امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف الت�سهيل املغطى من �إدارة
�ضمانات ائتمان ال�صادرات  ECGDكما يف تاريخ التوقيع الثاين.
الت�سهيالت الأولية :تعني ت�سهيل ال�صكوك وكل ت�سهيل دين تكميلي �أويل.
اتفاقيات الت�سهيالت الأولية :تعني اتفاقية الت�سهيالت التجارية بالدوالر الأمريكي ،واتفاقية الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي ،ووثائق ت�سهيل ال�شراء
(ت�ؤخذ جمتمعة) ،ووثائق ت�سهيل الوكالة (ت�ؤخذ جمتمعة) ،واتفاقية ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة ،وكل اتفاقية ت�سهيل وكالة ائتمان ال�صادرات الأولية
ووثائق ت�سهيل ال�صكوك (ت�ؤخذ جمتمعة).
الدائنون الأوليون مبوجب الت�سهيل املغطى من هريميز :يعني امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف الت�سهيل املغطى من هريميز كما يف تاريخ التوقيع الثاين.
املدة الأولية للمياه ال�صناعية :ح�سب املعنى املن�سوب لذلك امل�صطلح يف ال�صفحة  168من هذه الن�شرة.
الدائنون الأوليون مبوجب الت�سهيالت املغطاة من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد  :K-Eximيعني تلك امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف الت�سهيالت
املغطاة من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد  K-Eximكما يف تاريخ التوقيع الثاين.
الدائنون الأوليون مبوجب الت�سهيالت املغطاة من  :K‑sureيعني تلك امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف الت�سهيالت املغطاة من  K‑sureكما يف تاريخ
التوقيع الثاين.
مرافق الإنتاج الأولية :يعني وحدات التغذية ووحدات امل�شتقات ومرافق الدعم.
الدائنون الأوليون مبوجب الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي :تلك امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف ت�سهيل التجارة بالريال ال�سعودي كما يف تاريخ التوقيع
الثاين.
امل�شاركون الأوليون يف ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي :تلك امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي كما يف تاريخ التوقيع الثاين.
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امل�شاركون يف ت�سهيل الوكالة بالريال ال�سعودي :تلك امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف ت�سهيل الوكالة بالريال ال�سعودي كما يف تاريخ التوقيع الثاين.
الدائنون الأوليون مبوجب الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي :يعني امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي كما يف تاريخ
التوقيع الثاين.
امل�شاركون الأوليون يف ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي :يعني امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي كما يف تاريخ التوقيع الثاين.
امل�شاركون الأوليون يف ت�سهيل الوكالة بالريال ال�سعودي :يعني امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف ت�سهيل الوكالة بالريال ال�سعودي كما يف تاريخ اتفاقية
الأحكام العامة ال�شاملة.
الدائنون الأوليون ذوي الأولوية :يعني:
(�أ)�صندوق اال�ستثمارات العامة.
(ب)�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية (�إلى احلد الذي ي�شارك فيه يف متويل امل�شروع).
(ج)امل�شارك يف ال�صكوك.
(د)الدائنون الأوليون مبوجب الت�سهيالت التجارية بالدوالر.
(هـ)الدائنون الأوليون مبوجب الت�سهيل التجاري بالريال.
(و)امل�شاركون الأوليون يف ت�سهيل ال�شراء بالدوالر .
(ز)امل�شاركون الأوليون يف ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي .
(ح)امل�شاركون الأوليون يف ت�سهيل الوكالة بالدوالر .
(ط)امل�شاركون الأوليون يف ت�سهيل الوكالة بالريال ال�سعودي .
(ي)الدائنون الأوليون مبوجب الت�سهيل املغطى من �شركة الت�أمني الفرن�سية للتجارة اخلارجية . COFACE
(ك)الدائنون الأوليون مبوجب الت�سهيل املغطى من �إدارة �ضمانات ائتمان ال�صادرات .EGGD
(ل)الدائنون الأوليون مبوجب الت�سهيل املغطى من هريميز.
(م).FIEM
(ن)بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد .K-Exim
(�س)الدائنون الأوليون مبوجب الت�سهيالت املغطاة من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد .K Exim
(ع)الدائنون الأوليون مبوجب الت�سهيالت املغطاة من .K-Sure

(ف)بنك الت�صدير واال�سترياد الأمريكي.
املديونية ذات الأولوية الأولية  /الدين ذو الأولوية الأويل :يعني املديونية التي مت حتملها �أو �سيتم حتملها وفقا لـ:
(�أ)الت�سهيالت الأولية.
(ب)ال�صكوك.
و�أي ترتيبات حتوط م�سموح بها مت �إبرامها فيما يتعلق ب�أي دين ذي �أولوية متت الإ�شارة �إليه يف الفقرات (�أ) �إلى (ج) (م�شمولة) �أعاله.
ال�شركاء/امل�ساهمون الأوليون :يعني ال�شريك/امل�ساهم التابع لأرامكو ال�سعودية وال�شريك/امل�ساهم تابع لداو.
الدين التكميلي الأويل :يعني املديونية التي �سيتم تكبدها وفقا لت�سهيالت الدين الإ�ضايف الأويل و�أي ترتيبات حتوط م�سموحة يتم �إبرامها بهذا اخل�صو�ص.
ت�سهيالت الدين التكميلي الأويل :تعني
(�أ) ت�سهيل جتاري بالدوالر .
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(ب) ت�سهيل جتاري بالريال ال�سعودي.
(ج) ت�سهيالت ال�شراء.
(د) ت�سهيالت الوكالة.
(ه) الت�سهيل الأويل ل�صندوق اال�ستثمارات العامة (. )PIF
(و) ت�سهيالت وكاالت ائتمان ال�صادرات.
(ز) �أي ت�سهيالت ذات �أولوية للم�ساهمني.
املدة املبدئية :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  164من هذه الن�شرة.
ن�سبة البدء :ن�سبة املديونية ذات الأولوية املحدودة يف اتفاقية الدائنني املطلوبة للبدء يف �إجراء تنفيذي بعد وقوع حادثة �إخالل (تق�صري) �أو حادثة تق�صري
�أ�سا�سية (ح�سب احلالة).
اتفاقيات اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة :تعني
(�أ)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة ملحلول البويل ايثيلني.
(ب)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للمطاط ال�صناعي.
(ج)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة لأك�سيد الإثيلني .™ METEOR
(د)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي (.)HPPO
(هـ)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة جلاليكول الربوبيلني.
(و)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
(ز)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين ثنائي الأمني.
(ح)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة �سيانيد املعادن الثنائي البوليويل .DMC
(ط)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للبوليوالت (.)KOH
(ي)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني).
(ك) اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول.
(ل)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للكلور القلوي.
(م)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة.
االتفاقيات املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة :تعني
(�أ)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للبوليثيلني املحلول.
(ب)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للمطاط ال�صناعي.
(ج)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة لأك�سيد الإثيلني .™ METEOR
(د)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي (.)HPPO
(هـ)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة جاليكول الربوبيلني.
(و)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
(ز)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين التولوين ثنائي الأمني.
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(ح)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة �سيانيد املعادن الثنائي البوليويل .DMC
(ط)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للبوليوالت (.)KOH
(ي)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني).
(ك)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول.
(ل)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للكلور القلوي.
(م)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة.
اتفاقيات اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة :تعني
(�أ)اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للبوليثيلني املحلول.
(ب)اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للمطاط ال�صناعي.
(ج)اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة لأك�سيد الإثيلني .™ METEOR
(د)اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي (.)HPPO
(هـ)اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة جاليكول الربوبيلني.
(و)اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
(ز)اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين التولوين ثنائي الأمني.
(ح)اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة �سيانيد املعادن الثنائي البوليويل .DMC
(ط)اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للبوليوالت (.)KOH
(ي)اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني).
(ك)اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول.
(ل)اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للكلور القلوي.
(م)اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للبويل ايثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة.
امل�ستثمر امل�ؤ�س�سي :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  295من هذه الن�شرة.
الت�أمني :يعني الت�أمني الت�شغيلي والت�أمني �ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري وغريها من �أنواع الت�أمني املتعلقة ب�أ�صول الإجارة التي �سيتم احل�صول عليها وفقا ل�شروط
اتفاقية الأحكام العامة واتفاقية الدائنني.
ا�ست�شاري /م�ست�شار الت�أمني :يعني جيه ال تي �سبي�شالتي ليميتد (� ،)JLT Specialty Limitedأو �أي �شركة ا�ست�شارات ت�أمينية ذات �صلة يتم تعيينها
وفقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة.
متح�صالت الت�أمني :تعني متح�صالت الت�أمني تلك الواجبة الدفع من قبل �صدارة وفق ًا التفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
تقرير الت�أمني :يعني تقرير ت�أمني يتم �إعداده من قبل جيه ال تي �سبي�شالتي ليميتد ( )JLT Specialty Limitedلأغرا�ض هذا امل�شروع.
وكيل الدائنني :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة (�أ) من هذه الن�شرة.
اتفاقية الدائنني :تعني االتفاقية التي �سيتم �إبرامها يف �أو قريب ًا من تاريخ التوقيع الأول بني �صدارة ووكيل الدائنني وامل�صدر و�آخرين.
قرارات الدائنني

(�أ) قرار �إداري.
(ب) قرار �أغلبية.
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(ج) قرار �أغلبية م�ؤهل.
(د) قرار جمموعة �إجماعي.
وثائق الدائنني :تعني اتفاقية الدائنني ،واتفاقية تعهد �صندوق اال�ستثمارات العامة ( ،)PIFواتفاقية تعهد �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إن
وجد) ،و�أي وثائق �أخرى ت�سمى على هذا الأ�سا�س من قبل �صدارة ووكيل الدائنني.
حادثة تتعلق بالدائنني :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط ( 4-8الإنهاء �إثر واقعة تتعلق بالدائنني).
تاريخ الإنهاء بعد حادثة تتعلق بالدائنني :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط ( 4-8الإنهاء �إثر واقعة تتعلق بالدائنني).
نقطة الربط  :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  157من هذه الن�شرة.
�إجراء م�ؤقت :قيام وكيل الدائنني ب�إ�صدار �إ�شعار منع �أو اتخاذ �إجراء مبوجب االتفاقية املبا�شرة وفق ًا التفاقية الدائنني.
�إ�شعار جتميد/منع/حجز م�ؤقت :يعني �إ�شعار احلجب جوهري ًا ب�صيغة النموذج االوارد بامللحق �( 4صيغة �إ�شعار التجميد امل�ؤقت) من اتفاقية احل�سابات
البنكية.
منوذج طلب امل�ستثمر :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  295من هذه الن�شرة.
فرتة العر�ض للم�ستثمرين :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة (ب) من هذه الن�شرة.
 :IPCSنظام مراقبة عمليات احلا�سب الآيل الداخلية.
 :IPOيعني الطرح العام الأويل.
الت�سهيالت الإ�سالمية :تعني �أي �أدوات متويل ذات �أولوية متت هيكلتها با�ستخدام هيكل للت�أجري (�أو الإجارة) املتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية وي�شمل ذلك،
كما يف تاريخ التوقيع الأول� ،أو تاريخ التوقيع الثاين ،ت�سهيالت ال�شراء ،وت�سهيالت الوكالة ،وت�سهيل ال�صكوك.
وكالء الت�سهيالت الإ�سالمية :وكالء ت�سهيل ال�شراء ،وكيل حملة ال�صكوك ،ووكالء �ضمان م�صدر ال�صكوك ،ووكالء ت�سهيل الوكالة ،و�أي وكيل �آخر م�سمى
على �أنه "وكيل ت�سهيل �إ�سالمي" من قبل وكيل الدائنني مبوافقة خطية م�سبقة من �صدارة.
�أ�صول الت�سهيالت الإ�سالمية :تعني فيما يتعلق ب�أي ت�سهيل �إ�سالمي ،الأ�صول امل�ستخدمة ك�أ�سا�س لرتتيبات الإجارة مبوجب ذلك الت�سهيل الإ�سالمي ،مبا
يف ذلك:
(�أ) �أ�صول ت�سهيل ال�صكوك الأويل كما يف تاريخ التوقيع الأول.
(ب) �أ�صول ت�سهيل ال�صكوك ،و�أ�صول ت�سهيل الوكالة.
و�أ�صول ت�سهيل ال�شراء كما يف تاريخ التوقيع الثاين.
مالك الت�سهيالت الإ�سالمية :يعني كل طرف يف اتفاقية الت�سهيالت اخلا�صة بالت�سهيل الإ�سالمي ي�ستحوذ على ح�صة ملكية يف �أ�صول الت�سهيالت الإ�سالمية
وفقا التفاقية الت�سهيالت ذات العالقة التي هو طرف فيها ،والتي ت�شمل فيما يتعلق بـ:
(�أ) ت�سهيالت ال�شراء ،وكيل �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء وكل م�شارك يف ت�سهيالت ال�شراء.
(ب) ت�سهيالت الوكالة ،وكيل ت�سهيالت الوكالة وكل م�شارك يف ت�سهيالت الوكالة.
(ج) ت�سهيل ال�صكوك ،امل�شارك يف ال�صكوك ذات ال�صلة و�صدارة (ب�صفتها ال�شريك امل�سئول عن امل�شاركة).
وثائق التمويل الإ�سالمي :تعني وثائق ت�سهيل ال�شراء ووثائق ت�سهيل الوكالة.
امل�شاركون يف التمويل الإ�سالمي :يعني
(�أ)امل�شاركون يف ت�سهيل الوكالة.
(ب)امل�شاركون يف ت�سهيل ال�شراء.
(ج)م�شارك ال�صكوك.

361

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

(د)�أي م�شارك �آخر مبوجب ت�سهيل �إ�ضايف يكون ت�سهي ًال �إ�سالمي ًا.
تكاليف/ر�سوم الت�أمني الإ�سالمي وال�صيانة :تعني فيما يتعلق ب�أي فرتة� ،أي مبالغ مدفوعة �أو م�ستحقة الدفع (�أو ،يف حالة التوقعات البنكية ،املتوقع دفعها
�أو ا�ستحقاق دفعها) من قبل �صدارة فيما يتعلق بالت�أمني �أو ال�صيانة وفقا التفاقية وكالة اخلدمة ،اتفاقية وكالة خدمة ت�سهيل الوكالة ،اتفاقية وكالة اخلدمات
لت�سهيل ال�شراء بالدوالر الأمريكي ،و اتفاقية وكالة اخلدمة لت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
امل�صدر :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة (الغالف) من هذه الن�شرة.
مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر :وهو مبلغ م�ساوي ملجموع ما يلي:
( )1القيمة اال�سمية لل�صكوك القائمة �آنذاك .
(� )2أي مبالغ توزيع دوري م�ستحقة ولكنها غري مدفوعة فيما يتعلق بال�صكوك.
( )3مبلغ الدفع املبكر الإ�ضايف (�إذا كان ينطبق).
(� )4أي وجميع املبالغ امل�ستحقة الأخرى وتكون م�ستحقة وواجبة الدفع مبوجب ال�صكوك �أيا كانت.
(� )5أي مبلغ �آخر م�ستحق وواجب الدفع من قبل �صدارة (ب�أي �صفة كانت) �إلى امل�صدر (ب�أي �صفة كان) مبوجب �أي وثيقة متويل (يف كل حالة فيما يتعلق
بالبنود من (� )1إلى (� )5أعاله بدون ازدواجية االحت�ساب).
الأطراف امل�ضمونة من امل�صدر :تعني ك ًال من حملة ال�صكوك ومقدمي اخلدمات.
وكيل �ضمان امل�صدر :يعني وكيل �ضمان امل�صدر املحلي ووكيل �ضمان امل�صدر اخلارجي.
وثائق �ضمان امل�صدر :اتفاقية �ضمان امل�صدر على احل�ساب الداخلي ،و�سند رهن وتنازل امل�صدر اخلارجي ،واتفاقية تنازل امل�صدر الداخلي.
م�ساهم امل�صدر :تعني �صكوك �صدارة واحد بي يف ،و�صكوك �صدارة اثنني بي يف ،و�صكوك �صدارة ثالثة بي يف ،و�صكوك �صدارة �أربعة بي يف ،و�صكوك �صدارة
خم�سة بي يف.
�أ�سهم امل�صدر :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  103من هذه الن�شرة.
 :JCPميناء اجلبيل التجاري ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  542من هذه الن�شرة.
 :JCSSCيعني م�شغل ميناء امللك فهد ال�صناعي.
مدراء االكتتاب وم�ستقبلو العرو�ض امل�شرتكون :ك ًال من �شركة البالد لال�ستثمار ،و�شركة الإمناء لال�ستثمار ،ودويت�شة العربية ال�سعودية للأوراق املالية
املحدودة ،والريا�ض املالية.
جوزيف مي�سرن  :Josef Meissnerيعني �شركة جوزيف مي�سرن جي �أم بي �أت�ش �أند كو .كي جي (.)Josef Meissner GmbH & Co. KG
 :Josef Meissner TTAاتفاقية نقل التقنية بني جوزيف مي�سرن وداو الأوروبية القاب�ضة ،و�شركة �أرامكو �أوفر�سيز بي يف ،بتاريخ � 28أكتوبر 2008م.
النظام الق�ضائي :نظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل ال�صادران باملر�سوم امللكي رقم م 78/وتاريخ 1429/9/19م (املوافق � 1أكتوبر 2008م).
 :KBRتعني �شركة كيلوق براون �أند رووت .Kellogg Brown and Root
 :KBR TTAتعني اتفاقية نقل التقنية امل�ؤرخة يف � 31أكتوبر 2011م ،املربمة بني  ،KBRداو الأوروبية القاب�ضة ،و�شركة �أرامكو للخدمات.
 :K-Eximتعني بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد ،وهو م�ؤ�س�سة ت�أ�س�ست مبوجب قوانني جمهورية كوريا.
الت�سهيالت املغطاة من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد  :K-Eximتعني ت�سهيل القر�ض لأجل املقوم بالدوالر والريال ال�سعوي واملتاح ل�صدارة من قبل
دائني الت�سهيالت املغطاة من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد مبوجب �شروط اتفاقية ت�سهيالت بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد .K Exim
اتفاقية الت�سهيالت املغطاة من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد ( :)K-EXIMيعني :اتفاقية ت�سهيالت القر�ض لأجل املقوم بالدوالر والريال ال�سعودي
التي �سيتم الدخول فيها يف �أو حوايل تاريخ التوقيع الثاين واملربمة بني �صدارة ووكالء ت�سهيالت بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد ( K-EXIMودائني
الت�سهيالت املغطاة من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد  K-Eximواملبني فيها الأحكام وال�شروط اخلا�صة بالت�سهيالت املغطاة من بنك كوريا للت�صدير
واال�سترياد .K-Exim
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دائنو الت�سهيالت املغطاة من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد ( :)K-EXIMيعني:
(�أ)الدائنني الأوليني مبوجب الت�سهيالت الأولية املغطاة من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد (.)K-EXIM
(ب)�أي بنك� ،أو م�ؤ�س�سة مالية� ،أو �صندوق �أمانة �أو �أي من�ش�أة �أخرى �أ�صبحت:
( )1دائن ًا ذا �أولوية مبوجب وثائق التمويل ودائن الت�سهيالت املغطاة من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد  K-EXIMمبوجب اتفاقية الت�سهيالت
املغطاة من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد  K-EXIMويف كل حالة وفقا للبند ( 39التغيريات على امل�شاركني يف التمويل ذوي الأولوية) يف
اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(� )2إذا انطبق ذلك ،دائن الت�سهيالت املغطاة من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد  K-EXIMمبوجب اتفاقية الت�سهيالت املغطاة من بنك
كوريا للت�صدير واال�سترياد ( )K-EXIMمت�شي ًا مع اتفاقية الت�سهيالت املغطاة من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد (.)K-EXIM
�إال �إذا يف كل حالة مل يتوقف ذلك ال�شخ�ص من �أن يكون دائن ًا ذا �أولوية وفقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة �أو دائن ًا من دائني الت�سهيالت املغطاة
من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد  K-Eximوفقا التفاقية ت�سهيالت بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد (.)K-Exim
الت�سهيل املبا�شر من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد :K-Eximيعني اتفاقية ت�سهيالت القرو�ض ب�أجل املقومة بالدوالر واملتاحة ل�صدارة من قبل بنك
كوريا للت�صدير واال�سترياد  K-Eximوفق ًا لأحكام اتفاقية ت�سهيالت بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد (.)K-Exim
ت�سهيالت بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد ( :)K-Eximتعني الت�سهيالت املغطاة لبنك كوريا للت�صدير واال�سترياد والت�سهيالت املبا�شرة من بنك كوريا
للت�صدير واال�سترياد.
وكالء ت�سهيل بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد ( :)K-Eximتعني وكيل الت�سهيل فيما يتعلق بالت�سهيل املغطى من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد
( ،)K-EXIMوالت�سهيالت املبا�شرة من بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد .K-EXIM
 :K-Sureتعني �شركة كوريا لت�أمني التجارة.
ت�سهيالت مغطاة من �شركة كوريا لت�أمني التجارة ( :)K-Sureتعني ت�سهيالت القرو�ض لأجل املقومة بالدوالر الأمريكي وبالريال ال�سعودي املتاح
ل�صدارة من قبل دائني الت�سهيالت املغطاة من �شركة كوريا لت�أمني التجارة  K-Sureوفقا ل�شروط اتفاقية الت�سهيالت املغطاة من �شركة كوريا لت�أمني
التجارة . K-Sure
وكيل ت�سهيالت مغطاة من �شركة كوريا لت�أمني التجارة ( :)K-Sureوكيل الت�سهيالت املت�صرف نيابة عن دائني ت�سهيالت مغطاة من �شركة كوريا لت�أمني
التجارة .K-Sure
اتفاقية الت�سهيالت املغطاة من �شركة كوريا لت�أمني التجارة ( :)K-Sureتعني اتفاقية ت�سهيالت القرو�ض لأجل املقومة بالدوالر وبالريال ال�سعودي
بتاريخ �أو قريبا من تاريخ التوقيع الثاين املزمع �إبرامه بني �صدارة ووكيل الت�سهيالت املغطاة من �شركة كوريا لت�أمني التجارة  K-Sureودائني الت�سهيالت
املغطاة من �شركة كوريا لت�أمني التجارة  K-Sureالتي تو�ضح البنود وال�شروط اخلا�صة للت�سهيالت املغطاة من �شركة كوريا لت�أمني التجارة .K-Sure
دائنو الت�سهيالت املغطاة من �شركة كوريا لت�أمني التجارة ( )K-Sureيعني:
(�أ)الدائنني الأوليني يف الت�سهيالت املغطاة من �شركة كوريا لت�أمني التجارة (.)K-Sure

(ب)�أي بنك� ،أو م�ؤ�س�سة مالية� ،أو �صندوق �أمانة �أو �أي من�ش�أة �أخرى �أ�صبحت دائن ًا ذا �أولوية وفقا للبند ( 39التغيريات على م�شاركي التمويل ذو
الأولوية) من اتفاقية الأحكام العامة ودائن ًا من دائني الت�سهيالت املغطاة من �شركة كوريا لت�أمني التجارة  K-Sureوفقا التفاقية الت�سهيالت
املغطاة من �شركة كوريا لت�أمني التجارة ،K-Sure
�إال �إذا توقف ذلك ال�شخ�ص ،يف كل حالة ،عن كونه دائن ًا ذا �أولوية وفقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة �أو دائن ًا من دائني الت�سهيل املغطى من �شركة
كوريا لت�أمني التجارة  K-Sureوفقا التفاقية الت�سهيالت املغطاة من �شركة كوريا لت�أمني التجارة .K-Sure
 :KFIPميناء امللك فهد ال�صناعي ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  542من هذه الن�شرة.
ك ط �س  :KTAتعني كيلو طن �سنويا.
ك و �س  :kWhتعني كيلو واط يف ال�ساعة.
�آخر تاريخ ا�ستحقاق نهائي :يعني �آخر تاريخ من تواريخ اال�ستحقاق النهائي.
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�آخر تاريخ ا�ستحقاق نهائي لغري ال�سندات :يعني �آخر تاريخ من تواريخ اال�ستحقاق النهائي (غري تاريخ اال�ستحقاق النهائي لل�سندات وتاريخ اال�ستحقاق
النهائي ال�صكوك).
التاريخ النهائي للدفع :يعني التاريخ الذي يحل بعد  120يوم ًا بعد تاريخ الفاتورة ال�صادرة من قبل امل�سوق �إلى العميل فيما يتعلق ببيع ذلك املنتج.
ت�سهيل خطاب االعتماد :يعني ت�سهيل خطاب االعتماد الوارد يف اتفاقية الت�سهيل التجاري بالدوالر.
 :LDPEيعني البويل ايثيلني منخف�ض الكثافة عايل ال�ضغط.
�أ�صول الإجارة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  6من هذه الن�شرة.
تاريخ بدء الإجارة :يعني تاريخ الت�سليم.
فرتة/مدة الإجارة :تعني فرتة الإجارة الأولى اعتبار ًا من (و�شامال) �أي تاريخ �إيجار حتى (وبا�ستثناء) تاريخ دفعة الإيجار التايل� ،أو يف حالة فرتة الإجارة
النهائية ،تاريخ دفعة الإيجار النهائي.
العني امل�ؤجرة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  173من هذه الن�شرة.
امل�ست�أجر� :صدارة ب�صفتها م�ست�أجر ًا مبوجب اتفاقية الإجارة.
مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر :يعني ،فيما يتعلق بت�سهيل ال�صكوك ،يف �أي وقت معطى يف �أو بعد تاريخ بدء الإجارة ،مبلغا م�ساويا ملجموع:
(�أ)كل دفعات الإيجار امل�ستحقة وغري امل�سددة و�أي مبالغ دفعات مبكرة (�أو �أي جزء منها).
(ب)جمموع كل دفعات الإيجار الثابتة امل�ستحقة وغري املدفوعة اعتبارا من (و�شامال) تاريخ �إنهاء اتفاقية الإجارة وفق ًا للبند ( 12الإنهاء) منها ،حتى
(و�شامال) تاريخ الإنهاء املجدول
(ج)دون ازدواجية يف االحت�ساب �أي وجميع املبالغ الأخرى القائمة وامل�ستحقة الدفع حلملة ال�صكوك مبوجب ال�صكوك �أيا كانت.
(د)مبلغ الدفعة املبكرة الإ�ضافية �إن انطبق ذلك.
(هـ)�أي مبالغ �أخرى م�ستحقة وواجبة الدفع من قبل �شركة �صدارة (ب�أي �صفة كانت) للم�صدر (ب�أية �صفة كان) مبوجب �أية وثيقة من وثائق ال�صفقة
(يف كل حالة فيما يتعلق بالبنود (�أ) �إلى (هـ) �أعاله ،دون ازدواجية يف االحت�ساب).
وفيما يتعلق بالت�سهيالت الإ�سالمية الأخرى يعني دفعة الإنهاء املكافئة م�ستحقة الدفع عند الإنهاء املبكر للت�سهيل الإ�سالمي ذات العالقة.
امل�ؤجر :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  173من ن�شرة ا�إ�صدار هذه.
خطاب التنازل :يعني خطاب تنازل ب�صيغة مماثلة للنموذج الوارد يف امللحق ( )3من اتفاقية ال�ضمان املحلي على احل�سابات.
مبلغ �إنهاء امل�ؤجر :يعني يف �أي وقت معني قبل تاريخ بدء الإيجار ،مبلغ ًا م�ساوي ًا ملجموع جميع دفعات الإيجار املقدمة املدفوعة فيما يتعلق ب�أ�صول الت�أجري
لغاية و�شام ًال تاريخ الإنهاء التفاقية الإجارة.
ليبور  :LIBORيعني ،بالن�سبة �إلى �أي قر�ض:
(�أ)�سعر ال�شا�شة املنطبق.
(ب)(�إذا مل يتوفر �سعر �شا�شة لفرتة العمولة لذلك القر�ض) فهو املتو�سط احل�سابي للأ�سعار (مقربا �صعودا �إلى �أربعة ( )4منازل ع�شرية) الذي يتم
تزويده �إلى وكيل الدائنني بناء على طلبه وامل�سعر بوا�سطة البنوك املرجعية للبنوك الرائدة يف �سوق ما بني البنوك يف لندن.
كما يف ال�ساعة � 11:00صباحا يف يوم تثبيت ال�سعر لعرو�ض الودائع بعملة ذلك القر�ض وملدة مماثلة لفرتة العمولة اخلا�صة بذلك القر�ض.
بنوك ليبور املرجعية :جيه بي مورغان ملتد ،و�ستي بانك �أن �أيه ،وبنك �أت�ش �أ�س بي �سي الأمريكي ،ونا�شيونال �أ�سو�سيي�شن.

اتفاقيات الرتخي�ص :تعني اتفاقيات ترخي�ص تقنية داو ،واتفاقيات ترخي�ص تقنية �أطراف ثالثة واتفاقيات نقل تقنية �أطراف ثالثة.
عملية  /معاجلة مرخ�صة :العملية/املعاجلة املتبعة لإنتاج املنتج املرخ�ص.
منتج مرخ�ص :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف اتفاقية الرتخي�ص ذات العالقة.
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املرخَّ �ص له :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف اتفاقية الرتخي�ص ذات العالقة �أو اتفاقية �أنظمة و�أدوات الت�شغيل مع داو.Dow OS&T
املرخِّ �ص /مانح الرتخي�ص :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف اتفاقية الرتخي�ص ذات العالقة �أو اتفاقية �أنظمة وادوات الت�شغيل مع داو
.OS&T

Dow

معلومات مانح الرتخي�ص :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  189من هذه الن�شرة.
التعوي�ضات املتفق عليها م�سبق ًا  /تعوي�ضات جرب ال�ضرر :تعني ،فيما يتعلق بـ:
(�أ)ت�سهيل من ت�سهيالت ال�شراء ،كل دفعة من الدفعات املو�ضحة مبوجب اتفاقية �شراء الت�سهيل الدوالر �أو اتفاقية �شراء الت�سهيل بالريال ال�سعودي و�أي
مبلغ �إنهاء �شراء م�ستحق الدفع مبوجب اتفاقية �شراء الت�سهيل بالدوالر �أو اتفاقية �شراء الت�سهيل بالريال ال�سعودي (ح�سبما تكون عليه احلالة).
(ب)ت�سهيل من ت�سهيالت الوكالة ،دفعة تعوي�ض الت�سيلم املت�أخر كما هو معرف يف اتفاقية الوكالة و(بدون ازدواجية االحت�ساب) �أي مبلغ �إنهاء �شراء
م�ستحق الدفع مبوجب اتفاقية الوكالة.
(ج)ت�سهيل ال�صكوك ،الدفعة املو�ضحة كتعوي�ض للت�سليم املت�أخر (�أو خالف ذلك �أي �شكل من �أ�شكال التعوي�ضات املقدرة م�سبق ًا) عن الت�أخري يف ت�سليم
�أ�صول ت�سهيل ال�صكوك و�أي مبلغ �إنهاء �شراء ،يف كل حالة ،م�ستحق الدفع مبوجب اتفاقية ال�شراء و يف كل حالة املعرب عنها على �أنها م�ستحقة الدفع
�إلى �أو ل�صالح امل�شارك يف ال�صكوك (مت�صرفا ب�أي �صفة كان) والتي ت�شبه جوهري ًا واحدة �أو �أكرث من الدفعات امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) �أو (ب)
�أعاله �أو خالف ذلك كانت معتادة بالن�سبة �إلى ترتيبات التمويل املتوفقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
(د)ت�سهيالت �إ�ضافية موثقة كت�سهيالت �إ�سالمية ،الدفعة املو�ضحة كتعوي�ضات مقدرة م�سبق ًا عن الت�أخري �أو عدم ت�سليم �أ�صول الت�سهيالت الإ�سالمية
ذات ال�صلة �أو تعوي�ض الت�سليم املت�أخر (مبا يف ذلك �أي مبلغ �إنهاء �شراء) مبوجب اتفاقية وكالة ذات ال�صلة و�/أو �شراء و�/أو ا�ست�صناع والتي ت�شبه
جوهري ًا واحدة �أو �أكرث من الدفعات امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) �أو (ب) �أعاله �أو خالف ذلك كانت معتادة بالن�سبة �إلى ترتيبات التمويل املتوافقة
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
 2قواعد الت�سجيل والإدراج :قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة وفقا لقرارها رقم  2004-11-3بتاريخ 1425/08/20هـ املوافق � 4أكتوبر 2004م
ب�صيغته املعدلة مبوجب قرار جمل�س الهيئة رقم  2012-36-1بتاريخ 1434/1/11هـ املوافق  25نوفمرب 2012م.
ن�سبة تغطية عمر القر�ض  :LLCRيعني فيما يتعلق بتاريخ ح�ساب ن�سبة تغطية عمر القر�ض ،ن�سبة:
(�أ)املجموع (بدون ازدواجية االحت�ساب) لـ:
)1التدفقات النقدية املتوفرة املتاحة املخ�صومة (ولكن مع ا�ستثناء �صايف م�صاريف حتوط التمويل من ح�ساب التدفع النقدي املتاح والعموالت
املتوقع احل�صول عليها من ح�سابات االحتياطي) كما يف تاريخ ح�ساب ن�سبة تغطية عمر القر�ض ذلك.
)2ر�صيد:
(�أ)ح�ساب احتياطي ال�صيانة.
(ب)ح�ساب احتياطي خدمة الدين.
(ج)ح�ساب خدمة الدين.
(د)ح�ساب الت�شغيل اخلارجي وح�ساب الت�شغيل املحلي (ح�سب مقت�ضى احلال) ،يف كل حالة� ،إلى احلد الذي يكون فيه الر�صيد قد مت
حفظه لدفع تكاليف الت�شغيل املتوقع �أن تكون م�ستحقة الدفع يف الثالثني ( )30يوما التالية لغر�ض احت�ساب التدفقات النقدية املتوفرة
املخ�صومة.
يف كل حالة ،كما يف تاريخ ح�ساب ن�سبة تغطية عمر القر�ض ذلك.
�إلى:
(ب)�صايف القيمة احلالية جلميع خدمة الدين املجدولة امل�ستحقة فيما يتعلق ب�أدوات التمويل ذي الأولوية يف مدة ن�سبة تغطية عمر القر�ض (دون
ازدواجية االحت�ساب) (على افرتا�ض �أن �أي خطاب اعتماد �صادر مبوجب ت�سهيل خطاب االعتماد يتم �سحبه بالكامل يف اليوم الأول من مدة ن�سبة
تغطية عمر القر�ض �إلى احلد املتوفر �آنذاك ،ويتم �إعادة �سداده على مدى العمر املتبقي يف ووفقا جلدول ال�سداد لت�سهيل خطاب االعتماد بالدوالر
يف ذلك الوقت) ناق�ص �أي ر�سوم ت�أمينات �إ�سالمية ور�سوم ال�صيانة املتوقع �أن يتم دفعها �أو ت�صبح م�ستحقة الدفع خالل مدة ن�سبة تغطية عمر
القر�ض ،ولكن ت�ستثنى جميع خدمات الدين املجدولة امل�ستحقة فيما يخ�ص دين التو�سعة (�إال ما كان �إلى احلد وللفرتات التي يكون فيها مطلوب ًا
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ت�ضمني الإيرادات الت�شغيلية املتعلقة بذلك يف التدفقات النقدية املتاحة من ذلك التاريخ وحتى تاريخ ا�ستحقاق نهائي لغري ال�سندات �شريطة
�أنه قبل وقوع تاريخ اكتمال امل�شروع ف�إن �أي ح�ساب لأغرا�ض البند ( )8( 1-33حق ال�شركة لإعادة متويل) من اتفاقية الأحكام العامة يجب �أن
يفرت�ض �أن تاريخ اكتمال امل�شروع يقع ح�سب املجدول ،مع اخل�صم بنف�س معدل اخل�صم مثل التدفقات النقدية املخ�صومة املتاح يف الفقرة (�أ)
(� )1أعاله.
تاريخ ح�ساب ن�سبة تغطية عمر القر�ض :يعني �أي تاريخ يجب اعتبارا منه ح�ساب ن�سبة تغطية عمر القر�ض وفقا التفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
مدة ن�سبة تغطية عمر القر�ض :تعني ،يف �أي وقت ،املدة التي تبد�أ يف تاريخ ح�ساب ن�سبة تغطية عمر القر�ض وتنتهي يف �آخر تاريخ ا�ستحقاق نهائي لغري
ال�سندات.
 :LLDPEيعني البويل ايثيلني اخلطي منخف�ض الكثافة.
�إدارة منع اخل�سائر :تعني �إدارة منع اخل�سائر لدى �أرامكو ال�سعودية امل�س�ؤولة عن �ضمان �سالمة موظفي �أرامكو ال�سعودية واجلمهور ،ف�ضال عن �أ�صول
ال�شركة ،من خالل حتديد املخاطر وال�سيطرة على املخاطر ،ومن خالل تثقيف وحتفيز موظفي ال�شركة و�أ�سرهم للعمل والعي�ش ب�أمان.
اخل�سائر :تعني اخل�سائر ،املطلوبات ،التكاليف ،املطالبات ،الإجراءات الق�ضائية ،الأ�ضرار ،الر�سوم ،امل�صروفات� ،أو الطلبات (مبا يف ذلك على �سبيل املثال
ال احل�صر كافة التكاليف والغرامات والر�سوم والأتعاب والنفقات (�شام ًال الر�سوم والنفقات القانونية املعقولة) املدفوعة �أو املتكبدة يف النزاع �أو الدفاع عن
�أي مما �سبق).
 :LPGغاز البرتول امل�سال.
 :LSPBعقد ال�شراء والبناء باملقطوعية.
( :)LSPBمقاول ال�شراء والبناء باملقطوعية.

( :)LSTKعقد ت�سليم مفتاح باملقطوعية.
الثمن املقطوع :يعني ال�سعر الثابت املنطبق امل�ستحق فيما يتعلق بتنفيذ مقاول الأمتتة الرئي�سي  MACجميع الأعمال الأخرى (با�ستثناء الأعمال القابلة
للتعوي�ض) مبوجب �أمر �شراء.
 :MACمقاول الأمتتة الرئي�سي � /شركة �أيه بي بي �إنكوربريتد ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  176من هذه الن�شرة.
االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي  :MACFAتعني االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي فيما يتعلق بتوريد نظام التحكم بالعمليات املتكامل
واخلدمات املتعلقة بذلك امل�ؤرخة يف  17يناير 2011م واملربمة بني داو و�شركة �أرامكو للخدمات بي  .فـي و�شركة  MACواملتنازل عنها من �شركة �أرامكو
للخدمات بي يف �إلى �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لالتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي ( :)MACFAتعني لالتفاقية املبا�شرة لإطار عقد الأمتتة الرئي�سي التي �سيتم �إبرامها
بني �صدارة و�شركة �أيه بي بي  ،انكوربوريتد ووكيل ال�ضمان املعني ،والتي مبوجبها ميتلك م�شاركو التمويل ذوي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا مبا�شرة
معينة فيما يتعلق باالتفاقية املبا�شرة لالتفاقية لإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي (.)MACFA
ح�ساب احتياطي ال�صيانة :يعني احل�ساب الذي يتم االحتفاظ به با�سم �صدارة يف لندن لأغرا�ض �إيداع املبالغ التي قد تكون مطلوبة لتغطية نفقات ال�صيانة
فيما يتعلق بامل�شروع.
االكتمال امليكانيكي :يعني اكتمال �إن�شاء املرفق ذي ال�صلة ومعاينته وفح�صة و�إخ�ضاعه للت�شغيل التجريبي وفق ًا للعقد ذي العالقة.
ال�صيانة الرئي�سية� :أعمال الت�صليح واال�ستبدال وال�صيانة (الإن�شائية �أو امليكانيكية �أو غريها) والتي لي�ست من ال�صيانة الروتينية الالزمة فيما يتعلق
ب�أ�صول الإيجار ،والتي بدونها يتعذر على امل�ست�أجر ا�ستخدام الأ�صول امل�ؤجرة ب�شكل معقول يف �سياق العمل املعتاد لها.
مبلغ ال�صيانة الرئي�سي :يعني ،فيما يتعلق بكل حادثة �صيانة رئي�سية ،مبلغا م�ساويا لإجمايل جزء ر�أ�س املال امل�ستدام لنفقات ال�صيانة املتوقع �أن تتكبدها
�صدارة فيما يتعلق بحادثة ال�صيانة الرئي�سية تلك.
حدث /حادثة ال�صيانة الرئي�سية :تعني العملية الكاملة الرئي�سية فيما يتعلق مبجموعة ت�سليم �أ�صول الكيماويات  1وجمموعة ت�سليم �أ�صول الكيماويات 2
املجدولة حاليا ،كما يف تاريخ اتفاقية احل�سابات ،التي يتعني القيام بها يف يناير 2023م و يناير 2028م.
مدة ال�صيانة الرئي�سية :تعني مدة ال�ستة �أ�شهر التي تبد�أ بتاريخ احل�ساب والتي من املجدول �أن تقع خاللها حادثة ال�صيانة الرئي�سية ذات العالقة.
وثائق امل�شروع الرئي�سية :يعني:
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(�أ)عقد �إيجار الأر�ض ال�صناعية.
(ب)كل اتفاقية من اتفاقيات �إيجار حمطة .
(ج)اتفاقيات توريد اللقيم.
(د)اتفاقيات ترخي�ص تقنية داو.
(هـ)اتفاقيات خدمات تقنية داو.
(و)اتفاقيات توريد املحفزات من داو.
(ز)اتفاقية نظم و�أدوات الت�شغيل  O&Tمع داو.
(ح)اتفاقيات نقل تقنية الطرف الثالث.
(ط)اتفاقيات ت�سويق ونقل املنتجات مع داو.
(ي)اتفاقيات التوريد الرئي�سية مع طرف ثالث.
(ك)االتفاقية لإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي .MACFA
(ل)اتفاقيات خدمات املرافق العامة.
(م)اتفاقية ا�ستعارة املوظفني.
(ن)اتفاقيات توريد املحفزات من طرف ثالث.
(�س)�أي اتفاقية �أو وثيقة �أخرى من هذا القبيل متت ت�سميتها كذلك من قبل وكيل الدائنني ،مبوافقة خطية م�سبقة من �صدارة ،مت�صرف ًا ب�شكل معقول.
امل�شاركون الرئي�سيون يف امل�شروع :يعني:
(�أ)�أرامكو ال�سعودية (�أو�شركة تابعة لها) ،ب�صفتها:
()1طرف ًا مقاب ًال مبوجب �أي اتفاقية توريد لقيم �أو �أي اتفاقية ت�سويق ونقل منتجات واتفاقية الإعارة.
(�)2ضامن التزامات �أي �شركة تابعة لأرامكو ال�سعودية مبوجب �أي وثيقة رئي�سية من وثائق امل�شروع.
(ب)�شركة داو (�أو�شركة تابعة لها) ،ب�صفتها:
()1طرف ًا مقاب ًال مبوجب �أية اتفاقية ترخي�ص تقنية داو ،واتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات واتفاقية توريد املحفزات  CSAمن داو واتفاقية
اخلدمات الفنية من داو واتفاقية الإعارة واتفاقية نظام و�أدوات الت�شغيل  OS&Tمع داو.
(�)2ضامن التزامات �أي �شركة تابعة لداو مبوجب �أي وثيقة رئي�سية من وثائق امل�شروع.
مرخ�ص مبوجب اتفاقية نقل تقنية من طرف ثالث ،ب�صفته تلك.
(ج)كل ِ
(د)كل طرف من �أطراف �ستون �آند ويب�سرت �آند فورموك�س ايه بي ،ب�صفته طرف ًا مقاب ًال يف اتفاقية توريد املحفزات مع طرف ثالث.
(هـ)كل طرف ثالث مورد ،ب�صفته طرفا مقابال يف اتفاقية توريد رئي�سية مع طرف ثالث.
(و)ايه بي بي ،انكوربورايتد ،ب�صفتها طرفا مقابال يف االتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�سي . MACFA
(ز)كال من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء و�شركة مرافق ،ب�صفتها طرف ًا مقاب ًال يف اتفاقية خدمات املرافق العامة.
(ح)الهيئة امللكية للجبيل وينبع ،ب�صفتها طرفا مقابال يف عقد �إيجار الأر�ض ال�صناعية واتفاقية �إيجار حمطة طرفية.
(ط)امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ،ب�صفتها طرفا مقابال يف اتفاقية �إيجار حمطة .
قرار بالأغلبية :يعني �أي قرار ُيتخذ وفقا لأحكام اتفاقية املقر�ضني ويتم �إعداده لأغرا�ض �أي وثائق متويل (مبا يف ذلك كل قرار يتم تعيينه على وجه
التحديد يف وثيقة التمويل باعتباره قرار الأغلبية) ،ولكن با�ستثناء كل قرار �إداري ،وكل قرار ت�سهيل على حدة ،وكل قرار �أغلبية م�ؤهلة  ،وكل قرار جمموعة
بالإجماع وكل قرار متت الإ�شارة �إليه يف البند ( 1-6ب) (عام) من اتفاقية املقر�ضني.
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دائنون ذوي �أولوية ذوي عالقة لهم الأغلبية :يعني الدائنني ذوي الأولوية وذوي العالقة املعنيني ويت�ألفون من جمموعات الدائنني ذوي الأولوية الذين
ت�شكل مبالغ امل�شاركة املعنية معا (كل منهم �صوت ككتلة بالإجماع وفقا للبند ( 1-6ج) (عام) من اتفاقية الدائنني) ما ال يقل عن �ستة و�ستني و�سبعة و�ستون
يف املائة ( )%66.67من �إجمايل امل�شاركات ذات الأولوية وذات العالقة.
الدائنون ذوو الأولوية ذوو الأغلبية :تعني الدائنون ذوو الأولوية الذين تزيد مبالغ م�شاركة جمموعة الدائنني ذوي الأولوية اخلا�صة بهم عن  %50من
�إجمايل م�شاركة الدائنني ذوي الأولوية ذات العالقة (لهذه الأغرا�ض فقط �آخذين يف االعتبار حملة ال�سندات وحملة ال�صكوك (ومبالغ امل�شاركات الأخرى
ملجموعة الدائنني ذوي الأولوية ذوي العالقة) فيما يتعلق بقرار �أ�سا�سي) �شريطة �أنه �إذا مل تت�ضمن جمموعات الدائنني ذوي الأولوية مما ذكر على الأقل
جمموعة واحدة ذات �أولوية من دائني وكالة ائتمان ال�صادرات ،ف�إن ذلك يعني ه�ؤالء الدائنني ذوي الأولوية زائد الدائنني ذوي الأولوية الذين ي�شكلون على
الأقل جمموعة واحدة من الدئنني ذي الأولوية لوكالة ائتمان ال�صادرات.
ال�شريك املنتدب  /املديرامل�س�ؤول :يعني �صدارة ك�شريك منتدب مبوجب اتفاقية امل�شاركة.
مبلغ �إنهاء �شراء ال�شريك املنتدب /املدير :يعني يف �أي وقت معني قبل الت�سليم مبلغ ًا ي�ساوي جمموع دفعات الإجارة املقدمة املدفوعة فيما يتعلق ب�أ�صول
الإجارة لغاية (و�شام ًال) ذلك الوقت.
احل�ساب الإلزامي :يعني �أي ح�سب بنكي �أو وديعة �أو توفري �أو ح�ساب �آخر �أو ح�ساب فرعي يف اململكة (بخالف ح�سابات امل�شروع املحلية ):
(�أ)يكون مطلوبا من �صدارة ،مبوجب �أي �أنظمة منطبقة� ،إن�شا�ؤه و� /أو ت�شغيله و� /أو احلفاظ عليه.
(ب)يكون مطلوبا من �صدارة ،مبوجب �أي �أنظمة منطبقة ،نقل و� /أو االحتفاظ ب�أي مبالغ فيه �أو اليه.
ق�سم الت�صنيع :تعني كيان الت�صنيع يف �صدارة كما هو مو�ضح يف ال�صفحة  98من هذه الن�شرة.
مرافق :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  86من هذه الن�شرة.
الهام�ش :يعني الن�سبة املئوية يف كل �سنة� ،أو عدد من نقاط الأ�سا�س املعرب عنها على �أ�سا�س حمول �إلى �أ�سا�س �سنوي (ح�سب احلالة) ،ح�سبما يتم حتديدها
كهام�ش �أو خالف ذلك يف معدل الربح �أو العائد (�أو �أي �إ�شارة تعادلها فيما يتعلق بال�صكوك ،ح�سبما ينطبق) كما وردت يف �إ�شعار الت�سعري.
تقرير ال�سوق :يعني تقرير ال�سوق الذي تعده �شركة ( CMAIوهي �شركة تابعة لـ  )IHSويقدم حتليال جتاريا وم�شورة ا�سرتاتيجية ل�صناعات الطاقة
والتعدين واملعادن).
امل�سوق :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  138من هذه الن�شرة.
اتعاب الت�سويق :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  141من هذه الن�شرة.
الت�أثري ال�سلبي امللمو�س :يعني �أي حادثة �أو ظرف يقع ويتوقع ب�شكل معقول �أن ينتج عنه �أي ت�أثري �سلبي ملمو�س على �أي من التايل:
(�أ)الو�ضع املايل ل�صدارة.
(ب)قدرة �صدارة� ،أو �أي من اجلهات الراعية ،قبل تاريخ اكتمال امل�شروع ،على �أداء �أو االمتثال اللتزاماتهما بالدفع وغريها من االلتزامات اجلوهرية
مبوجب �أي وثيقة متويل تكون طرفا فيها.
(ج)قدرة �صدارة �أو �أحد م�شاركي امل�شروع الرئي�سيني على �أداء االلتزامات اجلوهرية مبوجب �أي وثيقة رئي�سية من وثائق امل�شروع يكون طرفا فيها،
بطريقة �أو �إلى احلد الذي يكون �أو يتوقع ب�شكل معقول �أن يكون �ضارا ب�شكل جوهري مل�صالح م�شاركي التمويل ذوي الأولوية.
(د)�صالحية �أو �إمكانية تنفيذ �أو �أولوية �أي وثيقة �ضمان �أو اتفاقية م�صالح �ضمان �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بطريقة �أو �إلى احلد الذي يكون
�ضارا �أو �سيكون �ضارا ب�شكل جوهري فيما يتعلق بقدرة الأطراف امل�ضمونة يف تنفيذ ال�ضمان �أو من �ش�أنه �أن يقلل ب�شكل جوهري من مبلغ الأموال
التي �سيتلقونها عند �أي �إجراء تنفيذ من هذا القبيل.
احلادثة البيئية امللمو�سة  /اجلوهرية :يعني �أي حادثة �أو واقعة تتعلق بامل�شرع والتي تتطلب مبوجب املتطلبات البيئية واالجتماعية من �صدارة �إن تتخذ
�إجراء طوارئ �أو �إجراءا ت�صحيحيا �أو عالجيا ملمو�سا على الفور.
اتفاقيات توريد رئي�سية من طرف ثالث :تعني اتفاقية الإ�سناد والت�صنيع ،واتفاقية توريد بريوك�سيد الهيدروجني ،واتفاقية توريد الغازات ال�صناعية.
اتفاقية مبا�شرة توريد رئي�سية من طرف ثالث :تعني:
(�أ)االتفاقية املبا�شرة للإ�سناد الت�صنيع البيوتانول.
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(ب)االتفاقية املبا�شرة لتوريد بريوك�سيد الهيدروجني.
(ج)االتفاقية املبا�شرة لتوريد الغازات ال�صناعية.
�أق�صى حد الدين ذي الأولوية :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  290من ن�شرة الإ�صدار هذه.
االلتزام الأق�صى بتوريد الطاقة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  157من هذه الن�شرة.
 :MDIيعني �أيزو�سيانات امليثيلني الثنائية.
اتفاقية التقنية الأكرث الفعالية  :METتعني اتفاقية التطوير فيما يتعلق بتقنية املعاجلة الآلية الأكرث فعالية امل�ؤرخة يف � 13أغ�سط�س 2010م واملربمة بني
داو و�شركة �أرامكو للخدمات واملتنازل عنها من �شركة �أرامكو للخدمات �إلى �صدارة.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة لأك�سيد الإثيلني ™ : METEORتعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة لأك�سيد
الإثيلني ™  METEORبتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة لأك�سيد الإثيلني ™ : METEORتعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول
داخل اململكة لأك�سيد الإثيلني ™  METEORالتي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني ،والتي مبوجبها ميتلك
م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا مبا�شرة معينة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة لأك�سيد االثيلني ™
.METEOR
اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة لأك�سيد الإثيلني ™ : METEORتعني اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة لأك�سيد
الإثيلني ™  METEORبتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة لأك�سيد الإثيلني ™ : METEORتعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول
داخل اململكة لأك�سيد الإثيلني ™  METEORالتي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني ،والتي مبوجبها ميتلك
م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا مبا�شرة معينة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة لأك�سيد االثيلني
™ .METEOR
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لأك�سيد الإثيلني ™: METEORتعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لأك�سيد
الإثيلني ™  METEORبتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة وداو الأوروبية القاب�ضة .DEH
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لأك�سيد الإثيلني ™: METEORتعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول
داخل اململكة لأك�سيد الإثيلني ™  METEORالتي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو الأوروبية  DEHووكيل ال�ضمان املعني ،والتي مبوجبها ميتلك م�شاركو التمويل
ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا مبا�شرة معينة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لأك�سيد االثيلني ™ .METEOR
اتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الإثيلني ™ :METEORتعني اتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد الإثيلني ™  METEORبتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني
�صدارة وداو الأوروبية  DEHفيما يتعلق برتخي�ص تقنية �أك�سيد الإثيلني ™ � METEORإلى جممع �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص تقنية �أك�سيد الإثيلني ™: METEORتعني االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص تقنية �أك�سيد الإثيلني ™  METEORالتي �سيتم
�إبرامها بني �صدارة وداو الأوروبية  DEHووكيل ال�ضمان املعني ،والتي مبوجبها ميتلك م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا مبا�شرة
معينة فيما يتعلق باتفاقية ترخي�ص تقنية �أك�سيد االثيلني ™ .METEOR
 :MFCتعني ك�سارة خليط اللقيم.
منطقة ال�شرق الأو�سط :تعني جمهورية العراق االحتادية ،واجلمهورية اللبنانية ،واجلمهورية العربية ال�سورية ،واململكة الأردنية الها�شمية ،وجمهورية
م�صر العربية ،وفل�سطني ،وجمهورية �إيران الإ�سالمية.
احلد الأدنى من امل�ساهمة /امل�ساهمة الدنيا :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  201من هذه الن�شرة.

�أدنى كمية خذ �أو ادفع :ح�سب املعنى املن�سوب �إلى هذا امل�صطلح يف ال�صفحة  203من ن�شرة الإ�صدار هذه.
وزارة التجارة وال�صناعة :تعني وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة.

 :MMBTUتعني مليون وحدة حرارية بريطانية.
 :Mmscfتعني مليون قدم مكعب قيا�سي.
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 :Mmscfdتعني مليون قدم مكعب قيا�سي يف اليوم.
� :MNBأحادي النيرتوبنزين.
مراجع النموذج املايل :يعني بي كي �أف (اململكة املتحدة) �أل �أل بي � PKF (UK) LLPأو �أي مراجع �آخر يتم تعيينه ملراجعة النموذج املايل وفقا التفاقية
الأحكام العامة ال�شاملة.
تقرير مراجع النموذج املايل :يعني التقرير الذي �أعدة مراجع النموذج املايل بتاريخ  14فرباير  2013ح�سبما مت ا�ستبداله من قبل مراجع النموذج يف �أو
بحدود تاريخ الإقفال.
تكلفة التعديل /التو�سعة :تعني فيما يتعلق ب�أي مرفق تو�سعة مقرتح �أو تطوير م�سموح به ،التكاليف املرتتبة على ذلك ،مبا فيها �أي تكاليف يتم تكبدها� ،أو
�سيتم تكبدها ،فيما يتعلق بذلك ،م�شابهة لتلك التكاليف امل�شار �إليها يف تعريف تكاليف امل�شروع.
اتفاقية هند�سة �أحادي النيرتوبنزين :تعني اتفاقية هند�سة �أحادي النيرتوبنزين بتاريخ � 9سبتمرب 2008م املربمة بني �شركة �أرامكو �أوفر �سيز بي يف
وداو الأوروبية القاب�ضة  DEHو�شركة نورام واملتنازل عنها من �شركة �أرامكو �أوفر �سيز بي يف وداو الأوروبية �إلى �صدارة.
اتفاقية نقل تقتية �أحادي النيرتوبنزين :تعني اتفاقية نقل تقنية �أحادي النيرتوبنزين بتاريخ � 9سبتمرب 2008م املربمة بني �شركة �أرامكو �أوفر �سيز بي
يف وداو الأوروبية القاب�ضة  DEHو�شركة نورام واملتنازل عنها من �شركة �أرامكو �أوفر �سيز بي يف وداو الأوروبية �إلى �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية �أحادي النيرتوبنزين :تعني االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية �أحادي النيرتوبنزين التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة
نورام ووكيل ال�ضمان املعني ،والتي مبوجبها ميتلك م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا مبا�شرة معينة فيما يتعلق باتفاقية نقل تقنية
نرتات البنزين الأحادي.
موديز :تعني �شركة مودي �أنف�ستورز �سريفي�سيز ليمتد .Moody's Investors Service Ltd
�صايف املفرج عنه من ح�ساب احتياطي ال�صيانة : MRAيعني ،فيما يتعلق ب�أي فرتة ،العدد املوجب �أو ال�سالب (ح�سب احلالة) الذي ميثل ر�صيد ح�ساب
احتياطي ال�صيانة كما يف بداية الفرتة ناق�ص ر�صيد ذلك احل�ساب يف نهاية تلك الفرتة.
 :MTيعني طن مرتي.

امل�شاركة :امل�شاركة املربمة وفق ًا لأحكام اتفاقية امل�شاركة.
اتفاقية امل�شاركة :تعني اتفاقية امل�شاركة التي �سيتم �إبرامها يف تاريخ الإقفال �أو قبله فيما يتعلق بت�سهيل ال�صكوك ،بني وكيل امل�شاركة املقو�ض (مت�صرف ًا
بالنيابة عن ال�شركاء) وال�شريك املنتدب ،وامل�صدر و�صدارة.
�أ�صول امل�شاركة :تعني ر�أ�س مال امل�شاركة وكافة الأ�صول امللمو�سة وغري امللمو�سة املن�صو�ص على �أن ال�شركاء ي�ستحقونها ب�صفتهم تلك ،والتي مت اال�ستحواذ
عليها بعد �أو كانت قائمة بتاريخ اتفاقية امل�شاركة من �أو من خالل ا�ستخدام م�ساهمات ر�أ�س املال من ال�شركاء يف امل�شاركة وفق ًا خلطة العمل (وت�شمل ،جتنبا
لل�شك� ،أ�صول امل�شروع).
وكيل امل�شاركة املفو�ض :يعني �شركة �صدارة لت�أجري الأ�صول.
تاريخ نهاية امل�شاركة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  270من ن�شرة الإ�صدار هذه.
مدة امل�شاركة :تعني املدة التي تبد�أ بتاريخ اتفاقية امل�شاركة وتنتهي يف تاريخ انتهاء امل�شاركة �أو �أي تاريخ قبل ذلك يتم فيه �إنهاء امل�شاركة وفقا للبند1-3
من اتفاقية امل�شاركة.
�إيرادات امل�شاركة :تعني ،بالن�سبة للفرتة املحا�سبية ذات العالقة ،جميع الدخل� ،أو تعوي�ض الأ�ضرار� ،أو متح�صالت الت�أمني� ،أو التعوي�ضات �أو غريها من
املبالغ التي ي�ستلمها ال�شريك املنتدب والتي يتم التعبري عنها على �أنها حل�ساب امل�شاركة نف�سها (ولي�ست لواحد من ال�شركاء مبفرده) ب�أية عملة كانت ،تتعلق
بـ �أو نا�شئة عن �أ�صول امل�شاركة وفقا خلطة العمل.
 :mWhتعني ميغاواط يف ال�ساعة.
لقيم النفتا :لقيم النفتا الذي �سيتم توريده من �أرامكو ال�سعودية ل�صدارة مبوجب اتفاقية توريد لقيم النفتا.
� :NGLسوائل الغاز الطبيعي.
جلنة الأوراق التجارية :يعني اللجنة اخلا�صة بت�سوية املنازعات املتعلقة بالأوراق التجارية لدى وزارة التجارة وال�صناعة باململكة.
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�صايف متح�صالت املبيعات :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات ذات العالقة.
معاهدة نيويورك :تعني معاهدة نيويورك حول االعرتاف بـ وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية لعام 1958م.
اتفاقية توريد لقيم النفتا  :NFSAتعني اتفاقية توريد لقيم النفثا امل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2012م ،املربمة بني �صدارة ،و�أرامكو ال�سعودية لتوريد لقيم
النفثا ملجمع �صدارة.
اتفاقية هند�سة �إنتاج حم�ض النرتيك :تعني اتفاقية هند�سة �إنتاج حم�ض النرتيك بتاريخ  6نوفمرب 2008م املربمة بني �شركة �أرامكو �أوفر �سيز بي
يف ،وداو الأوروبية القاب�ضة  ،DEHو�شركة  ، .Española de Investigación y Desarrollo S.Aوالتنازل عنها من �شركة �أرامكو �أوفر �سيز بي يف وداو
الأوروبية القاب�ضة �إلى �صدارة.
اتفاقية نقل تقنية �إنتاج حم�ض النرتيك :تعني اتفاقية نقل تقنية �إنتاج حم�ض النرتيك بتاريخ  6نوفمرب 2008م املربمة بني �شركة �أرامكو �أوفر �سيز
بي يف ،وداو الأوروبية القاب�ضة  ،DEHو�شركة � Española de Investigación y Desarrolloإ�س� .إيه ،واملتنازل عنها من �شركة �أرامكو �أوفر �سيز بي يف
وداو الأوروبية �إلى �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية �إنتاج حم�ض النرتيك :تعني االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية �إنتاج حم�ض النرتيك التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة
 ،.Española de Investigación y Desarrollo S.Aووكيل ال�ضمان املعني ،والتي مبوجبها ميتلك م�شاركو التمويل ذوي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى،
حقوقا مبا�شرة معينة فيما يتعلق باتفاقية نقل تقنية �إنتاج حم�ض النرتيك.
اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني :تعني اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني واملربمة بني �صدارة و�شركة �آي جي ( )IGCoخارج املوقع لتوريد
النيرتوجني والأك�سجني �إلى جممع �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لتوريد النيرتوجني والأك�سجني :تعني االتفاقية املبا�شرة لتوريد النيرتوجني والأك�سجني التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة �آي
جي  IGCoخارج املوقع ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق
باتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني.
املر�شح /امل�سمى :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  171من هذه الن�شرة.
بريوك�سيد الهيدروجني غري املطابق :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة  160من ن�شرة الإ�صدار هذه.
م�شارك غري موافق :يعني �أي دائن ذو �أولوية معني ،ال يوافق وي�ستمر يف عدم املوافقة على التنازل �أو التعديل لأي من �أحكام وثائق التمويل حيث:
(�أ)طلبت �صدارة �أو جهة راعية �أو �شريك� ،أو داو الأوروبية القاب�ضة �أووكيل �إداري (بناء على طلب �صدارة) من الدائنني ذوي الأولوية مبوجب واحد �أو
�أكرث من �أدوات التمويل ذي الأولوية املوافقة على مثل ذلك التنازل �أو التعديل.
(ب)يتطلب التنازل �أو التعديل املطروح موافقة جميع الدائنني ذوي الأولوية مبوجب �أدوات التمويل ذي الأولوية.
(ج)وافق الدائنون ذوي الأولوية ،الذين بلغ جمموع التزاماتهم مبوجب �أدوات التمويل ذي الأولوية ذات ال�صلة �أكرث من  %85من جمموع االلتزامات
الإجمالية (�أو �إذا مت تخفي�ض االلتزامات الإجمالية مبوجبها �إلى �صفر ،ف�إن املجموع يكون �أكرث من  %85من املجموع الكلي لاللتزامات مبوجب
�أدوات التمويل ذي الأولوية ذات ال�صلة قبل التخفي�ض) على هذا التنازل �أو التعديل.
�شخ�ص من غري دول جمل�س التعاون اخلليجي�( :أ) �شخ�ص طبيعي لي�س من مواطني �أي من دول جمل�س التعاون اخلليجي و (ب) �أي كيان قانوين مل يتم
ت�أ�سي�سه وفقا لقوانني دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،سواء كان هذا الكيان مملوكا من قبل موطنني من دول جمل�س التعاون اخلليجي �أو ال.
�أطراف غري م�ضمونة :تعني
(�أ) يف وابتداء من تاريخ توقيع �أي اتفاقية ت�سهيل من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي�( ،صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي).
(ب) �أي مقدم حتوط م�سموح به فيما يتعلق ب�سندات التحوط امل�سموح بها التي هو طرف فيها غري م�ستفيد من ال�ضمان .و
(ج) حتى التاريخ الذي يتم فيه الإفراج عن عائدات ت�أمني �أي �سندات من ال�ضمان (�إذا مت االحتفاظ ب�أي منها مثل ذلك) و�أتيحت ل�صدارة �أو جهات
م�صدر ال�سندات (ح�سب احلالة) ،و�أمني ال�سندات ذي ال�صلة (عن نف�سه وبالنيابة عن حملة ال�سندات ذوي ال�صلة).
نورام (� :)Noramشركة نورام الدولية املحدودة.
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(: )NOSAاتفاقية توريد الأك�سجني والهيدروجني :ح�سب املعنى املن�سوب �إلى هذا امل�صطلح يف ال�صفحة  227من ن�شرة الإ�صدار هذه.
تاريخ الت�شغيل مبوجب اتفاقية توريد الأك�سجني والهيدروجني :ح�سب املعنى املن�سوب �إلى هذا امل�صطلح يف ال�صفحة  202من ن�شرة الإ�صدار هذه.
الكمية املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد الأك�سجني والهيدروجني :ح�سب املعنى املن�سوب �إلى هذا امل�صطلح يف ال�صفحة  202من ن�شرة الإ�صدار هذه.
املدة الأولية التفاقية توريد الأك�سجني والهيدروجني :ح�سب املعنى املن�سوب �إلى هذا امل�صطلح يف ال�صفحة  202من ن�شرة الإ�صدار هذه.
الإنتاج مبوجب اتفاقية توريد الأك�سجني والهيدروجني :ح�سب املعنى املن�سوب �إلى هذا امل�صطلح يف ال�صفحة  202من ن�شرة الإ�صدار هذه.
املنتجات مبوجب اتفاقية توريد الأك�سجني والهيدروجني :ح�سب املعنى املن�سوب �إلى هذا امل�صطلح يف ال�صفحة  202من ن�شرة الإ�صدار هذه.
اتفاقية نقل تقنية ( )TTAنورام :اتفاقية نقل التقنية املربمة بني كل نورام ،وداو الأوروبية القاب�ضة ،و�شركة �أرامكو للخدمات بتاريخ � 9سبتمرب 2008م.
�إ�شعار و�إقرار التنازل :يعني:
(�أ)�إ�شعار و�إقرار التنازل لتوريد لقيم الإيثان.
(ب)�إ�شعار و�إقرار التنازل لتوريد لقيم النفتا.
(ج)�إ�شعار و�إقرار التنازل لتوريد غاز البيع.
(د)�إ�شعار و�إقرار التنازل لتوريد لقيم التولوين.
(هـ)�إ�شعار و�إقرار التنازل لتوريد لقيم البنزين.
(و)�إ�شعار و�إقرار التنازل لتوريد زيت الوقود.
�إ�شعار التنازل :يعني �إ�شعار من وكيل ال�ضمان للطرف املقابل يف العقد حمددا فيه �أن وكيل ال�ضمان يرغب يف جتديد التزامه مبوجب الوثيقة ذات العالقة
�إلى كيان بديل.
(:)NYSE

يعني بور�صة نيويورك.

( :)O & Mتعني الت�شغيل وال�صيانة.
امللتزمون /املدينون � /أ�صحاب االلتزام :يعني
(�أ)�صدارة (ب�أي �صفة).
(ب)م�شارك يف ال�صكوك (ب�أي �صفة).
( :)OECDيعني منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
اجلريدة الر�سمية :تعني (�أم القرى) وهي اجلريدة الر�سمية للمملكة ،التي يتم فيها ن�شر الت�شريعات.
بنك احل�ساب اخلارجي :يعني بنك جي بي مورغان �أن �أيه ،فرع لندن.
اتفاقية التنازل والرهن اخلارجي :تعني �سند التنازل والرهن امل�ؤرخ يف �أو قريبا من تاريخ التوقيع الثاين ،واخلا�ضعة للقانون االجنليزي ،واملربمة بني
�صدارة و�أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي ،وبنك احل�ساب اخلارجي (�أوف�شور) ،والتي تقوم �صدارة بالتنازل مبوجبها عن حقوقها مبوجب اتفاقيات وت�أمينات
معينة ومتنح رهن ًا على بع�ض ح�سابات امل�شروع ل�صالح �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي.
ح�ساب امل�صروفات اخلارجي :يعني ح�ساب مفتوح با�سم �صدارة لدى بنك احل�ساب اخلارجي يف لندن لغر�ض �إيداع من بني �أ�شياء �أخرى متح�صالت حقوق
امللكية ،ومتح�صالت الدين ذي الأولوية املنطبق ،وت�سهيل ال�صكوك ،وجميع متح�صالت ت�أمني ما قبل االكتمال مبوجب ووفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
�سند تنازل ورهن امل�صدر اخلارجي :يعني �سند تنازل ورهن امل�صدر اخلارجي امل�ؤرخ يف �أو قبل تاريخ الإقفال ،بني -من بني �أطراف �أخرى -امل�صدر ،ووكيل
حملة ال�صكوك ،ووكيل �ضمان امل�صدر املحلي.
وكيل �ضمان امل�صدر اخلارجي� :أت�ش �أ�س بي �سي كوربرييت تر�ستي كومبني (يو كي) ليمتيد.
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ح�ساب الت�شغيل اخلارجي :يعني ح�ساب املفتوح با�سم �صدارة لدى بنك احل�ساب اخلارجي يف لندن لغر�ض �إيداع متح�صالت جزء من الدين ذي الأولوية،
من بني �أ�شياء �أخرى ،للوفاء بتكاليف الت�شغيل مبوجب ووفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
�إيرادات الت�شغيل اخلارجية :يعني �أي �إيرادات ت�شغيلية ت�ستلمها �صدارة خارج اململكة ،مبا يف ذلك جميع املبالغ التي ت�ستلمها �صدارة فيما يتعلق ببيع
املنتجات امل�صنعة يف جممع �صدارة ،ويتم بيعها بوا�سطة �صدارة �أو بوا�سطة طرف ثالث وفقا التفاقية ت�سويق ونقل املنتجات خارج اململكة.
ح�سابات الرواتب اخلارجية :تعني
(�أ)ح�ساب الرواتب اخلارجي ذو العالقة.
(ب)�أي ح�ساب رواتب خارجي �آخر.
ح�سابات امل�شروع اخلارجية :تعني
(�أ) ح�ساب امل�صروفات اخلارجي ،وح�ساب الإيرادات اخلارجية ،وح�ساب الت�شغيل اخلارجي ،وح�ساب الرواتب اخلارجي ،وح�ساب خدمة الدين،
وح�ساب احتياطي خدمة الدين ،وح�ساب احتياطي ال�صيانة ،وح�ساب متح�صالت احلوادث العر�ضية ونزع امللكية ،وح�ساب م�صروفات بنك
اال�سترياد والت�صدير الأمريكي ( ،)US Ex-Imواحل�ساب القاب�ض حلقوق امللكية الزائدة املفتوح لدى بنك احل�ساب اخلارجي.
(ب) �أي ح�ساب �آخر فتح با�سم �صدارة و�سمي كـ "ح�ساب م�شروع خارجي" من قبل وكيل الدائنني ،مبوافقة خطية م�سبقة من �صدارة.
ح�ساب الإيرادات اخلارجي :يعني احل�ساب املفتوح با�سم �صدارة لدى بنك احل�ساب اخلارجي يف لندن لغر�ض �إيداع �إيرادات الت�شغيل ،من بني �أ�شياء
�أخرى ،مبوجب ووفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
وثائق ال�ضمان اخلارجي :تعني
(�أ)�سند التازل والرهن اخلارجي.
(ب)اتفاقية ال�ضمان الأمريكي.
(ج)كل اتفاقية رهن لأ�سهم امل�صدر.
(د)�أي اتفاقية �أو وثيقة �أخرى قد حتددها �صدارة و�أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي ،ووكيل الدائنني بني وقت و�آخر على �أنها وثيقة �ضمان خارجي.
�أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي :يعني �أت�ش �أ�س بي �سي كوربرييت تر�ستي كومبني يو كي ليمتيد.
�شركة �آي جي ( )IGCoخارج املوقع :تعني مالك م�شروع وحدات ف�صل الهواء.
منتج خارج عن املوا�صفات :يعني �أي منتج يخفق عند ت�سليمه يف التوافق مع موا�صفات املنتج املنطبق.
املخططات الإدارية والإجراءات واملعايري والقواعد واللوائح املتعلقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة اخلا�صة بامل�شرتي :ح�سب املعنى املن�سوب �إلى هذا
امل�صطلح يف ال�صفحة  202من ن�شرة الإ�صدار هذه.
حادثة ت�أخري الربط البيني مع امل�شرتي :ح�سب املعنى املن�سوب �إلى هذا امل�صطلح يف ال�صفحة  205من ن�شرة الإ�صدار هذه.
حوادث املخاطر التي يتعر�ض لها متعهد ال�شراء امل�ستقبلي :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  166من هذه الن�شرة.
جمموعة ت�سليم �أ�صول الأولفينات :تعني كل من وحدات املعاجلة التالية:
(�أ)ك�سار خليط اللقيم (.)MFC
(ب)املواد العطرية.
(ج) ( )LLDPEالبويل اثيلني املنخف�ض الكثافة اخلطي.
(د) ( )LDPEالبويل اثيلني منخف�ض الكثافة.
(هـ)لدائن البوليليفني.
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اتفاقية ال�سرية ال�شاملة  /اجلماعية( : )OCAتعني اتفاقية ال�سرية ال�شاملة امل�ؤرخة يف  27ابريل 2007م املربمة بني �أرامكو ال�سعودية وداو ،و�أطراف
�أخرى ،فيما يت�صل بامل�شروع والتي ان�ضمت �صدارة �إليها وفقا التفاقية ان�ضمام.
بنك احل�ساب املحلي :يعني جمموعة �سامبا املالية.
اتفاقية التنازل املحلي :تعني اتفاقية التنازل امل�ؤرخة يف �أو قريب ًا من تاريخ التوقيع الثاين اخلا�ضعة لأنظمة اململكة املربمة بني �صدارة ووكيل ال�ضمان
املحلي ،والذي تتنازل مبوجبها �صدارة عن حقوقها مبوجب اتفاقيات معينة ل�صالح وكيل ال�ضمان املحلي.
اتفاقية الرهن التجاري املحلي :اتفاقية الرهن اخلا�ضعة للقوانني ال�سارية املفعول يف اململكة التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة ووكيل ال�ضمان املحلي بعد
تاريخ اكتمال امل�شروع (� )1إذا مل يتوفر نطاق ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية يف تاريخ اكتمال امل�شروع� ،أو (� )2إذا مت ت�سديد ت�سهيالت
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف �أي وقت بعد ذلك بالكامل.
ح�ساب امل�صروفات املحلي :يعني ح�ساب مفتوح با�سم �صدارة لدى بنك احل�ساب املحلي يف اململكة لغر�ض من بني �أ�شياء �أخرى �إيداع متح�صالت م�ساهمات
حقوق امللكية ومتح�صالت الدين ذي الأولوية املنطبق وجميع متح�صالت ت�أمني ما قبل االكتمال مبوجب ووفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
بنك ح�ساب امل�صدر املحلي :يعني جمموعة �سامبا املالية.
اتفاقية تنازل امل�صدر املحلي :تعني اتفاقية تنازل امل�صدر املحلي امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال ،املربمة بني امل�صدر ووكيل �ضمان امل�صدر املحلي.
وكيل �ضمان امل�صدر املحلي :يعني ال�سعودي الهولندي كابيتال.
اتفاقية �ضمان امل�صدر املحلي على احل�ساب /احل�سابات :يعني اتفاقية �ضمان امل�صدر املحلي على احل�سابات امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال ،املربمة بني
امل�صدر ،وبنك ح�ساب امل�صدر املحلي ،ومدير الدفعات ،ووكيل �ضمان امل�صدر املحلي.
ح�ساب الت�شغيل املحلي :يعني احل�ساب املفتوح با�سم �صدارة لدى بنك احل�ساب املحلي يف اململكة لغر�ض �إيداع متح�صالت جزء من الدين ذي الأولوية ،من
بني �أ�شياء �أخرى ،للوفاء بدفع تكاليف الت�شغيل مبوجب ووفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
�إيرادات الت�شغيل املحلية :تعني �إيرادات الت�شغيل التي تتلقاها �صدارة داخل اململكة ،مبا يف ذلك جميع املبالغ التي ت�ستلمها �صدارة فيما يتعلق ببيع
املنتجات امل�صنعة يف جممع �صدارة ،ويتم بيعها بوا�سطة �صدارة �أو بوا�سطة طرف ثالث وفقا التفاقية ت�سويق ونقل املنتجات داخل اململكة العربية ال�سعودية.
ح�سابات الرواتب املحلية /ح�ساب دفع الرواتب املحلي :تعني
(�أ)ح�ساب الرواتب املحلي ذو العالقة.
(ب)ح�ساب الرواتب املحلي القائم.
(ج)�أي ح�ساب رواتب حملي �آخر.
ح�سابات امل�شروع املحلية :تعني
( )1ح�ساب امل�صروفات املحلي ،وح�ساب الإيرادات املحلي ،وح�ساب الت�شغيل املحلي ،وح�سابات الرواتب املحلية  ،وح�ساب التوزيعات املفتوحة لدى بنك
احل�ساب املحلي.
(�)2أي ح�ساب �آخر يفتح با�سم �صدارة وي�سمى على �أنه "ح�ساب م�شروع داخلي" من قبل وكيل الدائنني مبوافقة خطية م�سبقة من �صدارة.
ح�ساب الإيرادات املحلية :يعني ح�ساب مفتوح با�سم �صدارة لدى بنك احل�ساب املحلي يف اململكة لغر�ض �إيداع �إيرادات الت�شغيل ،من بني �أ�شياء �أخرى،
مبوجب ووفقا ل�شروط اتفاقية احل�سابات.
وكيل ال�ضمان املحلي :يعني بنك اجلزيرة
وثائق ال�ضمان املحلي :تعني:
(�أ)اتفاقية التنازل عن م�صالح �ضمان �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
(ب)اتفاقية ال�ضمان املحلي على احل�سابات.
(ج)الوكالة ال�شرعية لل�ضمان.
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(د)اتفاقية التنازل املحلي.
(هـ)اتفاقية الرهن التجاري املحلي.
(و)كل اتفاقية رهن �أ�سهم.
(ز)اتفاقية رهن ال�شراء.
(ح)اتفاقية رهن الوكالة.
(ط)�أي اتفاقية �أخرى ،ميكن �أن يتم ت�سميتها من قبل �صدارة ،ووكيل �ضمان امل�صدر املحلي ،ووكيل الدائنني ،من وقت لآخر كوثيقة �ضمان حملي.
اتفاقية ال�ضمان املحلي على احل�سابات :يعني االتفاقية امل�ؤرخة يف �أو قريبا من تاريخ التوقيع الثاين اخلا�ضعة لأنظمة اململكة واملربمة بني �صدارة ووكيل
ال�ضمان املحلي وبنك احل�ساب املحلي ،والذي متنح �صدارة مبوجبها �إثقا ًال على بع�ض ح�سابات امل�شروع املحلية مل�صلحة وكيل ال�ضمان املحلي.
اتفاقيات خدمات التقنية بعد القبول خارج اململكة ( :)OOK POST TSAتعني اتفاقيات خدمات التقنية بعد القبول خارج اململكة بتاريخ  8دي�سمرب
2011م واملربمة بني داو الأوروبية القاب�ضة و�صدارة.
�أوبك :تعني منظمة الدول امل�صدرة للنفط.
امل�صروفات الت�شغيلية  /م�صروفات الت�شغيل :تعني:
(�أ)جميع نفقات �صدارة فيما يتعلق بالت�شغيل (مبا يف ذلك املبالغ امل�ستحقة ملورد اللقيم مبوجب اتفاقيات توريد اللقيم ،و�أي نفقات متويل �إ�سالمي
و�صيانة ،و�أي مبالغ تدفعها �صدارة مبوجب �أي ترتيبات حتوط ت�شغيلي مبا يف ذلك �أي دفعة تتعلق بالدخول يف �أي ترتيبات حتوط ت�شغيلي مثل ذلك
ولكن با�ستثناء �أي دفعات �إنهاء تن�ش�أ عنها)� ،أو الإدارة �أو ال�صيانة �أو الإ�صالح �أو �إعادة جممع �صدارة �إلى الو�ضع الأ�صلي (مبا يف ذلك النفقات
ذات الطابع الر�أ�س مايل املطلوبة للحفاظ على �أو �إعادة ت�سيري الإنتاج من جممع �صدارة القائم حينذاك) وال�ضرائب (با�ستثناء �أي �ضرائب
�سعودية على امل�ساهمني� ،أي خ�صم �ضرائب �أو غريها من اال�ستقطاعات من �أجل �أو حل�ساب �ضرائب من دفعة تتعلق ب�أي دين م�سموح به) ولكن مع
ا�ستثناء �أي نفقات �أخرى ذات طابع ر�أ�س مايل.
(ب)�أي نفقات �أخرى من �صدارة ال تندرج حتت الفقرة (�أ) �أعاله فيما يتعلق ب�أي تطويرات م�سموح بها �شريطة �أن �أيا من هذه النفقات على �أي
تطويرات م�سموح بها وفقا لهذه الفقرة (ب) يجب �أن ال تتجاوز  200مليون دوالر �أمريكي (�أو ما يعادلها يف �أي عملة �أخرى) (مبجموعها) يف �أي
فرتة � 12شهر ًا.
ولكن با�ستثناء �أي تكاليف ت�شغيلية �سواء يتم دفعها �أو �إعادة �سدادها من خالل متح�صالت ت�أمني( ،با�ستثناء متح�صالت �أي عقود ت�أمني �أو �إعادة ت�أمني
على انقطاع الأعمال).
ترتيب التحوط الت�شغيلي :يعني �أي ترتيبات حتوط م�سموح بها يتم �إبرامها من قبل �صدارة للتحوط من�( :أ) التعر�ض ملخاطر العمالت الأجنبية فيما
يتعلق بوثائق امل�شروع .و (ب) التعر�ض ملخاطر ت�سعري اللقيم وال�سلع (ولكن ي�ستثنى يف كل حالة �أي ترتيب حتوط م�سموح به يتم �إبرامه من قبل �صدارة
للتحوط من التعر�ض ملخاطر العمالت الأجنبية مبوجب وثائق التمويل).
�إيرادات الت�شغيل  /الإيرادات الت�شغيلية :يعني ،فيما يتعلق ب�أي فرتة�،أي واحد �أو �أكرث من الإيرادات التالية التي ت�ستلمها �صدارة:
(�أ)�إيرادات بيع املنتجات.
(ب)متح�صالت التخل�ص من الأ�صول امل�سموح به مبوجب وثائق التمويل.
(ج)الدفعات املقدمة ل�صدارة مبوجب �أي وثائق م�شروع (عدا �أي التزام م�ساهمني �إ�ضايف).
(د)الدفعات املقدمة ل�صدارة مبوجب �أي بوال�ص ت�أمني �أو �إعادة ت�أمني على انقطاع الأعمال يتم احل�صول عليها فيما يتعلق بامل�شروع.
(هـ)�أي تعوي�ضات مقدرة م�سبق ًا عن الت�أخري تتلقاها �صدارة.
(و)�أي مكا�سب على مبالغ يف ح�سابات امل�شروع.
(ز)�أي مبالغ تدفع ل�صدارة خالل تلك الفرتة وفقا لأي ترتيبات حتوط ت�شغيلي.
(ح)�أي ا�ستالم متح�صالت نزع امللكية مببلغ ال يزيد عن  50مليون دوالر �أمريكي (مرتبط مب�ؤ�شر) (�أو ما يعادلها ب�أي عملة �أخرى).
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(ط)�أي �أرباح موزعة �أو توزيعات �أو مبالغ �أخرى ت�ستلمها �صدارة من م�شاريع �أطراف �أخرى يكون ل�صدارة فيها م�صلحة ملكية.
(ي)�أي مبلغ �صايف مقطوع م�ستلم من قبل �صدارة فيما يتعلق ب�أي ت�أمني �إ�سالمي ونفقات �صيانة.
(ك)(بدون ازدواجية يف االحت�ساب) �أي متح�صالت من �أي �أحكام ،وحتكيم وت�سويات فيما يتعلق باملبالغ املبينة يف الفقرات من (�أ) �إلى (ط)
(م�شمولة) �أعاله.
ت�أمينات املرحلة الت�شغيلية :تعني الت�أمني على املمتلكات اخلا�صة مبجمع �صدارة و ت�أمني امل�س�ؤولية العامة التجارية ،وت�أمني انقطاع الأعمال جنبا �إلى جنب
مع �أي ت�أمينات �أخرى يتطلبها النظام على النحو املبني يف وثائق التمويل.
م�شغل :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة  161من ن�شرة الإ�صدار هذه.
تاريخ الإنهاء االختياري :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط ( 3-8الإنهاء املبكر ح�سب اختيار امل�صدر).
القرار العادي :يعني
(�أ) قرار مت اتخاذه يف اجتماع ُعقد ح�سب الأ�صول ،ومت وفقا لإعالن الوكالة وال�شروط ب�أغلبية �صافية (�أو وفق حدود �أخرى تتطلبها الأنظمة املطبقة)
من الأ�شخا�ص امل�ؤهلني للت�صويت يف اجلل�سات برفع الأيدي �أو� ،إذا كان االقرتاع مطلوبا ح�سب الأ�صول فبالأغلبية الوا�ضحة (�أو ح�سب عتبة �أخرى
تتطلبها الأنظمة املطبقة) ملجموع �أ�صوات مثل هذا االقرتاع.
(ب) �إلى احلد الذي ت�سمح به الأنظمة املطبقة ،هو قرار مكتوب وموقع من �أو نيابة عن �أ�صحاب الأغلبية ال�صافية (�أو وفق حدود �أخرى تتطلبها الأنظمة
املطبقة) من القيمة اال�سمية الإجمالية لل�صكوك القائمة حينذاك والتي قد يرد قرارها يف وثيقة واحدة �أو يف عدة وثائق بنف�س ال�صيغة يتم
توقيعها من قبل �أو نيابة عن واحد �أو �أكرث من �أ�صحاب الأغلبية.
(ج) املوافقة املمنوحة عن طريق املوافقات الإلكرتونية ،وفقا لقواعد و�إجراءات (من وقت لآخر) امل�سجل (على �أن مثل تلك املوافقات ب�صيغة مر�ضية
لوكيل حملة ال�صكوك) وذلك من قبل� ،أو نيابة عن �أ�صحاب الأغلبية الوا�ضحة (�أو وفق حدود �أخرى تتطلبها الأنظمة املطبقة) من القيمة اال�سمية
الإجمالية لل�صكوك القائمة حينذاك.
اتفاقيات اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة :تعني:
(�أ)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة ملحلول البويل ايثيلني .
(ب)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للمطاط ال�صناعي.
(ج)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لأك�سيد الإثيلني (. )™ METEOR
(د)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي (.)HPPO
(هـ)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة جلاليكول الربوبلني.
(و)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
(ز)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين ثنائي الأمني.
(ح)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل (.)DMC
(ط)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للبوليوالت (.)KOH
(ي)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني).
(ك)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول.
(ل)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للكلور القلوي.
(م)اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للبولييثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة.
االتفاقيات املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة تعني:
(�أ) االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة ملحلول البويل ايثيلني.
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(ب)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للمطاط ال�صناعي.
(ج)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لأك�سيد الإثيلني (.)™ METEOR
(د)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي (.)HPPO
(هـ)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة جلاليكول الربوبلني.
(و)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
(ز)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين ثنائي الأمني.
(ح)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل.
(ط)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للبوليوالت (.)KOH
(ي)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و�أمينات الإيثيلني).
(ك)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول.
(ل)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للكلور القلوي.
(م)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للبولييثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة.
�إنتاج املياه :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة  167من ن�شرة الإ�صدار هذه.
دفعة �إنتاج املياه:ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  167من هذه الن�شرة.
مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر القائم :هو كل �أو �أي جزء من مبلغ �إنهاء �شراء امل�صدر الذي مل يتم دفعه من قبل مقاول ال�شراء يف تاريخ ا�ستحقاق دفعه وفق ًا
التفاقية ال�شراء.
مبلغ �إنهاء امل�ست�أجر القائم :هو املبلغ (�إن وجد) اخلا�ص مببلغ �إنهاء امل�ست�أجر الذي �أخفق امل�ست�أجر بدفعه وفق ًا التفاقية الإجارة.
املالك :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  178من هذه الن�شرة.
�ضرائب امللكية :تعني �أية �ضرائب يتم جبايتها يف اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق بجميع �أو جزء من �أ�صول الإجارة ب�سبب ملكية م�ؤجر لأ�صول الإجارة
(�أو �أي جزء منها).
الدين موازي :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  242من هذه الن�شرة.
خ�سارة جزئية :تعني �أية خ�سارة �أو تدمري �أو �ضرر جزئي يلحق ب�أ�صول الإجارة �أو �أي حادثة �أو واقعة (مبا يف ذلك الت�أميم اجلزئي للأ�صول امل�ست�أجرة)
(ح�سب احلالة) والتي ال ت�شكل حادثة خ�سارة كلية.
امل�شاركة تعني ،فيما يتعلق بالدائن ذي الأولوية و�أداة التمويل ذي الأولوية ،جمموع املبلغ الإجمايل لأ�صل الدين ذي الأولوية امل�ستحق مبوجب �أداة التمويل ذي
الأولوية امل�ستحقة لذلك الدائن ذي الأولوية� ،أو يف حالة ت�سهيل ال�صكوك ،القيمة اال�سمية الإجمالية القائمة من ال�صكوك ذات ال�صلة وجمموع االلتزامات
غري امل�ستخدمة (�إن وجدت) من ذلك الدائن ذي الأولوية مبوجب �سندات التمويل تلك ذات الأولوية.
مبلغ امل�شاركة يعني ،فيما يتعلق مبجموعة الدائنني ذوي الأولوية و�سندات التمويل ذات الأولوية يف �أي وقت ،جمموع امل�شاركات التي تعزى لأع�ضاء جمموعة
الدائنني ذوي الأولوية مبوجب �سندات التمويل ذات الأولوية يف ذلك الوقت.
املنطقة الفا�صلة :تعني املنطقة امل�شرتكة بني حدود اململكة والكويت ،املعروفة �سابقا با�سم املنطقة املحايدة.
ال�شركاء :يعني امل�صدر و�صدارة ،كل منهما ب�صفته �شريك ًا يف امل�شاركة.
الوكالء الدافعون  /وكالء الدفع :يعني وكالء الدفع لأي �سندات.
تاريخ الدفع :يعني تاريخ دفعة الإيجار املقدمة �أو تاريخ دفعة الإيجار ،ح�سب احلالة.
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اتفاقية �إدارة الدفعات :تعني اتفاقية �إدارة الدفعات امل�ؤرخة يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني امل�صدر ،و�صدارة ومدير الدفعات ،و�آخرين والتي مبوجبها
يت�صرف مدير الدفعات كوكيل للم�صدر فيما يتعلق بال�صكوك.
مدير الدفعات :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  52من هذه الن�شرة.
احل�ساب املحدد ملدير الدفعات :يعني احل�ساب الذي ال يحتمل فائدة املقوم بالريال ال�سعودي الذي يحتفظ لدى مدير الدفعات ويكون با�سمه لغر�ض ا�ستالم
التحويالت من ح�ساب ال�صفقة وفق ًا لأحكام اتفاقية �إدارة الدفعات.
ح�سابات الرواتب :تعني ح�سابات الرواتب املحلية ،وح�سابات الرواتب اخلارجية.
اتفاقية توريد حمفزات حملول البويل �إيثيلني ( :)PE CSAتعني اتفاقية توريد حمفزات حملول البويل �إيثلني امل�ؤرخة يف � 15سبتمرب 2012م ،املربمة
بني �صدارة ،وداو ،فيما يتعلق بتوريد حمفز حملول البويل �إيثيلني �إلى جممع �صدارة
حملة ال�صكوك ذوو من�ش�أة دائمة ( :)PEيعني حملة ال�صكوك غري املقيمني ولديهم من�ش�أة دائمة يف اململكة (كما هو معرف يف املادة  4من نظام �ضريبة
الدخل).
تاريخ �إعادة ال�سداد قبل الأخري :يعني تاريخ ال�سداد الواقع قبل �ستة �أ�شهر من �آخر تاريخ ا�ستحقاق نهائي.

�ضمان الأداء :يعني �ضمان الأداء الذي يكون جوهري ًا بال�صيغة املبينة يف املرفق ( 2ح�سب املنطبق) يف امللحق �أ من عقد الإن�شاء ذي العالقة ،وي�شمل �أي
مراجع معدَ ل �أو م�ستبدل.
�ضمان �أداء َ
مبلغ التوزيع الدوري :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط ( 2-6حتديد �سايبور).
تاريخ التوزيع الدوري :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط ( 2-6حتديد �سايبور).
دائن م�سموح به :يعني �أي بنك او م�ؤ�س�سة مالية ال تكون وكالة ائتمان �صادرات وال دائن وكالة ائتمان �صادرات ،ممنوع ًا من الإقرا�ض امل�شرتك �إلى جانبه
بالنظر لأي نظام منطبق ملزم لوكالة ائتمان ال�صادرات تلك �أو دائن وكالة ائتمان ال�صادرات.
الدين امل�سموح به :يعني:
(�أ) يف حالة �صدارة:
()1مديونية ال تتجاوز  250مليون دوالر �أمريكي (معدل ح�سب امل�ؤ�شر) (�أو ما يعادلها ب�أي عملة �أخرى).
()2املديونية النا�شئة مبوجب �أو فيما يت�صل بوثائق التمويل ووثائق التمويل اجل�سري حلقوق امللكية ،و�أي �ضمان مل�صدر ال�صكوك ،و�أي �ضمان
مل�صدر ال�سندات.
()3املديونية النا�شئة مبوجب اتفاقيات القرو�ض الثانوية (الأدنى مرتبة).
()4االئتمان التجاري �أو �أي ترتيب �ضماين مقدم يف �سياق العمل املعتاد ب�شروط جتارية عادية.
()5ائتمان ممدد �أو �أي ترتيب �ضماين مبوجب وثائق امل�شروع �أو عقود الإن�شاء.
()6مديونية فيما يتعلق ب�أي عقود �إجارة مت �إبرامها �أ�سا�سا كو�سيلة جلمع الأموال �أو متويل اال�ستحواذ على �أ�صول مببلغ �إجمايل تراكمي ي�صل �إلى
 250مليون دوالر �أمريكي (معدل ح�سب امل�ؤ�شر) (�أو ما يعادلها ب�أي عملة �أخرى) يف �أي وقت واحد.
(�)7أي دين بديل (�أي مديونية تلبي معايري الدين البديل ،ولكن مل يتم حتى الآن ا�ستخدامها ال�ستبدال دين ذي �أولوية قائم) ،دين تكميلي ،دين
تكميلي م�سبق الأداء ،دين نفقات ر�أ�س مالية �إ�ضافية و� /أو دين التو�سعة.
()8مديونية فيما يتعلق ب�أي ت�سهيل مبوجب خطاب اعتماد مببلغ �إجمايل تراكمي ي�صل �إلى  250مليون دوالر �أمريكي (معدل ح�سب امل�ؤ�شر) (�أو
ما يعادلها ب�أي عملة �أخرى) يف وقت واحد.
(�)9أي مديونية �أخرى غري م�ضمونة تكون مرتبتها �أدنى بالن�سبة اللتزامات �صدارة جتاه الدائنني ذوي الأولوية مبوجب اتفاقية الدائنني.
()10يف الفرتة:
(�أ)قبل تاريخ اكتمال امل�شروع� ،أي �ضمان� ،أو خطاب اعتماد� ،أو �سند� ،أو تعوي�ض� ،أو �أي �أداة �أخرى مماثلة يتم منحها فيما يتعلق با�ستثمارات
حقوق امللكية لطرف ثالث.
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(ب)يف وبعد تاريخ اكتمال امل�شروع� ،أي �ضمان� ،أو خطاب اعتماد� ،أو �سند� ،أو تعوي�ض �أو �أي �أداة �أخرى مماثلة يتم منحها فيما يتعلق
با�ستثمارات حقوق امللكية للأطرف الثالثة .ال تتجاوز يف جمموعها  100مليون دوالر �أمريكي (م�صنف) (�أو ما يعادلها ب�أي عملة �أخرى)
وي�شمل هذا املبلغ الإجمايل �أي دعم مايل فيما يتعلق با�ستثمارات حقوق امللكية للأطرف الثالثة املوفرة وفقا للبند �( 4-24أ) ()2
(القرو�ض واال�ستثمارات) من اتفاقية الأحكام العامة يف ذلك الوقت ،ولكن با�ستثناء �أي دعم مايل مقدم من:
()1املبالغ املحولة من ح�ساب التوزيعات.
()2متح�صالت التمويل من جهة راعية (�أو �أية �شركة تابعة لها).
()3متح�صالت الدين التكميلي.
(�)11أي مديونية �أخرى متت املوافقة عليها خطيا من قبل وكيل الدائنني.
(ب) يف حالة �شركة تابعة م�سموح بها ،اي مديونية
()1ال تزيد عن  75.000.000دوالر �أمريكي (ح�سب امل�ؤ�شر) �أو ما يعادلها ب�أي عملة �أخرى.
()2فيما يتعلق ب�أي عقود �إيجار �أبرمت �أ�سا�سا كو�سيلة جلمع الأموال �أو متويل اال�ستحواذ على �أ�صل من الأ�صول بحد �أق�صى ي�صل �إلى مبلغ
�إجمايل وقدره  75.000.000دوالر �أمريكي (ح�سب امل�ؤ�شر) �أو ما يعادله ب�أي عملة �أخرى .يف �أي وقت من الأوقات.
()3فيما يتعلق ب�أي ت�سهيل خطاب ائتمان لغاية مبلغ �إجمايل وقدره  75.000.000دوالر �أمريكي (ح�سب امل�ؤ�شر) �أو ما يعادله ب�أي عملة �أخرى.
يف �أي وقت من الأوقات.
التطوير امل�سموح به :يعني ت�صميم ،وتطوير ،و�شراء ،و�إن�شاء ،ومتلك ،وت�شغيل التعديالت (مبا يف ذلك �إزالة امل�آزق� ،أو غريها من النفقات الر�أ�س مالية
لتح�سني الإنتاج) يف جممع �صدارة القائم �آنذاك (�شامال ما يتعلق باملرافق لغر�ض �إنتاج� ،أو تخزين� ،أو نقل� ،أو ت�سليم املنتجات):
(�أ)املطلوب مبوجب القانون واجب التطبيق واملوافقات احلكومية (مبا يف ذلك املوافقات املتعلقة بالبيئة) �أو خطة الإدارة البيئية واالجتماعية.
(ب)�إذا مل يكن مطلوبا وفقا للفقرة (�أ) �أعاله من هذا التعريف ،حيث تكون التكلفة املتوقعة للتعديل /تو�سعة لذلك:
)1مبوجب �أي عقد فردي (�أو �سل�سلة من العقود) املتعلقة بذلك التطوير �أو التعديالت ال تتجاوز  400مليون دوالر �أمريكي (معدل ح�سب امل�ؤ�شر)
(�أو ما يكافئه ب�أي عمله �أخرى).
)2يتم �إنفاقها يف �أي �سنة تقوميية مع �أي تكاليف تعديل /تو�سعة �أخرى مت ال�سماح ب�إنفاقها �سابقا وفقا للفقرة (ب) (� )1أو هذه الفقرة (ب) ()2
ويتم انفاقها يف ال�سنة تلك مبا ال يتجاوز  400مليون دوالر �أمريكي (معدل ح�سب امل�ؤ�شر) (�أو ما يكافئه ب�أي عمله �أخرى).

�شريطة ما يلي:
(�أ)�أن جميع الإيرادات الناجتة من بيع املنتجات التي تعزى ملثل هذا التطوير �أو التعديل يجب �أن ت�شكل �إيرادات ت�شغيل مبوجبه ،و�أن تودع يف ح�ساب
الإيرادات اخلارجي �أو ح�ساب الإيرادات املحلي (ح�سب احلالة) عند ا�ستالمها.
(ب)�أن جميع املوافقات احلكومية ووثائق الت�أمني التي تعزى ملثل هذا التطوير �أو التعديل يجب �أن تعترب موافقات حكومية وت�أمينات مطلوبة ،على
التوايل ،مبوجبه ،ومع الوثائق املرتبطة بها ،ويجب �أن ت�شكل ،بالقدر الذي تن�ص عليه وثائق التمويل ،جزءا من ال�ضمان.
(ج)�أن �أي تطوير م�سموح به يجب �أن ي�سمح به فقط �إلى احلد الذي ال يتوقع فيه ب�شكل معقول �أن يكون لتنفيذ هذا التطوير املقرتح امل�سموح به (مبا يف
ذلك الإن�شاء� ،أو امللكية �أو الت�شغيل) ،ت�أثري �سلبي جوهري �أو ت�أخري يف تاريخ اكتمال امل�شروع املتوقع �آنذاك.
الأثقال (الأعباء) امل�سموح بها :يعني:
(�أ) يف حالة �صدارة:
)1ال�ضمان و�أي م�صالح �ضمان ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إذا كان ينطبق).
)2رهونات ال�ضرائب التي مل تت�أخر بعد �أو يتم التخا�صم فيها بح�سن نية والتي و�ضعت لها احتياطيات كافية وفقا للمعايري املحا�سبية املنطبقة.
)3حقوق املقا�صة ،واالمتيازات القائمة ل�صالح املحرتفني ،وغريها من االمتيازات والإثقاالت النا�شئة بحكم القانون املنطبق عن املبالغ التي مل
ت�صبح بعد م�ستحقة �أو املبالغ املتنازع عليها بح�سن نية وب�إجراءات ق�ضائية منا�سبة.
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)4ترتيبات االحتفاظ بحق امللكية فيما يتعلق بال�صفقات املربمة يف �سياق العمل املعتاد للمبالغ غري مت�أخرة اال�ستحقاق �أو مبالغ متنازل عليها
بح�سن النية.
)5الأعباء� ،أو الوكاالت ال�شرعية� ،أو اتفاقيات الودائع ين�ش�أ يف �سياق العمل املعتاد ،للمبالغ غري مت�أخرة الدفع �أو مبالغ متنازل عليها بح�سن نية
وب�إجراءات منا�سبة (مبا يف ذلك رهونات �أموال ال�شراء وترتيبات االحتفاظ بامللكية ل�صالح املوردين) التي ال ميكن ،يف جمموعها ،التوقع
ب�شكل معقول �أن تت�سبب يف ت�أثري �سلبي جوهري �أو تعيق ب�شكل جوهري ا�ستخدام �صدارة للأ�صول املُث َقلة �أو اخلا�ضعة ملثل هذا االمتياز.
)6الرهون �أو الرتتيبات الأخرى فيما يتعلق ب�أي ت�سهيالت �إ�سالمية .
)7قبل تاريخ اكتمال التو�سعة� ،أي رهون �أو وكاالت �شرعية �أو ترتيبات �أخرى على ح�ساب �صرف التو�سعة �أو �أي ح�ساب م�صروفات حملي �إ�ضايف
يتم متويله من متح�صالت ديون التو�سعة ك�ضمان ل�صالح دائني التو�سعة لاللتزامات مبوجب �أي دين تو�سعة.
�)8إلى احلد املنطبق� ،أي رهون� ،أو وكالة �شرعية �أو ترتيبات �أخرى لها نف�س الت�أثري التجاري لل�ضمان على �أي ح�ساب �أمانة ل�صالح حملة ال�سندات
�أو حملة ال�صكوك توفر دين بديل� ،أو دين تو�سعة� ،أو دين نفقات ر�أ�س مالية �إ�ضافية� ،أو دين تكميلي م�سبق الأداء.
�)9أي رهن ل�صالح حملة ال�سندات فيما يتعلق بح�ساب احتياطي ا�ستهالك ال�سندات.
(ب) يف حال �أي �شركة تابعة م�سموح بها،
�.1أي عبء ين�ش�أ فيما يتعلق ب�أي مديونية م�سموح بها وفق ًا للفقرة (ب) من تعريف "الدين امل�سموح به".
�.2أي عبء ين�ش�أ يف �سياق الأعمال االعتيادية.
(ج)يف حالة �شركة تابعة م�سموح بها وفق ًا للبند (16-24د) �أو (هـ) (ال �شركات تابعة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة� ،أي عبء يعطى فيما يتعلق
ب�أي دين ذي �أولوية ي�أخذ �شكل �سندات �أو �صكوك.
ترتيب التحوط املايل امل�سموح به :يعني �أي ترتيب حتوط م�سموح به غري ترتيبات حتوط الت�شغيلي.
مقدم  /مزود التحوط امل�سموح به :يعني �أي �شخ�ص:
(�أ)كان دائن ًا ذا اولوية مبوجب ت�سهيل بنكي جتاري يف تاريخ ترتيب التحوط ذي ال�صلة امل�سموح به ،غري ما يتعلق برتتيبات التحوط امل�سموح به فيما
يت�صل برتتيب التحوط امل�سموح به الذي مت الدخول فيه قبل تاريخ التوقيع الثاين بالن�سبة �إلى �أ�سعار ال�سلع.
(ب)كان له ت�صنيف ائتماين مقبول يف تاريخ ترتيب التحوط ذي ال�صلة امل�سموح به.
(ج)هو طرف يف �أي ترتيب حتوط م�سموح به (عدا �صدارة).
(د)طرف يف �أو ان�ضم �إلى اتفاقية الدائنني كما يف تاريخ التوقيع الأول �أو الثاين.
ترتيب التحوط امل�سموح به :يعني �أي معاملة مبادلة �أو معاملة م�ستقبلية� ،أو معاملة خيار �أو �أي مزيج منها �أو ما يكافئة من احللول املتوافقة مع ال�شريعة
الإ�سالمية (يف كل حالة ،لي�ست ذات طابع جمازيف) مت �أو �سيتم �إبرامها بني �صدارة ومزود التحوط امل�سموح به لغر�ض �إدارة املخاطر املرتبطة بامل�شروع
للتخفيف ،وبالتايل حماية �صدارة من الآثار ال�سلبية الناجمة عن التقلبات يف� )1( :أ�سعار العموالت مبوجب املديونية املالية ل�صدارة� )2( ،سعر العمالت
ممثلة يف العقود �أو مبوجب املديونية املالية ل�صدارة .و (� )3أ�سعار ال�سلع ،والتي ،يف كل حالة ،تتوافق مع �أحكام بولي�صة التحوط.
�أداة حتوط م�سموح بها� :أي �أداة توثق ترتيب حتوط م�سموح به.
اال�ستثمارات امل�سموح بها :تعني الودائع حتت الطلب �أو الودائع لأجل و�شهادات الإيداع �أو غريها من التزامات الديون غري امل�ضمونة والديون غري الثانوية،
وكل منها حمدود يف مدة  180يوما ومقوم بالدوالر (�أو مقوم بعملة احل�ساب ذي ال�صلة (�أو ح�ساب فرعي منه) والذي منه يتم القيام باال�ستثمار امل�سموح
به) وهي:
(�أ)يف حالة اال�ستثمارات امل�سموح بها املقومة بالريال ال�سعودي ،تتم فقط من املبالغ القائمة ل�صالح ح�ساب الت�شغيل املحلي.
(ب)امل�صدرة �أو امل�ضمونة من قبل �أي حكومة �أو وكالة حكومية �أو منظمة حكومية دولية متعددة الأطراف لديها ت�صنيف ائتماين ال يقل عن  A3من
وكالة موديز �أو  Aمن وكالة �ستاندرد �آند بورز �أو فيت�ش.
(ج)ورقة جتارية لديها ت�صنيف يف وقت اال�ستحواذ يكون على الأقل  1-Pمن وكالة موديز �أو  1-Aمن وكالة �ستاندرد �آند بورز �أو  1-Fمن فيت�ش� ،أو
التي يتم �إ�صدارها من قبل �أرامكو ال�سعودية.
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(د)�سندات لأمر �صادرة عن �شركة وغريها من التزامات التي تلقت (�أو ت�ستفيد من �ضمان �أو خطاب اعتماد تلقته) ت�صنيف ًا ال يقل عن  A3من وكالة
موديز �أو  Aمن وكالة �ستاندرد �آند بورز �أو فيت�ش� ،أو التي يتم �إ�صدارها من �أرامكو ال�سعودية.
(هـ)ودائع لأجل تتحمل عمولة �أو �شهادات �إيداع �صادرة عن �أو مقبولة �أو م�ضمونة من قبل بنك جتاري ذي ت�صنيف  A3على الأقل من وكالة موديز �أو
 -Aمن وكالة �ستاندرد �آند بورز �أو فيت�ش.
(و)�صناديق �أ�سواق املال التي لديها ت�صنيف يف �أعلى فئة ا�ستثمارية ممنوحة من قبل وكالة موديز �أو وكالة �ستاندرد �آند بورز �أو فيت�ش يف وقت
اال�ستحواذ.
(ز)خالف ذلك املوافق عليها من قبل وكيل الدائنني (مت�صرفا ب�شكل معقول) (�أو ،يف حالة ح�ساب م�صروفات التو�سعة ،كما هو م�سموح به وفقا
لأحكام �أي دين تو�سعة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
�شركة تابعة م�سموح بها :تعني �أي �شركة تابعة يتم ال�سماح ل�صدارة ب�إن�شائها مبوجب ووفقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة با�ستثناء �أي �شركة
تابعة م�سموح بها مبوجب البند ( 1-24د) �أو (هـ) (ال �شركات تابعة).
( :)PGجليكوالت الربوبلني.
امل�شغل :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  161من هذه الن�شرة.
اتفاقيات تعديل الرهن:
(�أ)فيما يتعلق باتفاقية الرهن التجاري املحلي تعني اتفاقية تعديل الرهن جوهري ًا بال�صيغة املن�صو�ص عليه يف امللحق  3التفاقية الرهن التجاري
املحلي.
(ب)فيما يتعلق باتفاقية ال�ضمان املحلي على احل�سابات ،اتفاقية تعديل الرهن ب�صيغة ت�شبه ب�شكل جوهري ال�صيغة الواردة امللحق ( )5من اتفاقية
ال�ضمان املحلي على احل�سابات.
(ج)فيما يتعلق بكل اتفاقية رهن �أ�سهم /ح�ص�ص ،اتفاقية تعديل الرهن ب�صيغة ت�شبه ب�شكل جوهري ال�صيغة املو�ضحة يف امللحق ( )4من كل اتفاقية
رهن �أ�سهم /ح�ص�ص.
الأ�صول املرهونة :تعني:
(�أ)الأ�صول املبينة يف امللحق ( 5الأ�صول املرهونة) من اتفاقية الرهن التجاري املحلي.
(ب)جميع الأ�صول الأخرى امللمو�سة وغري امللمو�سة ل�صدارة (�إلى احلد الذي تكون فيه تلك الأ�صول غري امللمو�سة قابلة للرهن) كما يف تاريخ اتفاقية
الرهن التجاري املحلي والتي ميكن رهنها ب�شكل �صحيح وفقا للقانون ال�سعودي.
يف كل حالة (با�ستثناء عندما مل يكن قد مت �إن�شاء ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف تاريخ اكتمال امل�شروع� ،أو �أي وقت بعده ،وقد مت ت�سديد
ت�سهيالت ال�صكوك بالكامل) با�ستثناء �أي �أ�صول تكون خا�ضعة �أو �أنها �ستخ�ضع التفاقية م�صالح �ضمان �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إن وجدت)
لأي �أ�صول ت�سهيل �إ�سالمي.
�صندوق اال�ستثمارات العامة ( :)PIFيعني �صندوق اال�ستثمارات العامة يف اململكة العربية ال�سعودية.
ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة :تعني ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة الأ�سا�سي و�أي ت�سهيل �آخر متاح ل�صدارة من قبل �صندوق اال�ستثمارات
العامة مبوجب �أحكام اتفاقية الت�سهيل الإ�ضايف.
اتفاقية ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة :تعني الت�سهيل املزمع �إبرامه يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الثاين بني �صدارة و�صندوق اال�ستثمارات العامة،
والتي تو�ضح ال�شروط والأحكام اخلا�صة بت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة.
تاريخ اال�ستحقاق النهائي لت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة :يعني  15دي�سمرب 2028م.
اتفاقية تعهد �صندوق اال�ستثمارات العامة :تعني اتفاقية التعهد املزمع �إبرامها يف �أو قريبا من تاريخ التوقيع الثاين بني �صدارة ووكيل الدائنني ووكالء
ال�ضمان و�صندوق اال�ستثمارات العامة مع ًا بالإ�ضافة �إلى اتفاقية تعهد �إ�ضافية �أو بديلة قد يتم توقيعها ب�ش�أن تكبد دين ذي �أولوية �إ�ضايف مقدم من �صندوق
اال�ستثمارات العامة.
مرافق خطوط الأنابيب :تعني خطوط الأنابيب واملرافق والبنية التحتية املرتبطة يف جممع �صدارة وميناء امللك فهد ال�صناعي ال�ستالم وتخزين وت�سليم
الربوبيلني والإيثيلني والإيثان والنفتا وغاز البيع والبنزين والتولوين وزيت الوقود والنفط اخلام ،والغازات ال�صناعية واملواد اخلام الأخرى.
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( :)PMDIاملثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات مع �شركة داو ( :)PMLAح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة 157من هذه الن�شرة.
(� :)POأك�سيد الربوبلني.
م�صنع �أك�سيد الربوبيلني ( :)POح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  160من ن�شرة الإ�صدار هذه.
تاريخ �إغالق م�صنع �أك�سيد الربوبيلني ( :)POح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  162من ن�شرة الإ�صدار هذه.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات :تعني االتفاقية املبا�شرة
للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات التي مت �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية
بتاريخ  8دي�سمرب 2011م.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات :تعني االتفاقية املبا�شرة
للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو العربية
ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات
الفنية بعد القبول داخل اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية قبل
القبول داخل اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات :تعني االتفاقية
املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو
العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية
اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد
القبول خارج اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة وداو الأوروبية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات :تعني االتفاقية املبا�شرة
للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو العربية
ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات
الفنية بعد القبول خارج اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
اتفاقية ترخي�ص تقنية املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات :تعني اتفاقية ترخي�ص تقنية البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي
االيزو�سيانات بتاريخ  8دي�سمرب 2011واملربمة بني �صدارة وداو الأوروبية القاب�ضة  DEHب�ش�أن ترخي�ص تقنية املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي
االيزو�سيانات �إلى جممع �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص تقنية املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات :تعني االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص تقنية املثيلني
البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو الأوروبية  DEHووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها ميتلك م�شاركو
التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا مبا�شرة معينة فيما يتعلق باتفاقية ترخي�ص تقنية املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص تقنية املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات :تعني االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص تقنية املثيلني
البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو الأوروبية  DEHووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها ميتلك م�شاركو
التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا مبا�شرة معينة فيما يتعلق باتفاقية ترخي�ص تقنية املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
اتفاقية ت�سويق ونقل منتجات املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات :تعني اتفاقية ت�سويق ونقل منتجات املثيلني البوليمريي
الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات بتاريخ � 11سبتمرب  2012واملربمة بني �صدارة وداو العربية ال�سعودية لت�سويق املنتجات بيه.يف.
االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتجات املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات :تعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتجات
البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو العربية ال�سعودية لت�سويق املنتجات بيه.يف .ووكيل ال�ضمان املعني
والتي مبوجبها ميتلك م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا مبا�شرة معينة فيما يتعلق باتفاقية ت�سويق ونقل منتجات املثيلني البوليمريي
الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
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اتفاقية ترخي�ص تقنية املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي االيزو�سيانات :تعني اتفاقية ترخي�ص تقنية البوليمريي الثنائي الفينل الأحادي
االيزو�سيانات بتاريخ  8دي�سمرب 2011واملربمة بني �صدارة وداو الأوروبية القاب�ضة  DEHب�ش�أن ترخي�ص تقنية املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي
االيزو�سيانات �إلى جممع �صدارة.

اتفاقية توريد حمفزات الوليولز (:)Polyols CSAتعني اتفاقية توريد حمفزات �سيانيد املعادن الثنائي البوليويل( )DMCامل�ؤرخة يف � 15سبتمرب
2012م بني �صدارة وداو االوروبية جي ام بي ات�ش فيما يتعلق بتوريد حمفزات �سيانيد املعادن الثنائي البوليويل ( )DMCملجمع �صدارة.
(� :)Polyols( )DMCسيانيد املعادن الثنائي البوليويل
اتفاقية ترخي�ص تقنية �سيانيد املعادن الثنائي البوليويل (: )DMCتعني اتفاقية ترخي�ص تقنية �سيانيد املعادن الثنائي البوليويل ()DMCبتاريخ 8
دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة وداو الأوروبية ب�ش�أن ترخي�ص تقنية �سيانيد املعادن الثنائي البوليويل ملجمع �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لتوريد حمفزات �سيانيد املعادن الثنائي البوليويل ( :)DMCتعني االتفاقية املبا�شرة لتوريد حمفزات �سيانيد املعادن الثنائي
البوليويل التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو االوروبية جي ام بي ات�ش ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من
بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية توريد حمفزات �سيانيد املعادن الثنائي البوليويل.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل ( :)DMCتعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل
اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل ( :)DMCتعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية
بعد القبول داخل اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو الأوربية جي ام بي ات�ش ووكيل ال�ضمان املعني والتي
ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة
ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل.
اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل ( :)DMCتعني اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل
اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل ( :)DMCتعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية
قبل القبول داخل اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك
مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة ل�سيانيد
املعادن الثنائي البوليويل.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل ( :)DMCتعني اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول خارج
اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل ( :)DMCتعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية
بعد القبول خارج اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك
مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة لل�سيانيد
املعدين املزدوج للبوليوالت.
االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص تقنية ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل ( :)DMCتعني االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص تقنية ل�سيانيد املعادن الثنائي
البوليويل املربمة بني بني �صدارة وداو الأوروبية القاب�ضة ( )DEHوكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء
�أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ترخي�ص ال�سيانيد املعدين املزدوج للبوليوالت.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للبوليوالت ( :)KOHتعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للبوليوالت ()KOH

بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.

االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للبوليوالت ( :)KOHتعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة
للبوليوالت ( )KOHالتي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية،
من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة للبوليوالت (.)KOH
اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للبوليوالت ( :)KOHتعني اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للبوليوالت ()KOH

بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
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االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للبوليوالت ( :)KOHتعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة
للبوليوالت ( )KOHالتي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية،
من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة للبوليوالت (.)KOH
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للبوليوالت ( :)KOHتعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للبوليوالت ()KOH

بتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة وداو الأوروبية القاب�ضة (.)DEH

االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للبوليوالت ( :)KOHتعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة
للبوليوالت ( )KOHالتي �سيتم �إبرامها بني �صدارة وداو الأوروبية القاب�ضة ( )DEHووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو
الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة للبوليوالت (.)KOH
اتفاقية ترخي�ص تقنية البوليوالت ( :)KOHتعني اتفاقية ترخي�ص تقنية البوليوالت ( )KOHبتاريخ  8دي�سمرب 2011م املربمة بني �صدارة وداو
الأوروبية  DEHب�ش�أن ترخي�ص تقنية �سيانيد املعادن الثنائي البوليويل ملجمع �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص تقنية البوليوالت ( :)KOHتعني االتفاقية املبا�شرة اترخي�ص تقنية للبوليوالت ( )KOHالتي �سيتم �إبرامها بني �صدارة
وداو الأوروبية ( )DEHووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة مبا�شرة فيما يتعلق
باتفاقية ترخي�ص تقنية البوليوالت (.)KOH
اتفاقية ت�سويق ونقل منتجات للبوليوالت اتفاقية اتفاقية ت�سويق ونقل منتجات البوليوالت بتاريخ � 11سبتمرب 2012م املربمة بني �صدارة و�شركة داو
العربية ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي .يف.
االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتجات للبوليوالت :تعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتجات البوليوالت التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة
داو العربية ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي .يف .ووكيل ال�ضمان املعني والتي ميتلك مبوجبها م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،حقوقا معينة
مبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ت�سويق ونقل منتجات البوليوالت (.)KOH
امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ :تعني امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ يف اململكة العربية ال�سعودية والتي ت�أ�س�ست مبوجب نظام امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ال�صادر باملر�سوم
امللكي رقم م 13/وتاريخ  1397/4/7هـ (املوافق  26مار�س 1977م).
�أولويات الدفع بعد الإجراء التنفيذي :يعني �أمر الدفع املو�ضح يف املادة  2-13من (�أولويات الدفع بعد اكتمال الإجراء التنفيذي) من اتفاقية الدائنني.
حادثة تق�صري حمتملة :يعني �أي حالة �أو ظرف �سي�صبح واقعة تق�صري وذلك مع مرور الوقت ،وعند �إعطاء �إ�شعار واتخاذ �أي قرار مبوجب وثائق التمويل،
�أو �أي واحد �أو �أكرث مما �سلف � ،سوف ت�صبح حادثة تق�صري.
حادثة �إنهاء حمتملة /واقعة موجبة للإنهاء حمتملة� :أي ظرف �أو واقعة �أو �إجراء ي�شكل واقعة موجبة للإنهاء (ح�سب التعريف الوارد يف ال�شروط مع
�إعطاء �إ�شعار� ،أو مع مرور الوقت� ،أو تقدمي �أي مطالبة� ،أو اتخاذ �أي قرار و�/أو طلب و�/أو اتخاذ �أي �إجراء مماثل و�/أو الوفاء ب�أي �شروط مماثلة (�أو جمموع
ما ذكر).
اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة الكهربائية :تعني اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة الكهربائية امل�ؤرخة يف � 7أبريل  2012واملربمة بني �صدارة وال�شركة ال�سعودية
للكهرباء.
مرافق نقل الطاقة الكهربائي :ح�سب التعريف املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  157من ن�شرة الإ�صدار هذه.
االتفاقيات املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول :تعني:
(�أ)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول يف اململكة ملحلول البويل �إيثيلني.
(ب)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول يف اململكة للمطاط ال�صناعي.
(ج)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول يف اململكة االيثيلني ميتيور™.
(د)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول يف اململكة لأك�سيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�سيدي لـ (.)HPPO
(هـ)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول يف اململكة جلاليكول الربوبلني.
(و)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول يف اململكة للمثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
(ز)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول يف اململكة للتولوين الثنائي الأميناتالت.
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(ح)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول يف اململكة ل�سيانيد املعادن الثنائي البوليويل.
(ط)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول يف اململكة للبوليوالت (.)KOH
(ي)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول يف اململكة للأمينات (�أمينات الإيثانول و �أمينات الإيثيلني).
(ك)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول يف اململكة لإيثري بيوتيل اجلاليكول.
(ل)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول يف اململكة للكلور القلوي.
(م)االتفاقية املبا�شرة للخدمات الفنية قبل القبول يف اململكة للبويل اثيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة.
متح�صالت الت�أمني قبل االكتمال  /ما قبل االكتمال� :أي دفعات يتم ا�ستالمها من قبل �صدارة مبوجب �أي وثائق ت�أمني �أو �إعادة ت�أمني (مبا يف ذلك
متح�صالت �أي حوادث عر�ضية) قبل تاريخ اكتمال امل�شروع (ولكن با�ستثناء املتح�صالت امل�سددة مبا�شرة من قبل �أي �شركة ت�أمني لأي طرف ثالث ُمطالب).
�صايف الإيرادات ما قبل االكتمال :املبلغ (�إن كان �إيجابيا) والذي يعادل:
(�أ)جمموع �إيرادات الت�شغيل امل�ستلمة خالل الفرتة التي تبد�أ يف تاريخ بداية ت�شغيل مرافق الإنتاج الأولوية وتنتهي يف (وبا�ستثناء) تاريخ اكتمال
امل�شروع.
ناق�ص:

(ب)م�صروفات الت�شغيل (ولكن ت�ستثني امل�صروفات املتعلقة ببدء الت�شغيل والت�شغيل التجريبي التي يتم تكبدها فيما يخ�ص الوحدات التي مل يتم البدء
بت�شغيلها التجريبي) والتي يتم دفعها خالل تلك الفرتة.
�أولويات الدفع قبل التنفيذ ،يعني ترتيبات الدفع الواردة يف اتفاقية احل�سابات املنطبقة قبل تنفيذ �أي �ضمانات (ولتجنب ال�شك ،يجب �أن ت�شمل �أولويات
الدفع قبل التنفيذ �أي توزيع ي�سمح ب�إمتامه على امل�ساهمني وفقا للبند ( 20-24توزيعات امل�ساهمني/ال�شركاء) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (.)GCTA
�إ�شعار الت�سعري :يعني �أي �إ�شعار يت�ضمن معلومات تتعلق بال�صكوك (وت�شمل على �سبيل املثال ولي�س احل�صر بع�ضا من �أو كل املعلومات الإ�ضافية) والتي
يتم �إبالغها �إلى اجلمهور (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ،ولي�س احل�صر� ،أي �إ�شعارات يتم تقدميها لتداول) من قبل امل�صدر �أو �صدارة �أو مدراء الإ�صدار
وم�ستقبلي العرو�ض بالنيابة عنهم ،حلملة ال�صكوك املحتملني خالل الفرتة من تاريخ هذه الن�شرة وحتى تاريخ الإقفال (كال التاريخني م�شموالن).
�سند لأمر ب�ش�أن مبلغ �أ�صلي :يعني �سند لأمر واحد او �أكرث ت�ساوي يف قيمتها املبلغ املطلوب �سحبه مبوجب الت�سهيل ذي العالقة.
اتفاقية ال�شراء :تعني اتفاقية ال�شراء التي �سيتم الدخول فيها يف تاريخ الإقفال بني وكيل امل�شاركة املفو�ض (مت�صرف ًا بالنيابة عن ال�شركاء وال�شريك
املنتدب)  ،وامل�صدر ومقاول ال�شراء �إلى جانب �أطراف �أخرى.
مقاول ال�شراء :تعني �صدارة ب�صفتها مقاول ال�شراء مبوجب اتفاقية ال�شراء.
ت�سهيالت ال�شراء :تعني ت�سهيل ال�شراء بالدوالر الأمريكي وت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
وكيل �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء :يعني ال�شركة (التي تعمل بالنيابة عن م�شاركي ت�سهيل ال�شراء) وحتوز �صك ملكية �أ�صول ت�سهيل ال�شراء.
اتفاقية متويل وكيل �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء :االتفاقية امل�ؤرخة يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الثاين واملربمة بني م�ساهمي وكيل �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء
و�صدارة.
م�ساهمو وكيل �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء :م�ساهمو � /شركاء وكيل �أ�صول ت�سهيل ال�شراء.
�أ�صول ت�سهيالت ال�شراء� :أ�صول ت�سهيل ال�شراء بالدوالر و�أ�صول ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
امل�شاركون يف ت�سهيالت ال�شراء  /م�شاركو ت�سهيالت ال�شراء :يعني امل�شاركني يف ت�سهيل ال�شراء بالدوالر و امل�شاركني يف ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
الدفعة املرحلية لت�سهيل ال�شراء :تعني دفعة مرحلية ت�سدد �أو �سيتم �سدادها من قبل �أي وكيل من وكالء ت�سهيالت ال�شراء (با�سم امل�شاركني يف ت�سهيالت
ال�شراء) �إلى �صدارة مبوجب �شروط و�أحكام اتفاقية ت�سهيل ال�شراء بالدوالر �أو اتفاقية ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي (ح�سبما يكون احلال) �أو مبلغ تلك
الدفعة املرحلية (ح�سبما يقت�ضي ال�سياق).

385

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

اتفاقية رهن ال�شراء :االتفاقية التي �سيتم �إبرامها (�إلى احلد الذي ال تكون فيه ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية قد مت �إن�شا�ؤه كما يف تاريخ اكتمال
امل�شروع� ،أو �إذا حدث يف �أي وقت بعد ذلك �أن يتم دفع ت�سهيالت ذلك ال�صندوق بالكامل) ،واملربمة بني وكيل �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء ووكيل ال�ضمانات
املحلي والتي مبوجبها مينح وكيل �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء (نيابة عن كل م�شارك يف ت�سهيالت ال�شراء) رهنا على �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء ل�صالح وكيل
ال�ضمان املحلي.
مبلغ �إنهاء ال�شراء :ويعني ،بالن�سبة للنواحي التالية:
(�أ)ت�سهيالت ال�شراء ،املبلغ املعرب عنه �أنه م�ستحق للدفع مبوجب اتفاقية ت�سهيل ال�شراء بالدوالر �أو اتفاقية ت�سهيل ال�شراء بالريال (ح�سبما يكون
احلال) عند �إنهاء تلك االتفاقيات.
(ب)ت�سهيالت الوكالة :املبلغ املعرب عنه على �أنه م�ستحق الدفع مبوجب اتفاقية ت�سهيل الوكالة عند انتهائها.
(ج)ت�سهيل ال�صكوك :مبلغ �إنهاء ال�شراء مل�صدر ال�صكوك.
(د)�أي ت�سهيل �إ�ضايف يتم توثيقه كت�سهيل �إ�سالمي :مبلغ الإنهاء املعرب عنه على �أنه م�ستحق عند الإنهاء املبكر للوكالة ذات العالقة� ،أو التفاقية ال�شراء
و�/أو اتفاقية اال�ست�صناع واملماثلة من الناحية اجلوهرية لواحدة �أو �أكرث من الدفعات امل�شار لها الفقرات (�أ) �أو (ب) �أعاله� ،أو خالفا لذلك ،كما
هو متعارف عليه بالن�سبة لرتتيبات التمويل املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية.
مرافق مناولة املنتجات :تعني الأنابيب واملرافق والبنية التحتية املرتبطة يف موقع جممع �صدارة ،وميناء امللك فهد ال�صناعي ،وميناء اجلبيل التجاري
بالن�سبة حلفظ ومناولة وتغليف منتجات �صدارة وت�سليم منتجات �صدارة للعمالء (مبا يف ذلك مركز مناولة املواد ال�صلبة وال�سائلة).
االتفاقيات املبا�شرة لت�سويق ونقل املنتجات :تعني
(�أ)االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج البوليتيلني عايل ال�ضغط ومنخف�ض الكثافة.
(ب) االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول البويل اثيلني عايل الكثافة.
(ج) االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول البويل اثيلني ( .)C
4

(د) االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول البويل اثيلني ( .)C
6

(هـ)االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول البويل اثيلني ( .)C
8

(و)االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول املطاط �صناعي.
(ز)االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج جاليكول الربوبلني.
(ح)االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج المينات الإيتانول والإيثيلني.
(ط)االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج البوليوالت.
(ي)االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات.
(ك)االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج التولوين الثنائي االيزو�سيانات.
(ل) االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج �إيثري بيوتيل اجلاليكول.
(م) االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج الربوبيلني.
(ن)االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج الإيثيلني.
(�س)االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج البنزين.
(ع) االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج التوليوين.
(ف) االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج البنزين احلراري.
بعد ممار�سة �أرامكو ال�سعودية خيارها يف تويل التزامات �شركة داو (�أو ال�شركات التابعة لها) لت�سويق ن�سبة  %50من �أي منتج يتم ت�سويقه من قبل داو (�أو
ال�شركات التابعة لها) مبوجب �أي من االتفاقيات �أعاله �أو �أي اتفاقية مبا�شرة تتعلق باتفاقية ت�سويق ونقل املنتج ذي ال�صلة واملربمة بني داو (�أو ال�شركات
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التابعة املنت�سبة لها) و �صدارة فيما يخ�ص ذلك املنتج وذات ال�شروط والأحكام التجارية املتطابقة متام ًا والتي تنطبق على اتفاقية �أرامكو ال�سعودية لت�سويق
ونقل املنتجات ،فيما يخ�ص ذلك املنتج.
املنتجات :تعني املنتجات امل�صنعة من قبل �صدارة يف جممع �صدارة.
موا�صفات الإنتاج :ح�سب التعريف املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  138من ن�شرة الإ�صدار هذه.
العقد ال�شكلي املوحد مل�شروع ت�سليم املفتاح باملقطوعية :يعني العقد املو�ضح يف ال�صفحة  147من ن�شرة الإ�صدار هذه.
العقد ال�شكلي املوحد لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية :يعني العقد املو�ضح يف ال�صفحة  153من ن�شرة الإ�صدار هذه.
العقد ال�شكلي املوحد ت�سليم املفتاح للمحطات غري الت�صنيعية  /الأعمال املبكرة باملقطوعية :يعني العقد املو�ضح يف ال�صفحة  149من ن�شرة الإ�صدار
هذه.
العقد ال�شكلي املوحد ت�سليم املفتاح للمحطات غري الت�صنيعية  /املرافق امل�ؤقتة باملقطوعية :يعني العقد املو�ضح يف ال�صفحة  141من ن�شرة الإ�صدار
هذه.
العقد ال�شكلي املوحد لت�سليم مفتاح باملقطوعية للمحطات الت�صنيعية :يعني العقد املو�ضح يف ال�صفحة  141من ن�شرة الإ�صدار هذه.
الربنامج :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  143من ن�شرة الإ�صدار هذه.
( :)Program FEEDالأعمال الهند�سية والت�صميمية االبتدائية للربنامج.
اتفاقيات اال�ستفادة من الربنامج :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة  143من ن�شرة الإ�صدار هذه.
امل�شروع :تطوير ومتويل وت�صميم و�إن�شاء وامتالك وت�شغيل وت�سويق جممع كيماويات متكام ًال وذا م�ستوى عاملي يف املكان الواقع �ضمن حدود مدينة اجلبيل
ال�صناعية الثانية التابعة للهيئة امللكية للجبيل وينبع على ال�ساحل ال�شرقي للمملكة ل�صناعة املنتجات الكيميائية والبال�ستيكية وت�سويق تلك املنتجات داخل
وخارج اململكة العربية ال�سعودية ،وي�شمل:
(�أ) وحدات اللقيم.
(ب)وحدات امل�شتقات.
(ج)مرافق خط الأنابيب.
(د)مرافق مناولة املنتجات.
(هـ)مرافق اخلدمات العامة.
(و)اال�ستثمارات املتمتعة بحقوق ملكية للأطراف الثالثة.
(ز) ترويج ال�صناعات التحويلية يف �أ�سفل التيار داخل اململكة والتي ت�ستهدف الت�صدير مبا يف ذلك تطوير ومتويل وت�صميم و�إن�شاء وامتالك وت�شغيل
مركز تدريب �أو �أكرث ح�سب متطلبات وزارة البرتول والرثوة املعدنية يف اململكة.
وذلك ح�سبما يتم تكميله بني احلني لآخر ب�أي مرفق تو�سعة� ،أو �أي تطويرات م�سموح بها وب�أي م�صروفات ر�أ�س مالية واردة �ضمن تعريف "تكاليف الت�شغيل".
ح�سابات امل�شروع :تعني
(�أ)ح�سابات امل�شروع اخلارجية.
(ب)ح�سابات امل�شروع املحلية.
(ج)�أي ح�ساب �آخر مت ت�سميته على �أنه ح�ساب م�شروع مبوافقة خطية من قبل وكيل الدائنني مع موافقة خطية م�سبقة من �صدارة.
�شركة امل�شروع� :شركة �صدارة للكيميائيات.
املحطة الفرعية ل�شركة امل�شروع :حمطة فرعية موجودة �أدنى ال�سيل من نقطة التداخل.
�أ�صول امل�شروع :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة ( )7من ن�شرة الإ�صدار هذه.
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تاريخ اكتمال امل�شروع :التاريخ الذي مت فيه ا�ستيفاء �أو التنازل عن كل �شرط من ال�شروط املذكورة يف البند ( 28تاريخ اكتمال امل�شروع) من اتفاقية الأحكام
العامة ال�شاملة.
تكاليف امل�شروع :تعني كافة التكاليف املتكبدة من �أجل �إن�شاء وا�ستكمال وت�شغيل جممع �صدارة ،مبا يف ذلك ما يلي (بدون ازدواجية االحت�ساب):
(�أ)كافة التكاليف (�سواء مت تكبدها قبل� ،أو بعد ،الإقفال املايل الأول) التي يتم تكبدها فيما يتعلق ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بتطوير وت�صميم و�إن�شاء
و�شراء وتركيب وا�ستكمال واختبار وجتريب وت�شغيل وت�أمني جممع �صدارة.
 )1جميع التكاليف التي مت تكبدها فيما يتعلق ب�أعمال الهند�سة والت�صميم الأولية ملجمع �صدارة.
 )2جميع التكاليف التي مت تكبدها فيما يتعلق بعقود الإن�شاء ووثائق امل�شروع.
)3تكلفة جميع قوائم املالحظات واملبالغ املحتجزة امل�سموح بها ،واملبالغ الأخرى امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود الإن�شاء �أو وثائق امل�شروع ،التي
ت�ستحق قبل تاريخ اكتمال امل�شروع ،ولكنها يتوقع �أن ت�صبح واجبة الدفع بعده.
(ب)�أي تكاليف ت�شغيل و�صيانة �أو الأتاوات وكافة املبالغ التي يجب على �صدارة دفعها �أو ا�ستبقائها على ح�ساب ال�ضرائب وامل�ستحقة يف كل حالة ،قبل
تاريخ اكتمال امل�شروع و�إلى احلد الذي ال تكون فيه مدفوعة من �إيرادات الت�شغيل.
(ج)متطلبات ر�أ�س املال العامل حتى تاريخ اكتمال امل�شروع.
(د)كل ق�سط من �أق�ساط وكاالت ائتمان ال�صادرات (� )ECAأو العموالت والتكاليف الأخرى والر�سوم وامل�صروفات املرتبطة بتمويل جممع �صدارة
(خالفا ملا كان يتعلق ب�أي قرو�ض �شركاء ثانوية (ما عدا القرو�ض امل�ؤقتة لل�شركاء)) وامل�ستحقة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع مبا يف ذلك كافة املبالغ
(خالفا للمبلغ الأ�سا�سي) امل�ستحقة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع ومتول يف ح�ساب خدمة الدين ،ر�سوم التعهد بتغطية االكتتاب ،ر�سوم الرتتيب،
ر�سوم االلتزام ،ر�سوم الوكالة ،تكاليف التحوط� ،أتعاب وم�صاريف اال�ست�شارة القانونية� ،أتعاب وم�صاريف اال�ست�شاريني املاليني� ،أتعاب وم�صاريف
اال�ست�شاريني الفنيني� ،أتعاب وم�صاريف اال�ست�شاريني امل�ستقلني وامل�صاريف اجليبية امل�ستحقة على �صدارة.
(هـ)التكاليف امل�ستحقة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع بخ�صو�ص �أي خطابات اعتماد وخطابات الدعم املماثلة والتعهدات التي يتم احل�صول عليها من
قبل �أو نيابة عن �صدارة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع (على �أن ت�شمل تلك التكاليف �سداد �أي مطالبات مبوجب �أي من خطابات االعتماد �أو خطابات
الدعم �أو التعهدات تلك).
(و)تكاليف اال�ستثمارات املتمتعة بحقوق امللكية للأطراف الأخرى.
(ز) الأموال:
()1امل�ستخدمة يف الوفاء بالر�صيد املطلوب يف احل�ساب االحتياطي لتغطية خدمة الدين ( )DSRAحم�سوبا لأغرا�ض الوفاء بذلك الر�صيد كما
يف تاريخ اكتمال امل�شروع ،مبا يف ذلك ،ولتفادي ال�شك ،مبلغ �أي خطاب اعتماد �صادر كبديل لكل �أو جلزء من الر�صيد املطلوب يف ح�ساب
احتياطي خدمة الدين.
()2املطلوبة ل�ضمان �أن يتم:
�أ-متويل ح�ساب الت�شغيل اخلارجي مببلغ يعادل كافة تكاليف الت�شغيل املقدرة والواجب دفعها من قبل �صدارة خارج اململكة العربية ال�سعودية.
ب-متويل ح�ساب الت�شغيل املحلي مببلغ يعادل كافة تكاليف الت�شغيل املقدرة والواجب دفعها من قبل �صدارة يف اململكة العربية ال�سعودية.
ويف كال احلالتني خالل فرتة الثالثني يوما التي تلي مبا�شرة تاريخ اكتمال امل�شروع.
(ح)كافة تكاليف التطوير املتعلقة بامل�شروع والتي مت تكبدها من قبل اجلهات الراعية وال�شركات املنت�سبة لكل منهم قبل ت�أ�سي�س �صدارة وكافة تكاليف
التطوير وامل�شروع والتكاليف ال�شركية وم�صروفات �صدارة امل�ستحقة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع� ،سواء مت دفعها من قبل امل�ساهمني ال�شركاء �أو
ال�شركات املنت�سبة لهم �أو �صدارة ،مبا يف ذلك تكاليف ت�أ�سي�س �صدارة ،تكلفة اخلدمات الفنية ،تكلفة الت�صنيع والهند�سة ،فرقاء التمويل والت�سويق
واملوظفني الآخرين ذوي العالقة لدى �صدارة ،واجلهات الراعية ،وامل�ساهمني وال�شركات املنت�سبة لهم ذات العالقة.
(ط)املبالغ الأ�صلية والعموالت (مبا يف ذلك الهام�ش) والر�سوم واملبالغ الأخرى امل�ستحقة فيما يتعلق ب�أي متويالت ج�سرية �أو وثائق التمويل اجل�سري
حلقوق امللكية (�إن وجد).
�شريطة �أنه يف كل حالة ،قد مت ا�ستخدام متح�صالت التمويالت اجل�سرية ووثائق التمويل اجل�سرية حلقوق امللكية لتمويل تكاليف امل�شروع الواقعة �ضمن
الفقرات من (�أ) �إلى (ح) �أعاله  ،ولكن با�ستثناء �أي تكاليف تتعلق ب�أي مرفق تو�سعة.
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�ضمان وثائق امل�شروع :ويعني �أي �ضمان يقدم من قبل �أي جهة راعية (�أو يف حالة داو ،فمن قبل داو الأوربية القاب�ضة  )DEHفيما يتعلق بالتزامات ال�شركات
التابعة لها ملنفعة �صدارة مبوجب �إحدى وثائق امل�شروع.
وثائق امل�شروع:

(�أ)عقد �إيجار الأر�ض ال�صناعية.
(ب)اتفاقية �إيجار كل حمطة.
(ج)اتفاقيات توريد اللقيم.
(د)اتفاقيات داو لت�سويق ونقل املنتجات.
(هـ)اتفاقيات الرتخي�ص التقني لداو.
(و)اتفاقيات اخلدمات الفنية لداو.
(ز)اتفاقية توريد املحفزات ( )CSAلداو.
(ح)اتفاقية اخلدمات العامة و�أي "مالحق خدمات" (ح�سب املعرف يف اتفاقية اخلدمات العامة).
(ط)االتفاقيات الهند�سية للأطراف الثالثة.
(ي)اتفاقيات التوريد اجلوهرية مع الأطراف الثالثة.
(ك)اتفاقية الـ (.)Comonomers
(ل)اتفاقية توريد �أوك�سيد الإيثيلني.
(م)اتفاقيات املرافق العامة.
(ن)االتفاقيات امل�ساندة.
(�س)اتفاقية نقل التقنية مع الأطراف الثالثة.
(ع)اتفاقية �إعارة املوظفني.
(ف)اتفاقيات توريد املحفزات مع �أطراف ثالثة.
(�أ)التزامات ال�شركاء الإ�ضافية (�إن وجدت).
(ب)اتفاقية ال�سرية اجلماعية.
(ج)اتفاقية خدمات �صهاريج التخزين.
(د)اتفاقية خدمات النقل باخلطوط احلديدية.
(هـ)�أي اتفاقيات جوهرية متاثل يف النطاق ما ذكر �أعاله واملتعلقة مبرفق تو�سعة.
(و)�أي �ضمان لوثائق امل�شروع فيما يخ�ص �أية وثائق م�شروع �أخرى.
(ز)�أي وثيقة �أخرى تكون فيها �صدارة طرفا وت�ضطلع مبوجبها بالتزامات جوهرية �أو تكت�سب حقوقا جوهرية والتي ي�سميها وكيل الدائنني (باملوافقة
اخلطية امل�سبقة ل�صدارة مت�صرف ًا ب�شكل معقول) على �أنها "وثيقة من وثائق امل�شروع" لغر�ض وثائق التمويل.
مرافق امل�شروع :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  154من ن�شرة الإ�صدار هذه.
( :)Project FEEDالأعمال الهند�سية والت�صميمية االبتدائية للم�شروع.
م�ست�شار �إدارة امل�شروع :يعني �شركة فو�سرت ويلر لال�ست�شارات.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

مبلغ متوقع :ويعني بالن�سبة لأي مرفق تو�سعة ،كافة التكاليف التعديل  /التو�سعة التقديرية بخ�صو�ص مرفق التو�سعة ذلك والتي مل يتم التوقع ب�شكل معقول
ب�أنها مغطاة بدين تو�سعة م�سموح به� ،أو دين تكميلي م�سموح به� ،أو دين م�صروفات ر�أ�س مالية �إ�ضافية م�سموح به يتم تكبده لذلك الغر�ض.
�سند لأمر :ويعني �سند لأمر ب�ش�أن مبلغ �أ�صلي �أو �سند عمولة� ،أو �سند لأمر ح�سب املقدم من �صدارة �إلى وكالء ت�سهيل الوكالة مبوجب �أحكام و�شروط اتفاقية
�إجارة ت�سهيل الوكالة املحددة.
تاريخ التوزيع املقرتح :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  246من ن�شرة الإ�صدار هذه.
امل�شرتي املقرتح :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  266من ن�شرة الإ�صدار هذه.
�إ�شعار الإ�ستبدال املقرتح :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  266من ن�شرة الإ�صدار هذه.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول يف اململكة جلاليكول الربوبلني :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول يف اململكة جلاليكول الربوبيلني امل�ؤرخة
يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية.
اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول يف اململكة جلليكول الربوبلني :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول يف اململكة جلاليكول
الربوبيلني التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية،
من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول يف اململكة جلاليكول الربوبيلني.
اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول يف اململكة جلاليكول الربوبلني :يعني اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول يف اململكة جلاليكول الربوبيلني امل�ؤرخة
يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية.
اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة قبل القبول يف اململكة جلاليكول الربوبلني :يعني اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة قبل القبول يف اململكة جلاليكول
الربوبيلني التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو العربية ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية،
من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول يف اململكة جلاليكول الربوبيلني.
اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة جلاليكول الربوبلني :تعني اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة جلاليكول الربوبيلني
امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو الأوربية.
اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول خارج اململكة جلاليكول الربوبلني تعني اتفاقية اخلدمات الفنية املبا�شرة بعد القبول يف اململكة
جلاليكول الربوبيلني التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو الأوربية القاب�ضة ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل
ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة جلاليكول الربوبيلني.
اتفاقية ت�سويق ونقل منتج جلاليكول الربوبلني :ويعني اتفاقية ت�سويق ونقل منتج جلاليكول الربوبيلني امل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2012م واملربمة بني
�صدارة و�شركة داو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف.
االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج جاليكول الربوبلني :تعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج جاليكول الربوبيلني التي �سيتم الدخول فيها بني
�صدارة و�شركة داو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف ،ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى،
بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باالتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج جاليكول الربوبيلني.
اتفاقية ترخي�ص التقنية ملنتج جاليكول الربوبلني :يعني اتفاقية ترخي�ص التقنية ملنتج جاليكول الربوبيلني امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني
�صدارة و داو الأوربية فيما يخ�ص ترخي�ص منتج جاليكول الربوبيلني ملجمع �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص التقنية ملنتج جاليكول الربوبلني :يعني االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص التقنية ملنتج جاليكول الربوبيلني التي �سيتم الدخول
فيها بني �صدارة وداو الأوربية القاب�ضة ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق
املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية الرتخي�ص التقني ملنتج جاليكول الربوبيلني.
اتفاقية ت�سويق ونقل منتج الربوبيلني :تعني اتفاقية ت�سويق ونقل منتج الربوبيلني امل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2012م ،واملربمة بني �صدارة وداو العربية
ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف.
االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج الربوبيلني :ويعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج الربوبيلني التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة
داو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف ،ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق
املبا�شرة فيما يتعلق باالتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج الربوبيلني.
ن�شرة الإ�صدار  /الن�شرة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة (ج) من ن�شرة الإ�صدار هذه.
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طرف حممي :ويعني دائنا ذا �أولوية خا�ضع ًا لأي التزامات لل�ضريبة فيما يخ�ص �أي مبلغ يتم ا�ستالمه �أو م�ستحق (�أو �أي مبلغ يعترب لأغرا�ض ال�ضريبة على
�أنه م�ستلم �أو م�ستحق) مبوجب �أي وثيقة من وثائق التمويل.
( :)PSIAتعني اتفاقية توريد وتنفيذ الطاقة امل�ؤرخة يف � 27أبريل 2012م ،املربمة بني �صدارة و�شركة الكهرباء ال�سعودية.
ال�شركة العامة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  107من ن�شرة الإ�صدار هذه.
ن�سبة �أ�سهم ال�شركة العامة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  215من ن�شرة الإ�صدار هذه.
اتفاقية رهن �أ�سهم ال�شركة العامة :يعني اتفاقية رهن احل�ص�ص/الأ�سهم التي �سيتم الدخول فيها حاملا يكون ذلك عملي ًا معقوال بعد التحويل �إلى م�ساهم
ال�شركة العامة ن�سبة م�ساهمة ال�شركة العامة والتي تخ�ضع لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية والتي مبوجبها يرهن �شريك/م�ساهم ال�شركة العامة ح�ص�صه/
�أ�سهمه يف �صدارة لوكيل ال�ضمان املحلي مل�صلحة الأطراف امل�ضمونني.
م�ساهم ال�شركة العامة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  215من ن�شرة الإ�صدار هذه.
بنود قائمة النواق�ص تعني البنود غري اجلوهرية التي تبقى قائمة مبوجب �أية عقد من عقود البناء وم�ستندات امل�شروع (�سواء كانت �أو مل تكن حمل نزاع).
امل�شرتي :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  176من ن�شرة الإ�صدار هذه.
( :)Pygasالبنزين احلراري.

اتفاقية هند�سة البنزين احلراري وهدرجة املواد املعادة الت�شكيل :يعني اتفاقية اتفاقية هند�سة البنزين احلراري والهدرجة املواد املعادة الت�شكيل
امل�ؤرخة يف  4نوفمرب 2008م واملربمة بني �شركة �أرامكو للخدمات وداو الأوروبية القاب�ضة و S&Wواملجددة ب�إحالل املحل من قبل �شركة �أرامكو للخدمات
وداو الأوربية القاب�ضة ل�صدارة.
اتفاقية نقل تقنية البنزين احلراري وهدرجة املواد املعادة الت�شكيل :يعني اتفاقية نقل تقنية البنزين احلراري وهدرجة املواد املعادة الت�شكيل امل�ؤرخة
يف  4نوفمرب 2008م واملربمة بني �شركة �أرامكو للخدمات وداو الأوروبية القاب�ضة و ،S&Wواملتنازل عنها من قبل �شركة �أرامكو للخدمات وداو الأوروبية
القاب�ضة ل�صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية البنزين احلراري وهدرجة املواد املعادة الت�شكيل :يعني االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية البنزين احلراري وهدرجة املواد
املعادة الت�شكيل التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�ستون و S&Wووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني
�أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية نقل تقنية البنزين احلراري وهدرجة املواد املعادة الت�شكيل.
اتفاقية ت�سويق منتج البنزين احلراري :يعني اتفاقية ت�سويق ونقل منتج البنزين احلراري امل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2011م واملربمة بني �صدارة وداو
ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف.
االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج البنزين احلراري :يعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج البنزين احلراري التي �سيتم الدخول فيها بني
�صدارة وداو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض
احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ت�سويق ومنتج البنزين احلراري.
الدائنون ذوو الأولوية والأغلبية امل�ؤهلة :يعني الدائنون ذوو الأولوية الذين يت�ألفون من جمموعات الدائنني ذوي الأولوية والتي ت�شكل �أغلبية وكالة
ائتمان ال�صادارات والتي ت�شكل مبالغ م�شاركتهم املعنية معا (كل منهم �صوت ككتلة بالإجماع وفقا للبند ( 1-6ج) (عام) من اتفاقية الدائنني) ما ال يقل
عن �ستة و�ستني وثلثني يف املائة ( )%66.2/3من �إجمايل امل�شاركات ذات الأولوية وذات العالقة.
قرار الأغلبية امل�ؤهلة :يعني �أي قرار (يتم اتخاذ كل واحد منها وفقا للفقرة ( 5-6قرارات الأغلبية امل�ؤهلة) من اتفاقية الدائنني):
(�أ) لتعديل الأحكام املتعلقة بت�أجيل �سداد �أي التزام مبوجب �أي ت�سهيل (با�ستثناء ما يتعلق بتوقيت تقدمي �إ�شعار الت�أجيل الذي يجب �أن يكون قرار
ت�سهيل مفرد).
(ب) لتعديل الفقرة ( 2-10متح�صالت احلوادث)� ،أو الفقرة ( 3-10متح�صالت نزع امللكية)� ،أو الفقرة ( 4-10امل�شاركة متح�صالت �صايف �إيرادات
ما قبل الإكتمال) ،الفقرة ( 2-24املديونية املالية) �أو الفقرة ( 27القيود على حتويل الأ�سهم) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (.)GCTA
(ج) لتعديل تعريف حادثة التق�صري وذلك من �أجل:
()1تقدمي حوادث �أو ظروف �إ�ضافية ت�شكل حالة تق�صري.
(�)2إزالة حوادث �أو ظروف ت�شكل حلالة تق�صري.
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(د) للتعديل بالطريقة املمكنة �أي من احلوادث �أو الظروف التي ت�شكل حادثة تق�صري.
(ه) فيما يتعلق باالمتثال بـ� ،أو تعديل:
(�)1أي من ال�شروط املن�صو�ص عليها يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة املطبقة على تكبد �أي ديون ذات �أولوية �إ�ضافية.
(�)2أي من ال�شروط (با�ستثناء ما كان ذو طبيعية غري جوهرية) املحددة يف امللحق ( 12الإفراج عن �ضمان اكتمال التو�سعة) من اتفاقية الأحكام
العامة ال�شاملة.
(و) فيما يتعلق ب�إمكانية القبول لوكيل الدائنني:
()1من منظور االئتمان� ،أي التزامات تقدمها �صدارة ،وداو و�/أو �أي م�ساهم (�أو منت�سب ال يكون راعيا) وفقا للفقرة ( 21-25ب) (( )2تدمري
جممع �صدارة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(�)2أي اختبار موثوقية وفقا للفقرة (ج) من امللحق ( 12الإفراج عن �ضمان اكتمال التو�سعة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
()3ملحق الإف�صاح امل�شار �إليه يف الفقرة ( 28و) (تاريخ اكتمال امل�شروع) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ز) لتعديل:
(�)1أي حكم يف �أي اتفاقية ت�سهيالت �إ�ضافية �إلى احلد الذي ،لو مت �إدراج هذا التعديل يف الأحكام الأ�صلية التفاقية الت�سهيالت الإ�ضافية ،ف�إن
املديونية التي تعزى لذلك،كانت لن تلتزم بال�شروط املتعلقة بتكبد الديون الإ�ضافية ذات الأولوية.
(�)2أي �شرط من �شروط وثائق التمويل امل�شرتكة يتطلب طرفا م�ضمونا جديدا �أن ين�ضم �إلى هذه االتفاقية �إذا كان ت�أثري هذا التعديل �سيكون
التحرر �أو التخفيف من هذا ال�شرط.
()3تعريفات "الت�صنيف االئتماين املقبول" �أو "الدعم االئتماين املقبول" �أو "التدفقات النقدية املتاحة" �أو "ن�سبة تغطية خدمة الدين الآجلة
( )DSCRالرجعية" �أو "ن�سبة الدين �إلى حقوق امل�ساهمني"� ،أو "ن�سبة تغطية خدمة الدين الآجلة ( )DSCRامل�ستقبلي" �أو "امل�شارك
الرئي�سي يف امل�شروع " �أو "الت�أثري ال�سلبي اجل�سيم" �أو "التطوير امل�سموح" �أو "ال�شخ�ص امل�سموح به" �أو "امل�شروع " �أو"جممع ال�صدارة" يف
البند ( 1-1التعريفات) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
()4تعريفات "الر�صيد املطلوب خلدمة الدين" �أو "الر�صيد املطلوب للح�ساب االحتياطي لتغطية خدمة الدين (� ")DSCRأو "مبلغ التمويل"
يف اتفاقية احل�سابات.
()5املنطق� ،أو �صيغة احل�ساب� ،أو �شكل النموذج املايل (ولكن ال ي�شمل �أي تغيري �ضمن احلد الأدنى الذي ال يتوقع ب�شكل معقول �أن يكون جوهريا
على م�صالح م�شاركي التمويل ذوي الأولوية) �أو قائمة االفرتا�ضات يف امللحق ( 6االفرتا�ضات) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
()6الفقرة �( 3-22شروط التوزيع) من اتفاقية احل�سابات �إذا كان ت�أثري هذا التعديل �سيكون التحرر �أو التخفيف من ال�شرط.
()7و�صف �أي بند حمدد يتم تقييده حل�ساب �أو �سحبه من �أي ح�ساب امل�شروع.
()8البند ( 2ت�صنيف الدين) ،البند ( 13ا�ستخدام متح�صالت ال�ضمان) ،البند ( 14ا�ستخدام متح�صالت �ضمان االكتمال) �أو البند 17
(التبعية) من اتفاقية الدائنني.
(ح) فيما يتعلق بااللتزام بـ� ،أو تعديل:
()1املتطلبات البيئية واالجتماعية (كما مت حتديد هذا امل�صطلح يف الهيئة).
(� )2أي:
(�أ)اتفاقية تعهد �صندوق اال�ستثمارات العامة.
(ب)اتفاقية تعهد �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
يف كل حالة ،يتوقع ب�شكل معقول �أن يكون لهذا التعديل ت�أثري �سلبي جوهري على م�صالح م�شاركي التمويل ذوي الأولوية.
()3الذي يتم ذكره على وجه التحديد يف وثيقة التمويل كـ "قرار �أغلبية م�ؤهلة".
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الدائنون ذوو الأولوية والأغلبية امل�ؤهلة :يعني الدائنون ذوو الأولوية الذين يت�ألفون من جمموعات الدائنني ذوي الأولوية والتي ت�شكل �أغلبية وكالة
ائتمان ال�صادارات والتي ت�شكل مبالغ م�شاركتهم املعنية معا (كل منهم �صوت ككتلة بالإجماع وفقا للبند ( 1-6ج) (عام) من اتفاقية الدائنني) ما ال يقل
عن �ستة و�ستني وثلثني يف املئة (  )%66من �إجمايل امل�شاركات ذات الأولوية وذات العالقة.
ال�شخ�ص امل�ؤهل :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة  289من ن�شرة الإ�صدار هذه.
تاريخ تثبيت ال�سعر :يعني:
(�أ)�إذا كانت العملة هي الدوالر الأمريكي ،بالن�سبة لأي فرتة يجب لأجلها حتديد �سعر عمولة قبل يومي عمل من �أول يوم من �أيام تلك الفرتة �إال �إذا
كانت املمار�سات ال�سوقية تختلف يف �سوق ما بني البنوك بلندن ،ويف هذه احلالة ف�سوف يتم حتديد تاريخ تثبيت ال�سعر من قبل وكيل الدائنني طبقا
للممار�سات ال�سوقية يف �سوق ما بني البنوك بلندن (ويف حالة �إعطاء الأ�سعار ب�شكل اعتيادي من قبل بنوك رائدة يف �سوق ما بني البنوك يف لندن يف
�أكرث من يوم واحد ف�سوف يكون تاريخ تثبيت ال�سعر �آخر يوم من تلك الأيام) .و
(ب)�إذا كانت العملة هي الريال ال�سعودي ،بالن�سبة لأي فرتة يجب لأجلها حتديد �سعر عمولة قبل يومي عمل من �أول يوم من �أيام تلك الفرتة �إال �إذا
كانت املمار�سات ال�سوقية تختلف يف �سوق ما بني البنوك يف الريا�ض( ،ويف حالة �إعطاء الأ�سعار ب�شكل اعتيادي من قبل بنوك رائدة يف �سوق ما
بني البنوك يف الريا�ض يف �أكرث من يوم واحد ف�سوف يكون تاريخ تثبيت ال�سعر �آخر يوم من تلك الأيام).
الهيئة امللكية  :الهيئة امللكية للجبيل وينبع.
م�ستلم� :صدارة مبوجب اتفاقيات اخلدمات التقنية/الفنية.
القر�ض الثانوي املعادة ت�سميته  :ويعني �أي قر�ض �شريك/م�ساهم ذي �أولوية �إلى احلد الذي مت �إعادة ت�سميته كقر�ض �شريك/م�ساهم ثانوي مبوجب املادة
�( 9-12إعادة الت�سمية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (.)GCTA
بنوك املرجع  /البنوك املرجعية :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط ( 2-6حتديد �سايبور).
�إ�شعار �إحالة :ويعني �إ�شعارا تطلب فيه �صدارة �أووكيل الدائنني �إحالة نزاع التوقع امل�صريف �إلى خبري م�ستقل للبت فيه.
ال�سجل :ال�سجل املتعلق بال�صكوك الذي يتم االحتفاظ بها لدى امل�صدر.
امل�سجل :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحات (ج) من ن�شرة الإ�صدار هذه.
اتفاقية الت�سجيل :تعني اتفاقية الت�سجيل ،واتفاقية الإدراج ،واتفاقية حتميل بيانات امل�صدر ،يكون تاريخ كل منها يف �أو قبل تاريخ الإقفال بني �صدارة
وامل�سجل.
احلقوق ذات ال�صلة :يعني:
(�أ)بالن�سبة لأي �أ�صل مرهون� ،أ�صل �إ�ضايف (يف هذه احلالة �إلى احلد املمكن رهنه وفق ًا التفاقية الرهن التجاري املحلي� ،أو بخالف ذلك بالقانون)،
ح�ساب امل�شروع اخلارجي� ،أو عقد متنازل عنه مبوجب �سند الرهن والتنازل اخلارجي (ح�سبما يكون احلال).
()1متح�صالت بيع �أي جزء من �أو كل ذلك الأ�صل.
()2كافة احلقوق مبوجب �أي ترخي�ص عقاري �أو اتفاقية بيع �أو اتفاقية ت�أجري فيما يخ�ص ذلك الأ�صل.
()3جميع احلقوق واملزايا واملطالبات وو�سائل اجلرب والت�أمينات والتعهدات بالتعوي�ض �أو تعهدات امللكية فيما يخ�ص �أي جزء من ذلك الأ�صل.
(�)4أي �أموال ومتح�صالت مدفوعة �أو م�ستحقة الدفع فيما يتعلق بذلك الأ�صل.
()5يف حالة ح�سابات امل�شروع اخلارجية والعقود املتنازل عنها مبوجب �سند الرهن والتنازل اخلارجي ،فهي املنافع الناجتة عن كافة املطالبات
والأ�ضرار الواجبة الدفع مقابل انتهاكات العقود املتنازل عنها.
(ب)فيما يتعلق ب�أي عقد متنازل عنه �أو عقد متنازل عنه م�ستقبال (ح�سب احلالة) �أي مطالبات �أو قرارات �أو �أحكام ق�ضائية ل�صالح �صدارة مبوجب
�أو فيما يتعلق ب�أي عقد متنازل عنه �أو عقد متنازل عنه م�ستقبال.
(ج)فيما يتعلق بح�ساب ال�صرف لبنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي ( ،)US Ex Imكافة احلقوق التعاقدية واملطالبات واالمتيازات املتعلقة بح�ساب
ال�صرف لدى بنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي ( )US Ex Imوكافة النقد والأدوات واملمتلكات اال�ستثمارية وغريها من الأ�صول املالية يف
�أي وقت مودعة �أو مقيدة ل�صالح ح�ساب ال�صرف لبنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي ( ،)US Ex Imمبا يف ذلك كافة الأرباح والتوزيعات
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واملتح�صالت واملنتجات و�إ�ضافات �إلى �أي من وكافة ما تقدم ،مبا يف ذلك كل ما يقب�ض �أو ي�ستحق القب�ض عند �أي حت�صيل �أو تبادل �أو بيع �أو
ت�صرف �آخر ب�أي مما �سبق و�أي ممتلكات يحول �إليها �إلى �أي مما �سبق� ،سواء كان نقدا �أو متح�صالت غري نقدية ،و�أي وكافة املبالغ الأخرى
املدفوعة �أو امل�ستحقة الدفع مبوجب �أو فيما يتعلق ب�أي مما تقدم.
(د)فيما يتعلق ب�أي �أ�صول مرهونة �أو �أ�صول �إ�ضافية (كما قد يكون عليه احلال):
)1املتح�صالت من بيع �أي جزء من �أو كامل ذلك الأ�صل.
)2كافة احلقوق مبوجب �أي ترخي�ص ممتلكات �أو اتفاقية بيع �أو اتفاقية �إيجار فيما يتعلق بذلك الأ�صل.
)3كافة احلقوق واملنافع �أو املطالبات �أو ال�ضمانات �أو و�سائل جرب ال�ضرر �أو ال�ضمانات �أو التعوي�ضات �أو التعهدات اخلا�صة بامللكية فيما يتعلق
ب�أي جزء من ذلك الأ�صل.
�)4أي �أموال �أو متح�صالت مدفوعة �أو واجبة الدفع فيما يتعلق بذلك الأ�صل.
ويف كل حالة� ،إلى قابلية رهنها مبوجب اتفاقية الرهن التجاري املحلية �أو خالفا لذلك مبوجب القوانني والأنظمة.
(هـ)فيما يتعلق ب�أي عقد متنازل عنه �أو عقد م�ستقبلي متنازل عنه (ح�سبما يكون احلال) �أي مطالبات �أو قرارات �أو �أحكام ل�صالح �صدارة مبوجب �أو
فيما يتعلق ب�أي عقد متنازل عنه �أو عقد م�ستقبلي متنازل عنه.
(و)فيما يتعلق باحل�سابات املتنازل عنها (ح�سب املعرف هنالك) ،جميع احلقوق يف الأموال واملتح�صالت املدفوعة �أو الواجبة الدفع ل�صدارة فيما
يخ�ص احل�سابات املتنازل عنها و�أي حقوق يف املطالبات والقرارات والأحكام ل�صالح �صدارة مبوجب �أو فيما يتعلق باحل�سابات املتنازل عنها.
االتفاقية ذات �صلة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  56من ن�شرة الإ�صدار هذه.
املبلغ ذو ال�صلة :ويعني �إما:
(�أ)مبلغ متح�صالت احلوادث العر�ضية.
(ب)مبلغا زيادة عن تكلفة الإ�صالح �أو الإعادة �إلى الو�ضع ال�سابق يف احلاالت التي يكون فيها ذلك املبلغ الزائد ي�ساوي �أو يزيد عن مائة مليون
( )100،000،000دوالر �أمريكي (يرتبط مب�ؤ�شر) (�أو ما يعادله ب�أي عملة �أخرى).
(ت)املبلغ حمدد وفق ًا للبند ( 2-10متح�صالت الإ�صابات) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
الدائنون ذوو ال�صلة :يعني وكاالت ائتمان ال�صادرات (( )ECAsمبا يف ذلك جتنبا لل�شك� ،أي وكالة ائتمان �صادرات �إلى احلد الذي يكون قد قام فيه
مبمار�سة حقوق الإحالل بالن�سبة لأي دائن من دائني وكاالت ائتمان ال�صادرات تقدم له تغطية �شاملة مبوجب �أي من ت�سهيالت وكالة ائتمان ال�صادرات) و
و�صندوق اال�ستثمارات العامة.
التاريخ ذو العالقة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط �( 11سقوط احلق بالتقادم).
اخلالف  /النزاع ذو ال�صلة :يعني �أي نزاع نا�شئ مبوجب �أو ب�سبب او فيما يتعلق باتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (مبا يف ذلك �أي نزاع يتعلق بوجود ،و�سريان
مفعول� ،أو �إنهاء� ،أو �أي التزام غري عقدي نا�شئ عن �أو يت�صل باتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة).
الوثيقة ذات ال�صلة :تعني االتفاقية الأ�سا�سية التي تتعلق بها االتفاقية املبا�شرة.
احلوادث ذات �صلة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  149من ن�شرة الإ�صدار هذه.
ت�سهيل ذو �صلة :يعني �أي ت�سهيل م�صريف جتاري �أو ت�سهيل وكالة ائتمان ال�صادرات وت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة.
الدفعة امل�سبقة الإلزامية ذات العالقة :تعني �أي دفعة م�سبقة �إلزامية مطلوبة مبوجب �أية �أداة متويل ذي �أولوية (ما عدا للدفعة امل�سبقة الإلزامية
املطلوبة مبوجب املادة ( 1-10عدم امل�شروعية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة).
�سند لأمر ذو �صلة� :سند لأمر (ما عدا ال�سند لأمر املقدم مبوجب اتفاقية الإجارة املحددة لت�سهيل الوكالة) ،والذي يبد�أ �سريانه فرتة الأحد ع�شر �شهر ًا
وفقا لل�شرط ( 3-15ا�ستبدال �سندات لأمر) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (�( )GCTAسندات لأمر البديلة) ،والتي يف تاريخ انتهائها �أو حول ذلك
التاريخ �ستوفر �صدارة �إلى وكيل الت�سهيل املعني ما يلي:
(�أ)فيما يتعلق ب�سند مبلغ �أ�صلي� ،سند مبلغ �أ�صلي بديل واحد �أو �أكرث ،والتي ي�ساوي مبلغها الإجمايل مبلغ ال�سند ذي ال�صلة (ح�سب تخفي�ضه مببلغ
ي�ساوي �أي دفعة �سداد �أو دفعة مقدمة �أو �إلغاء مبوجب الت�سهيل ذي ال�صلة املتمثل يف ال�سند ذي ال�صلة).
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(ب)فيما يتعلق ب�سند عمولة� ،سند عمولة بديل واحد �أو �أكرث ،بحيث �أن املبلغ الإجمايل ل�سندات العمولة ال�صادرة من قبل �صدراة ويحتفظ بها وكيل
الت�سهيل ذالك (ولكن ي�ستثنى لهذه الأغرا�ض ال�سندات ذات ال�صلة) ي�ساوي على الأقل مبلغ العمولة الذي يقدره وكيل الت�سهيل على نحو معقول
وي�صبح م�ستحقا الدفع يف فرتة � 12شهرا التالية لتاريخ ا�ستالم �سند العمولة اجلديد فيما يتعلق بالت�سهيل ذي ال�صلة.
ح�ساب الرواتب اخلارجي ذو ال�صلة :ويعني ح�ساب الرواتب اخلارجي املُن�ش�أ واملفتوح واملحفوظ لدى بنك احل�ساب اخلارجي مبوجب اتفاقية احل�سابات
با�سم �صدارة ح�سب املحدد يف اجلزء (�أ) (احل�سابات اخلارجية للم�شروع) من امللحق (( )1ح�سابات امل�شروع) من اتفاقية احل�سابات.
ح�ساب الرواتب املحلي ذو ال�صلة :ويعني ح�ساب الرواتب املحلي املُن�ش�أ واملفتوح واملحفوظ لدى بنك احل�ساب املحلي مبوجب اتفاقية احل�سابات با�سم
�صدارة ح�سب املحدد يف اجلزء (ب) (احل�سابات املحلية للم�شروع) من امللحق (( )1ح�سابات امل�شروع) من اتفاقية احل�سابات.
الن�سبة ذات ال�صلة تعني:
(�أ)فيما يتعلق بداو الأوروبية.)%35( ،
(ب)فيما يتعلق ب�أرامكو ال�سعودية:
( %65 )1قبل تاريخ خروج داو.
( %100 )2يف ومن تاريخ خروج داو.
التحديث ذو ال�صلة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  216من ن�شرة الإ�صدار هذه.
الإ�شعار ببدء و�سيلة جرب ال�ضرر :يعني �إ�شعارا يقدم من قبل طرف م�صوت حمدد �إلى وكيل الدائنني ي�صف حادثة الإخالل ذات ال�صلة و�أي�ضا الإجراء
التنفيذي املقرتح الذي يرغب ذلك الطرف يف اتخاذه من قبل وكيل الدائنني.
فرتة جرب العالج :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  215من ن�شرة الإ�صدار هذه.
دفعة الإيجار  /الأجرة :تعني بالن�سبة لت�سهيالت ال�صكوك ،فيما يخ�ص كل فرتة ت�أجري ،جمموع التايل:
(�أ)ناجت (� )1سعر �سايبور املنطبق (وهو ح�سبما يتقرر طبقا لل�شرط ( 2-6حتديد �سعر �سايبور)) لفرتة تراكم العوائد (ح�سب التعريف الوارد يف
ال�شرط ( 2-6حتديد �سعر �سايبور)) والتي تتوافق مع فرتة الإجارة تلك ،زائد هام�ش ال�صكوك )2( ،عدد الأيام يف فرتة الإجارة تلك مق�سومة
على  360و ( )3جمموع املبلغ اال�سمي لل�صكوك القائمة يف اليوم الأول من فرتة الإجارة تلك ،مع الأخذ يف االعتبار (� )Aأي �صكوك ملغاة و ()B
�أي دفعات �إيجار ثابتة و�/أو مبالغ الدفع املبكر ،يف كل حالة ،والتي �سيتم تنفيذها �أو دفعها يف ذلك اليوم.
(ب)دفعة الإيجار الثابتة ذات ال�صلة.
(ج)�أية دفعات �إيجار تكميلية.
وبالن�سبة للت�سهيالت الإ�سالمية الأخرى ،فتعني دفعة �إيجار الت�أجري املعادلة (�إن وجدت) امل�ستحقة على �صدارة (ب�صفتها كم�ست�أجر فيما يتعلق برتتيب
الإجارة املوثق مبوجب الت�سهيل الإ�سالمي ذي ال�صلة.
تاريخ دفعة الإيجار /الأجرة :يعني تاريخ �أول دفعة �إيجار وكل  15يونيو و  15دي�سمرب الحقا لذلك حتى و�شام ًال تاريخ دفعة الإيجار النهائية  ،ح�سب املحدد
يف �إ�شعار دفعة الإيجار ذي ال�صلة ،على �أنه �إذا مل يكن ذلك التاريخ يوم عمل ف�سوف يقع تاريخ دفعة الإيجار ذو ال�صلة يف يوم العمل التايل من نف�س ال�شهر
التقوميي (يف حالة وجود يوم عمل) �أو يوم العمل ال�سابق (يف حالة عدم وجوده).
�إ�شعار دفعة الإيجار /الأجرة :يعني فيما يتعلق بفرتة الإيجار� ،إ�شعار ًا يكون ب�شكل جوهري ح�سب ال�صيغة املو�ضحة يف اجلدول  2املرفق باتفاقية الإيجار،
موجه �إلى امل�ست�أجر ويحدد تفا�صيل دفعة الإيجار امل�ستحقة على امل�ست�أجر يف التاريخ املحدد يف الإ�شعار لدفع الإيجار (�شريطة تعديل التاريخ بعد حادثة
ت�ستوجب تعديل �إ�شعار الإيجار) (كما هو معرف يف اتفاقية الإجارة).
تاريخ ال�سداد :ويعني فيما يخ�ص كل ت�سهيل ،تاريخ �أول �إعادة �سداد وكل تاريخ من التواريخ ن�صف ال�سنوية التي ي�ستحق فيها ق�سط ال�سداد ،وهي  15يونيو
و 15دي�سمرب من ال�سنوات ذات ال�صلة حتى (و�شامال) تاريخ �إعادة ال�سداد النهائي لذلك الت�سهيالت.
ق�سط (�إعادة) ال�سداد :ويعني كل ق�سط من مبلغ الدين الأ�صلي املجدول ا�ستحقاقه مبوجب �أدوات التمويل ذي الأولوية.
الدائنون اال�ستبداليون :ويعني �أي �شخ�ص يقدم مديونية ا�ستبدالية ل�صدارة (مبا يف ذلك �أي جهة راعية �أو �شريك /م�ساهم �أو �شركة تابعة لأي منهم التي
تقدم تلك املديونية اال�ستبدالية) ويجب �أن يكون دائنا مقبوال و�أن ين�ضم �إلى اتفاقية الدائنني ب�صفته دائن ًا ا�ستبدالي ًا يف �أو قبل التاريخ الذي يتم فيه تكبد
تلك املديونية اال�ستبدالية.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

دين اال�ستبدال  :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  202من ن�شرة الإ�صدار هذه.
وثائق الدين اال�ستبدايل  /وثائق املديونية اال�ستبدالية :يعني:
(�أ)�أي اتفاقية ت�سهيل �أو م�ستند يوثق �أحكام و�شروط �أي دين ا�ستبدايل.
(ب)�أي اتفاقية �أو �أداة �أخرى يتم الدخول فيها فيما يتعلق بتكبد دين ا�ستبدايل.
متت ت�سميته كوثيقة دين ا�ستبدايل من قبل وكيل الدائنني مع املوافقة امل�سبقة ل�صدارة.
مياه بديلة :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  166من ن�شرة الإ�صدار هذه.
الت�أمينات املطلوبة :يعني وثائق الت�أمني املطلوب االحتفاظ بها من قبل �صدارة طبقا لأحكام و�شروط اتفاقية الأحكام العامة التكميلية.
ح�سابات االحتياط:

(�أ) ح�ساب احتياط خدمة الدين.
(ب) ح�ساب احتياط ا�ستهالك ال�سندات.
(ج) ح�ساب احتياطي ال�صيانة.
املوا�ضيع املتحفظ عليها :يعني �أي من �أو كل البنود التالية:
(�أ)تعديل تاريخ الإنهاء املجدول �أو �أي تاريخ �آخر للدفع فيما يخ�ص ال�صكوك.
(ب)تخفي�ض �أو �إلغاء �أي مبلغ واجب الدفع فيما يتعلق بال�صكوك.
(ج)تغيري عملة الدفع لل�صكوك.
(د)تعديل (با�ستثناء ما كان وفق ًا للإعفاء) �أي تعهدات للم�صدر حمددة يف ال�شرط ( 5التعهدات) �أو �أي من تعهدات �صدارة بالدفع للم�صدر مبوجب
�أي وثيقة من وثائق التمويل.
(هـ)تعديل ال�شروط الواردة يف �إعالن الوكالة اخلا�صة بال�صكوك و�/أو ال�شروط املتعلقة بالن�صاب املطلوب توفره يف �أي اجتماع حلملة ال�صكوك �أو
الأغلبية املطلوبةالتخاذ �أي قرار من قرارات اجلمعية العامة غري العادية.
(و)تعديل هذا التعريف.
(ز)�إلى احلد الذي مل يتم تغطيته يف �أي مما تقدم� ،أي قرار مطلوب فيما يتعلق ب�أي م�س�ألة مو�ضحة يف قرارات �إجماعية اتخذتها جمموعة بالإجماع
ح�سب تعريفه يف اتفاقية الدائنني.
حقوق الت�أجري املقيد يعني فيما يتعلق بـ:
(�أ) ت�سهيالت ال�شراء� ،أي حق لإنهاء وثيقة ت�سهيل �شراء.
(ب) ت�سهيالت الوكالة� ،أي حق لإنهاء وثيقة ت�سهيل وكالة.
(ج) ت�سهيل ال�صكوك� ،أي حق لإنهاء وثيقة ت�سهيل �صكوك.
(د) �أي ت�سهيل �إ�ضايف موثق كت�سهيل �إ�سالمي� ،أو �أي حقوق �إنهاء �أو حقوق �أخرى مكافئة �أو مماثلة لأي حق متت الإ�شارة �إليه يف الفقرات (�أ) �إلى (ج)
�أعاله.
فرتة تراكم العوائد :تعني الفرتة من (و�شام ًال) تاريخ الإقفال با�ستثناء �أول تاريخ توزيع دوري ،وكل فرتة الحقة من و�شام ًال تاريخ التوزيع لغاية (وغري
�شامل) تاريخ التوزيع التايل� ،أو ،يف حالة فرتة تراكم العوائد النهائية ،تاريخ التوزيع النهائي.
ح�سابات الإيرادات :يعني:
(�أ)ح�ساب الإيرادات اخلارجي.
(ب)ح�ساب الإيرادات املحلي.
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ال�صيانة الروتينية :تعني كافة الإ�صالحيات وا�ستبدال امل�ستهلكات وال�صيانة (خالف ال�صيانة الرئي�سية وا�ستبدال كل �أو اجلزء غري اال�ستهالكي من �أ�صول
الإجارة) والالزمة من �أجل املحافظة على و�إ�صالح و�صيانة وحفظ �أ�صول الإجارة يف حالة جيدة وو�ضع ت�شغيلي جيد.
�صدارة :تعني �شركة �صدارة للكيميائيات وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة م�ؤ�س�سة وقائمة مبوجب �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية وذات �سجل جتاري رقم
 2055014427ومقرها الرئي�سي يف اجلبيل يف املنطقة ال�شرقية من اململكة العربية ال�سعودية ب�صفتها "�صدارة".
جممع �صدارة :يعني مرافق الإنتاج الأولوية و�أي مرافق يتم �إن�شائها وامتالكها من قبل �صدارة �سواء من خالل التو�سعة �أو التعديل �أو �إزالة امل�آزق (مبا يف
ذلك من خالل �أعمال تطويرية).
�ستاندرد �آند بورز ( :)S&Pتعني وكالة �ستاندرد �آند بورز
(: )S&W

تعني �ستون اند ويب�سرت انرتنا�شيونال �أي ان �سي (.)Stone & Webster International, Inc

(:)S&W TTA

تعني اتفاقية نقل التقنية امل�ؤرخة يف  4نوفمرب 2008م ،املربمة بني ( ،)S&Wوداو الأوربية القاب�ضة ،و�شركة �أرامكو اللخدمات بي يف.

الهيئة العامة لال�ستثمار (�ساجيا) :الهيئة العامة لال�ستثمار التابعة حلكومة اململكة العربية ال�سعودية.
�سايبور :ويعني بالن�سبة لأي فرتة تتعلق باملبالغ املقومة بالريال ال�سعودي:
(�أ)�سعر ال�شا�شة املنطبق.
(ب) (يف حالة عدم توفر �سعر ال�شا�شة بالن�سبة للريال ال�سعودي) املتو�سط احل�سابي للأ�سعار (مقربة للأعلى لأربع خانات ع�شرية) ح�سب املقدم
�إلى وكالء الت�سهيالت الإ�سالمية ذوي ال�صلة بناء على طلبهم من البنوك املرجعية للبنوك الرائدة يف �سوق ما بني البنوك يف مدينة الريا�ض.
وذلك كما يف ال�ساعة � 11:00صباحا يف تاريخ تثبيت ال�سعر لعرو�ض الودائع بالريال ال�سعودي لفرتة تعادل �أو تقارن بتلك الفرتة.
غاز املبيعات  /غاز البيع :يعني غاز املبيعات الذي تورده �أرامكو ال�سعودية �إلى �صدارة مبوجب اتفاقية توريد غاز املبيعات.
م�ؤ�س�سة النقد :يعني م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
جلنة م�ؤ�س�سة النقد :يعني جلنة الف�صل يف املنازعات امل�صرفية التي مت �إن�شائها يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب الأمر امللكي رقم  8/729وتاريخ
1407/7/10هـ (املوافق  10مار�س 1987م) وتعمل حتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ريال (�سعودي) :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف (د) من ن�شرة الإ�صدار هذه.
�ساتورب  :برنامج �أرامكو توتال للتكرير والبرتوكيماويات.
ال�شركة ال�سعودية حلام�ض الأكريليك :وهي �شركة تابعة ل�شركة الت�صنيع الوطنية وتعرف �أي�ضا با�سم :ت�صنيع"� ،إحدى اجلهات الراعية مل�شروع البيوتانول.
نظام التحكيم العربي ال�سعودي :نظام التحكيم العربي ال�سعودي ال�صادر مبوجب ااملر�سوم ال�سامي رقم م 34/بتاريخ 1433/5/25هـ (املوافق � 16أبريل
2012م).
نظام ال�شركات ال�سعودي :نظام ال�شركات ال�سعودي ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 6/بتاريخ 1385/3/22هـ (املوافق  21يوليو 1965م) ح�سبما
يتم تعديله من حني لآخر.
�أرامكو ال�سعودية :يعني �شركة الزيت العربية ال�سعودية ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 8/وتاريخ  1409/4/4هـ
( املوافق  13نوفمرب 1988م) مبوجب الأنظمة ال�سعودية.
�ضمان االكتمال من �أرامكو ال�سعودية :يعني �ضمان االكتمال امل�ؤرخ يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الأول ل�صالح امل�ستفيدين من ال�ضمان واملمنوح من �أرامكو
ال�سعودية فيما يخ�ص التزامات �صدارة مبوجب وثائق التمويل.
الت�سهيل اجل�سري حلقوق امللكية اخلا�ص ب�أرامكو ال�سعودية :يعني ت�سهيل القر�ض التجاري ب�أجل املقوم بالدوالر الأمريكي املتاح ل�صدارة من قبل دائني
الت�سهيل اجل�سري حلقوق امللكية اخلا�ص ب�أرامكو ال�سعودية مبوجب �شروط اتفاقية ت�سهيالت �أرامكو ال�سعودية اجل�سرية .
اتفاقية الت�سهيل اجل�سري حلقوق امللكية اخلا�ص ب�أرامكو ال�سعودية :يعني اتفاقية ت�سهيل القر�ض التجاري ب�أجل املقوم بالدوالر الأمريكي امل�ؤرخة
يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الثاين املربمة بني �صدارة و�أطراف التمويل اجل�سري حلقوق امللكية اخلا�ص ب�أرامكو ال�سعودية ودائني الت�سهيل اجل�سري حلقوق
امللكية اخلا�ص ب�أرامكو ال�سعودية والتي تو�ضح الأحكام وال�شروط اخلا�صة بالت�سهيل اجل�سري حلقوق امللكية اخلا�ص ب�أرامكو ال�سعودية .وي�شرتط �أنه يف حال
مت �إبرام �أي اتفاقية ت�سهيل من هذا القبيل بعد تاريخ التوقيع الثاين�( .أ) لن يكون هناك رجوع على �صدارة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها �أو �أي م�صدر
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�صكوك ،و (ب) وكل طرف متويل لتميول الت�سهيل اجل�سري حلقوق ملكية �أرامكو ال�سعودية جنبا �إلى جنب مع دائني الت�سهيل اجل�سري حلقوق ملكية �أرامكو
ال�سعودية قد ان�ضموا �إلى اتفاقية الدائنني.
دائنو الت�سهيل اجل�سري حلقوق امللكية اخلا�ص ب�أرامكو ال�سعودية :يعني الدائنني الذين هم طرف يف اتفاقية الت�سهيل اجل�سري حلقوق امللكية اخلا�ص
ب�أرامكو ال�سعودية من حني لآخر.
�ضمان الت�سهيل اجل�سري حلقوق امللكية اخلا�ص ب�أرامكو ال�سعودية :يعني �أي �ضمان غري قابل للنق�ض وغري م�شروط �صادر من �أرامكو ال�سعودية فيما
يتعلق بجميع التزامات الدفع اخلا�صة ب�صدارة بخ�صو�ص املبالغ املدفوعة مقدم ًا مبوجب اتفاقية ت�سهيل التمويل اجل�سري حلقوق امللكية اخلا�صة ب�أرامكو
ال�سعودية.
ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية :يعني ت�سهيل القر�ض التجاري ب�أجل املقوم بالدوالر الأمريكي املتاح ل�صدارة من قبل دائني ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية مبوجب
�شروط اتفاقية ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية كدين ذي �أولوية �إ�ضايف.
وكيل ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية :ويعني �أي وكيل ت�سهيل يعمل با�سم وبالنيابة عن دائني ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية مبوجب اتفاقية ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية.
اتفاقية ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية :يعني �أي اتفاقية ت�سهيل قر�ض لأجل مت الدخول فيها بعد تاريخ التوقيع ،بني �صدارة ودائني ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية،
ووكيل الدائنني ،ووكيل ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية والتي تو�ضح الأحكام وال�شروط اخلا�صة بت�سهيل �أرامكو ال�سعودية.
دائنو ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية :يعني �أي دائن مبوجب اتفاقية ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية �إال ،يف كل حالة� ،إذا توقف عن كونه دائنا ذا �أولوية طبقا ل�شروط
و�أحكام اتفاقية الأحكام العامة �أو دائن ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية طبق لأحكام اتفاقية ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية.
تاريخ اال�ستحقاق النهائي لت�سهيل �أرامكو ال�سعودية :يعني  15دي�سمرب 2028م.
�شريك �أرامكو ال�سعودية :امل�ؤ�س�س يعني �شركة الكيماويات عالية الأداء القاب�ضة.
مقدم اخلدمات �أرامكو ال�سعودية :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  174من ن�شرة الإ�صدار هذه.
�شريك/م�ساهم تابع لأرامكو ال�سعودية :يعني �شركة الكيماويات عالية الأداء القاب�ضة :وهي �شركة ذات م�سئولية حمدود ت�أ�س�ست يف اململكة وهي �شركة
تابعة مملوكة بالكامل ل�شركة �أرامكو ال�سعودية.
اتفاقية رهن ح�ص�ص�/أ�سهم م�ساهم تابع لأرامكو ال�سعودية :يعني اتفاقية رهن الأ�سهم املزمع �إبرامها يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الثاين وتخ�ضع لأنظمة
اململكة والتي مبوجبها يرهن �شريك/م�ساهم تابع لأرامكو ال�سعودية ح�ص�صه�/أ�سهمه يف �صدارة لوكيل ال�ضمان املحلي ل�صالح الأطراف امل�ضمونة.
�شركة كيان ال�سعودية للبرتوكيماويات :وهي �شركة تابعة لل�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك)� ،إحدى اجلهات الراعية مل�شروع البيوتانول.
الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي :يعني ت�سهيل القر�ض لأجل التجاري املقوم بالريال ال�سعودي واملتاح ل�صدارة من قبل دائني الت�سهيل التجاري بالريال
ال�سعودي مبوجب �أحكام اتفاقية الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي.
وكيل الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي :يعني وكيل الت�سهيل مل�صلحة وبالنيابة عن الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي.
اتفاقية الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي :يعني اتفاقية ت�سهيل القر�ض التجاري ب�أجل املقوم بالريال ال�سعودي املزمع �إبرامها يف �أو بحدود تاريخ
التوقيع الثاين بني �صدارة ووكيل الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي ودائني الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي والتي تو�ضح الأحكام وال�شروط اخلا�صة
بالت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي.
دائنو الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي :يعني
(�أ)دائنو الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي الأوليون.
(ب)�أي بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �صندوق �أمانة �أو �أي كيان �آخر �أ�صبح دائنا ذا �أولوية طبقا للبند ( 39التغريات يف امل�شاركني يف التمويل ذي الأولوية)
من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ( )GCTAودائني الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي مبوجب اتفاقية الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي.
والذي ،يف كل حالة مل يتوقف عن كونه دائنا ذا �أولوية طبقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ( )GCTAوفق ًا التفاقية الت�سهيل التجاري بالريال
ال�سعودي ودائن الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي طبقا ل�شروط و�أحكام اتفاقية الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي.
اتفاقية �شراء الت�سهيل بالريال ال�سعودي :تعني اتفاقية �شراء الت�سهيل بالريال ال�سعودي املزمع �إبرامها يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الثاين بني �صدارة
ووكيل الدائنني ووكيل ت�سهيالت ال�شراء بالريال ال�سعودي ،ووكيل �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء ،و�شريك وكيل �أ�صول ت�سهيالت ال�شراء ووكيل �أ�صول ت�سهيالت
ال�شراء.
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ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي :يعني الرتتيبات التمويلية املتاحة ل�صدارة مبوجب وثائق ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
وكيل ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي :يعني وكيل الت�سهيل مل�صلحة وبالنيابة عن ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
وثائق ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي :يعني:
(�أ)اتفاقية وكالة اال�ستثمار لت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
(ب)اتفاقية �شراء ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
(ج)اتفاقية الإجارة لت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
(د)اتفاقية وكالة خدمة ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
(هـ)تعهد ال�شراء اخلا�ص بت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
(و)تعهد البيع اخلا�ص بت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
(ز)اتفاقية متويل �أمني �أ�صول ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
(ح)�أي اتفاقية �أخرى �أو وثيقة �أخرى متت ت�سميتها على هذا الأ�سا�س من قبل وكيل ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي ووكيل الدائنني مبوافقة م�سبقة
ل�صدارة.
اتفاقية الإجارة لت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي :يعني اتفاقية الإجارة لت�سهيالت ال�شراء بالريال ال�سعودي املزمع �إبرامها يف �أو بحدود تاريخ التوقيع
الثاين بني �صدارة ووكيل الدائنني ،ووكيل ت�سهيالت ال�شراء بالريال ال�سعودي ،ووكيل �أ�صول ت�سهيل ال�شراء.
اتفاقية وكالة ا�ستثمار ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي :يعني اتفاقية وكالة ا�ستثمار ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي املزمع �إبرامها يف �أو بحدود تاريخ
التوقيع الثاين بني �صدارة ،ووكيل الدائنني ،ووكيل ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي ،وكيل �أ�صول ت�سهيل ال�شراء ،وم�ساهمي �أمني حفظ �أ�صول ت�سهيل ال�شراء،
وم�شاركي ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
امل�شاركون يف ت�سهيل ال�شراء الريال ال�سعودي :يعني
(�أ)امل�شاركون الأوليون ال�سعوديون يف ت�سهيالت ال�شراء بالريال ال�سعودي.
(ب)�أي بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �صندوق �أمانه �أو �أي كيان �آخر ي�صبح دائنا ذا �أولوية مبوجب البند ( 39التغيريات يف م�شاركي التمويل ذي الأولوية)
من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ( )GCTAوم�شارك يف ت�سهيالت ال�شراء بالريال ال�سعودي وفقا التفاقية وكالة اال�ستثمار بالريال ال�سعودي.
ما مل يكن ،ويف كل حالة ،هذا ال�شخ�ص مل يعد دائنا ذا �أولوية وفقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (� )GCTAأو م�شارك ًا يف ت�سهيالت ال�شراء بالريال
ال�سعودي وفقا ل�شروط اتفاقية وكالة ا�ستثمار ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي.
تعهد ال�شراء اخلا�ص بت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي :يعني تعهد ال�شراء اخلا�ص بت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي امل�ؤرخ يف �أو بحدود تاريخ التوقيع
الثاين واملقدم من قبل �صدارة ل�صالح وكيل الدائنني ،ووكيل ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي ،وكيل �أ�صول ت�سهيل ال�شراء.
تعهد البيع اخلا�ص بت�سهيال ال�شراء بالريال ال�سعودي :يعني :تعهد البيع اخلا�ص بت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي امل�ؤرخ يف �أو بحدود تاريخ التوقيع
الثاين واملقدم ل�صالح �صدارة من قبل وكيل ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي وكيل �أ�صول ت�سهيل ال�شراء.
اتفاقية وكالة خدمات ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي :يعني اتفاقية وكالة خدمة ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي امل�ؤرخة يف �أو بحدود تاريخ التوقيع
الثاين واملربمة بني �صدارة ،ووكيل الدائنني ،ووكيل ت�سهيل ال�شراء بالريال ال�سعودي ،وكيل �أ�صول ت�سهيل ال�شراء.
ت�سهيل الوكالة بالريال ال�سعودي :يعني الرتتيبات التمويلية املقومة بالريال ال�سعودي واملتاحة ل�صدارة من قبل امل�شاركني يف ت�سهيل الوكالة بالريال
ال�سعودي مبوجب وثائق ت�سهيل الوكالة.
وكيل ت�سهيل الوكالة بالريال ال�سعودي :يعني وكيل الت�سهيل مل�صلحة وبالنيابة عن م�شاركي ت�سهيل الوكالة بالريال.
امل�شاركون يف ت�سهيل الوكالة بالريال ال�سعودي :يعني
(�أ)امل�شاركون الأوليون يف ت�سهيل الوكالة بالريال ال�سعودي.
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(ب)�أي بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �صندوق �أمانة �أو �أي كيان �آخر �أ�صبح دائنا ذا �أولوية و م�شاركا يف ت�سهيل الوكالة بالريال ال�سعودي مبوجب اتفاقية
امل�شاركة يف �أ�صول ت�سهيل الوكالة.
�إال ،يف كل حالة قد توقف عن كونه دائنا ذا �أولوية طبقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (�)GCTAأو م�شاركا يف ت�سهيل الوكالة بالريال ال�سعودي
طبقا ل�شروط و�أحكام اتفاقية الوكالة.
قدم مكعب قيا�سي ( :)SCFيعني قدم مكعب قيا�سي.
تاريخ الت�شغيل التجاري املجدول :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  163من ن�شرة الإ�صدار هذه.
تاريخ انتهاء اال�ستئجار املجدول :يعني  15دي�سمرب � 2028أو تاريخ ال�سداد احلادي والع�شرون بعد تاريخ ال�سداد الأول �أيهما يقع �أوال ،ب�شرط �أنه �إذا مل
يكن ذلك اليوم يوم عمل فيجب �أن يقع تاريخ �إنهاء اال�ستئجار املجدول يف يوم العمل التايل يف نف�س ال�شهر التقوميي (�إن وجد) �أو يوم العمل ال�سابق (�إن مل
يوجد).
التاريخ املجدول لبدء الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد الأك�سجني والهيدروجني :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  227من
ن�شرة الإ�صدار هذه.
التاريخ املجدول الكتمال امل�شروع :ويعني  31دي�سمرب 2017م.
التاريخ املجدول لبدء ت�شغيل م�صنع بريوك�سيد الهيدروجني :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  158من ن�شرة الإ�صدار هذه.
تاريخ الإنتهاء املجدول :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة (�أ) من ن�شرة الإ�صدار هذه.
التاريخ املجدول لإكمال الإفراج عن عن�صر العمل ( :)WERويعني التاريخ املجدول لإكمال الإفراج عن عن�صر العمل واملدون يف بيان الإفراج عن عن�صر
العمل ( )WERاملنطبق ح�سبما يتم تعديله من وقت لآخر.
�سعر ال�شا�شة :يعني:
(�أ)بالن�سبة ل�سعر ليبور� ،سعر ت�سوية الفائدة املحدد من قبل احتاد امل�صارف الربيطانية للدوالر للفرتة ذات ال�صلة املعرو�ض يف ال�صفحة املالئمة من
�شا�شة رويرتز �شريطة �أنه يف حالة ا�ستبدال ال�صفحة املتفق عليها �أو توقف توفر اخلدمة ذات ال�صلة فيمكن لوكيل الدائنني حتديد �صفحة �أخرى �أو
خدمة �أخرى تعر�ض ال�سعر املالئم بعد الت�شاور مع �صدارة.
(ب)بالن�سبة ل�سعر �سايبور� ،سعر الودائع بالريال ال�سعودي للفرتة ذات ال�صلة واملعرو�ض يف �صفحة ( )SUAAمن �شا�شة رويرتز� ،أو يف حالة ا�ستبدال
ال�صفحة املتفق عليها �أو توقف توفر اخلدمة ذات ال�صلة فيمكن لوكالء الت�سهيل الإ�سالمي حتديد �صفحة �أخرى �أو خدمة �أخرى تعر�ض ال�سعر
املالئم بعد الت�شاور مع �صدارة،
(� )SCTAأو اتفاقية الأحكام العامة التكميلية :يعني اتفاقية الأحكام العامة التكميلية (امل�ؤرخة يف �أو بحدود تاريخ الإقفال) واملربمة فيما بني �صدارة،
ووكيل الدائنني ،ووكالء الت�سهيالت ذوي ال�صلة ،ووكالء ال�ضمانات �إلى جانب �أطراف �أخرى.
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء :ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
معدات ال�شركة ال�سعودية للكهرباء :املعدات اخلا�صة بال�شركة ال�سعودية للكهرباء �ضمن الغرفة اخلا�صة بتلك ال�شركة يف املحطة الفرعية التابعة ل�شركة
امل�شروع.
�أعمال التقوية لل�شركة ال�سعودية للكهرباء :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  156من ن�شرة الإ�صدار هذه.
حمطة فرعية لل�شركة ال�سعودية للكهرباء :تعني ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  155من ن�شرة الإ�صدار هذه.
الإقفال املايل الثاين يعني فيما يتعلق بالدين الإ�ضايف الأويل ،التاريخ الذي يتم فيه تلبية جميع ال�شروط ال�سابقة لال�ستخدام الأويل لت�سهيالت الدين
اال�ضايف الأويل مبوجب اتفاقية الأحكام العامة التكميلية وال�شروط ذات العالقة من اتفاقيات ت�سهيل الدين الثانوي الأويل� ،أو التنازل عنها ،يف كل حالة،
وفقا لوثائق التمويل.
تاريخ التوقيع الثاين :يعني التاريخ الذي يتم فيه �إبرام (وا�ستالم �إذا كان منطبق ًا) كل من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،واتفاقية احل�سابات ،و�ضمانات
االكتمال ،واالتفاقيات املبا�شرة ،واتفاقيات الت�سهيالت ،ووثائق الدائنني ،و�إ�شعارات الإقرارات والتنازل ،ووثائق ال�ضمان ،واتفاقية الأحكام العامة التكميلية،
وت�سليمها� ،إذا كان ينطبق ،من قبل جميع املوقعني الأ�صليني.
تكاليف املوظفني املعارين :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  170من ن�شرة الإ�صدار هذه.
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اتفاقية �إعارة املوظفني :يعني اتفاقية الإعارة امل�ؤرخة يف � 30أكتوبر  2011والتي مت الدخول فيها بني م�ساهم تابع لداو و�أرامكو ال�سعودية و�صدارة لإعارة
بع�ض املوظفني �إلى �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة للإعارة (داو) :يعني االتفاقية املبا�شرة للإعارة التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شريك/م�ساهم تابع لداو ووكيل ال�ضمان املعني
والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية الإعارة.
االتفاقية املبا�شرة للإعارة (�أرامكو ال�سعودية) :يعني االتفاقية املبا�شرة للإعارة التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�أرامكو ال�سعودية ووكيل ال�ضمان
املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية الإعارة.
اتفاقيات الإعارة املبا�شرة :اتفاقية الإعارة املبا�شرة (مع داو) واتفاقية الإعارة املبا�شرة (مع �أرامكو ال�سعودية).
االلتزامات امل�ضمونة :كافة التزامات �صدارة لدفع الدفعات امل�ستحقة �إلى الأطراف امل�ضمونة:
(�أ)يف حالة امل�شاركني يف التمويل ذي الأولوية ،مبوجب �أو وفق ًا لوثائق التمويل.
(ب)يف حالة مورد اللقيم ،فيما يتعلق باملبالغ امل�ستحقة للمورد مبوجب اتفاقيات توريد اللقيم.
(ج) يف حالة اجلهات الراعية و�شركاتها التابعة (ولكن دون ازدواجية يف احل�ساب):
()1مبوجب �أو وفق ًا التفاقية تعهد ال�شريك
()2مبوجب �أو وفق ًا التفاقيات القرو�ض الثانوية (�إن وجدت).
()3مبوجب �أو وفق ًا لقرو�ض امل�ساهمني امل�ؤقتة (�إن وجدت).
()4على ح�ساب املبالغ املدفوعة مبوجب �أو وفق ًا ل�ضمانات االكتمال.
الأطراف امل�ضمونة :يعني:

(�أ)م�شاركو التمويل ذوو الأولوية (خالفا ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي) لغاية تاريخ الإفراج عن متح�صالت �إ�صدار ال�سندات من ح�ساب
الأمانة ،و�إتاحتها ل�صدارة ،وكذلك با�ستثناء حملة تلك ال�سندات.
(ب)مورد اللقيم ،بالن�سبة للمبالغ امل�ستحقة له مبوجب اتفاقية توريد اللقيم.
(ج)اجلهات الراعية (و�شركاتها التابعة) بالن�سبة لاللتزامات املرتتبة لهم من قبل �صدارة مبوجب �أو طبقا التفاقيات القرو�ض الثانوية (�إن وجدت)
(دون ازدواجية االحت�ساب).
(د)اتفاقيات القرو�ض الثانوية (�إن وجدت).
(هـ)قرو�ض امل�ساهمني امل�ؤقتة (�إن وجدت).
(و)�ضمانات االكتمال.
ولكن ،يف كل حالة ،فقط �إلى احلد الذي يكون فيه ال�شخ�ص املعني طرف ًا ب�صفته املذكورة �آنف ًا.
املمتلكات امل�ضمونة :يعني جميع الأ�صول واملمتلكات التي تكون �أو عبرّ عنها على �أنها تكون من حني لآخر مو�ضوع ل�ضمان ُمن�ش�أ مبوجب �أو طبقا لوثائق
ال�ضمان.
قانون الأوراق املالية :قانون الأوراق املالية الأمريكي لعام 1933م.
الئحة �أعمال الأوراق املالية :الئحة اعمال الأوراق املالية يف اململكة ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية بالقرار رقم  ،2005-83-2بتاريخ 1426/5/21هـ
(املوافق /28يونيو 2005م).
ال�ضمان :الأعباء التي يتم �إن�شا�ؤها مبوجب وثائق ال�ضمان.
وكيل ال�ضمان :ح�سبما ينطبق �إما وكيل ال�ضمان املحلي �أو �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي� ،أو �أي وكيل �ضمان �آخر �أو �أمني ووكيل �ضمان �آخر م�سمى على �أنه
"وكيل �ضمان" من قبل وكيل الدائنني مبوافقة خطية م�سبقة من �صدارة.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

وثائق ال�ضمانات :يعني:
(�أ) وثائق ال�ضمانات اخلارجية.
(ب) وثائق ال�ضمانات املحلية.
(ج)�أي وثائق �أخرى متت ت�سميتها كذلك من قبل وكيل الدائنني مبوافقة خطية من �صدارة.
(د)كافة االتفاقيات والوثائق املوقعة من وقت لآخر مبوجب �أي مما تقدم مبا يف ذلك كافة �إ�شعارات التنازل املقدمة مبوجب �أي مما تقدم.
توكيل ال�ضمان :ويعني كل توكيل يخ�ضع لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية واملتوقع �إبرامه يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الأول/الثاين فيما يتعلق بكافة �أ�صول
�صدارة املوجودة داخل اململكة العربية ال�سعودية واملمنوحة من قبل �صدارة ل�صالح وكيل ال�ضمان املحلي مل�صلحة الأطراف امل�ضمونة.
فاتورة البائع النهائية :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  139من ن�شرة الإ�صدار هذه.
فاتورة البائع ال�شكلية :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  139من ن�شرة الإ�صدار هذه.
جمموعة الدائنني ذوي الأولوية :تعني (وبا�ستثناء �أي �شخ�ص لي�س دائن ًا ذا �أولوية) ك ًال من:
(�أ)دائني وكالة ائتمان ال�صادرات فيما يتعلق بالت�سهيل املغطي من (.)COFACE
(ب)دائني وكالة ائتمان ال�صادرات فيما يتعلق بالت�سهيل املغطي من (.)ECGD
(ج)دائني وكالة ائتمان ال�صادرات فيما يتعلق بالت�سهيل املغطي من هريمز.
(د)دائني وكالة ائتمان ال�صادرات فيما يتعلق بالت�سهيالت املغطاة من (.)K Exim
(هـ)دائني وكالة ائتمان ال�صادرات فيما يتعلق بالت�سهيالت املغطاة من (.)K sure
(و)  FIEMبخ�صو�ص الت�سهيل املبا�شر من (.)FIEM
(ز)  : K‑Eximبخ�صو�ص الت�سهيل املبا�شر من (.)K Exim
(ح) US Ex Imبخ�صو�ص الت�سهيل املبا�شر من (.)US Ex Im
(ط)دائني الت�سهيل التجاري بالدوالر فيما يتعلق بالت�سهيالت التجارية بالدوالر.
(ي)دائني الت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي فيما يتعلق بالت�سهيل التجاري بالريال ال�سعودي.
(ك)امل�شاركني يف ت�سهيل ال�شراء فيما يتعلق بت�سهيالت ال�شراء.
(ل)امل�شاركني يف ت�سهيل الوكالة فيما يتعلق بت�سهيالت الوكالة.
(م)�صندوق اال�ستثمارات العامة ( )PIFفيما يتعلق بت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة ذي العالقة وفقا التفاقية تعهد �صندوق اال�ستثمارات العامة
(.)PIF
(ن)�إلى احلد الذي ينطبق� ،صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،فيما يتعلق بكل ت�سهيل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وفقا التفاقية التعهد
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إن وجدت).
(�س)فقط لأغرا�ض امللحق ( 3الإجراءات التنفيذية) من اتفاقية الدائنني �أو فيما يتعلق ب�أي قرار �أ�سا�سي� ،أمني ال�صكوك ذي العالقة (نيابة عن
وبا�سم حملة ال�صكوك املعنيني) فيما يتعلق بكل عقد �سندات.
(ع)فقط لأغرا�ض امللحق ( 3الإجراءات التنفيذية) من اتفاقية الدائنني �أو فيما يتعلق ب�أي قرار �أ�سا�سي ،م�شارك ال�صكوك ذو العالقة (ولكن �إلى احلد
الذي يكون فيه �أي �شيء مطلوب القيام به من قبل م�شاركي ال�صكوك ذوي العالقة لأغرا�ض امللحق ( 3الإجراءات التنفيذية) من اتفاقية الدائنني
�أو فيما يتعلق ب�أي قرار �أ�سا�سي ،يعني م�شارك ال�صكوك ذا العالقة مت�صرفا بوا�سطة وكيل حملة ال�صكوك ذي العالقة وذلك نيابة وبا�سم حملة
ال�صكوك ذوي العالقة) فيما يتعلق بكل ت�سهيل �صكوك ذي عالقة.
(ف)(ولكن فقط يف امللحق (( )3الإجراءات التنفيذية) التفاقية الدائنني) �أو فيما يتعلق بقرارات املجموعة امل�صوتة بالإجماع ،القرارات الأ�سا�سية
وبع�ض قرارات جميع الت�سهيالت امل�ؤهلة حملة ال�سندات فيما يتعلق بـ ت�سهيل عقد ال�سندات.
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(�ص)(ولكن فقط فيما يت�صل بقرارات املجموعة امل�صوتة بالإجماع ،القرارات الأ�سا�سية وبع�ض قرارات جميع الت�سهيالت امل�ؤهلة) امل�شارك يف
ال�صكوك فيما يتعلق بت�سهيل ال�صكوك.
(ق)�إلى احلد الذي مل يكن م�ضمن ًا يف �أي مما تقدم:
)1الدائنون التكميليون (عدا دائني الدين التكميلي الأوليني) فيما يتعلق بالت�سهيالت ذات العالقة التي مبوجبها مت تكبد الدين امل�ستحق لهم.
)2الدائنون مبوجب �شراء دين تكميلي فيما يتعلق بوثائق �شراء دين تكميلي التي مبوجبها يتم تكبد الدين امل�ستحق لهم.
)3الدائنون اال�ستبداليون فيما يتعلق بوثائق الدين اال�ستبدايل التي مت مبوجبها تكبد الدين امل�ستحق لهم.
)4الدائنون الإ�ضافيون للم�صروفات الر�أ�س مالية فيما يتعلق بوثائق امل�صروفات اال�ستبدالية الإ�ضافية التي مت مبوجبها تكبد الدين امل�ستحق لهم.
)5دائنو التو�سعة فيما يتعلق بوثائق دين التو�سعة ،التي مت مبوجبها تكبد الدين امل�ستحق لهم (ولكن فقط بعد تاريخ اكتمال التو�سعة فيما يتعلق
بدين التو�سعة ذاك.
(ر)فقط فيما يت�صل ب�أي قرارات �أي جمموعة ت�صويت �إجماعي (غري قرار املجموعة بالإجماع الذي يقع حتت يف الفقرة (ي) من ذلك التعريف) ،فهم
الدائنون امل�ساهمون مبوجب الت�سهيالت ذات الأولوية ،فيما يتعلق بت�سهيالت ال�شركاء املعنية ذات الأولوية .
مبلغ م�شاركة جمموعة امل�ساهمني ذوي الأولوية :يعني فيما يتعلق مبجموعة امل�ساهمني ذوي الأولوية ،املبلغ الإجمايل ملجموع امل�شاركات ذات الأولوية ذات
العالقة التي تعزى �إلى �أع�ضاء جمموعة الدائنني ذوي الأولوية.
الدائنون ذوو الأولوية :يعني:
(�أ)الدائنني ذوي الأولوية الأوليني.
(ب)مقدمي التحوط امل�سموح بهم (�إن ُوجدوا).
(ج) �أي من حاملي �سندات.
(د)�أي م�شارك �صكوك (با�ستثناء �شركة �صدارة للخدمات الأ�سا�سية).
(هـ)بالقدر الذي مل يكن م�شموال يف البندين (�أ) �إلى (ب) (�شام ًال) �أعاله� ،أي دائن ا�ستبدايل� ،أو دائن تكميلي� ،أو دائن �شراء تكميلي  ،ودائن
امل�صروفات الر�أ�س مالية الإ�ضايف و�/أو �أي من دائني التو�سعة (ولكن با�ستثناء �أي دائني تو�سعة حتى ح�صول تاريخ االكتمال املنطبق على دين
التو�سعة ذلك).
(و)�أي �شخ�ص �آخر �أ�صبح طرف ًا كدائن ذي �أولوية (ومل يتوقف عن كونه طرف ًا كدائن ذي �أولوية) وفق ًا لأحكام اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
الدين ذو الأولوية (�أو املديونية ذات الأولوية) :الدين ذو الأولوية الأويل ودين مورد اللقيم و�أي دين ذي �أولوية �إ�ضايف.
�أدوات �أو اتفاقيات �أو �سندات التمويل ذي الأولوية :يعني كل اتفاقية ت�سهيل ،وكل اتفاقية ت�سهيل م�صدر �سندات (�إن وجدت) ،و�أي وثيقة �أخرى �سميت
على �أنها "�أداة متويل ذو �أولوية" من قبل وكيل الدائنني مع املوافقة اخلطية امل�سبقة ل�صدارة.
امل�شاركون يف التمويل ذي الأولوية :ويعني كل دائن ذي �أولوية وكل وكيل �إداري و�أي بنك م�صدر مقبول وكيل �أ�صول ت�سهيل ال�شراء.
االلتزامات ذات الأولوية :يعني �أيا من وكل الأموال وااللتزامات وامل�سئوليات مهما تكن� ،سواء كانت املبلغ �أ�صلي �أو عموالت �أو خالفا لذلك وب�أي عملة كانت
والتي ت�ستحق الآن �أو ت�ستحق يف �أي وقت �آخر م�ستقبال� ،أو ترتتب على �أو يتم تكبدها من قبل �صدارة للدائنني ذوي الأولوية مبوجب وثائق التمويل.
قرو�ض ال�شركاء/امل�ساهمني ذوي الأولوية :يعني:
(�أ)�أي قر�ض منح �أو �سيتم منحه مبوجب ت�سهيل ال�شريك/امل�ساهم ذي الأولوية �أو املبلغ الأويل القائم �آنذاك من ذلك القر�ض الذي مل تتم �إعادة
ت�سميته طبقا للفقرة �( 9-12إعادة الت�سمية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (.)GCTA
(ب)كل �أو �أي جزء من قر�ض ثانوي املعادة ت�سميته والذي مت حتويله �إلى قر�ض �شريك/م�ساهم ذي �أولوية طبقا للفقرة ( 2-35حتويل قرو�ض ال�شركاء
الثانوية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (.)GCTA
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اتفاقية وكالة اخلدمة :تعني اتفاقية وكالة اخلدمة املربمة يف �أو بحدود تاريخ الإقفال بالن�سبة لت�سهيل ال�صكوك ،بني ،من بني �أطراف �أخرى ،وكيل
امل�شاركة املفو�ض( ،الذي يت�صرف بالنيابة عن امل�ؤجرين امل�شرتكني) ،و�صدارة ،وامل�صدر.
ر�سوم اخلدمة :تعني جميع التكاليف ،والر�سوم ،وامل�صروفات التي مت تكبدها من قبل مقاول اخلدمة يف �سياق تقدمي اخلدمات �أثناء فرتة اخلدمة.
تاريخ فاتورة م�صروفات اخلدمة :تعني ثالث يوم عمل قبل:
(�أ)تاريخ دفعة الإيجار املنطبقة على فرتة اخلدمة التي مت فيها تكبد م�صروفات اخلدمة �أو دفعها �إلى مقاول اخلدمة.
(ب)يف حالة �إنهاء اتفاقية الإجارة ،تاريخ دفع الإيجار النهائي ذي العالقة.
مقاول اخلدمة� :صدارة ،ب�صفتها مقاول اخلدمة مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة.
فرتة اخلدمة :كل فرتة م�صاحبة لفرتة ا�ستئجار.
مقدم اخلدمة  /مزود اخلدمة :يعني كال من وكيل حملة ال�صكوك ،ومدير الدفعات ،ووكالء �ضمان امل�صدر ،وبنك احل�ساب اخلارجي للم�صدر ،و�أي
مندوب تفوي�ض �صالحيات من قبل وكالء �ضمان امل�صدر ،وفق ًا لوثائق �ضمان امل�صدر ،و�أي �شخ�ص �آخر مت تعيينه من قبل وكيل حملة ال�صكوك وفق ًا لإعالن
الوكالة.
اخلدمات :تعني اخلدمات التي �سيتم القيام بها �أو احل�صول عليها من قبل مقاول اخلدمات مبوجب �شروط و�أحكام اتفاقية وكالة اخلدمة املتعلقة ب�أ�صول
الإجارة ،والتي �سوف ت�شمل تنفيذ املهام التالية:
(�أ)تنفيذ كافة �أعمال ال�صيانة الرئي�سية.
(ب)احل�صول على كافة عقود ووثائق الت�أمني ومتابعة االحتفاظ بها.
(ج)ت�سوية �أي �ضرائب ملكية قد يتم جبايتها.
( :)SGSAاتفاقية توريد غاز املبيعات امل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2012م واملربمة بني �صدارة ،و�أرامكو ال�سعودية لتوريد غاز املبيعات ملجمع �صدارة.
مبلغ ر�أ�س املال :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  58من ن�شرة الإ�صدار هذه.
اتفاقيات رهن احل�ص�ص/الأ�سهم :يعني:
(�أ)اتفاقية رهن ح�ص�ص�/أ�سهم ال�شريك �أرامكو ال�سعودية.
(ب)اتفاقية رهن ح�ص�ص�/أ�سهم ال�شريك/امل�ساهم تابع لداو.
(ج)�أي اتفاقية رهن ح�ص�ص�/أ�سهم لل�شركة العامة.
ال�ضريبة ال�سعودية على ال�شركاء/امل�ساهمني :يعني �أي �ضريبة دخل على ال�شركات� ،أو �ضريبة مقتطعة على الأرباح والزكاة ،يف كل حالة ،فيما يتعلق
بال�شركاء/بامل�ساهمني ح�سبما يتم فر�ضها �أو تخ�صي�صها على �صدارة من قبل احلكومة.
ت�سهيالت ال�شركاء/امل�ساهمني ذات الأولوية :يعني الت�سهيالت االئتمانية التي يتم �إتاحتها ل�صدارة مبوجب �أي اتفاقية ت�سهيل ذي �أولوية للم�ساهم.
ت�سهيل امل�ساهم ذو الأولوية :يعني:
(�أ)وكيل ت�سهيل داو.
(ب)وكيل ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية.
(ج)�أي وكيل �آخر م�سمى كوكيل ت�سهيل م�ساهم ذي �أولوية من قبل وكيل الدائنني ،مبوافقة م�سبقة من �صدارة.
اتفاقيات ت�سهيالت ال�شركاء/امل�ساهمني ذات الأولوية :يعني:
(�أ)�أي اتفاقية ت�سهيل لأرامكو ال�سعودية.
(ب)�أي اتفاقية ت�سهيل لداو.
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(ج)�أي ت�سهيل �إ�ضايف مقدم �أو م�ضمون من قبل �أحدى اجلهات الراعية �أو م�ساهم (�أو �أي �شركة تابعة جلهة راعية �أو �شريك/م�ساهم) طبقا للفقرة
( 2-2الدين ذو الأولوية الإ�ضايف) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .GCTA
دائنو ت�سهيالت ال�شركاء/امل�ساهمني ذات الأولوية :يعني
(�أ)دائني ت�سهيل �أرامكو ال�سعودية (�أو ال�شركات التابعة لكل منهم).
(ب)دائني ت�سهيل داو (�أو ال�شركات التابعة لكل منهم).
(ج)�أي دائن مبوجب �أي ت�سهيل �إ�ضايف مقدم �أو م�ضمون من قبل �إحدى اجلهات الراعية �أو �شريك/م�ساهم (�أو �أي �شركة تابعة جلهة راعية �أو �شريك/
م�ساهم) طبقا التفاقية الأحكام العامة ال�شاملة  GCTAبا�ستثناء احلاالت التي يكون فيها قد مت الدخول يف تلك الت�سهيالت قبل تاريخ اكتمال
امل�شروع ويتمتع مبيزة �ضمانات االكتمال ،كل ب�صفته دائن ذي �أولوية فيما يخت�ص بت�سهيل �شركاء/م�ساهمني ذي �أولوية.
(د)�أي متنازل له �أو منقول له �إلى احلد املن�صو�ص عليه يف املادة ( 1-39ب) (التنازل والنقل من قبل الدائنني ذوي الأولوية) من اتفاقية الأحكام
العامة ال�شاملة (.)GCTA
خدمات ال�شركاء :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  174من ن�شرة الإ�صدار هذه.
ال�شركاء/امل�ساهمون :يعني
(�أ)ال�شركاء/امل�ساهمني الأوليني.
(ب)�شركاء/م�ساهمي التو�سعة (�إن وجدوا) من حني لآخر.
(ج)�أي �شخ�ص �آخر يح�صل على �أو ي�صدر له م�صلحة ملكية يف �صدارة من حني لآخر (ح�سب امل�سموح به مبوجب �شروط املادة ( 27قيود نقل
الأ�سهم)) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (.)GCTA
اتفاقية ال�شركاء :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  199من ن�شرة الإ�صدار هذه.
قر�ض ال�شريك  /امل�ساهم الثانوي :ويعني:
(�أ)�أي قر�ض مت �إتاحته ل�صدارة من قبل �أي �شريك �أو �أي من ال�شركات التابعة له مبوجب اتفاقية القر�ض الثانوي.
(ب)�أي �سلفة مبوجب �أي ت�سهيل �شريك ذي �أولوية يتم �إعادة ت�سميتها كقر�ض �شركاء ثانوي طبقا لأحكام و�شروط اتفاقيات الت�سهيل ذات الأولوية
لل�شركاء واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ( )GCTAواتفاقية الدائنني.
اتفاقية تعهد ال�شركاء :يعني اتفاقية التعهد التي �سيتم الدخول فيها بني ال�شركاء واجلهات الراعية و�صدارة فيما يتعلق بتعهدات كل �شريك واخلا�صة
بامل�شروع.
احل�ص�ص/الأ�سهم :يعني بالن�سبة لل�شريك/للم�ساهم ،ح�ص�ص�/أ�سهم �صدارة اململوكة من قبل ذلك ال�شريك/امل�ساهم يف تاريخ دخوله يف اتفاقيات رهن
احل�ص�ص/الأ�سهم.
مبلغ املقا�سمة  /التقا�سم :ويعني مبلغا معادال ل�صايف الإيرادات قبل االكتمال يف ال�سداد املقدم الإلزامي للدين ذي الأولوية املنطبق.
العجز :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا التعبري يف ال�صفحة  137من ن�شرة الإ�صدار هذه.
كمية العجز :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا التعبري يف ال�صفحة  159من ن�شرة الإ�صدار هذه.
حادثة �إغالق :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا التعبري يف ال�صفحة  159من ن�شرة الإ�صدار هذه.
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي :ويعني �صندوق التنمية ال�صناعية يف اململكة العربية ال�سعودية.
ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي :يعني �إلى احلد الذي ي�شارك فيه �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف متويل امل�شروع ،القرو�ض لأجل
التي يتيحها �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بالريال ال�سعودي مبوجب اتفاقيات ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية.
اتفاقيات ت�سهيل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي :اتفاقيات الت�سهيل املوثقة لل�شروط التي �سيتم بناء عليها �إتاحة ت�سهيالت �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي ل�صدارة.
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م�صالح �ضمان �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي :يعني� ،إلى حد م�شاركة �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف متويل امل�شروع ،ال�ضمان املمنوح من
قبل �صدارة ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،وت�شمل التايل:
(�أ)رهن على الأ�صول الثابتة لدى �صدارة.
(ب) التنازل عن حقوق �صدارة يف ا�ستالم متح�صالت الت�أمني (با�ستثناء املتح�صالت التي تدفع مبا�شرة من م�ؤمن لطرف ثالث له مطاله) و�أي
متح�صالت �إعادة ت�أمني ذات �صلة.
(ج)التنازل من قبيل ال�ضمان عن حقوق حقوق ملكية معينة تتعلق بامل�شروع.
اتفاقية م�صالح �ضمان �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي :يعني� ،إلى حد م�شاركة ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ال�صناعية يف متويل امل�شروع ،االتفاقية
املتعلقة بامل�صلحة ال�ضمانية ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي واملربمة ،من بني الأطراف الأخرى ،بني �صدارة و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
اتفاقية التنازل عن م�صالح �ضمان �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي :يعني� ،إلى حد م�شاركة �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف متويل امل�شروع،
اتفاقية التنازل اخلا�ضعة لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية واملربمة بني �صدارة و ووكيل ال�ضمانات املحلي (نيابة عن الأطراف امل�ؤمنني) والتي مبوجبها
تتنازل �صدارة عن كافة حقوقها احلالية وامل�ستقبلية وم�صلحتها وملكيتها يف بع�ض املتح�صالت املتبقية من تنفيذ امل�صلحة ال�ضمانية ل�صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي ل�صالح الأطراف امل�ضمونة.
تعهد �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي :يعني �إلى حد ( )1م�شاركة �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف متويل امل�شروع ،و(� )2إلى احلد الذي
يتيح فيه للم�شاركني يف التمويل ذوي الأولوية �أي خطاب توقف موقع �أو �سيتم توقيعه من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ووكيل الدائنني و�صدارة.
تاريخ التوقيع :ويعني �أول تاريخ يتم فيه توقيع كل من البنود التالية و(�إذا كان ينطبق) ت�سليمها من قبل جميع املوقعني الأ�صليني عليها:
(�أ)اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.
(ب)اتفاقية الدائنني.
(ج)كل اتفاقية ت�سهيالت �أولية.
�سوكبا :الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
اتفاقية توريد حمفزات حملول املطاط ال�صناعي :اتفاقية توريد حمفزات حملول املطاط ال�صناعي امل�ؤرخة يف � 15سبتمرب 2012م واملربمة بني �صدارة
وداو بخ�صو�ص توريد حملول حمفزات املطاط ال�صناعي �إلى جممع �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لتوريد حملول حمفزات املطاط ال�صناعي :يعني االتفاقية املبا�شرة لتوريد حملول حمفزات املطاط ال�صناعي التي �سيتم الدخول
فيها بني �صدارة و�شركة داو ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة
فيما يتعلق باتفاقية توريد حمفزات حملول املطاط ال�صناعي.
اتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول املطاط ال�صناعي :اتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول املطاط ال�صناعي امل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2012م واملربمة بني
�صدارة وداو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف.
االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول املطاط ال�صناعي :يعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول املطاط ال�صناعي التي �سيتم
الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من
بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول املطاط ال�صناعي.
اتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني عايل الكثافة :اتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني عايل الكثافة امل�ؤرخة يف � 11سبتمرب
2012م واملربمة بني �صدارة وداو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف.
االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني عايل الكثافة :يعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني عايل
الكثافة التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل
ذي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني عايل الكثافة.
اتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني (  :)Cاتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني (  (Cامل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2012م واملربمة
بني �صدارة وداو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف.
4
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االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني (  :(Cيعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني (  )Cالتي �سيتم
الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من
بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني ( .(C
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اتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني (  :)Cاتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني (  (Cامل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2012م واملربمة
بني �صدارة وداو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف.
6

6

االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني (  :(Cيعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني (  (Cالتي �سيتم
الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف و وكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل الأولوية ،من بني
�أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني ( .(C
6

6

6

اتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني (  :)Cاتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني (  (Cامل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2012م واملربمة
بني �صدارة وداو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف.
8

8

االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني (  :(Cيعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني (  (Cالتي �سيتم
الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف و وكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ,الأولوية ،من بني
�أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ت�سويق ونقل منتج حملول البويل ايثيلني ( .(C
8

8

8

االتفاقية املبا�شرة لتوريد حملول حمفزات البويل ايثيلني :يعني االتفاقية املبا�شرة لتوريد حملول حمفزات البويل ايثيلني التي �سيتم الدخول فيها بني
�صدارة و�شركة داو وكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق
باتفاقية توريد حمفزات حملول البويل ايثيلني.
اتفاقية اخلدمات التقنية بعد القبول يف اململكة ملحلول البويل ايثيلني :يعني اتفاقية اخلدمات التقنية بعد القبول يف اململكة ملحلول البويل ايثيلني
امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة وداو العربية ال�سعودية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات التقنية بعد القبول يف اململكة ملحلول البويل ايثيلني :يعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات التقنية بعد القبول يف اململكة
ملحلول البويل ايثيلني التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو و�أرامكو ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل
ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات التقنية بعد القبول يف اململكة ملحلول البويل ايثيلني.
اتفاقية اخلدمات التقنية قبل القبول يف اململكة ملحلول البويل ايثيلني :يعني اتفاقية اخلدمات التقنية قبل القبول يف اململكة ملحلول البويل ايثيلني
امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة وداو العربية ال�سعودية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات التقنية قبل القبول يف اململكة ملحلول البويل ايثيلني :يعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات التقنية قبل القبول يف اململكة
ملحلول البويل ايثيلني التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو و�أرامكو ال�سعودية ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل
ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات التقنية قبل القبول يف اململكة ملحلول البويل ايثيلني.
اتفاقية اخلدمات التقنية بعد القبول خارج اململكة ملحلول البويل ايثيلني :يعني اتفاقية اخلدمات التقنية بعد القبول يف اململكة ملحلول البويل ايثيلني
امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة وداو الأوربية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات التقنية بعد القبول خارج اململكة ملحلول البويل ايثيلني :يعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات التقنية قبل القبول يف اململكة
ملحلول البويل ايثيلني التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو الأوروبية ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو
الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات التقنية قبل القبول خارج اململكة ملحلول البويل ايثيلني.
اتفاقية ترخي�ص التقنية ملحلول البويل ايثيلني :يعني اتفاقية ترخي�ص التقنية ملحلول البويل ايثيلني امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب 2011م واملربمة بني �صدارة
وداو الأوربية فيما يتعلق برتخي�ص تقنية حملول البويل ايثيلني يف جممع �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص التقنية ملحلول البويل ايثيلني :يعني االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص التقنية ملحلول البويل ايثيلني التي �سيتم الدخول فيها
بني �صدارة و�شركة داو الأوروبية ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق
املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ترخي�ص التقنية ملحلول البويل ايثيلني.
�سولفاي :يعني �سولفاي �أ�س �إيه ،وهي �شركة ت�أ�س�ست وتعمل مبوجب �أنظمة مملكة بلجيكا ،وهي طرف يف مذكرة التفاهم اخلا�صة بتطوير م�صنع بريوك�سيد
الهيدروجني ( ،)HPو�سولفاي كيميكالز وال�شركات التابعة بالكامل ل�سولفاي �أ�س �أيه ح�سب مقت�ضى ال�سياق.
�سولفاي كيميكالز :تعني �شركة �سولفاي للكيماويات والبال�ستيك القاب�ضة بي يف ،وهي �شركة منت�سبة ومملوكة بالكامل ل�سولفاي.
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احلقوق املحددة :تعني كل حق من حقوق م�شارك ال�صكوك (�سواء كان مت�صرفا عن نف�سه �أو نيابة عن حملة ال�صكوك ذوي العالقة) مبوجب وثائق التمويل
عدا احلقوق امل�ستثناة.
املكتب املحدد :مكتب �أي كيان ح�سب املحدد يف ق�سم "الأطراف وامل�ست�شارون" من ن�شرة الإ�صدار هذه.
اجلهات الراعية /الرعاة تعني:
(�أ)�أرامكو ال�سعودية.
(ب)داو.
الدفعات املرحلية :يعني فيما يخ�ص:
(�أ)ت�سهيل �شراء :دفعة مرحلية من ت�سهيل �شراء.
(ب)ت�سهيل وكالة :دفعة مرحلية من ت�سهيل وكالة.
(ج)ت�سهيل �إ�ضايف موثق كت�سهيل �إ�سالمي (عدا �أي ت�سهيل �إ�ضايف موثق ًا لل�صكوك) ،دفعة مرحلية �أو ا�ستخدام �آخر ت�سدد �أو �ست�سدد �إلى �صدارة
مبوجب �شروط اتفاقية الت�سهيل الإ�ضايف واملتعلقة بتلك الت�سهيل الإ�ضايف �أو مبلغ تلك الدفعة املرحلية �أو اال�ستخدام (ح�سبما يكون احلال).
فرتة بدء الت�شغيل :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  158من ن�شرة الإ�صدار هذه.
االتفاقية الهند�سية لوحدات تك�سري البخار :يعني االتفاقية الهند�سية لوحدات تك�سري البخار امل�ؤرخة يف  27نوفمرب  2008واملربمة بني �شركة �أرامكو
للخدمات ،وداو الأوربية ،تكنيب ،و�شركة تكنيب الأمريكية �أنكوربوريتد ،واملجددة ب�إحالل املحل من قبل �شركة �أرامكو للخدمات وداو الأوربية �إلى �صدارة.
اتفاقية نقل تقنية وحدات تك�سري البخار  :يعني اتفاقية نقل تقنية وحدات تك�سري البخار امل�ؤرخة يف  27نوفمرب  2008واملربمة بني �شركة �أرامكو
للخدمات ،وداو الأوربية ،وتكنيب ،واملجددة ب�إحالل املحل من قبل �شركة �أرامكو للخدمات وداو الأوربية �إلى �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية وحدات تك�سري البخار  :يعني االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية وحدات تك�سري البخار والتي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة
وتكنيب الإيطالية �أ�س بيه �إيه ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك م�شاركو التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما
يتعلق باتفاقية نقل تقنية وحدات تك�سري البخار.
�إ�شعار الدخول :ويعني �إ�شعارا خطيا من وكيل ال�ضمان �إلى الطرف املقابل يف العقد ب�أنه �أ�صبح خموال للدخول يف الوثيقة ذات ال�صلة.
تاريخ اخلروج :ويعني التاريخ الذي يكون اعتبارا منه �إ�شعار اخلروج نافذا.
�إ�شعار اخلروج :ويعني �إ�شعارا خطيا من وكيل ال�ضمان �إلى الطرف املقابل يف العقد ينهي فيه التزامات املدين لال�ستبدايل مبوجب الوثيقة ذات ال�صلة �أو
االتفاقية املبا�شرة.
دين ثانوي (�أقل مرتبة) :تعني دائن يقدم قر�ض م�ساهم ثانوي ل�صدارة.
دين ثانوي :تعني
(�أ)�أي مديونية م�ستحقة على �صدارة لأي دائن ثانوي ،ودائن ت�سهيل ج�سري حلقوق امللكية� ،أو مقدم دعم ائتماين مقبول.
(ب)�أي مديونية م�ستحقة على مورد اللقيم ،وتعزى �إلى زيادة مبلغ توريد اللقيم.
اتفاقيات القرو�ض الثانوية (الأدنى  /الأقل مرتبة) :يعني اتفاقيات القرو�ض املتعلقة بقرو�ض امل�ساهمني الثانوية (ذات املرتبة الأقل) والتي مت الدخول
فيها بني �صدارة وواحد �أو �أكرث من امل�ساهمني (�أو �أي من ال�شركات املنت�سبة لأي منهم) ذات مرتبة �أدنى من مرتبة حقوق الدائنني ذوي الأولوية مبوجب
اتفاقية الدائنني ،بال�صيغة املتفق عليها.
اتفاقية االكتتاب :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  295من ن�شرة الإ�صدار هذه.
�شركة تابعة :يعني �أي كيان (عدا امل�صدر �أو م�صدر ال�سندات) الذي ي�سيطر عليه �شخ�ص مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو ميلكه مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بن�سبة
تزيد عن  %50من ر�أ�س املال املتمتع بحق الت�صويت �أو �أي حق ملكية مماثل ،وال�سيطرة لهذا الغر�ض تعني �صالحية توجيه �إدارة و�سيا�سات ذلك الكيان �سواء
كان من خالل ملكية ر�أ�س املال املتمتع بحق الت�صويت �أو من خالل التعاقد �أو خالفا لذلك.
الكيان اال�ستبدايل :ويعني �شركة ت�أ�س�ست ك�شركة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب نظام ال�شركات و�أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
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ملتزم بديل :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  272من ن�شرة الإ�صدار هذه .
ال�صكوك :يعني ال�صكوك ال�صادرة يف �أو قريبا من تاريخ الإقفال وفقا لوثائق م�صدر ال�صكوك.
�أ�صول ال�صكوك :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  3من ن�شرة الإ�صدار هذه .
م�سائل املوافقة على ال�صكوك :يعني كل واحد من الأمور التالية يف كل حالة� ،إذا انطبقت على حق معني:
(�أ)تغيري على �أي من امل�سائل الواردة يف تعريف "قرار املجموعة بالإجماع" (كما هو حمددة يف اتفاقية الدائنني املربمة يف تاريخ التوقيع الأول).
(ب)�أي تعديل على الفقرة ( 1-24التعهدات ال�سلبية) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ،الفقرة �( 3-22شروط التوزيع) من اتفاقية احل�سابات �أو
الفقرة ( 2ال�ضمان والتعوي�ض) و ( 5الدفعات) من �أي �ضمان اكتمال.
(ج)�أي تعديل على �أولويات الدفع املحددة يف اتفاقية احل�سابات �أو �أولويات الدفع بعد التنفيذ املحددة يف البند �0 2-13أولويات الدفع بعد التنفيذ)
من اتفاقية الدائنني.
(د)�أي تعديل على �أحكام اتفاقية الدائنني الذي ي�ؤثر على:
()1حق امل�صدر (كم�شارك �صكوك يت�صرف با�سم وكيل حملة ال�صكوك ونيابة عن حملة ال�صكوك) يف الت�صويت كمجموعة دائنني ذوي �أولوية
ذات �أولوية على قرار الدائنني والتي يحق فيها ملجموعة الدائنني ذات الأولوية الت�صويت عليها كتاريخ توقيع �أويل.
()2الإجراءات التنفيذية ،وت�شمل دون ح�صر ،التعريفات التالية" :القرارات الإدارية"�" ،إجراءت التنفيذ"�" ،إجراءات تنفيذ ال�ضمان"" ،ن�سبة
البدء"" ،قرار الأغلبية"�" ،أغلبية الدائنني ذوو الأولوية " ،قرار الأغلبية امل�ؤهلة"�" ،أغلبية الدائنون ذوو الأولوية امل�ؤهلون" "االلتزامات
امل�ضمونة"" ،الأطراف امل�ضمونة"" ،جمموعة الدائنني ذوو الأولوية"" ،الدائنون ذوو الأولوية" ،و"�إجمايل امل�شاركني ذوي الأولوية ذوي
العالقة" مبلغ امل�شاركة" ،و"القرارات اجلماعية بالإجماع " .
()3حقوق �صنع القرار للدائنني الذي يفيد ت�سهيل ال�صكوك الأويل مبا فيها تعريف "القرار الأ�سا�سي" و"احلقوق امل�ستثناة" (كما هي معرفة يف
اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة" ،احلق املحدد".
()4ا�ستخدام متح�صالت ال�ضمان ومتح�صالت �ضمانات االكتمال.
()5املرتبة الأدنى للدين كما هي مو�ضحة يف البند ( 17الدين الأدنى مرتبة) من اتفاقية الدائنني.
على �أنه ال يعترب من م�سائل املوافقة على ال�صكوك �أي مما يلي:
(�أ)�أي تعديل �أو تغيري يرتتب عليه ( )1و�ضع مو ّرد اللقيم يف مو�ضع دائن ثانوي بالن�سبة للدائنني ذوي الأولوية وذلك فيما يخ�ص متح�صالت
تنفيذ �أي �ضمان (�أو ا�ستبعاد مو ّرد اللقيم من ا�ستالم منفعة �أي متح�صالت مماذكر) �أو ( )2و�ضع الدائنني ذوي الأولوية يف مو�ضع دائنني
ثانويني بالن�سبة �إلى مو ّرد اللقيم وذلك فيما يخ�ص متح�صالت تنفيذ �أي �ضمان مت �إن�شا�ؤه وفق ًا لوثائق ال�ضمان املحلي.
(ب)�أي تعديل �أو تغيري ال ي�ؤثر �سلب ًا على حقوق حملة ال�صكوك وال يتوقع ب�صورة معقولة �أن ي�ؤثر علي تلك احلقوق على النحو املذكور.
و�أي تعديل �أو تغيري بخالف ذلك ف�إنه ي ّعد من م�سائل املوافقة على ال�صكوك.
�شهادة �أمور املوافقة والتعهدات املتعلقة بال�صكوك :تعني ال�شهادة التي تقدمها �صدارة وامل�صدر لوكيل حملة ال�صكوك ،واملو�ضحة �صيغتها يف امللحق 1
(�شهادة �أمور املوافقة والتعهدات املتعلقة بال�صكوك) .من اتفاقية تعهدات ف�صل �إقفال ال�صكوك.
وثائق ال�صكوك تعني:
(�أ) �إعالن الوكالة.
(ب) اتفاقية �إدارة الدفعات.
(ج) تعهد التكاليف .
(د) اتفاقية الإجارة.
(ه) اتفاقية امل�شاركة.
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(و) اتفاقية ال�شراء.
(ز) اتفاق تعهد ف�صل � -إقفال ال�صكوك.
(ح) اتفاقة وكالة اخلدمة.
(ط) فيما يتعلق بامل�صدر فقط ،وثائق �ضمان امل�صرد وال�صكوك.
حادثة تق�صري � /إخالل متعلقة بال�صكوك ،تعني يف حالة ال�صكوك� ،أحداث الظروف املحددة (�أ) كما ورد يف الفقرة �( 8أحداث التق�صري/الإخالل
املتعلقة بال�صكوك)من �إعالن الوكالة ،ويف حالة �أي �صكوك �أخرى الأحداث �أو الظروف املحددة على هذا الأ�سا�س يف �إعالن الوكالة ذي ال�صلة.
ت�سهيل ال�صكوك :يعني الأموال املتاحة ل�صدارة من قبل امل�شارك يف ال�صكوك مبوجب اتفاقية ت�سهيل ال�صكوك ووثائق م�صدر ال�صكوك.
�سلفة ت�سهيل ال�صكوك :يعني ال�سلفة الوحيدة ،باملبلغ املتفق عليه بني امل�شارك يف ال�صكوك و�صدارة قبل �إ�صدار ال�صكوك ،ل�صدارة من قبل امل�شارك يف
ال�صكوك مبوجب اتفاقية ال�صكوك على �شكل امل�ساهمة االبتدائية مبوجب اتفاقية امل�شاركة� ،أو مبلغ تلك ال�سلفة ح�سبما يقت�ضي ال�سياق.
وثائق ت�سهيل ال�صكوك :يعني:
(�أ)اتفاقية امل�شاركة.
(ب)اتفاقية الإجارة.
(ج)اتفاقية ال�شراء.
(د)اتفاقية وكالة اخلدمة.
(هـ)قبل تاريخ التوقيع الثاين اتفاقية تعهد الف�صل – الإقفال اخلا�ص بال�صكوك.
(و)كل �سند لأمر متعلق بال�صكوك .
(ز)تعهد التكاليف.
(ح)�أي وثائق �أخرى متت ت�سميتها كذلك من قبل امل�شارك يف ال�صكوك ووكيل الدائنني و�صدارة.
تاريخ اال�ستحقاق النهائي لل�صكوك :بعني  15دي�سمرب 2028م.
اتفاقية بنك ح�ساب م�صدر ال�صكوك :يعني اتفاقية احل�ساب امل�صريف (�إن وجدت) املتعلقة بت�سهيل ال�صكوك والتي مبوجبها يتم فتح �أي ح�ساب مل�صدر
ال�صكوك.
وثائق م�صدر ال�صكوك :يعني:
(�أ)اتفاقية �إدارة الدفعات.
(ب)�إعالن الوكالة.
(ج)وثائق �ضمان امل�صدر.
(د)اتفاقية االكتتاب.
(هـ)ال�صكوك.
(و)تعهد التكاليف.
(ز)اتفاقية الت�سجيل.
(ح)�أي وثائق متت ت�سميته كذلك من قبل امل�صدر ووكيل الدائنني و�صدارة.
�ضمان م�صدر ال�صكوك يعني �أي �ضمان يتم �إبرامه بعد الإقفال املايل الثاين فيما يتعلق بالتزامات م�صدر ال�صكوك مبوجب وثائق ت�سهيل ال�صكوك املطبقة
(غري وثائق ت�سهيالت ال�صكوك الأولية) ومت منحها من قبل �صدارة ب�صفتها �ضامنا وفقا للأحكام وثائق ت�سهيالت ال�صكوك.
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هام�ش ال�صكوك :يعني "الهام�ش" كما هو معرف يف ال�شروط.
منوذج طلب امل�ستثمر :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  295من ن�شرة الإ�صدار هذه.
امل�شارك يف ال�صكوك :ح�سب املعني املن�سوب مل�صطلح "امل�صدر".

ال�سند لأمر العائد لل�صكوك  /املتعلق بال�صكوك :ويعني كل �سند لأمر يتم �إ�صداره من قبل �صدارة بناء على املادة ( 15ال�سندات لأمر) من اتفاقية
الأحكام العامة ال�شاملة ()GCTAفيما يتعلق بت�سهيالت ال�صكوك.
اتفاقية التعهد بف�صل – �إقفال ال�صكوك :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  56من ن�شرة الإ�صدار هذه.
وثائق �صفقة ال�صكوك :وثائق م�صدر ال�صكوك ووثائق ت�سهيل ال�صكوك.
الدائن التكميلي :ويعني �شخ�صا يقدم دينا تكميليا ل�صدارة (مبا يف ذلك �أي جهة راعية �أو م�ساهم �أو ال�شركات املنت�سبة لأي منهم التي تقدم ذلك الدين
التكميلي).
الدين التكميلي :يعني �أي دين تكميلي تتكبده �صدارة يف �أي وقت من دائن مقبول قبل تاريخ مرور �سنتني بعد تاريخ اكتمال امل�شروع.
وثائق الدين التكميلي :يعني:
(�أ)�أي اتفاقية ت�سهيالت �أو وثيقة توثق �شروط �أي دين تكميلي.
(ب) �أي اتفاقية �أخرى �أو وثيقة مت الدخول فيها فيما يتعلق بتكبد دين تكميلي.
ويف كل حالة ،متت ت�سميته كوثيقة دين تكميلي من قبل وكيل الدائنني ،مع املوافقة اخلطية امل�سبقة ل�صدارة.
حادث �إخالل تكميلي :يعني �أي حادثة �أو ظرف مت حتديده يف املادة ( 8حوادث الإخالل التكميلية) من اتفاقية الأحكام العامة التكميلية.
حادثة تق�صري (�إخالل) �أ�سا�سية �إ�ضافية :تعني كل حادثة �أو ظرف حمدد يف:
(�أ) البند ( 1-8التحريف) من اتفاقية الأحكام العامة التكميلية ،ولكن فقط فيما يتعلق بالتحريف فيما يتعلق باالقرار املقدم يف البند ( 19-3الدفعات
املحظورة) من اتفاقية الأحكام العامة التكميلية.
(ب) بند ( 4-8التزامات �أخرى) من اتفاقية الأحكام العامة التكميلية ،فقط �إلى احلد الناجم عن ف�شل �صدارة يف االلتزام بال�شرط ( 1-6البناء
والت�شغيل وال�صيانة) من اتفاقية الأحكام العامة التكميلية �شريطة عدم حدوث حادثة تق�صري �أ�سا�سية �إ�ضافية �إذا:
()1كان هذا الف�شل قابال للعالج وال ميكن عالجه خالل فرتة العالج املحددة بت�سعني ( )90يوما واملن�صو�ص عليها يف البند ( 4-8ب) (التزامات
�أخرى) من اتفاقية الأحكام العامة التكميلية ،ولكن يتوقع ب�شكل معقول معاجلتها خالل فرتة معقولة بعد ذلك.
()2خالل فرتة العالج املحددة بت�سعني ( )90يوما� ،إذا قامت �صدارة (مت�صرفة بح�سن نية) بتزويد وكيل الدائنني بخطة مكتوبة تو�ضح تفا�صيل
التدابري املقرتحة ملعاجلة هذا الف�شل والإطار الزمني املقرتح الذي �سيتم خالله حتقيق كل واحد من هذه التدابري واخلطوات الفعالة املتخذه
لتنفيذ تلك اخلطة.
دفعة الإيجار  /الأجرة التكميلية :يعني ،بالن�سبة ملدة �إجارة (خالفا ملدة الإجارة الأولى) ،مبلغا يعادل مبلغ ر�سوم اخلدمات املنطبق على مدة الإجارة
ال�سابقة.
املرافق امل�ساندة :يعني مرافق خطوط الأنابيب ،مرافق معاجلة املنتجات مرافق اخلدمات العامة.
ال�شركاء امل�ساندون :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  171من ن�شرة الإ�صدار هذه.
تاريخ التحويل التلقائي ( :)Sweep Dateويعني �إما �أول يوم عمل بعد تاريخ اكتمال امل�شروع �أو اطالع �صدارة ب�أنه قد مت دفع تكاليف امل�شروع بالكامل،
�أيهما يقع �أوال.
عيوب النظام :ح�سب املعني املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  179من ن�شرة الإ�صدار هذه .
تداول :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف �صفحة (الغالف) من ن�شرة الإ�صدار هذه.
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تاريخ االكتمال امل�ستهدف :ويعني  15يونيو �أو  15دب�سمرب (ح�سبما ينطبق) الذي يقع مبا�شرة قبل تاريخ �أول �سداد ،على �أنه �إذا مل يكن ذلك اليوم يوم
عمل ،ف�سوف يقع تاريخ االكتمال النهائي يف اليوم التايل الذي يكون يوم عمل من نف�س ال�شهر التقوميي (يف حال وجوده) �أو يوم العمل ال�سبلق (يف حال
عدم وجوده).
ال�ضريبة :يعني:
(�أ)كافة ال�ضرائب امل�ستحقة ب�ش�أن الإيرادات ،الأرباح الر�أ�س مالية ،املبالغ املقبو�ضة القائمة ،الأرباح غري املتوقعة ،والف�صل واملمتلكات والإنتاج وح�سب
قيمة ال�صفقة ،املبيعات ،اال�ستخدام ،التحويل ،نقل امللكية ،الطابع ،الت�سجيل ،الرتخي�ص ،ال�ضريبة غري املبا�شرة� ،صايف قيمة امللكية ،االمتياز،
ر�أ�س املال ،التوظيف ،االقتطاع ،ا�شرتاكات الت�أمينات االجتماعية ،الزكاة ،و�أنواع ال�ضريبة الأخرى ،والر�سوم والأجور الأخرى ،بغ�ض النظر عن
تقييمها ،مع �أي فوائد �أو �إ�ضافات �أو غرامات تتعلق بها ،يتم فر�ضها من قبل �أي هيئة �ضريبية.
(ب)�أي التزامات بدفع �أي مبلغ من النوع املو�ضح يف الفقرة (�أ) �أعاله ،عن الع�ضوية احلالية �أو املا�ضية يف �أية جمموعة منظمة �أو جممعة �أو موحدة �أو
من الإدراج �أو وجوب الإدراج يف �أي ك�شوف �ضريبية تتعلق بذلك.
ائتمان �ضريبي :يعني �أي رد لأموال� ،أو ائتمان �ضد� ،أو �إعفاء� ،أو ا�ستقطاع �أو �إر�سال لـ�ضريبة� ،أو �سداد �أي �ضريبة.
االقتطاع ال�ضريبي :يعني بالن�سبة ل�ضمانات االكتمال ،ح�سما �أو اقتطاعا ل�صالح �أو على ح�ساب ال�ضريبة من �أي دفعة مبوجب �ضمانات االكتمال.
حدث متعلق بال�ضريبة :ح�سب املعني املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  63من ن�شرة الإ�صدار هذه.
دفعة �ضريبية :يعني يف حالة ( )1دائن ذي �أولوية لي�س دائن ًا معني ًا ،دفعة تقوم بها �صدارة لدائن ذي �أولوية .و( )2دائن معني ،دفعة تقوم بها �صدارة
للدائن املعني.
تاريخ الإنهاء ال�ضريبي :ح�سب املعني املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  63من ن�شرة الإ�صدار هذه.
( :)TDAالتولوين ثنائي الأمني.:
( :)TDIالتولوين الثنائي االيزو�سيانات.:
اال�ست�شاري الفني والبيئي :نيك�سانت ملتد� ،أو �أي �شركة ا�ست�شارات فنية وبيئية بديلة.
التقرير الفني :تقرير من �إعداد امل�ست�شار الفني والبيئي ي�ستعر�ض من خالله اجلوانب الفنية يف امل�شروع.
تكنيب ( :)Technipتكنيب �إيطاليت �أ�س بي �أيه.
( :)Technip TTAاتفاقية نقل التقنية امل�ؤرخة يف  26نوفمرب 2008م ،املربمة بني نيك�سانت ،وداو الأوروبية القاب�ضة ،و�شركة �أرامكو للخدمات.
قرو�ض امل�ساهمني امل�ؤقتة :ح�سب املعني املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  208من ن�شرة الإ�صدار هذه.
اتفاقية �إجارة املحطة :يعني:
(�أ)اتفاقية �إجارة الأر�ض والتي من املحتمل �إبرامها بني الهيئة امللكية للجبيل وينبع و�صدارة وتو�ضح الأحكام وال�شروط التي حتكم ا�ستئجار العقار يف
ميناء امللك فهد ال�صناعي حيث تقع مرافق امليناء ال�صناعي للم�شروع.
(ب)اتفاقية �إجارة الأر�ض والتي من املحتمل �إبرامها بني امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ و�صدارة وتو�ضح الأحكام وال�شروط التي حتكم ا�ستئجار العقار يف
ميناء اجلبيل التجاري حيث تقع مرافق امليناء التجاري للم�شروع.
تاريخ الإنهاء :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط ( 1-8الإنهاء املجدول).
مبلغ التوزيع عند االنتهاء /مبلغ توزيع الإنهاء/مبلغ التوزيع النهائي :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط ( 1-8الإنهاء املجدول).
احلوادث (الوقائع) (الأحداث) املوجبة للإنهاء :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط ( 12الأحداث املوجبة للإنهاء ).
( :)TEUوحدة ت�ساوي ع�شرين قدم (مقيا�س ي�ستخدم ل�سعة حاويات النقل).
اتفاقية توريد لقيم التولوين ( : )TFSAاتفاقية توريد لقيم التولوين امل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2012م ،املربمة بني �صدارة و�أرامكو ال�سعودية من �أجل توريد
لقيم التولوين �إلى جممع �صدارة.
اململكة �أو ال�سعودية :يعني اململكة العربية ال�سعودية.
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طرف ثالث /طرف �آخر :ح�سب املعني املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  56من ن�شرة الإ�صدار هذه.
دين �إ�ضايف من طرف ثالث :ويعني �أي دين م�صروفات ر�أ�س مالية �إ�ضايف يتم احل�صول عليه متزامن ًا معه واملقدم من �أطراف خالف الرعاة �أو امل�ساهمني
�أو ال�شركات املنت�سبة لأي منهم.
اتفاقيات توريد املحفزات مع طرف ثالث :يعني االتفاقية مع طرف ثالث لتوريد حمفزات مع ( )S&Wواالتفاقية مع طرف ثالث لتوريد املحفزات مع
(.)Formox
اتفاقية توريد املحفزات مع طرف ثالث ( :)Formoxيعني اتفاقية توريد املحفزات والتي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و فورموك�س �إيه .بي.
اتفاقية توريد املحفزات مع طرف ثالث ( :)S&Wيعني اتفاقية توريد املحفزات والتي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شو .Shaw
اتفاقيات الأطراف الثالثة املبا�شرة لتوريد املحفزات :يعني اتفاقية الطرف الثالث املبا�شرة لتوريد املحفزات مع ( )S&Wواتفاقية الطرف الثالث
املبا�شرة لتوريد املحفزات مع (.)Formox
االتفاقيات املبا�شرة مع طرف ثالث لتوريد املحفزات ( :)Formoxيعني االتفاقية املبا�شرة لتوريد املحفزات والتي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة
وفورموك�س �إيه بي و وكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق
باتفاقية توريد املحفزات مع طرف ثالث (فورموك�س).
االتفاقية املبا�شرة لتوريد املحفزات مع طرف ثالث ( :)S&Wيعني االتفاقية املبا�شرة لتوريد املحفزات والتي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�ستون
وويب�سرت العاملية و وكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق
باتفاقية توريد املحفزات مع طرف ثالث (.)S&W
اتفاقيات الرتخي�ص الهند�سية مع الأطراف الثالثة:

(�أ)االتفاقية الهند�سية للتحليل الكهربائي حلم�ض الهيدروكلوريك.
(ب)االتفاقية الهند�سية لإنتاج حم�ض النرتيك .
(ج)االتفاقية الهند�سية لثنائي النيرتوتولوين.
(د)االتفاقية الهند�سية �أحادي النيرتوبنزين.
(هـ)االتفاقية الهند�سية للفورمالني.
(و)االتفاقية الهند�سية لعمليات التقطري اال�ستخراجية (. )GT BTX
(ز)االتفاقية الهند�سية للأنيلني.
(ح)االتفاقية الهند�سية هدرجة البنزين احلراري واملواد املعادة الت�شكيل.
(ط)االتفاقية الهند�سية لوحدات تك�سري البخار.
اال�ستثمارات يف حقوق امللكية للأطراف الثالثة :يعني متويل اال�ستثمارات احلقوق امللكية يف كل من:
(�أ)م�شروع البيوتانول.
(ب)م�شروع بريوك�سيد الهيدروجني.
ت�أمني �ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري :ويعني وثائق الت�أمني املتعلقة بامل�س�ؤولية جتاه الغري خالل مرحلة البناء ح�سبما تتم الإ�شارة �إليه ب�أكرث من التحديد يف
وثائق التمويل.
م�شاريع الأطراف الثالثة :يعني م�شروع البيوتانول ،وم�شروع بريوك�سيد الهيدروجني ،وم�شاريع الغاز ال�صناعي
املوردون من الأطراف االثالثة :يعني:
(�أ)�شركة بيوتانول (بيوتانولكو).
(ب)�شركة بريوك�سيد الهيدروجني (هيدروجني بريوك�سيدكو).
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(ج)�شركات �آي جي (�آي جيكوز) (.)IGCos
اتفاقيات نقل التقنية مع الأطراف الثالثة:

(�أ)اتفاقية نقل تقنية التحليل الكهربائي حلم�ض الهيدروكلوريكح.
(ب)اتفاقية نقل تقنية �إنتاج حم�ض النرتيك .
(ج)اتفاقية نقل تقنية لثنائي النيرتوتولوين.
(د)اتفاقية نقل تقنية �أحادي النيرتوبنزين.
(هـ)اتفاقية نقل تقنية الفورمالني.
(و)اتفاقية نقل تقنية عمليات التقطري الإ�ستخراجية (.)GT BTX
(ز)اتفاقية نقل تقنية الأنيلينح.
(ح)اتفاقية نقل تقنية هدرجة البنزين احلراري واملواد املعادة الت�شكيل.
(ط)اتفاقية نقل تقنية وحدات تك�سري البخار.
االتفاقيات املبا�شرة لنقل التقنية مع الأطراف الثالثة:

(�أ)االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية التحليل الكهربائي حلم�ض الهيدروكلوريك.
(ب)االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية �إنتاج حم�ض النرتيك .
(ج)االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية الدينيرتوتولوين.
(د)االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية �أحادي النيرتوبنزينح.
(هـ)االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية الفورمالني.
(و)االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية عمليات التقطري الإ�ستخراجية (.)GT BT
(ز)االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية الأنيلني.
(ح)االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية هدرجة البنزين احلراري واملواد املعادة الت�شكيل.
(ط)االتفاقية املبا�شرة لنقل تقنية وحدات تك�سري البخار.
( :)ThyssenKrupp TTAاتفاقية نقل التقنية امل�ؤرخة يف � 23سبتمرب 2008م املربمة بني تاي�سن كرب �أودي ،وداو الأوروبية القاب�ضة ،و�شركة �أرامكو
�أوفر�سيز بي يف.
(:)ThyssenKrupp Uhde

تعني �شركة تاي�سن كرب �أودي (.)ThyssenKrupp Uhde GmbH

اتفاقية الإ�سناد والت�صنيع :يعني االتفاقية التي حتكم التزامات اجلهات الراعية للبيتانول بتوريد الربوبيلني �إلى م�صنع البيوتانول واحلقوق املقابلة لكل
طراف راع من الأطراف الراعية مل�صنع البيوتانول يف ال�شراء امل�ستقبلي ملنتجات البيوتانول من م�صنع البيوتانول .وهذه هي االتفاقية التي حت�صل مبوجبها
�صدارة على احتياجاتها من البيوتانول.
الدفعة ال�شهرية  -الطبقة  :1ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  204من ن�شرة الإ�صدار هذه.
الدفعة ال�شهرية  -الطبقة  :2ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  204من ن�شرة الإ�صدار هذه.
الدفعة ال�شهرية  -الطبقة  :3ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  204من ن�شرة الإ�صدار هذه.
االتفاقية املبا�شرة الإ�سناد والت�صنيع :تعني االتفاقية املبا�شرة لإ�سناد وت�صنيع البيوتانول التي �سيتم �إبرامها بني �صدارة و�شركة البيتانول ووكيل ال�ضمان
املعني والتي مبوجبها �سيمتلك م�شاركو التمويل ذوي الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية توريد وت�صنيع البيوتانول
املبا�شرة.
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اتفاقية اخلدمات التقنية بعد القبول يف اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات :يعني اتفاقية اخلدمات التقنية بعد
القبول يف اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب  2011واملربمة بني �صدارة وداو ال�سعودية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات التقنية بعد القبول يف للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات :يعني االتفاقية املبا�شرة للخدمات
التقنية بعد القبول يف اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية ووكيل ال�ضمان
املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات التقنية بعد
القبول يف للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات .
اتفاقية اخلدمات التقنية قبل القبول يف اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات :يعني اتفاقية اخلدمات التقنية قبل
القبول يف اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب  2011واملربمة بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات التقنية قبل القبول يف اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات يعني االتفاقية املبا�شرة
للخدمات التقنية قبل القبول يف اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية
ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات
التقنية قبل القبول يف اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات.
اتفاقية اخلدمات التقنية بعد القبول خارج اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات :يعني اتفاقية اخلدمات التقنية بعد
القبول خارج اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب  2011واملربمة بني �صدارة و�شركة داو الأوربية.
االتفاقية املبا�شرة للخدمات التقنية بعد القبول خارج اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات :يعني االتفاقية املبا�شرة
للخدمات التقنية بعد القبول خارج اململكة للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو الأوربية
ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات
التقنية بعد القبول خارج للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات.
اتفاقية ترخي�ص التقنية للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات  :يعني اتفاقية الرتخي�ص التقني للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين
الثنائي االيزو�سيانات امل�ؤرخة يف  8دي�سمرب  2011واملربمة بني �صدارة و�شركة داو الأوربية فيما يخ�ص ترخي�ص تقنية تولوين ديامني  /تولني دي ايزو�سيانات
ملجمع �صدارة.
االتفاقية املبا�شرة لرتخي�ص التقنية لتولوين للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات  :يعني االتفاقية املبا�شرة للرتخي�ص للتولوين
ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة  DEHووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف
التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية الرتخي�ص للتولوين ثنائي الأمني  /التولوين الثنائي االيزو�سيانات .
اتفاقية ت�سويق ونقل منتج التولوين الثنائي االيزو�سيانات :يعني اتفاقية ت�سويق ونقل منتج التولوين التولوين الثنائي االيزو�سيانات امل�ؤرخة يف 11
�سبتمرب 2012م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف.
االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج التولوين الثنائي االيزو�سيانات :يعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج التولوين الثنائي االيزو�سيانات التي
�سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية،
من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ت�سويق ونقل منتج التولوين الثنائي االيزو�سيانات.
لقيم التولوين :لقيم التولوين املورد من قبل �أرامكو ال�سعودية �إلى �صدارة مبوجب اتفاقية توريد لقيم التولوين.
اتفاقية ت�سويق ونقل منتج التولوين :يعني اتفاقية ت�سويق ونقل منتج التولوين امل�ؤرخة يف � 11سبتمرب 2012م واملربمة بني �صدارة و�شركة داو ال�سعودية
لت�سويق املنتجات بي يف.
االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج التولوين :يعني االتفاقية املبا�شرة لت�سويق ونقل منتج التولوين التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة و�شركة داو
ال�سعودية لت�سويق املنتجات بي يف ووكيل ال�ضمان املعني والتي مبوجبها �سيمتلك امل�شاركون يف التمويل ذوو الأولوية ،من بني �أ�شياء �أخرى ،بع�ض احلقوق
املبا�شرة فيما يتعلق باتفاقية ت�سويق ونقل منتج التولوين.
االلتزامات الإجمالية :يعني ،يف �أي وقت ،جمموع االلتزامات.
حادث اخل�سارة الكلية :يعني بالن�سبة للبنود التالية:
(�أ)�أ�صول ت�سهيل ال�شراء :ح�صول "خ�سارة كلية" ح�سب تعريف ذلك امل�صطلح يف اتفاقية الإجارة لت�سهيل ال�شراء بالدوالر �أو اتفاقية الإجارة لت�سهيل
ال�شراء بالريال (ح�سبما يكون احلال).

415

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

(ب)�أ�صول ت�سهيل الوكالة :ح�صول "خ�سارة كبرية" ح�سب تعريف ذلك امل�صطلح يف اتفاقية وكالة خدمات ت�سهيل الوكالة.
(ج)�أي �أ�صول ت�سهيل �صكوك :وقوع "حادثة خ�سارة كلية" ح�سب تعريف ذلك امل�صطلح يف اتفاقية الإجارة.
(د)�أ�صول الت�سهيالت الإ�سالمية امل�ستخدمة ك�أ�سا�س لرتتيبات الإيجار (�أو الإجارة) ذات ال�صلة املتوافقة مع ال�شريعة مبوجب �أي ت�سهيالت �إ�ضافية
(خالفا لت�سهيالت ال�صكوك) واملوثقة كت�سهيالت �إ�سالمية :وقوع "حادثة خ�سارة كلية" (�أو �أي م�صطلح مماثل) ح�سب تعريف ذلك امل�صطلح يف
اتفاقية الت�سهيل الإ�ضايف ذات ال�صلة.
مبلغ عجز اخل�سارة الكلية :ويعني بالن�سبة للبنود التالية:
(�أ)�أي ت�سهيل �شراء " :مبلغ الإنهاء للخ�سارة الكلية " ،يف كل حالة ،ح�سب التعريف الوارد يف اتفاقية وكالة خدمة ت�سهيل ال�شراء بالدوالر �أو اتفاقية
وكالة خدمة ت�سهيل ال�شراء بالريال (ح�سبما يكون احلال) الواجبة الدفع طبقا التفاقية وكالة خدمة ت�سهيل ال�شراء بالدوالر واتفاقية وكالة خدمة
ت�سهيل ال�شراء بالريال.
(ب)ت�سهيل وكالة" :مبلغ الإنهاء للخ�سارة كبرية " ،ح�سب التعريف الوارد يف اتفاقية وكالة خدمة ت�سهيل الوكالة الواجبة الدفع طبقا التفاقية وكالة
خدمة ت�سهيل الوكالة.
()1ت�سهيل ال�صكوك :مبلغ الإنهاء املو�صوف كذلك والواجب الدفع للم�صدر (ب�أي �صفة) بعد حادثة خ�سارة كلية مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة
�أو اتفاقية الإجارة (ح�سبما يكون احلال) من �أجل تعوي�ض امل�صدر عن الفرق بني املبلغ امل�ستلم من قبله كمتح�صالت ت�أمني �إثر حادثة مما
ذكر،واملبلغ الالزم ل�ضمان �أن يتم تعوي�ض امل�صدر عن كافة املبالغ القائمة مبوجب ت�سهيل ال�صكوك ح�سب وثائق التمويل.
(�)2أي ت�سهيل �إ�ضايف موثقة كت�سهيل �إ�سالمي (ي�ستخدم �أحد �أ�ساليب التمويل املتوافقة مع ال�شريعة مثل اال�ست�صناع� ،أو الإجارة� ،أو هيكل وكالة
الإجارة) دفعة الإنهاء املو�صوفة كذلك والواجبة الدفع من �أجل تعوي�ض كل م�شارك �صكوك �إ�ضايف للفرق بني:
(ج)املبلغ امل�ستلم من قبله كمتح�صالت ت�أمني �إثر حادثة مما ذكر.
(د)واملبلغ الالزم ل�ضمان �أن يتم تعوي�ضه عن كافة املبالغ القائمة مبوجب الت�سهيالت الإ�ضافية ذات ال�صلة،
والتي متاثل يف اجلوهر لواحدة �أو �أكرث من الدفعات امل�شار لها يف الفقرة (�أ) �أو (ب) �أعاله� ،أو املعتادة خالف ًا لذلك بالن�سبة لرتتيبات التمويل املتوافقة مع
ال�شريعة.
�إجمايل امل�شاركات ذات الأولوية ذات العالقة :تعني يف �أي وقت جمموع مبالغ امل�شاركة ملجموعات الدائنني ذوي الأولوية ه�ؤالء املطلوبة من خالل �أحكام
اتفاقية الدائنني للم�شاركة يف القرار ذي العالقة.
ح�ساب ال�صفقة :ح�سب املعني املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�شرط �( 1-4أ�صول ال�صكوك).
وثائق ال�صفقة :يعني وثائق التمويل ووثائق امل�شروع.
مقدم خدمة اتفاقية خدمات التقنية :ح�سب املعني املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  182من ن�شرة الإ�صدارة هذه.
اخلدمات ( :)TSAح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  182من ن�شرة الإ�صدار هذه.
( :)TSAsح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  181من ن�شرة الإ�صدار هذه.
( :)TTAsاتفاقية نقل التقنية مع ا�سبانوال ،اتفاقية نقل التقنية مع فورماك�س ،اتفاقية نقل التقنية مع ( ،)GTCاتفاقية نقل التقنية مع جوزيف مي�س�سز،
اتفاقية نقل التقنية مع ( ،)KBRاتفاقية نقل التقنية مع نورام ،اتفاقية نقل التقنية مع ( ،)S&Wاتفاقية نقل التقنية مع تكنيب ،واتفاقية نقل التقنية مع
تاي�سن كرب.
قرار املجموعة بالإجماع :يعني قرارا (يتم اتخاذ كل واحد منها وفقا للبند ( 6-6قرارات املجموعة بالإجماع) من اتفاقية الدائنني):
(�أ)لتعديل وثائق التمويل بطريقة لها ت�أثري يف التغيري:
(�)1أي تاريخ جمدول (�أو نهائي) لدفع �أي مبلغ �أ�صلي لأي دين ذي �أولوية بخالف ما كان بالت�أجيل فيما يتعلق بالت�سهيل امل�ؤجل الذي يتم وفقا
لوثائق التمويل.
()2طريقة احل�ساب� ،أو معدل� ،أو عمولة �أو عالوة �أو تغيري طريقة احل�ساب� ،أو تغيري املبلغ� ،أو �أي ر�سوم �أو عمولة (با�ستثناء ما كان يتعلق ب�أي
�سداد ملبلغ �أ�صلي �أو دفع لعمولة �أو عالوات) �أو �أي مبلغ �آخر واجب الدفع لأي دائن ذي �أولوية مبوجب �أي وثيقة متويل ،يف كل حالة� ،إلى احلد
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الذي ينتج عنه زيادة من املبلغ ذي العالقة.
()3عملة �أي دفعة للمبلغ الأ�صلي� ،أو العمولة �أو العالوات �أو �أي ر�سوم �أخرى �أو مبلغ �آخر م�ستحقة الدفع لأي دائن ذي �أولوية مبوجب �أي وثيقة
متويل.
()4العملة التي مت فيها تقدمي ال�سلف.
(�)5أي �شرط من ال�شروط (با�ستثناء ما كان ذو طبيعية غري املادية وعلى النحو املتوخى يف الفقرة (ه) ( )3من تعريف قرار الأغلبية امل�ؤهلة)
املن�صو�ص عليها يف البند ( 28تاريخ اكتمال امل�شروع) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة (.)GCTA
(ت)تعديل تعريف حادثة التق�صري الأ�سا�سية وذلك من �إجل:
(�)1إدخال حوادث �أو ظروف �إ�ضافية ت�شكل حادثة تق�صري �أ�سا�سية.
()2حذف حوادث �أو ظروف �إ�ضافية ت�شكل حادثة تق�صري �أ�سا�سية.
(ج)التعديل ب�شكل جوهري لأي حوادث �أو ظروف �إ�ضافية ت�شكل حادثة تق�صري �أ�سا�سية (ولكن دون امل�سا�س بحقوق �صدارة يف احل�صول على تنازل
فيما يتعلق ب�أي حادثة قد ينتج عنها حادثة تق�صري �إ�ضافية مع مراعاة �أية �أحكام �أخرى يف هذه االتفاقية).
(ح) تعديل تعريف "فرتة التوفر" �أو "تاريخ اكتمال امل�شروع امل�ضمون" �أو "تكاليف امل�شروع" الواردة يف البند ( 1-1التعريفات) من اتفاقية الأحكام
العامة ال�شاملة.
(خ) تعديل � ٍأي من التعريفات الواردة يف امللحق ( 3الإجراءات التنفيذية) من اتفاقية الدائنني �أو تعريفات "القرارات الإدارية" و "الدائنون ذوو الأولوية
املعنيون وذوو العالقة بالأغلبية يف القرارات الإدارية " " و "الدائنون ذوو الأولوية وذوو العالقة بالأغلبية يف القرارات الإدارية " و " الإجراءات
التنفيذية " و "�إجراء تنفيذ ال�ضمان" و "قرار الت�سهيالت املنفردة" و "قرارات الأغلبية" و "الدائنون ذوو الأولوية املعنيون وذوو العالقة بالأغلبية"
و " الدائنون ذوو الأولوية والأغلبية" و "الأطراف غري امل�ضمونة" و "مبلغ امل�شاركة" و "قرار الأغلبية امل�ؤهلة" و "الأغلبية امل�ؤهلة ذات ال�صلة كبار
الدائنني للتطبيق " و "الدائنون ذوو الأولوية امل�ؤهلون" و " االلتزامات امل�ضمونة " و "الأطراف امل�ضمونة" و "جمموعة الدائنني ذوي الأولوية" و
"الدائنون ذوو الأولوية" و "الدائنون ذوو الأولوية املعنيون وذوو العالقة ذوو الأغلبية" و "الدائنون ذوو الأولوية والأغلبية امل�ؤهلني" و "قرارات
املجموعة بالإجماع" املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( 1التعريفات والتف�سريات) من اتفاقية الدائنني.
(د) لتعديل �أي من الفرتات الزمنية املن�صو�ص عليها يف امللحق ( 3الإجراءات التنفيذية) من اتفاقية الدائنني �أو �أي فرتة زمنية �أخرى من�صو�ص عليها
يف هذه االتفاقية من خالله ي�شرتط خالل �إتخاذ �أي قرار (غري ما هو متوخى وفقا للفقرة ( 3-7ج) (�( )3إحالة قرارات الدائنني) من اتفاقية
الدائنني).
(ذ) تعديل نطاق �أو �شروط �أي اختيار لوكيل الدائنني �أو �أي وكيل �ضمان التخاذ �أي �إجراء دون تعليمات من بع�ض �أو جميع امل�شاركني يف التمويل ذوي
الأولوية.
(ر)الإفراج عن �أي �ضمان (با�ستثناء ما هو م�سموح به خالف ذلك مبوجب وثائق التمويل).
(ز) تعديل الأولوية لأي �ضمان �أو تغيري الأحكام الواردة يف وثائق التمويل التي تن�ص على الرتتيب بالت�ساوي للديون ذات الأولوية.
(ك) حترير �أي �ضامن من � ٍأي من التزاماته بالقيام بالدفع مبوجب �أو التعديل ب�أي وجه من الوجوه اجلوهرية� ،أو �أي �ضمان اكتمال �أو �أي �ضمان اكتمال
تو�سعة ،با�ستثناء ،يف حالة �أي �ضمان اكتمال تو�سعة� ،إلى احلد الذي يتعلق فيه القرار ذي ال�صلة بالتنازل من دائني التو�سعة امل�ستحقني لدين
التو�سعة املطبق ب�أية �شروط حتى تاريخ اكتمال التو�سعة ذي العالقة املتفق عليه من قبل �صدارة ودائني التو�سعة املعنيني (غري تلك املن�صو�ص
عليها يف امللحق ( 12التحرر من �ضمان اكتمال التو�سعة) من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة).
(�س) لتعديل �أي من �أولويات الدفع امل�سبق للإنفاذ ،مبا يف ذلك �أي تعديل ينتج عنه تغيري يف �أي تاريخ دفع مقرر.
(�ش) لتعديل �شروط البند ( 16امل�شاركة) �أو البند ( 31التعديالت والإعفاءات) من اتفاقية الدائنني.
(�ص)ما يتم تعريفه على وجه التحديد يف وثيقة التمويل على �أنه قرار للمجموعة بالإجماع.
(�ض) لتعديل الفقرة ( 2-1البناء) من من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة �إذا كان من �ش�أن ذلك �إحداث تغيري يف عمل �أي من الأحكام امل�شار �إليها
يف الفقرات من (�أ) �إلى (ومبا يف ذلك) (م) �أعاله.
�إ�شعار رفع املنع /التجميد� :إ�شعار ي�شبه ب�شكل جوهري ال�صيغة الواردة يف امللحق (( )6منوذج �إ�شعار رفع املنع) من اتفاقية احل�سابات.
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وحدة� :أق�سام امل�صالح واحلقوق يف �أ�صول امل�شاركة.
منتج غري منقول :ح�سب املعني املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  140من ن�شرة الإ�صدارة هذه.
االفرتا�ضات املحدثة :يعني االفرتا�ضات التقنية واالقت�صادية ال�سارية �آنذاك (مبا يف ذلك افرتا�ضات الأ�سعار) ح�سب املو�ضح يف التوقع امل�صريف و�/أو
منوذج توزيع �صدارة (يف كل حالة ح�سبما يتم حتديثها من حني لآخر طبقا التفاقية الأحكام العامة ال�شاملة .)GCTA
الواليات املتحدة :يعني الواليات املتحدة الأمريكية.
دوالر �أو دوالر �أمريكي :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة (د) من ن�شرة الإ�صدار هذه.
بنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي ( :)US Ex-Im Bankويعني بنك اال�سترياد والت�صدير يف الواليات املتحدة الأمريكية.
ح�ساب امل�صروفات لدى بنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي :ويعني ح�سابا مفتوحا با�سم �صدارة يف الواليات املتحدة لدى بنك احل�ساب اخلارجي من
�أجل احل�صول على متح�صالت �أي قر�ض مبا�شر من بنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي ح�سب املحدد يف اتفاقية ت�سهيل بنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي.
ت�سهيل بنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي :يعني ت�سهيل القر�ض لأجل املقوم بالدوالر املتاح ل�صدارة من قبل بنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي ح�سب
�شروط اتفاقية ت�سهيل بنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي.
وكيل ت�سهيل بنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي  :يعمل وكيل ت�سهيل بنك اال�سترياد والتدير الأمريكي عرب ومن خالل مكتبه يف نيويورك.
اتفاقية ت�سهيل بنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي :يعني اتفاقية ت�سهيل القر�ض لأجل املقوم بالدوالر املزمع �إبرامها يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الثاين
بني �صدارة ،ووكيل ت�سهيل بنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي ،وبنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي ،والتي تو�ضح ال�شروط والأحكام اخلا�صة بت�سهيل بنك
اال�سترياد والت�صدير الأمريكي.
اتفاقية ال�ضمانات الأمريكية :يعني اتفاقية رهن احل�ساب اخلا�ضعة لقوانني نيويورك وامل�ؤرخة يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الثاين املتعلقة بح�ساب ال�صرف
لدى بنك اال�سترياد والت�صدير الأمريكي واملربمة بني �صدارة ،وبنك احل�ساب اخلارجي ،و�أمني ووكيل حفظ ال�ضمان اخلارجي مل�صلحة الأطراف امل�ضمونة.
املرافق العامة :مرافق عامة حمددة مطلوبة الختبارات الت�شغيل التجريبي وبدء ت�شغل امل�صنع.
اتفاقيات مرافق اخلدمات العامة :يعني اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة ،اتفاقية �إطالق التيار الكهربائي باجلملة ( ،)BPSFAاتفاقية الربط ،واتفاقية
م�ستخدم املرافق العامة.
مرافق اخلدمات العامة :يعني املرافق والتجهيزات امل�ساندة يف موقع جممع �صدارة لإنتاج البخار وا�ستالم اخلدمات من �أطراف ثالثة املوردة �إياها،
واملعاجلة امل�سبقة املياه املعدومة وت�سليمها ملرفق معاجلة املياه املعدومة عائد لطرف ثالث.
اتفاقية م�ستخدم املرافق العامة :يعني اتفاقية م�ستخدم املرافق التي �سيتم الدخول فيها بني �صدارة ومرافق.
اال�ستخدام :ويعني �أي ا�ستخدام ت�سهيل �أو �أية �سلفة مبوجب �أي ت�سهيل ،مبا يف ذلك:
(�أ)�إ�صدار خطاب اعتماد.
(ب)يف حالة ت�سهيل �صكوك� :سلفة ت�سهيل ال�صكوك ذات العالقة.
(ج)يف حالة ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة�" :سحب" ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف اتفاقية ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة ذات
العالقة .
(د)يف حالة ت�سهيل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إن وجد)�" :سحب" ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف اتفاقية ت�سهيل ال�صندوق
ال�سعودي للتنمية ال�صناعية ذات العالقة.
(هـ)�أي دفعة مرحلية� ،أو �أي دفعة معادلة ،مبوجب �أي ت�سهيل �إ�سالمي ،وي�شمل ذلك �أي �سلفة تعترب �سلفة ا�ستخدام� ،أو دفعة مرحلية �أو ما يعادلها.
تاريخ اال�ستخدام :ويعني التاريخ الذي مت �أو �سيتم فيه ا�ستخدام ت�سهيل.
طلب ا�ستخدام :ويعني بالن�سبة للبنود التالية:
(�أ)كل ت�سهيل (خالف ت�سهيل الإ�سالمي �أو ت�سهيل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إن وجد) �أو ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة)  :املعنى
املن�سوب لذلك مبوجب اتفاقية الت�سهيل ذات ال�صلة.
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(ب)�أي ت�سهيل �إ�سالمي (خالف ت�سهيل �صكوك �أو ت�سهيالت الوكالة)" :طلب دفعة مرحلية" ذو �صلة ح�سب تعريف ذلك يف وثائق التمويل الإ�سالمي
ذات ال�صلة.
(ج)ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة" :طلب �سحب" ح�سب التعريف املن�سوب لهذا امل�صطلح يف اتفاقية ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة.
(د)ت�سهيل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إن وجد)" :طلب �سحب" ح�سب التعريف املن�سوب لهذا امل�صطلح يف اتفاقية ت�سهيالت �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي.
دفعات الإيجار  /الأجرة املتغرية :يعني بالن�سبة للبنود التالية:
(�أ)ت�سهيل �شراء" :العن�صر املتغري" لكل "دفعة �إيجار مبوجب اتفاقية الت�أجري" ح�سب املعاين املن�سوبة لكل من هذه امل�صطلحات يف اتفاقية الإجارة
لت�سهيل ال�شراء بالدوالر �أو اتفاقية الإجارة لت�سهيل ال�شراء بالريال (ح�سبما يقت�ضي ال�سياق).
(ب)�أي من ت�سهيالت الوكالة" :عن�صر الت�أجري املتغري املحدد" لكل "دفعة �إيجار مبوجب اتفاقية الإجارة املحددة" ح�سب املعاين املن�سوبة لكل من هذه
امل�صطلحات يف اتفاقية الإجارة املحددة مبوجب ت�سهيل الوكالة.
(ج)ت�سهيل �صكوك يتعلق بت�سهيل ال�صكوك الأويل ،عن�صر (�أ) من تعريف "دفعة الأجرة" ح�سبما حدده امللحق ( 4دفعة الأجرة) التفاقية �إجارة
ال�صكوك الأولية ،و(ب) �أي ت�سهيل �صكوك �آخر :العن�صر املتغري لكل دفعة �أجرة ت�ستحق على �صدارة ب�صفتها امل�ست�أجر (بعد تاريخ بدء الإجار
ذي العالقة) �إلى م�صدر ال�صكوك ذي العالقة (ب�أي �صفة) ح�سبما يتم ح�سابها طبقا لل�شروط ذات ال�صلة من اتفاقية الإجارة ذات العالقة فيما
يتعلق برتتيب الإجارة املوثقة مبوجب اتفاقية الت�أجري .و
(د)�أي ت�سهيل �أ�ضايف مت توثيقه كت�سهيل �إ�سالمي( :با�ستخدام ا�ست�صناع �إجارة �أو وكالة �إجارة مطابقة لل�شريعة)العن�صر املتغري يف كل دفعة �إيجار
مبوجب اتفاقية الإجارة م�ستحقة الدفع من قبل �صدارة (ب�صفتها م�ست�أجر ًا) فيما يتعلق برتتيب الإجارة املوثق مبوجب ذلك الت�سهيل الإ�ضايف.
فيال (� :)Velaشركة فيال البحرية العاملية املحدودة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة بالكامل لـ ارامكو ال�سعودية.
( :)VLCCناقالت النفط اخلام العمالقة.
اتفاقية الوكالة :تعني اتفاقية الوكالة املزمع �إبرامها يف �أو حول تاريخ التوقيع الثاين ،املربمة بني �صدارة ،وامل�شاركني يف ت�سهيل الوكالة ،ووكالء ت�سهيل
الوكالة.
ت�سهيالت الوكالة :يعني ت�سهيل الوكالة بالدوالر وت�سهيل الوكالة بالريال.
اتفاقية وكالة ت�سهيالت الوكالة :يعني اتفاقية وكالة ت�سهيالت الوكالة املزمع �إبرامها يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الثاين بني امل�شاركني يف ت�سهيالت الوكالة
ووكالء ت�سهيالت الوكالة.
وكالء ت�سهيالت الوكالة :يعني وكيل ت�سهيل الوكالة بالدوالر ووكيل ت�سهيل الوكالة بالريال.
اتفاقية امل�شاركة يف �أ�صول ت�سهيالت الوكالة :يعني اتفاقية امل�شاركة يف �أ�صول ت�سهيالت الوكالة املزمع �إبرامها يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الثاين بني
امل�شاركني يف ت�سهيالت الوكالة ووكالء ت�سهيالت الوكالة.
�أ�صول ت�سهيالت الوكالة :تعني "�أ�صول الإجارة املحددة" ح�سب تعريف هذا امل�صطلح يف اتفاقية الإجارة املحددة بالوكالة.
وثائق ت�سهيالت الوكالة :يعني:
(�أ)اتفاقية امل�شاركة يف �أ�صول ت�سهيالت الوكالة.
(ب)اتفاقية وكالة ت�سهيالت الوكالة.
(ج)اتفاقية ت�سهيالت الوكالة.
(د)اتفاقية الإجارة املحددة مبوجب ت�سهيالت الوكالة.
(هـ)اتفاقية وكالة خدمة ت�سهيالت الوكالة.
(و)خطاب �ضمان الوكالة.
(ز)�أي اتفاقية �أخرى �أو وثائق �أخرى متت ت�سميتها كذلك من قبل وكيل ت�سهيالت الوكالة ووكيل الدائنني و�صدارة.
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امل�شاركون يف ت�سهيالت الوكالة :يعني امل�شاركني يف ت�سهيل الوكالة بالدوالر وامل�شاركني يف ت�سهيل الوكالة بالريال.
اتفاقية وكالة خدمة ت�سهيالت الوكالة :يعني اتفاقية وكالة اخلدمة املزمع �إبرامها يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الثاين بني �صدارة ووكالء ت�سهيالت
الوكالة.
اتفاقية الإجارة املحددة مبوجب ت�سهيالت الوكالة :يعني اتفاقية الإجارة املزمع �إبرامها يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الثاين بني �صدارة ووكالء ت�سهيالت
الوكالة.
الدفعة املرحلية لت�سهيالت الوكالة :يعني دفعة مرحلية �سددت �أو �ست�سدد من قبل وكيل ت�سهيالت الوكالة (بالنيابة عن امل�شاركني يف ت�سهيالت الوكالة)
�إلى �صدارة (ب�صفتها وكي ًال) مبوجب �شروط و�أحكام اتفاقية ت�سهيالت الوكالة �أو مبلغ تلك الدفعة املرحلية (ح�سبما يقت�ضي ال�سياق).
اتفاقية رهن الوكالة :يعني االتفاقية التي �سيتم �إبرامها (�إذا كان مدى ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية مل يتم تطبيقه بالكامل يف تاريخ
اكتمال امل�شروع ،و�إذا ح�صل يف �أي وقت بعد ذلك �أنه مت دفع ت�سهيالت ال�صندوق م�سبق ًا بالكامل .بني وكيل ت�سهيالت الوكالة ،و�صدارة ،ووكيل ال�ضمان املحلي
والتي مبوجبها مينح وكيل ت�سهيالت الوكالة (نيابة عن كل م�شارك من امل�شاركني يف ت�سهيالت الوكالة) رهنا على ،من بني �أ�شياء �أخرى� ،أ�صول ت�سهيالت
الوكالة ل�صالح وكيل ال�ضمان املحلي.
خطاب �ضمان الوكالة :ويعني اخلطاب امل�ؤرخ يف �أو بحدود تاريخ التوقيع الثاين والذي مت الدخول فيه من قبل امل�شاركني يف ت�سهيالت الوكالة مل�صلحة وكالء
ت�سهيالت الوكالة والذي يفو�ض فيه وكالء ت�سهيالت الوكالة و�صدارة ب�إن�شاء م�صلحة �ضمانية على �أ�صول ت�سهيالت الوكالة مل�صلحة وكيل ال�ضمان املحلي
طبقا ل�شروط و�أحكام وثائق التمويل.
املياه :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  167من ن�شرة الإ�صدار هذه.
�إنتاج املياه :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  167من ن�شرة الإ�صدار هذه.
دفعة �إنتاج املياه :ح�سب املعنى املن�سوب لهذا امل�صطلح يف ال�صفحة  167من ن�شرة الإ�صدار هذه.
(� :)WERإفراج عن عن�صر عمل �صادر عن �صدارة.
ميزانية الإفراج عن عنا�صر العمل ( :)WERميزانية التكلفة املتعلقة بالإفراج عن عن�صر عمل .
عمل ( :)WERالعمل املحدد يف الإفراج عن عن�صر العمل الذي قام به مقاول (.)EPCM
(� :)WHTضريبة اال�ستقطاع.
�سعر العمل� :سعر العمل امل�ستحق مبوجب �أوامر ال�شراء.
(� :)YASREFشركة تكرير �أرامكو �سينوبيك يف ينبع.
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الملحق ()1
القوائم المالية [المراجعة] للمصدر للفترة من  24ديسمبر 2012م
لغاية  31ديسمبر 2012م وتقرير مراجع الحسابات

شركة صدارة للخدمات األساسية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

القوائم المالية للفترة من  24ديسمبر ( 2012تاريخ التأسيس)
حتى  31ديسمبر 2012
وتقرير مراجع الحسابات
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شركة صدارة للخدمات األساسية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

القوائم المالية للفترة من  24ديسمبر ( 2012تاريخ التأسيس) حتى  31ديسمبر 2012
وتقرير مراجع الحسابات

ال�صفحة

املحتويات
تقرير مراجع احل�سابات

2

قائمة املركز املايل

3

قائمة التدفقات النقدية

4

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني

5
11- 6

�إي�ضاحات حول القوائم املالية

1
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شركة صدارة للخدمات األساسية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة المركز المالي
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
�إي�ضاح

كما يف  31دي�سمرب
2012

املوجودات
موجودات متداولة
4

نقد وما مياثله
جمموع املوجودات

2.040
2.040

املطلوبات
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة �أخرى

40

جمموع املطلوبات

40

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

5

2.000

احتياطي نظامي

6

-

جمموع حقوق امل�ساهمني

2.000

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

2.040

مت املوافقة على القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة يف  21يناير  2013ووقع بالنيابة عنه:

تعترب الإي�ضاحات يف ال�صفحات من � 6إلى  11جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة صدارة للخدمات األساسية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
�إي�ضاح

للفرتة من  24دي�سمرب 2012
حتى  31دي�سمرب 2012
-

التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل
�صايف دخل الفرتة
تغريات يف ر�أ�س املال العامل:
مطلوبات �أخرى

40

�صايف النقد الناجت عن �أن�شطة الت�شغيل

40

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل
5

م�ساهمة ر�أ�س املال

2.000

�صايف النقد الناجت عن �أن�شطة التمويل

2.000

�صايف التغري يف نقد وما مياثله

2.040

نقد وما مياثله كما يف بداية الفرتة

4

نقد وما مياثله كما يف نهاية الفرتة

2.040

تعترب الإي�ضاحات يف ال�صفحات من � 6إلى  11جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة صدارة للخدمات األساسية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
ر�أ�س املال

اي�ضاح

احتياطي نظامي

-

-

-

متح�صالت من �إ�صدار الأ�سهم

5

2.000

-

2.000

املحول �إلى االحتياطي النظامي

6

-

-

-

2.000

-

2.000

 24دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2012
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املجموع

شركة صدارة للخدمات األساسية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من  24ديسمبر ( 2012تاريخ التأسيس)
حتى  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

1.1معلومات عامة
�شركة �صدارة للخدمات الأ�سا�سية ("ال�شركة") هي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة ت�أ�س�ست مبوجب القرار الوزاري رقم ( / 29ق) ،بتاريخ 1434/2/11هـ
املوافق  24دي�سمرب ( 2012تاريخ الت�أ�سي�س)� .إن املقر الرئي�سي لل�شركة وعنوانها امل�سجل هو �ص ب  39777مدينة اجلبيل ال�صناعية ،اململكة العربية
ال�سعودية ،ومكاتبها يف مدينة اخلرب.
�إن الهدف من ت�أ�سي�س ال�شركة هو تنيفذ عقود ال�صيانة والت�شغيل ،و�إدارة وت�شغيل امل�صانع البرتوكيماوية.
تعود ملكية ال�شركة بالت�ساوي الى خم�سة م�ساهمني وهم �شركة �صدارة �صكوك واحد بي .يف ،.و�شركة �صدارة �صكوك اثنني بي .يف ،.و�شركة �صدارة �صكوك
ثالثة بي .يف ،.و�شركة �صدارة �صكوك �أربعة بي .يف ،.و�شركة �صدارة �صكوك خم�سة بي .يف .ت�أ�س�س كل منها يف هولندا واململوكة بالكامل من قبل �شركة
�صدارة للكيميائيات ("�صدارة") ،وهي �شركة �سعودية خمتلطة ذات م�س�ؤولية حمدودة.
يحدد عقد ت�أ�سي�س ال�شركة الفرتة املالية الأولى والتي تبد�أ من تاريخ القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة وتنتهي يف نهاية �شهر دي�سمرب من العام امليالدي
نف�سه .وبناء عليه ،مت �إعداد هذه القوائم املالية عن الفرتة املالية الأولى لل�شركة من  24دي�سمرب � 2012إلى  31دي�سمرب  2012ومل يتم عر�ض �أي �أرقام مقارنة.
مت دفع التكاليف املرتبطة بت�أ�سي�س ال�شركة وعملياتها اليومية من قبل �صدارة ،ولن يتم �إعادة حتميلها �إلى ال�شركة .مل تقم ال�شركة ب�أي �أن�شطة ت�شغيلية للفرتة
من  24دي�سمرب � 2012إلى  31دي�سمرب  .2012وفقا لذلك ،مل يتم عر�ض قائمة دخل يف القوائم املالية املرفقة.
متت املوافقة هذه على �إ�صدار البيانات املالية من قبل جمل�س الإدارة يف  21يناير .2013
2.2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
�أدرجت �أدناه �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية.
2 22 -2أسس اإلعداد

�أعدت القوائم املالية املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وفق ًا ملبد�أ اال�ستحقاق ،وطبق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني.
2 22 -2تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

يتطلب �إعداد القوائم املالية وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ا�ستعمال بع�ض التقديرات املحا�سبية الهامة التي ت�ؤثر على
مبالغ املوجودات واملطلوبات كما يف تاريخ قائمة املركز املايل ،كما ت�ؤثر على تقدير مبالغ الإيرادات وامل�صروفات خالل الفرتة املالية .كما تتطلب من الإدارة
تقييم عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة .وبالرغم من �أن هذه التقديرات مبن ّية على �أف�ضل ما توفر للإدارة من معلومات عن الأحداث والإجراءات
احلالية ،فانه من املمكن �أن تختلف النتائج الفعلية يف النهاية عن هذه التقديرات .مل يتطلب عمل �أية افرتا�ضات �أو تقديرات هامة حتى تاريخ قائمة املركز
املايل.
2 22 -2نقد وما يماثله

يت�ضمن النقد وما مياثله على نقد لدى البنوك والتي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
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شركة صدارة للخدمات األساسية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من  24ديسمبر ( 2012تاريخ التأسيس)
حتى  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

2 22 -2موجودات مالية

تت�ألف املوجودات املالية لل�شركة من قرو�ض وذمم مدينة .يعتمد الت�صنيف على الغر�ض الذي من �أجله مت �شراء املوجودات املالية .حتدد الإدارة ت�صنيف
املوجودات املالية عند قيدها مبدئي ًا.
�إن القرو�ض والذمم املدينة والتي تقيد بدء ًا بالقيمة العادلة وتقا�س الحق ًا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي هي لي�ست من م�شتقات
الأدوات املالية ذات الدفعات الثابتة �أو املحددة ولي�س لها �سعر يف �سوق �أوراق مالية ن�شط وتدرج �ضمن املوجودات املتداولة ،ما عدا تلك التي ت�ستحق خالل
مدة تزيد عن � 12شهر ًا بعد تاريخ املركز املايل ،فتدرج �ضمن املوجودات غري املتداولة.
تقيم ال�شركة يف تاريخ كل قائمة مركز مايل ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على هبوط قيمة املوجودات املالية �أو جمموعة منها.
كما يف  31دي�سمرب  ،2012تت�ألف القرو�ض والذمم املدينة لل�شركة من نقد وما مياثله.
2 22 -2التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي

القطاع الت�شغيلي هو جمموعة من املوجودات �أو العمليات التي:
(�أ) تعمل يف �أن�شطة تدر �إيرادات،
(ب) تقوم الإدارة با�ستمرار بتحليل نتائج عملياتها من �أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع امل�صادر و تقييم الأداء،
(ج) تتوفر عنها معلومات مالية ب�شكل منف�صل.
القطاع الجغرافي

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات �أو العمليات التي تقوم ب�أن�شطة تدر �إيرادات يف بيئة اقت�صادية حمددة تخ�ضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك
التي تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى.
تعمل ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية فقط من خالل قطاع ت�شغيلي و جغرايف واحد.
2 22 -2ضرائب الدخل

تخ�ضع ال�شركة لل�ضريبة وفقا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل ("امل�صلحة") وذلك فيما يتعلق بامل�ساهمني الأجانب .يتم حتميل خم�ص�صات �ضريبة الدخل
علي قائمة الدخل .يتم قيد املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة مبوجب الت�سويات النهائية� ،إن وجدت ،عند حتديدها.
يتم �إثبات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة ،والتي تنتج عن معظم الفروقات امل�ؤقتة بني الدخل املحا�سبي والدخل ال�ضريبـي ،وذلك يف الفرتة التي تن�ش�أ فيها تلك
الفروقات ،و يتم تعديلها عند عك�س الفروقات امل�ؤقتة املتعلقة بها .يتم �إثبات موجودات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة املتعلقة باخل�سائر املدورة �إلى احلد الذي يحتمل
عنده توفر دخل م�ستقبلي خا�ضع لل�ضريب ًة ملقابلة تلك اخل�سائر ال�ضريبية املدورة .يتم حتديد �ضريبة الدخل امل�ؤجلة با�ستخدام �شرائح ال�ضريبة املطبقة
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل ويتوقع �أن يتم تطبيقها عند حتقق موجودات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة �أو ت�سوية مطلوبات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة .مل توجد �أية
فروقات م�ؤقتة كما يف  31دي�سمرب .2012
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شركة صدارة للخدمات األساسية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من  24ديسمبر ( 2012تاريخ التأسيس)
حتى  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

3.3إدارة المخاطر المالية
3 33 -3عوامل المخاطر المالية

�إن �أن�شطة ال�شركة تعر�ضها �إلى خماطر مالية خمتلفة :خماطر ال�سوق (وتت�ضمن هذه املخاطر خماطر العملة وخماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية
ل�سعر العمولة وخماطر ال�سعر) ،خماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة .يركز برنامج ال�شركة لإدارة املخاطر ب�شكل عام على عدم �إمكانية التنب�ؤ ب�أو�ضاع
الأ�سواق املالية وي�سعى لتخفيف الآثار العك�سية املحتملة على الأداء املايل لل�شركة.
ت�شمل الأدوات املالية التي تعر�ض يف قائمة املركز املايل على نقد وما مياثله.
خماطر االئتمان  -هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .حتد �سيا�سة اال�ستثمار يف ال�شركة
من التعر�ض ملخاطر االئتمان الناجتة عن الأن�شطة اال�ستثمارية .ت�شرتط هذه ال�سيا�سة ب�أن يتم ا�ستثمار النقد وما مياثله مع م�ؤ�س�سات مالية تتمتع بت�صنيف
ائتماين مرتفع.
كما حتدد ال�سيا�سة حدود ًا لال�ستثمار يف امل�ؤ�س�سات املالية بناء على ت�صنيفها بوا�سطة فيت�ش ريتنغ ليمتد� .إن �أق�صى ما تتعر�ض له ال�شركة من خماطر
االئتمان يقارب القيمة الدفرتية للنقد وما مياثله .كما يف  31دي�سمرب  ،2012كانت حدود اال�ستثمار مل�ؤ�س�سات مالية حددت بت�صنيف ائتماين طويل الأجل
"� "-Aأو �أف�ضل .لي�س لدى ال�شركة تركيز ملخاطر االئتمان.
خماطر معدل الفائدة  -هي خماطر تعر�ض ال�شركة ملخاطر متعددة ترتبط ب�أثر التقلبات يف معدل الفائدة على املركز املايل لل�شركة وتدفقاتها النقدية.
ال توجد لدى ال�شركة �أي موجودات ذات فائدة كما يف  31دي�سمرب .2012
خماطر ال�سعر  -هي خماطر تعر�ض ال�شركة للتغريات يف �أ�سعار �أدوات اال�ستثمار .ال تتعر�ض ال�شركة حالي ًا ملخاطر ال�سعر.
خماطر العمالت  -هي خماطر تعر�ض قيمة الأدوات املالية للتقلبات نتيجة التغريات يف �سعر �صرف العمالت الأجنبية� .إن معظم عمليات ال�شركة بالريال
ال�سعودي .ال تتعر�ض ال�شركة حالي ًا ملخاطر العمالت.
خماطر ال�سيولة  -هي خماطر عدم قدرة ال�شركة على ت�أمني ال�سيولة الالزمة ملقابلة التعهدات املرتبطة بالأدوات املالية والتي ميكن �أن تن�ش�أ من عدم
القدرة على بيع موجودات مالية ب�سرعة ومببالغ تقارب القيمة العادلة .تدار خماطر ال�سيولة عن طريق الت�أكد ب�شكل دوري من توفر �سيولة كافية ملقابلة �أية
التزامات عند ا�ستحقاقها.
3 33 -3إدارة مخاطر رأس المال

�إن هدف ال�شركة من �إدارة ر�أ�س املال هو احلفاظ على قدرة ال�شركة على اال�ستمرار يف �أعمالها وحتقيق عائد للم�ساهمني ومزايا لأ�صحاب العالقة وكذلك
االحتفاظ بهيكل ر�أ�س املال الأمثل وذلك لتخفي�ض تكلفة ر�أ�س املال.
ميكن تعديل هيكل ر�أ�س املال من زيادة م�ساهمات ر�أ�س املال واحل�صول على قرو�ض.
3 33 -3تقدير القيمة العادلة

هي القيمة التي يتم بها تبادل �أ�صل �أو ت�سوية التزام بني �أطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع �أطراف م�ستقلة .تعتقد
الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات املالية لل�شركة ال تختلف جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية.
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4.4نقد وما يماثله
 31دي�سمرب
2012
2.040

نقد لدى بنك

ي�شمل نقد لدى بنك على مبلغ  2مليون ريال �سعودي يف ح�ساب مقيد مع جمموعة �سامبا املالية ("البنك") يف حني يجري ا�ستكمال الإجراءات القانونية
املتعلقة بت�أ�سي�س ال�شركة .الحق ًا لتاريخ  31دي�سمرب � ،2012أ�صدرت وزارة التجارة وال�صناعة �شهادة ال�سجل التجاري لل�شركة والتي طلبها البنك من �أجل
الإفراج عن هذه الأموال.
5.5رأس المال
�إن جمموع الأ�سهم العادية امل�صرح بها هي � 200.000سهم بقيمة �إ�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد .تتلخ�ص الأ�سهم امل�صدرة واملدفوعة بالكامل
كما يلي:
كما يف  31دي�سمرب 2012
ا�سم امل�ساهم

عدد الأ�سهم

�أ

�شركة �صدارة �صكوك واحد بي .يف.

40.000

٪20

ب

�شركة �صدارة �صكوك اثنني بي .يف.

40.000

٪20

10

ج

�شركة �صدارة �صكوك ثالثة بي .يف.

40.000

٪20

10

400.000

د

�شركة �صدارة �صكوك اربعة بي .يف.

40.000

٪20

10

400.000

هـ

�شركة �صدارة �صكوك خم�سة بي .يف.

40.000

٪20

10

400.000

٪100

-

2.000.000

املجموع

جمموع قيمة الأ�سهم
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

القيمة الإ�سمية لل�سهم
(ريال ال�سعودي)
10

400.000
400.000

6.6احتياطي نظامي
وفق ًا لنظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،يتطلب من ال�شركة �أن تحُ ول  10باملائة من الربح ال�صايف للفرتة لتكوين احتياطي نظامي �إلى �أن يعادل
هذا االحتياطي  50باملائة من ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع .مل يتم حتويل �أي مبلغ للفرتة من  24دي�سمرب � 2012إلى  31دي�سمرب 2012
حيث انه مل يكن هناك دخل �صايف للفرتة.
7.7ضرائب الدخل
ت�ستحق �ضريبة الدخل على ال�شركة بواقع  ٪20من الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة .كما مل يتم قيد ا�ستحقاق ل�ضريبة الدخل لعدم حتقق �صايف �أرباح معدلة للفرتة
من  24دي�سمرب � 2012إلى  31دي�سمرب .2012
8.8ربحية السهم
مل يكن لدى ال�شركة �أية �أن�شطة ت�شغيلية خالل الفرتة من  24دي�سمرب � 2012إلى  31دي�سمرب  2012وبنا ًء على ذلك مل يتم الإف�صاح عن ربحية ال�سهم.
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الملحق ()2
القوائم المالية المراجعة لصدارة للفترة من  30أكتوبر 2011م حتى  30سبتمبر 2012م،
وتقرير مراجع الحسابات

شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

القوائم المالية األولية
للفترة من  30أكتوبر ( 2011تاريخ التأسيس) إلى  30سبتمبر 2012
وتقرير مراجع الحسابات
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

القوائم المالية األولية
للفترة من  30أكتوبر ( 2011تاريخ التأسيس) إلى  30سبتمبر 2012
وتقرير مراجع الحسابات

ال�صفحة

املحتويات
تقرير مراجع احل�سابات

2

قائمة املركز املايل الأولية

3

قائمة العمليات الأولية

4

قائمة التدفقات النقدية الأولية

5

قائمة التغريات يف حقوق ال�شركاء الأولية

6
21- 7

�إي�ضاحات حول القوائم املالية الأولية

1

432

2

433

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

قائمة المركز المالي األولية
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
�إي�ضاح
املوجودات
موجودات متداولة
نقد وما مياثله
دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

4
5
1

موجودات غري متداولة
موجودات غري ملمو�سة
ممتلكات وم�صنع ومعدات (موجودات حتت الإن�شاء)

6
7
1

جمموع املوجودات

1.583.790
131.438
1.715.228

1.334.393
3.878.111
5.212.504
6.927.732

املطلوبات
مطلوبات متداولة
قرو�ض
قرو�ض من �شركاء
ذمم دائنة
م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
ذمم دائنة ومطلوبات م�ستحقة – �أطراف ذات عالقة

16
2-15
8
9
)2(1-15
1

حقوق ال�شركاء
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
خ�سارة مرتاكمة
جمموع حقوق ال�شركاء

10
11
1

جمموع املطلوبات وحقوق ال�شركاء

2.437.725
1.685.887
487.973
1.132.436
1.457.389
7.201.410

5.000
()278.678
()273.678
6.927.732

14

التزامات وتعهدات

تعترب الإي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 7إلى  21جزء ًا ال يتجز�أ من القوائم املالية الأولية
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كما يف � 30سبتمرب 2012

شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

قائمة العمليات األولية
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

�إي�ضاح

للفرتة من � 30أكتوبر 2011
�إلى � 30سبتمرب 2012
-

الدخل
م�صاريف الت�شغيل
12

م�صاريف عمومية و�إدارية

()271.751

م�صاريف �أخرى

()2.089

اخل�سارة من العمليات

()273.840

تكلفة متويلية

()4.838

�صايف اخل�سارة للفرتة

()278.678

تعترب الإي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 7إلى  21جزء ًا ال يتجز�أ من القوائم املالية الأولية
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

قائمة التدفقات النقدية األولية
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

�إي�ضاح

للفرتة من � 30أكتوبر 2011
�إلى � 30سبتمرب 2012

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
()278.678

�صايف اخل�سارة للفرتة
تغريات يف را�س املال العامل:
دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

()62.190

ذمم دائنة

9.948

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى

29.358

ذمم دائنة ومطلوبات م�ستحقة – �أطراف ذات عالقة

114.729
()186.833

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�إ�ضافات �إلى موجودات حتت الإن�شاء

()1.409.389

�إ�ضافات �إلى موجودات غري ملمو�سة

()948.375

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()2.357.764

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
م�ساهمة ر�أ�س املال

5.000

متح�صالت من قرو�ض من �شركاء

1.685.887

متح�صالت من القرو�ض

2.512.500

تكاليف متويل مدفوعة

()75.000

�صايف النقد الناجت عن الأن�شطة التمويلية

4.128.387

�صايف التغري يف نقد وما مياثله

1.583.790

نقد وما مياثله كما يف بداية الفرتة

4

نقد وما مياثله كما يف نهاية الفرتة

تعترب الإي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 7إلى  21جزء ًا ال يتجز�أ من القوائم املالية الأولية
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1.583.790

شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

قائمة التغيرات في حقوق الشركاء األولية
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

�إي�ضاح

�شركة الكيماويات
عالية الأداء القاب�ضة

املجموع

�شركة داو العربية
ال�سعودية القاب�ضة
بي .يف.

ر�أ�س املال
الر�صيد كما يف � 30أكتوبر 2011
10

م�ساهمة ر�أ�س املال
الر�صيد كما يف � 30سبتمرب 2012

-

-

-

3.250

1.750

5.000

3.250

1.750

5.000

احتياطي نظامي
الر�صيد كما يف � 30أكتوبر  2011و � 30سبتمرب 2012

-

11

-

-

خ�سارة مرتاكمة
الر�صيد كما يف � 30أكتوبر 2011

-

-

-

�صايف اخل�سارة للفرتة

()181.141

()97.537

()278.678

زكاة

-

-

-

�ضريبة دخل

-

-

-

الر�صيد كما يف � 30سبتمرب 2012

()181.141

()97.537

()278.678

جمموع حقوق ال�شركاء كما يف� 30سبتمرب 2012

()177.891

()95.787

()273.678

تعترب الإي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 7إلى  21جزء ًا ال يتجز�أ من القوائم املالية الأولية
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر ( 2011تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر 2012
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

1.1معلومات عامة
تقوم �شركة �صدارة للكيميائيات ("ال�شركة") ببناء من�ش�آه برتوكيماوية متكاملة يف اجلبيل النتاج الكلور وااليثيلني والبنزين وثنائي النيرتوتولني وايرث
اجلاليكول والفورمالني وامني االيثيلني وامني االيثانول وااليثيلني البوليمريي الثنائي والفينيل الثنائي االيزو�سيانات واملطاط ال�صناعي وحم�ض النرتيك
والربوبلني والتولني وجليكول الربوبلني و�أك�سيد االيثيلني واالنيلني والبويل اثيلني منخف�ض الكثافة عايل ال�ضغط والبويل ايثيلني عايل الكثافة وال�صودا
الكاوية وخام ال  C4sو�أحادي نريتو بنزين و�أك�سيد الربوبلني والتولني ثنائي االمني والتولني ثنائي االيزو�سيانات والبويل ايثيلني املنخف�ض الكثافة اخلطي.
�إن ال�شركة هي �شركة �سعودية خمتلطة ذات م�س�ؤولية حمدودة مت ترخي�صها مبوجب ترخي�ص ا�ستثمار �صناعي رقم � 1210321011644صادر عن الهيئة
ال�سعودية العامة لال�ستثمار بتاريخ 1432/10/23هـ (� 22سبتمرب  )2011ومت ت�سجيلها بتاريخ 1432/12/3هـ (� 30أكتوبر  )2011مبوجب �سجل جتاري رقم
� 2055014427صدر يف مدينة اجلبيل� .إن املقر الرئي�سي لل�شركة وعنوانها امل�سجل هو �ص ب  39777ومكاتبها يف مدينة اخلرب.
متتلك �شركة الكيماويات عالية الأداء القاب�ضة ("بي �سي ات�ش �سي") ن�سبة  ٪65من ر�أ�س مال ال�شركة ،وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ل�شركة الزيت
العربية ال�سعودية ("�أرامكو ال�سعودية") كما متتلك �شركة داو العربية ال�سعودية القاب�ضة بي .يف"( .دي ا�س ايه ات�ش") ن�سبة  ٪35من ر�أ�س مال ال�شركة ،وهي
�شركة تابعة مملوكة بالكامل ب�شكل غري مبا�شر ل�شركة داو للكيماويات ("داو").
�إن ال�شركة حالي ًا يف مرحلة التطوير وتقوم ببناء من�ش�آت برتوكيماوية متكاملة ومن املتوقع البدء يف العمليات خالل عام .2016
بلغت تكلفة امل�شروع الإجمالية املقدرة للمن�ش�آت البرتوكيماويات املتكاملة كما يف � 30سبتمرب  2012مبلغ  71.3مليار ريال �سعودي .تكبدت ال�شركة حتى
تاريخه مبلغ  5.2مليار ريال �سعودي مقابل تكاليف تتعلق بامل�شروع .كما يف � 30سبتمرب  ،2012لدى ال�شركة حقوق ملكية �سالبة مببلغ  273.7مليون ريال
�سعودي وجتاوزت مطلوباتها املتداولة موجوداتها املتداولة مببلغ  5.4مليار ريال �سعودي .طبق ًا للمادة  5-6من اتفاقية ال�شركاء تقوم بي �سي ات�ش �سي و دي
ا�س ايه ات�ش بالت�أكد من �أن يتم متويل ال�شركة ب�شكل كاف ملقابلة عملياتها املتوقعة ومتطلباتها الر�أ�سمالية.
يحدد النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أن ال�سنة املالية الأولى تبد�أ من تاريخ ت�سجيلها يف ال�سجل التجاري وتنتهي يف 1434/2/18هـ ( 31دي�سمرب � .)2012إن
الفرتة التي تغطيها هذه القوائم املالية الأولية هي من � 30أكتوبر ( 2011تاريخ الت�أ�سي�س) �إلى � 30سبتمرب  .2012وفقا لذلك ال يوجد �أرقام مقارنة معرو�ضة.
مت املوافقة على �إ�صدار هذه القوائم املالية الأولية من قبل الإدارة يف  21يناير .2013
2.2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية الأولية.
  2 - 1أسس اإلعداد

�أعدت القوائم املالية الأولية املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وفق ًا ملبد�أ اال�ستحقاق املحا�سبي ،وطبق ًا للمعايري ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني.
مت �إعداد القوائم املالية الأولية وفقا للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني على �أ�سا�س الفرتات املتكاملة ،التي تعترب كل فرتة �أولية كجزء ال يتجز�أ من ال�سنة
املالية .وبنا ًء عليه ،يتم �إثبات الإيرادات والأرباح وامل�صاريف واخل�سائر للفرتة خالل هذه الفرتة .ال تعترب نتائج العمليات للفرتة الأولية م�ؤ�شرا على النتائج
ال�سنوية للعمليات.
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر 2011م (تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر 2012م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

  2 - 2تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

يتطلب �إعداد القوائم املالية الأولية وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ا�ستخدام بع�ض التقديرات املحا�سبية الهامة التي
ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات كما يف تاريخ قائمة املركز املايل الأولية ،كما ت�ؤثر على مبالغ امل�صروفات خالل الفرتة املالية .كما تتطلب من الإدارة
االجتهاد يف عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة .وبالرغم من �أن هذه التقديرات مبن ّية على �أف�ضل ما توفر للإدارة من معلومات عن الأحداث
والإجراءات احلالية ،فانه من املمكن �أن تختلف النتائج الفعلية يف النهاية عن هذه التقديرات.
  2 - 3نقد وما يماثله

ي�شتمل النقد وما مياثله على نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك وودائع حتت الطلب لدى البنوك وا�ستثمارات �أخرى عالية ال�سيولة ق�صرية الأجل والتي ت�ستحق
خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
  2 - 4ممتلكات ومصنع ومعدات (موجودات تحت اإلنشاء)

تظهر ممتلكات وم�صنع ومعدات بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم .تظهر موجودات حتت الإن�شاء بالتكلفة التاريخية ويتم حتويلها �إلى ممتلكات
وم�صنع ومعدات عندما ت�صبح جاهزة لال�ستخدام .تت�ضمن التكلفة التاريخية امل�صاريف املبا�شرة املتعلقة ب�إن�شاء املوجودات.
تدرج التكاليف الالحقة �ضمن القيمة الدفرتية للأ�صل �أو تقيد ك�أ�صل منف�صل ،ح�سب ما هو مالئم ،وذلك عندما يكون من املحتمل �أن تكون املنافع
االقت�صادية امل�ستقبلية املرتبطة بالبند �سوف تتدفق �إلى ال�شركة وميكن تكلفة قيا�س هذا البند ب�شكل موثوق .يتم ا�ستبعاد القيمة الدفرتية للقطع امل�ستبدلة.
تقيد جميع الإ�صالحات الأخرى وال�صيانة يف قائمة العمليات الأولية خالل الفرتة املالية التي يتم تكبدها فيها.
ال يتم ا�ستهالك موجودات حتت الإن�شاء �إلى �أن يبد�أ ا�ستخدامها.
تخف�ض فور ًا قيمة املوجودات الدفرتية �إلى القيمة القابلة لال�سرتداد �إذا كانت القيمة الدفرتية �أكرب من القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد (�إي�ضاح .)6-2
حتدد �أرباح وخ�سائر اال�ستبعادات مبقارنة املتح�صالت مع القيمة الدفرتية وتقيد على قائمة العمليات الأولية.
  2 - 5موجودات غير ملموسة

تظهر تراخي�ص التقنية املقتناة ب�شكل منف�صل بالتكلفة التاريخية .الرتاخي�ص لها عمر �إنتاجي حمدد وتقيد بالتكلفة ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم .يتم احت�ساب
االطفاء با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتوزيع تكلفة الرتاخي�ص على مدى العمر الإنتاجي املقدر ،والتي �سوف تبد�أ عند بدء عمليات املن�ش�أة البرتوكيماوية
املتكاملة وتنتهي عند انتهاء فرتة الرتخي�ص (مدتها يف العموم � 30سنة من تاريخ تنفيذ االتفاقية).
يتم ت�أجيل امل�صاريف املتكبدة خالل تطوير م�شاريع جديدة وفرتات بدء الت�شغيل والتي من املتوقع �أن ينتج عنها منافع يف الفرتات امل�ستقبلية ،ور�سملتها
كم�صاريف ما قبل الت�شغيل .يتم �إطفاء م�صروفات ما قبل الت�شغيل تلك ،ابتداء من بدء العمليات التجارية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى الفرتة
املقدرة للمنافع �أو �سبع �سنوات� ،أيهما �أقل.
  2 - 6الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما يتعلق بالهبوط يف قيمتها عندما ت�شري احلاالت �أو التغري يف الظروف �إلى �أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة
لال�سرتداد .يتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن الهبوط يف القيمة ،والتي متثل زيادة القيمة الدفرتية على القيمة القابلة لال�سرتداد وهي القيمة العادلة للأ�صل
ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو قيمة اال�ستخدام� ،أيهما �أعلى.
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر 2011م (تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر 2012م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
ولغر�ض تقدير الهبوط ،يتم جتميع املوجودات لأدنى حد ممكن بحيث ميكن التعرف على التدفقات النقدية لها ب�شكل منف�صل وحمدد (وحدات مدرة للنقد).
يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة ،بخالف املوجودات غري امللمو�سة ،والتي �سبق �أن حدث هبوط يف قيمتها بغر�ض احتمال عك�س ذلك الهبوط لكل فرتة
مالية .عندما يتم الحق ًا عك�س خ�سارة الهبوط يف القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقد �إلى القيمة القابلة لال�سرتداد .يتم �إثبات
عك�س خ�سارة الهبوط يف القيمة فور ًا ك�إيرادات يف قائمة العمليات الأولية .ال يتم عك�س خ�سارة الهبوط يف قيمة املوجودات غري امللمو�سة.
  2 - 7تحويل العمالت األجنبية
(أ) العملة الوظيفية وعملة العرض

�إن الدوالر الأمريكي هو العملة الأ�سا�سية للبيئة االقت�صادية التي تعمل فيها ال�شركة (العملة الوظيفية) ويتم عر�ض هذه القوائم املالية الأولية بالريال
ال�سعودي وهي عملة العر�ض لل�شركة.
(ب) معامالت وأرصدة

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى العملة الوظيفية با�ستخدام �أ�سعـار ال�صـرف ال�سائدة يف تاريخ تلك املعامالت �أو تاريخ التقييم يف حالة
�إعادة قيا�سها .يتم �إثبات �أرباح وخ�سائر حتويل العمالت الأجنبية الناجتة عن ت�سوية تلك املعامالت وكذلك الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية
التي تتم بالعملة الأجنبية با�ستخدام �أ�سعار �صرف العمالت كما يف نهاية ال�سنة يف قائمة العمليات الأولية �ضمن م�صاريف �أخرى ( /دخل).
تعر�ض �أرباح وخ�سائر حتويل العمالت الأجنبية العائدة للقرو�ض ونقد ونقد وما مياثله يف قائمة العمليات الأولية �ضمن بند �إيرادات متويلية �أو تكاليف متويلية
�إلى املدى الذي تعترب فيه هذه الأرباح �أو اخل�سائر كتعديالت على الإيرادات �أو التكاليف التمويلية.
  2 - 8موجودات مالية

تتكون موجودات ال�شركة املالية من قرو�ض وذمم مدينة .ت�صنف املوجودات املالية بنا ًء على الغر�ض الذي ن�ش�أ لأجله .تقوم الإدارة بتحديد ت�صنيف
موجوداتها املالية عند االثبات املبدئي.
يتم قيد القرو�ض والذمم املدينة بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلي وهي موجودات مالية غري م�شتقة ذات دفعات ثابتة �أو حمددة ولي�س
لها �سعر يف �سوق �أوراق مالية ن�شط وتدرج �ضمن املوجودات املتداولة ،ما عدا تلك التي ت�ستحق خالل مدة تزيد عن � 12شهر ًا بعد تاريخ املركز املايل ،فتدرج
�ضمن املوجودات غري املتداولة .تقيم ال�شركة يف تاريخ كل قائمة مركز مايل ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على هبوط قيمة املوجودات املالية �أو جمموعة
منها.
كما يف � 30سبتمرب 2012م ،تت�ألف القرو�ض والذمم املدينة لل�شركة من نقد وما مياثله.
  2 - 9القروض

تقيد القرو�ض مبدئي ًا بالقيمة العادلة ،بعد ح�سم تكاليف املعامالت املتكبدة .وتقيد الحق ًا بالتكاليف املطف�أة ،يقيد �أي فرق بني املتح�صالت (بعد ح�سم
تكاليف املعامالت) وقيمة ال�سداد يف قائمة العمليات على مدى فرتة االقرتا�ض با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم اثبات الر�سوم املدفوعة على ت�سهيالت القرو�ض كتكاليف اقرتا�ض �إلى احلد الذي يكون عنده من املحتمل �أن يتم �سحب بع�ض �أو كل الت�سهيالت .يف هذه
احلالة ،يتم ت�أجيل هذه الر�سوم وت�صنف كتكاليف معامالت م�ؤجلة �ضمن املوجودات املتداولة حتى حدوث عملية ال�سحب .ويف حال عدم وجود دليل الحتمالية
�سحب بع�ض �أو كل الت�سهيالت ،يتم ر�سملة الر�سوم كمدفوعات مقدمة خلدمات ال�سيولة ويتم اطفا�ؤها على مدى فرتة الت�سهيالت التي تتعلق بها.
يتم �إ�ضافة التكاليف العامة واخلا�صة للقرو�ض املتعلقة باقتناء و�إن�شاء �أو �إنتاج املوجودات امل�ؤهلة ،والتي ت�أخذ فرتة زمنية طويلة لت�صبح جاهزة لال�ستخدام
املرجو منها �أو للبيع� ،إلى تكلفة تلك املوجودات حتى ي�أتي الوقت الذي تكون فيه جاهزة لال�ستخدام �أو للبيع.
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر  2011م (تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر  2012م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
يتم خ�صم الإيرادات اال�ستثمارية املحققة من اال�ستثمار امل�ؤقت لقرو�ض حمددة ،والتي ينتظر �إنفاقها على الأ�صول امل�ؤهلة ،من تكاليف القرو�ض امل�ؤهلة
للر�سملة .يتم �إثبات جميع تكاليف االقرتا�ض الأخرى يف قائمة العمليات يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.
 2 2 2 -2ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة

تتمثل الذمم الدائنة واملطلوبات امل�ستحقة من املبالغ التي �سيتم دفعها مقابل ب�ضائع وخدمات م�ستلمة� ،سواء مت �إ�صدار فواتري مبوجبها �إلى ال�شركة �أم ال.
  2 - 11مخصصات مقابل التزامات

يتم قيد املخ�ص�صات عندما يكون لدى ال�شركة التزام قانوين حايل �أو متوقع نتيجة �أحداث �سابقة وهناك احتمال ال�ستخدام املوارد لت�سديد االلتزام ،وميكن
تقدير املبلغ ب�شكل يعتمد عليه .ال تقيد خم�ص�صات خل�سائر العمليات امل�ستقبلية.
 2 2 2 -2إيرادات تمويلية

يتم االعرتاف بالإيرادات التمويلية با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 2 2 2 -2ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة والزكاة

تخ�ضع ال�شركة للزكاة بالن�سبة لل�شريك ال�سعودي ("بي ا�س ات�ش �سي") ول�ضريبة الدخل بالن�سبة لل�شريك الأجنبي ("دي ا�س ايه ات�ش") وفق ًا لأنظمة م�صلحة
الزكاة والدخل ("امل�صلحة") .حتمل الزكاة و�ضريبة الدخل امل�ستحقة على ح�سابات حقوق ملكية ال�شريك ال�سعودي وال�شريك الأجنبي ،على التوايل .يتم قيد
املبالغ الإ�ضافية� ،إن وجدت ،التي ت�ستحق عن الت�سويات النهائية عندما يتم حتديدها.
تقيد �ضرائب الدخل امل�ؤجلة عن جميع الفروقات اجلوهرية امل�ؤقتة بني �صايف الدخل (اخل�سارة) والدخل (اخل�سارة) ال�ضريبي خالل الفرتة التي تن�ش�أ فيها
هذه الفروقات وتعدل عندما تعك�س تلك الفروقات .تقيد املوجودات ال�ضريبة امل�ؤجلة عن اخل�سائر املرحلة �إلى احلد الذي يحتمل وجود دخل �ضريبي يف
امل�ستقبل ملقابلة اخل�سائر املرحلة .حتدد �ضرائب الدخل امل�ؤجلة وفق ًا ملعدالت ال�ضريبة املطبقة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل ومن املتوقع تطبيقها عندما
تتحقق موجودات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة �أو ت�سوية مطلوبات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة.
تقوم ال�شركة با�ستقطاع �ضرائب على بع�ض املعامالت مع �أطراف غري مقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب نظام �ضريبة الدخل ال�سعودي.
 2 2 2 -2إيجارات تشغيلية

ت�صنف الإيجارات التي يحتفظ امل�ؤجر فيها بجزء جوهري من خماطر ومنافع امللكية ك�إيجارات ت�شغيلية .تقيد م�صروفات الإيجارات الت�شغيلية (بعد خ�صم
�أية حوافز ت�ستلم من امل�ؤجر) يف قائمة العمليات با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
 2 2 2 -2مصاريف عمومية وإدارية

ت�شتمل امل�صاريف العمومية والإدارية على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تكون مرتبطة بالتحديد بتكاليف التطوير والإنتاج وفقا ملبادئ املحا�سبة
املتعارف عليها.
 2 2 2 -2رأس المال

ت�صنف الأ�سهم العادية كحقوق ملكية .تظهر التكاليف الإ�ضافية املتعلقة ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة� ،إن وجدت� ،ضمن حقوق امللكية كا�ستقطاع من املتح�صالت
بعد ح�سم ال�ضريبة والزكاة.
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر  2011م (تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر  2012م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

3.3إدارة المخاطر المالية
  3 - 1عوامل المخاطر المالية

�إن �أن�شطة ال�شركة تعر�ضها لعدد من املخاطر املالية وهي خماطر ال�سوق (مبا فيها خماطر العملة وخماطر �سعر الفائدة للقيمة العادلة و�سعر الفائدة
للتدفقات النقدية وخماطر ال�سعر) وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة .يركز برنامج ال�شركة لإدارة املخاطر ب�شكل عام على عدم التعر�ض لتنب�ؤات �أ�سواق
املال املتقلبة وي�سعى لتخفيف الآثار العك�سية املمكن حدوثها على ال�شركة عند �أداء �أعمالها.
ت�شمل الأدوات املالية التي تعر�ض يف قائمة املركز املايل الأولية على نقد وما مياثله وذمم دائنة وم�صروفات م�ستحقة ومطلوبات �أخرى وذمم دائنة ومطلوبات
م�ستحقة – �أطراف ذات عالقة وقرو�ض من ال�شركاء والقرو�ض.
خماطر العملة  -هي خماطر تعر�ض قيمة الأدوات املالية للتقلبات نتيجة التغريات يف معدالت �صرف العمالت الأجنبية� .إن معظم �أن�شطة ال�شركة تتم
بالدوالر الأمريكي واليورو واجلنيه اال�سرتليني والني الياباين والريال ال�سعودي .تعتقد الإدارة انه لي�س هناك تعر�ض جوهري ملخاطر العمالت.
خماطر معدل الفائدة  -هي تعر�ض ال�شركة ملخاطر متعددة ترتبط ب�أثر التقلبات يف معدل الفائدة على املركز املايل لل�شركة وتدفقاتها النقدية� .إن
القرو�ض ال�صادرة مبعدالت فائدة متغرية تعر�ض ال�شركة ملخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية والتي يتم تعوي�ضها جزئي ًا عن طريق االحتفاظ بنقد
مربوط مبعدالت فائدة متغرية� .إن القرو�ض ال�صادرة ب�أ�سعار ثابتة تعر�ض ال�شركة ملخاطر �سعر الفائدة على القيمة العادلة.
خماطر ال�سعر  -هي خماطر تعر�ض ال�شركة للتقلبات نتيجة التغريات يف �أ�سعار ال�سلع .وحيث �أن ال�شركة يف مرحلة التطوير ،فهي ال تتعر�ض ملخاطر ال�سعر.
كما يف � 30سبتمرب  2012م مل يكن لدى ال�شركة �أي ا�ستثمارات يف �أوراق مالية.
خماطر االئتمان  -هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .حتد �سيا�سة اال�ستثمار يف ال�شركة من
التعر�ض ملخاطر االئتمان الناجتة عن الأن�شطة اال�ستثمارية .وت�شرتط هذه ال�سيا�سة ب�أن يتم ا�ستثمار النقد وما مياثله مع م�ؤ�س�سات مالية تتمتع بت�صنيف
ائتماين مرتفع.
تن�ص �سيا�سة ال�شركة على اال�ستثمار مع م�ؤ�س�سات مالية م�صنفة من قبل فيت�ش ريتنغ ليمتد� .إن �أق�صى ما تتعر�ض له ال�شركة من خماطر االئتمان يقارب
القيمة الدفرتية للنقد وما مياثله والدخل املايل امل�ستحق .كما يف � 30سبتمرب  2012م ،كانت حدود اال�ستثمار مل�ؤ�س�سات مالية م�صنفة ائتماني ًا لفرتات طويلة
بدرجة ( � )Aسالب) �أو �أف�ضل .لي�س لدى ال�شركة �أي تركيز هام �آخر ملخاطر االئتمان.
خماطر ال�سيولة  -هي خماطر عدم قدرة ال�شركة على ت�أمني ال�سيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات املرتبطة بالأدوات املالية والتي ميكن �أن تن�ش�أ من عدم
القدرة على بيع موجودات مالية ب�سرعة بقيمة تقارب القيمة الدفرتية .تدار خماطر ال�سيولة عن طريق الت�أكد ب�شكل م�ستمر من توفر �سيولة كافية ملقابلة
�أية التزامات م�ستقبلية عند ا�ستحقاقها (�إي�ضاح .)1
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر 2011م (تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر 2012م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
ُيظهر اجلدول �أدناه املطلوبات املالية لل�شركة بنا ًء على الفرتة املالية املتبقية كما يف � 30سبتمرب  2012م وحتى تاريخ اال�ستحقاق املتعاقد عليه .تعك�س الذمم
الدائنة واملطلوبات امل�ستحقة لأطراف ذات عالقة والقرو�ض من ال�شركاء توقعات الإدارة لتاريخ الت�سديد حيث �أن تواريخ اال�ستحقاقات املتعاقد عليها كانت
غري حمددة (�إي�ضاحي  )2(1-15و � .)2-15إن املبالغ املو�ضحة يف اجلدول �أدناه هي تدفقات نقدية متعاقد عليها غري خم�صومة .تت�ساوى مع القيمة
الدفرتية لها حيث ال يوجد �أثر هام خل�صمها.
�أقل من � 3أ�شهر

بني � 3أ�شهر و�سنة

بني �سنة و
�سنتني

بني �سنتني
وخم�س �سنوات

�أكرث من خم�س
�سنوات

� 30سبتمرب 2012
قرو�ض (�إي�ضاح )16

-

2.437.725

-

-

-

قرو�ض من ال�شركاء (�إي�ضاح ))2(1-15

-

1.685.887

-

-

-

ذمم دائنة (�إي�ضاح )8

487.973

-

-

-

-

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات
�أخرى (�إي�ضاح )9

1.132.436

ذمم دائنة ومطلوبات م�ستحقة – �أطراف ذات
عالقة (�إي�ضاح ) )2(1-15

1.457.389

-

3.077.798

-

-

-

-

-

-

-

4.123.612

-

-

-

 3 - 2إدارة مخاطر رأس المال

�إن هدف ال�شركة من �إدارة ر�أ�س املال هو احلفاظ على قدرة ال�شركة على اال�ستمرار يف �أعمالها وحتقيق عوائد لل�شركاء ومزايا لأ�صحاب العالقة وكذلك
االحتفاظ بهيكل ر�أ�س املال الأمثل وذلك لتخفي�ض التكلفة الر�أ�سمالية.
ميكن تعديل هيكل ر�أ�س املال عن طريق زيادة م�ساهمات ر�أ�س املال واحل�صول على قرو�ض.
  3 - 3تقدير القيمة العادلة

�إن القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم به تبادل �أ�صل �أو ت�سوية التزام بني �أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع �أطراف
م�ستقلة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية لل�شركة ال تختلف جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية.
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر 2011م (تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر 2012م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 4.نقد وما يماثله
� 30سبتمرب 2012
ودائع لأجل

1.495.000

نقد لدى البنوك

88.779

نقد يف ال�صندوق

11
1.583.790

متثل ودائع لأجل ودائع لدى بنوك جتارية تدر فوائد ب�أ�سعار ال�سوق.
 5.5دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
� 30سبتمرب 2012
تكاليف معامالت م�ؤجلة

69.248

مدفوعات مقدمة

55.661

دفعات مقدمة ملوردين ومقاولني

6.529
131.438

 6.6موجودات غير ملموسة
�إ�ضافات

� 30أكتوبر 2011

حتويالت

� 30سبتمرب 2012

التكلفة
تراخي�ص تقنية

-

1.145.250

-

1.145.250

م�صاريف ما قبل الت�شغيل

-

189.143

-

189.143

-

1.334.393

-

1.334.393

�إطفاء مرتاكم
تراخي�ص تقنية

-

-

-

-

م�صاريف ما قبل الت�شغيل

-

-

-

-

�صايف القيمة الدفرتية

-

1.334.393

-

1.334.393
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر 2011م (تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر 2012م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 7.7ممتلكات ومصنع ومعدات (موجودات تحت اإلنشاء)
موجودات حتت الإن�شاء

� 30أكتوبر 2011

�إ�ضافات

حتويالت

� 30سبتمرب 2012

-

3.878.111

-

3.878.111

متثل موجودات حتت الإن�شاء �أعمال مبدئية على موقع امل�صنع وتكاليف م�شاريع �أخرى للم�شروع .قامت ال�شركة خالل الفرتة بر�سملة تكاليف القرو�ض
والبالغة  47مليون ريال �سعودي.
يتم �إن�شاء جممع امل�صنع ومن�ش�آت ال�شركة على �أر�ض م�ست�أجرة ملدة � 35سنة هجرية مبوجب اتفاقية ت�أجري ت�شغيلي مع الهيئة امللكية للجبيل وينبع (�إي�ضاح
� .)3-14إن اتفاقية الإيجار هذه قابلة للتجديد من قبل ال�شركة لفرتات ت�صل ملدة � 10سنوات هجرية مبوجب �شروط يتم االتفاق عليها ل�صالح ال�شركة.
8.8ذمم دائنة
� 30سبتمرب 2012
ذمم دائنة:
تكاليف م�شروع

478.025

تكاليف ت�شغيل

9.948
487.973
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر 2011م (تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر 2012م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

9.9مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
� 30سبتمرب 2012م
تكاليف م�شروع

1.103.303

تكاليف ت�شغيل

525

�أخرى

28.608
1.132.436

1010رأس المال
�إجمايل الأ�سهم العادية امل�صرح بها تبلغ � 500.000سهم بقيمة �إ�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد .تتلخ�ص الأ�سهم امل�صدرة واملدفوعة بالكامل
مبا يلي (�إي�ضاح :)19
كما يف � 30سبتمرب  2012م
ا�سم ال�شريك

عدد الأ�سهم

جمموع قيمة الأ�سهم
ن�سبة امللكية

القيمة اال�سمية
لل�سهم

ريال �سعودي بالآالف

بي �سي ات�ش �سي

325.000

٪65

10

3.250

867

دي ا�س ايه ات�ش

175.000

٪35

10

1.750

466

500.000

٪100

5.000

1.333
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دوالر �أمريكي
بالآالف

شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر 2011م (تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر 2012م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

1111احتياطي نظامي
وفق ًا لنظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،يتطلب من ال�شركة �أن تحُ ول  10باملائة من الربح للفرتة لتكوين احتياطي نظامي �إلى �أن يعادل هذا
االحتياطي  50باملائة من ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع .مل يتم حتويل �أي مبلغ للفرتة من � 30أكتوبر 2011م �إلى � 30سبتمرب 2012م حيث
�أن ال�شركة حققت �صايف خ�سارة.
1212مصاريف عمومية وإدارية
للفرتة من 30
�أكتوبر 2011م �إلى
� 30سبتمرب 2012م
خدمات متعاقد عليها

204.751

م�صاريف مزايا املوظفني (�إي�ضاح )13

33.943

�أتعاب مهنية

14.462

�إيجار

9.356

تكاليف �سفر و�إعا�شة

4.489

عمالة بعقود

2.187

�أخرى

2.563
271.751
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر 2011م (تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر 2012م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

1313مصاريف مزايا الموظفين
للفرتة من 30
�أكتوبر 2011م �إلى
� 30سبتمرب 2012م
رواتب و�أجور

29.418

مزايا �أخرى

4.525
33.943

1414التزامات وتعهدات
1 114 14التزامات

قامت ال�شركة ب�إ�صدار خطابات �ضمان بنكية مببلغ  4.5مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2012م يف �سياق العمل االعتيادي.
1 114 14تعهدات رأسمالية

بلغت النفقات الر�أ�سمالية مبا فيها نفقات املوجودات غري امللمو�سة التي تعاقدت عليها ال�شركة ومل يتم تكبدها حتى � 30سبتمرب  2012مبلغ  32.6مليار ريال
�سعودي.
 1 114 14تعهدات إليجارات تشغيلية

لدى ال�شركة �إيجارات ت�شغيلية خمتلفة لأر�ض امل�صنع وميناء اجلبيل واملكاتب .بلغت م�صاريف الإيجار للفرتة من � 30أكتوبر 2011م �إلى � 30سبتمرب 2012م
مبلغ  73.8مليون ريال �سعودي مبا فيها  64.4مليون ريال �سعودي مت ر�سملتها كجزء من موجودات حتت االن�شاء خالل الفرتة.
االلتزامات امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية هي كما يلي:
ال�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب

� 30سبتمرب 2012م

2013

70.718

2014

70.718

2015

65.428

2016

50.367

2017

35.878

 2018حتى 2047

1.067.378
1.360.487
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر 2011م (تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر 2012م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

1515أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة
 1 - 15معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة

امتثا ًال التفاقية ال�شركاء ا�ستمر ال�شركاء ،بعد ت�أ�سي�س ال�شركة ،بامل�ساهمة ببع�ض الب�ضائع واخلدمات مبا فيها توفري عمالة وبع�ض اخلدمات الأخرى .كما
يف تاريخ هذه القوائم املالية الأولية مل يتم تقدمي الفواتري عن بع�ض املبالغ املتعلقة بهذه الب�ضائع واخلدمات لل�شركة .وقد �أدرجت املبالغ غري املفوترة �ضمن
بند امل�ستحقات.
( )1فيما يلي معامالت تمت مع أطراف ذات عالقة خالل الفترة:
للفرتة من 30
�أكتوبر 2011م �إلى
� 30سبتمرب 2012م
2.814.923

ب�ضائع وخدمات م�ستلمة من �أطراف ذوي عالقة:
( )2فيما يلي أرصدة مع أطراف ذات عالقة كما في  30سبتمبر 2012م:

� 30سبتمرب 2012
ذمم دائنة ومطلوبات م�ستحقة:
�أرامكو ال�سعودية
تكاليف م�شروع

427.458

تكاليف ما قبل الت�شغيل

101.964

تكاليف ت�شغيل

64.491

تكاليف معامالت م�ستحقة

26.964

تكاليف موظفني معارين

20.541
641.418

داو
تكاليف م�شروع

459.936

تكاليف تراخي�ص تقنية

196.875

م�صاريف ما قبل الت�شغيل

87.179

تكاليف معامالت م�ستحقة

42.284

تكاليف موظفني معارين

17.660

تكاليف ت�شغيل

12.037
815.971
1.457.389
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر 2011م (تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر 2012م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 2 - 15قروض من شركاء

ال حتمل القرو�ض من ال�شركاء عمولة ويتوقع حتويلها جزئي ًا �إلى ر�أ�س املال وجزئي ًا لقرو�ض ثانوية خالل عام 2012م .ال تختلف جوهريا القيمة العادلة لهذه
القرو�ض عن قيمتها الدفرتية.
� 30سبتمرب 2012م

قرو�ض من �شركاء
بي �سي ات�ش �سي

1.373.246

دي ا�س ايه ات�ش

312.641
1.685.887

 3 - 15تعويضات اإلدارة العليا

ي�شمل موظفو الإدارة العليا ك ًال من الرئي�س والرئي�س التنفيذي ،و نائب الرئي�س للمالية ،ونائب الرئي�س للت�صنيع ،ونائب الرئي�س للعالقات ال�صناعية ،املدير
الفني والعمليات وهم من موظفي �شركاء ال�شركة .ي�شمل تعوي�ض موظفي الإدارة العليا الأجر ال�سنوي ،واملزايا والتعوي�ضات امل�ؤجلة واملكاف�آت وتعوي�ض نهاية
اخلدمة وكلها تدفع من قبل �شركاء ال�شركة ويعاد حتميلها على ال�شركة .بلغت ر�سوم الإدارة من ال�شركاء فيما يتعلق بتعوي�ضات الإدارة العليا مبلغ 20.6
مليون ريال �سعودي للفرتة من � 30أكتوبر 2011م �إلى � 30سبتمرب 2012م .ومع ذلك ،ف�إنه من غري املمكن الت�أكد من حتميل عنا�صر منف�صلة من الإدارة فيما
يتعلق بالرواتب و غريها من املزايا ق�صرية الأجل ،ومكاف�آت نهاية اخلدمة والتقاعد وغريها من املزايا طويلة الأجل.
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر 2011م (تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر 2012م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 1616قروض
� 30سبتمرب 2012م
�صندوق اال�ستثمارات العامة – �سحب �أويل
ناق�ص ًا :تكاليف املعامالت غري املطف�أة

()74.775

كما يف � 30سبتمرب 2012م

2.437.725

2.512.500

وقعت ال�شركة بتاريخ  21مايو 2012م �إتفاقية ت�سهيالت قرو�ض مع �صندوق اال�ستثمارات العامة مببلغ  7.5مليار ريال �سعودي تت�ضمن �شريحة بالدوالر
الأمريكي مببلغ  3.75مليار ريال �سعودي و�شريحة بالريال ال�سعودي مببلغ  3.75مليار ريال �سعودي .مت ال�سحب الأويل للت�سهيالت يف يوليو 2012م مببلغ
 2.5مليار ريال �سعودي .حتمل القرو�ض نفقات متويل مبعدل عائم بالإ�ضافة �إلى هام�ش حمدد .وهذه القرو�ض م�ضمونة بكفالة ال�شركة املقدّمة من
ال�شركاء .ت�ستحق هذه الت�سهيالت يف �أوائل  21مايو 2014م وال�سحب الأول وفق ًا لعقد ت�سهيالت متويل امل�شروع والتي تتوقعها االدارة حالي ًا �أن تكون يف يوليو
2013م .مت �إطفاء تكاليف املعاملة والبالغة  15.9مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ور�سملتها كجزء من موجودات حتت الإن�شاء (�إي�ضاح .)7
يف الفرتة الالحقة لـ � 30سبتمرب 2012م ،مت �سحب مبلغ �إ�ضايف مببلغ  3.75مليار ريال �سعودي من قبل ال�شركة يف  5نوفمرب 2012م.
1717الزكاة وضرائب الدخل
ت�ستحق الزكاة بواقع  ٪2.5من الوعاء الزكوي �أو �صايف الربح املعدل� ،أيهما �أعلى .مل يتم اثبات خم�ص�ص للزكاة حيث �أن ال�شركة مل تكمل �سنة هجرية كاملة
منذ ت�أ�سي�سها .مل تقم ال�شركة بقيد �أي �ضرائب دخل ،حيث �أن لديها خ�سارة �صافية معدلة للفرتة .مل تقم ال�شركة باثبات موجودات �ضريبة دخل م�ؤجلة،
تتعلق بخ�سارة �ضريبة دخل مرتاكمة ،حيث تعتقد الإدارة �أنه لن تكون هناك �أرباح كافية خا�ضعة لل�ضريبة يف املدى القريب ال�ستخدام خ�سارة �ضريبة الدخل
املرتاكمة مقابلها.
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة من  30أكتوبر 2011م (تاريخ التأسيس)
إلى  30سبتمبر 2012م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 1818أدوات مالية حسب الفئات
�إي�ضاح

قرو�ض وذمم مدينة

موجودات مالية
نقد وما مياثله

4

1.583.790

�إي�ضاح

مطلوبات
مالية �أخرى

مطلوبات مالية
قرو�ض
قرو�ض من �شركاء

16

2.437.725

)2(1-15

1.685.887

ذمم دائنة

8

487.973

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

9

1.132.436

)2(1-15

1.457.389

ذمم دائنة ومطلوبات م�ستحقة – �أطراف ذات عالقة

7.201.410

 .19األحداث الالحقة
وفق ًا لإتفاقية امل�ساهمة بني ال�شركاء بتاريخ � 1أكتوبر 2012م ،ف�إن بع�ض تكاليف التطوير والبالغة  8مليارات ريال �سعودي مت متويلها من قبل ال�شركاء،
لل�شركة ومت فوترتها على ال�شركة .قيدت هذه التكاليف يف البداية على ال�شركاء ،مع القرو�ض القائمة من ال�شركة مت حلها من قبل ال�شركاء لتحويلها �إلى
ر�أ�س مال يف  8دي�سمرب 2012م.
يف  8دي�سمرب 2012م ،قرر ال�شركاء حتويل قرو�ض من ال�شركاء مببلغ  1.69مليار ريال �سعودي واملبالغ امل�ستحقة لهم مببلغ  8مليار ريال �سعودي �إلى ر�أ�س
املال .وبنا ًء عليه ،متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  9.69مليار ريال �سعودي .مت ا�ستكمال الإجراءات القانونية لت�سجيل هذه الزيادة يف ر�أ�س املال و�إ�صدار
�شهادة ال�سجل التجاري املعدلة.
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الملحق ()3
القوائم المالية الشكلية لصدارة كما في  30سبتمبر 2012م
التي تعكس المطلوبات المتعلقة بالصكوك

شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

قائمة المركز المالي االفتراضية غير المراجعة
كما في  30سبتمبر 2012م
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

قائمة المركز المالي االفتراضية غير المراجعة
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

كما يف � 30سبتمرب
( 2012مراجعة)

تعديالت افرتا�ضية
(�إي�ضاح  3و )4

كما عدلت يف 30
�سبتمرب 2012م
(افرتا�ضية)

املوجودات
موجودات متداولة
نقد وما مياثله

1.583.790

7.500.000

9.083.790

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

131.438

()20.841

110.597

1.715.228

7.479.159

9.194.387

موجودات غري متداولة
1.334.393

موجودات غري ملمو�سة

-

1.334.393

ممتلكات وم�صنع ومعدات (موجودات
حتت الإن�شاء)
جمموع املوجودات

3.878.111

-

3.878.111

5.212.504

-

5.212.504

6.927.732

7.479.159

14.406.891

املطلوبات
مطلوبات متداولة
قرو�ض

2.437.725

-

2.437.725

قرو�ض من �شركاء

1.685.887

-

1.685.887

ذمم دائنة

487.973

-

487.973

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

1.132.436

115.069

1.247.505

ذمم دائنة و مطلوبات م�ستحقة – �أطراف ذوي عالقة

1.457.389

-

1.457.389

7.201.410

115.069

7.316.479

مطلوبات غري متداولة
مطلوبات ال�صكوك � -صايف (�إي�ضاح رقم )4
جمموع املطلوبات

-

7.364.090

7.364.090

-

7.364.090

7.364.090

7.201.410

7.479.159

14.680.569

حقوق ال�شركاء
ر�أ�س املال

5.000

-

5.000

احتياطي نظامي

-

-

-

خ�سارة مرتاكمة

()278.678

-

()278.678

جمموع حقوق ال�شركاء

()273.678

-

()273.678

جمموع املطلوبات وحقوق ال�شركاء

6.927.732

7.479.159

14.406.891

تعترب الإي�ضاحات يف ال�صفحات  2و  3جزء ًا ال يتجز�أ من قائمة املركز املايل االفرتا�ضية غري املراجعة
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول قائمة المركز المالي االفتراضية غير المراجعة
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

1.1معلومات عامة
تقوم �شركة �صدارة للكيميائيات ("ال�شركة") ب�أن�شاء مرافق برتوكيماوية متكاملة يف اجلبيل النتاج الكلور وااليثيلني والبنزين وثنائي النيرتوتولني وايرث
اجلاليكول والفورمالني وامني االيثيلني وامني االيثانول والإيثيلني البوليمريي الثنائي والفينيل الثنائي االيزو�سيانات واملطاط ال�صناعي وحم�ض النرتيك
والربوبلني والتولني وجليكول الربوبلني و�أك�سيد االيثيلني واالنيلني والبويل اثيلني منخف�ض الكثافة عايل ال�ضغط والبويل ايثيلني عايل الكثافة وال�صودا
الكاوية وخام ال  C4sو�أحادي نريتو بنزين و�أك�سيد الربوبلني والتولني ثنائي االمني والتولني ثنائي االيزو�سيانات والبويل ايثيلني املنخف�ض الكثافة اخلطي،
وهي �شركة �سعودية خمتلطة ذات م�س�ؤولية حمدودة مبوجب ترخي�ص ا�ستثمار �صناعي رقم � 1210321011644صادر عن الهيئة العامة لال�ستثمار يف اململكة
العربية ال�سعودية بتاريخ � 23شوال 1432هـ ( املوافق� 22سبتمرب 2011م) ومت ت�سجيلها بتاريخ  3ذو احلجة 1432هـ (املوافق� 30أكتوبر 2011م) مبوجب �سجل
جتاري رقم � 2055014427صدر يف مدينة اجلبيل� .إن املقر الرئي�سي لأعمال ال�شركة و عنوان مكتبها امل�سجل لل�شركة هو �ص ب  39777يف مدينة اخلرب.
متتلك �شركة الكيماويات عالية الأداء القاب�ضة ("بي �سي ات�ش �سي") ن�سبة  ٪65من ر�أ�س مال ال�شركة ،وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ل�شركة الزيت
العربية ال�سعودية ("�أرامكو ال�سعودية") بينما متتلك �شركة داو العربية ال�سعودية القاب�ضة بي .يف"( .دي ا�س ايه ات�ش") ن�سبة  ٪35من ر�أ�س مال ال�شركة،
وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ب�شكل غري مبا�شر ل�شركة داو للكيماويات ("داو").
�إن ال�شركة حالي ًا يف مرحلة التطوير وتقوم ب�أن�شاء مرافق برتوكيماوية متكاملة ومن املتوقع البدء يف العمليات خالل عام 2016م.
�أعدت قائمة املركز املايل االفرتا�ضية غري املراجعة هذه لإدراجها �ضمن ن�شرة الأ�صدار اخلا�صة ب�أ�صدار �شهادات بالريال ال�سعودي (�إي�ضاح رقم .)3
2.2أسس اإلعداد
�أعدت قائمة املركز املايل االفرتا�ضية غري املراجعة كما يف � 30سبتمرب 2012م من قبل الإدارة لإظهار �أثر املعامالت اخلا�صة بطرح ال�صكوك ,كما هو مبني
يف �إي�ضاح رقم  ,3على املعلومات املالية التاريخية الفعلية لل�شركة كما يف � 30سبتمرب 2012م كما لو �أن هذه املعامالت حدثت يف ذلك التاريخ� .أعدت قائمة
املركز املايل االفرتا�ضية غري املراجعة لأغرا�ض التو�ضيح فقط ،ونظرا لطبيعتها ،تتناول حالة افرتا�ضية وبالتايل ال متثل املركز املايل ونتائج الأعمال الفعلية
لل�شركة.
�أخذت املبالغ التاريخية يف قائمة املركز املايل االفرتا�ضية غري املراجعة ،دون تعديل جوهري ،من القوائم املالية الأولية التاريخية لل�شركة للفرتة من 30
�أكتوبر 2011م (تاريخ الت�أ�سي�س) حتى � 30سبتمرب 2012م والتي �أ�صدرت ب�شكل منف�صل .مل يتم �إجراء �أي تعديل لإظهار العمليات الت�شغيلية لل�شركة من
تاريخ � 30سبتمرب 2012م .يجب �أن تُقر�أ قائمة املركز املايل االفرتا�ضية غري املراجعة هذه مع القوائم املالية ال�سنوية املراجعة والإي�ضاحات املتعلقة بها
للفرتة من � 30أكتوبر 2011م (تاريخ الت�أ�سي�س) حتى � 30سبتمرب 2012م.
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة من قبل ال�شركة يف �إعداد قائمة املركز املايل االفرتا�ضية غري املراجعة هي وفقا لل�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف القوائم
املالية الأولية املراجعة للفرتة من � 30أكتوبر ( 2011تاريخ الت�أ�سي�س) حتى � 30سبتمرب 2012م.
3.3تعديالت افتراضية
يف تاريخ � 11صفر1434هـ ( املوافق  24دي�سمرب 2012م) (تاريخ الت�أ�سي�س) ومن خالل قرار وزاري رقم (/29ق)� ،أ�س�ست ال�شركة من خالل �شركاتها التابعة
اململوكة بالكامل �شركة م�ساهمة مقفلة� ،شركة �صدارة للخدمات الأ�سا�سية ("املُ�صدر") ،لغر�ض �إ�صدار �صكوك بالريال ال�سعودي .ح�صل املُ�صدر على �شهادة
ال�سجل التجاري بتاريخ  3ربيع الأول  1434هـ ( املوافق  15يناير 2013م)� .إن املُ�صدر ب�صدد �إ�صدار �شهادات �صكوك بالريال ال�سعودي مببلغ  7.5مليار ريال
�سعودي ويتم التطبيق والقبول يف القائمة الر�سمية من قبل هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية ("الهيئة") والتداول يف ال�سوق املالية ال�سعودية
("تداول") .ومن املتوقع ا�ستخدام متح�صالت �شهادات ال�صكوك من قبل ال�شركة يف متويل جزئي لإن�شاء مرافق برتوكيماوية متكاملة لل�شركة .ومن املتوقع
االنتهاء من �إ�صدار �شهادات ال�صكوك يف مار�س 2013م .مت ت�سجيل التعديالت االفرتا�ضية لقيد متح�صالت �إ�صدار �شهادات ال�صكوك ،واملطلوبات املرتتبة
على تلك ال�صكوك وتكاليف املعامالت املرتبطة بها.
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شركة صدارة للكيميائيات
(شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة في مرحلة التطوير)

إيضاحات حول قائمة المركز المالي االفتراضية غير المراجعة
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

4.4مطلوبات الصكوك  -صافي
يت�ألف �صايف مطلوبات ال�صكوك مما يلي:
متح�صالت ال�صكوك
تكاليف املعامالت

7.500.000
()135.910

املجموع

7.364.090

هذا التعديل يعك�س املطلوبات بني ال�شركات �إلى املُ�صدر مقابل �إجمايل املتح�صالت املطلوبة لل�شركة من �إ�صدار �شهادات ال�صكوك بالريال ال�سعودي من
قبل ال�شركة و البالغة  7.5مليار ريال �سعودي  .تقدر تكاليف املعامالت املرتبطة مببلغ  135.910ريال �سعودي والذي ميثل تكاليف �إ�ضافية مرتبطة ب�إ�صدار
�شهادات ال�صكوك بالريال ال�سعودي و منها مبلغ  20.841ريال �سعودي مت تكبده و ت�سجيله باعتباره تكلفة معامالت م�ؤجلة كما يف � 30سبتمرب 2012م .لقد
مت �إعادة ت�صنيف هذا املبلغ والبالغ  20.841ريال �سعودي و مت عمل مقا�صة لهذا املبلغ و كذلك للمبلغ املتبقي من تكاليف املعامالت املقدرة والبالغ 115.069
ريال �سعودي مقابل مطلوبات ال�صكوك.
5.5اعتماد اإلدارة
اعتمدت �إدارة ال�شركة �إ�صدار قائمة املركز املايل االفرتا�ضية غري املراجعة هذه بتاريخ  11ربيع الآخر 1434هـ (املوافق  21فرباير 2013م).
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�شركة داو كيميكال و�شركاتها التابعة

اجلزء الثاين ،البند  ،8القوائم املالية والبيانات التكميلية

تقرير �شركة املحا�سبة العامة امل�سجلة امل�ستقلة
�إلى جمل�س الإدارة وامل�ساهمني يف
�شركة داو كيميكال
لقد راجعنا القوائم املال ّية املوحدة املرفقة ل�شركة داو كيميكال و�شركاتها التابعة ("ال�شركة") ،كما يف  31دي�سمرب 2012م و2011م والقوائم املوحدة ذات العالقة للدخل،
وحقوق امللكية ،وقائمة الدخل ال�شاملة ،وقائمة التدفقات النقدية لكل �سنة من ال�سنوات الثالث املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م .وقد ت�ضمنت مراجعتنا كذلك جدول القوائم
املالية املدرج يف فهر�س القوائم املالية �ضمن البند �(15أ) .2وهذه القوائم املالية وجدول القوائم املالية هي من م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة ،وتقت�صر م�س�ؤوليتنا على �إبداء الر�أي
يف القوائم املالية وجدول القوائم املالية بنا ًء على مراجعتنا.
لقد �أجرينا مراجعتنا وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س الإ�شراف على ح�سابات ال�شركات العامة (يف الواليات املتحدة الأمريكية) .وتقت�ضي هذه املعايري �أن نقوم
بتخطيط وتنفيذ املراجعة للح�صول على قناعة معقولة فيما �إذا كانت القوائم املالية خالية من �أي اخطاء جوهرية .وت�شمل عملية املراجعة فح�ص (على �أ�سا�س العينة)
الأدلة الداعمة للمبالغ املالية والإف�صاحات الواردة يف القوائم املالية .وت�شمل املراجعة كذلك تقييم املبادئ املحا�سبية امل�ستخدمة وتقديرات هامة قامت بها الإدارة ،وكذلك
الكلي للقوائم املالية .ونعتقد ب�أن مراجعتنا ت�ش ّكل �أ�سا�س ًا معقو ًال لر�أينا.
تقييم العر�ض ّ
وبر�أينا� ،أن هذه القوائم املالية املوحدة تعر�ض بعدل من كافة النواحي اجلوهرية الو�ضع املايل ل�شركة داو كيميكال و�شركاتها التابعة كما يف  31دي�سمرب 2012م و2011م،
ونتائج عملياتها ،وتدفقاتها النقدية لكل �سنة من ال�سنوات الثالثة �ضمن الفرتة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2012م ،مبا يتوافق مع املبادئ املحا�سبية املتعارف عيها يف
الواليات املتحدة الأمريكية .وبر�أينا كذلك� ،أن جدول القوائم املالية املذكور عندما ُي�ؤخذ يف االعتبار فيما يتعلق بالقوائم املالية املوحدة الأ�سا�سية ب�شكل عام ،يعر�ض
ب�صورة عادلة ،من كافة اجلوانب اجلوهرية ،املعلومات الواردة فيها.
لقد راجعنا كذلك وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س الإ�شراف على ح�سابات ال�شركات العامة (الواليات املتحدة الأمريكية) نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية
يف ال�شركة كما يف  31دي�سمرب 2012م ،بنا ًء على املعايري املحددة يف �إطار الرقابة الداخلية املتكامل ال�صادر عن جلنة امل�ؤ�س�سات الراعية لهيئة تريدوي Treadway
وتقريرنا امل�ؤرخ يف  15فرباير 2013م الذي �أبدى ر�أي ًا غري متحفظ على الرقابة الداخلية على التقارير املالية يف ال�شركة.
ديلويت �أند تو�ش �أل �أل بي
ديلويت �آند تو�ش �أل �أل بي
ميدالند ،ميت�شيغان
 15فرباير 2013
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The Dow Chemical Company and Subsidiaries
PART II, Item 8. Financial Statements and Supplementary Data.

Report of Independent Registered Public Accounting Firm
To the Board of Directors and Stockholders of
The Dow Chemical Company:
We have audited the accompanying consolidated balance sheets of The Dow Chemical Company and
subsidiaries (the “Company”) as of December 31, 2012 and 2011, and the related consolidated statements
of income, comprehensive income (loss), equity, and cash flows for each of the three years in the period
ended December 31, 2012. Our audits also included the financial statement schedule listed in the Index at Item
15(a)2. These financial statements and financial statement schedule are the responsibility of the Company’s
management. Our responsibility is to express an opinion on the financial statements and financial statement
schedule based on our audits.
We conducted our audits in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board
(United States). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a
test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes
assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating
the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our
opinion.
In our opinion, such consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial
position of The Dow Chemical Company and subsidiaries as of December 31, 2012 and 2011, and the results
of their operations and their cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2012,
in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America. Also, in our
opinion, such financial statement schedule, when considered in relation to the basic consolidated financial
statements taken as a whole, presents fairly, in all material respects, the information set forth therein.
We have also audited, in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board
(United States), the Company’s internal control over financial reporting as of December 31, 2012, based on
the criteria established in Internal Control-Integrated Framework issued by the Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission and our report dated February 15, 2013 expressed an unqualified
opinion on the Company’s internal control over financial reporting.
/s/ DELOITTE & TOUCHE LLP
Midland, Michigan
February 15, 2013
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The Dow Chemical Company and Subsidiaries
Consolidated Statements of Income
(In millions, except per share amounts) For the years
ended December 31

2012
$

2011
$

2010
$

56,786

59,985

53,674

47,792

51,029

45,780

Research and development expenses

1,708

1,646

1,660

Selling, general and administrative expenses

2,861

2,788

2,609

Amortization of intangibles

478

496

509

Goodwill impairment loss

220

—

—

1,343

—

26

Acquisition-related integration expenses

—

31

143

Asbestos-related credit

—

—

54

Equity in earnings of nonconsolidated affiliates

536

1,223

1,112

Sundry income (expense) - net

(27)

(316)

125

41

40

37

1,269

1,341

1,473

Income Before Income Taxes

1,665

3,601

2,802

Provision for income taxes

565

817

481

1,100

2,784

2,321

(82)

42

11

1,182

2,742

2,310

340

340

340

842

2,402

1,970

Earnings per common share - basic

0.71

2.06

1.75

Earnings per common share - diluted

0.70

2.05

1.72

1.21

0.90

0.60

Weighted-average common shares outstanding basic

1,169.7

1,149.0

1,125.9

Weighted-average common shares outstanding diluted

1,176.4

1,158.2

1,143.8

Net Sales
Cost of sales

Restructuring charges

Interest income
Interest expense and amortization of debt discount

Net Income
Net income (loss) attributable to noncontrolling
interests
Net Income Attributable to The Dow Chemical
Company
Preferred stock dividends
Net Income Available for The Dow Chemical
Company Common Stockholders

Per Common Share Data:

Common stock dividends declared per share of
common stock

See Notes to the Consolidated Financial Statements.
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The Dow Chemical Company and Subsidiaries
Consolidated Statements of Comprehensive Income (Loss)
(In millions) For the years ended December 31

Net Income

2012

2011

2010

$

$

$

1,100

2,784

2,321

Unrealized holding gains (losses) during the period (net of tax of $35,
$(13), $12)

74

(19)

17

Less: Reclassification adjustments for net amounts included in net
income (net of tax of $(3), $(8), $8)

(5)

(14)

15

Cumulative translation adjustments (net of tax of $(97), $26, $57)

256

(295)

(257)

Prior service credit (cost) arising during period (net of tax of $0, $(1),
$0)

—

1

(2)

Net loss arising during period (net of tax of $(1,037), $(657), $(193))

(2,222)

(1,524)

(485)

15

19

25

346

241

178

16

(6)

2

Total other comprehensive loss

(1,520)

(1,597)

(507)

Comprehensive Income (Loss)

(420)

1,187

1,814

(82)

42

11

(338)

1,145

1,803

Other Comprehensive Loss, Net of Tax (tax amounts shown below for
2012, 2011, 2010)
Unrealized gains (losses) on investments:

Pension and other postretirement benefit plans:

Less: Amortization of prior service cost included in net periodic
pension costs (net of tax of $7, $8, $13)
Less: Amortization of net loss included in net periodic pension costs
(net of tax of $174, $130, $92)
Net gains (losses) on cash flow hedging derivative instruments (net of
tax of $13, $(4), $2)

Comprehensive income (loss) attributable to noncontrolling
interests, net of tax
Comprehensive Income (Loss) Attributable to The Dow Chemical
Company

See Notes to the Consolidated Financial Statements.
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The Dow Chemical Company and Subsidiaries
Consolidated Balance Sheets
(In millions, except share amounts) At December 31

2012

2011

$

$

4,318

5,444

—

2

Trade (net of allowance for doubtful receivables - 2012: $121; 2011: $121)

5,074

4,900

Other

4,605

4,726

Inventories

8,476

7,577

Deferred income tax assets - current

877

471

Other current assets

334

302

23,684

23,422

Investment in nonconsolidated affiliates

4,121

3,405

Other investments (investments carried at fair value - 2012: $2,061; 2011: $2,008)

2,565

2,508

313

1,144

6,999

7,057

Property

54,366

52,216

Less accumulated depreciation

36,846

34,917

Net property (variable interest entities restricted - 2012: $2,554; 2011: $2,169)

17,520

17,299

12,739

12,930

Other intangible assets (net of accumulated amortization - 2012: $2,785; 2011: $2,349)

4,711

5,061

Deferred income tax assets - noncurrent

3,333

2,559

Asbestos-related insurance receivables - noncurrent

155

172

Deferred charges and other assets

464

724

Total other assets

21,402

21,446

Total Assets

69,605

69,224

Notes payable

396

541

Long-term debt due within one year

672

2,749

5,010

4,778

Assets
Current Assets
Cash and cash equivalents (variable interest entities restricted - 2012: $146; 2011:
$170)
Marketable securities and interest-bearing deposits
Accounts and notes receivable:

Total current assets
Investments

Noncurrent receivables
Total investments
Property

Other Assets
Goodwill

Liabilities and Equity
Current Liabilities

Accounts payable:
Trade

5
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(In millions, except share amounts) At December 31

2012

2011

$

$

2,327

2,216

251

382

Deferred income tax liabilities - current

95

129

Dividends payable

86

376

2,656

2,463

Total current liabilities

11,493

13,634

Long-Term Debt (variable interest entities nonrecourse - 2012: $1,406; 2011:
$1,138)

19,919

18,310

837

1,091

11,459

9,034

530

608

3,353

3,109

16,179

13,842

147

147

Preferred stock, series A ($1.00 par, $1,000 liquidation preference, 4,000,000 shares)

4,000

4,000

Common stock (authorized 1,500,000,000 shares of $2.50 par value each;

3,008

2,961

3,281

2,663

Retained earnings

18,495

19,087

Accumulated other comprehensive loss

(7,516)

(5,996)

(391)

(434)

—

—

20,877

22,281

990

1,010

Total equity

21,867

23,291

Total Liabilities and Equity

69,605

69,224

Other
Income taxes payable

Accrued and other current liabilities

Other Noncurrent Liabilities
Deferred income tax liabilities - noncurrent
Pension and other postretirement benefits - noncurrent
Asbestos-related liabilities - noncurrent
Other noncurrent obligations
Total other noncurrent liabilities
Redeemable Noncontrolling Interest
Stockholders’ Equity

issued 2012: 1,203,292,822 shares; 2011: 1,184,562,287 shares)
Additional paid-in capital

Unearned ESOP shares
Treasury stock at cost (2012: zero shares; 2011: zero shares)
The Dow Chemical Company’s stockholders’ equity
Noncontrolling interests

See Notes to the Consolidated Financial Statements.

6

463

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

The Dow Chemical Company and Subsidiaries
Consolidated Statements of Cash Flows
(In millions) For the years ended December 31

2012

2011

2010

$

$

$

1,100

2,784

2,321

Depreciation and amortization

2,698

2,883

2,962

Provision (Credit) for deferred income tax

(465)

1

328

287

(207)

(444)

(903)

(806)

(708)

Net gain on sales of investments

(19)

(39)

—

Net gain on sales of property, businesses and consolidated companies

(74)

(25)

(95)

Other net (gain) loss

48

10

(12)

Net gain on sales of ownership interest in nonconsolidated affiliates

—

(61)

(25)

220

—

—

1,343

—

26

123

482

46

—

—

(54)

(76)

(23)

(20)

(2,534)

(2,184)

(1,209)

Proceeds from interests in trade accounts receivable conduits

2,650

1,737

1,038

Inventories

(871)

(702)

(750)

Accounts payable

261

376

495

Other assets and liabilities

287

(347)

203

4,075

3,879

4,102

(2,614)

(2,687)

(2,130)

Construction of assets pending sale / leaseback

—

(113)

—

Proceeds from sale / leaseback of assets

—

119

—

Proceeds from sales of property and businesses

77

670

1,877

Acquisitions of businesses

(2)

(8)

(8)

Purchases of previously leased assets

—

(30)

(45)

(37)

(218)

(215)

—

56

74

Operating Activities
Net income
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by
operating activities:

Earnings of nonconsolidated affiliates less than (in excess of)
dividends received
Pension contributions

Goodwill impairment loss
Restructuring charges
Loss on early extinguishment of debt
Asbestos-related credit
Excess tax benefits from share-based payment arrangements
Changes in assets and liabilities, net of effects of acquired and
divested companies:
Accounts and notes receivable

Cash provided by operating activities
Investing Activities
Capital expenditures

Investments in consolidated companies, net of cash acquired
Proceeds from sales of consolidated companies

7
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(In millions) For the years ended December 31

2012

2011

2010

$

$

$

(285)

(248)

(107)

130

295

29

Proceeds from sales of ownership interests in nonconsolidated
affiliates

—

93

113

Change in restricted cash

—

—

436

Purchases of investments

(509)

(797)

(946)

553

874

1,057

(2,687)

(1,994)

135

(116)

(844)

(700)

Proceeds from notes payable

—

—

84

Payments on notes payable

—

—

(668)

3,347

3,624

3,131

(3,988)

(5,337)

(1,387)

—

(19)

(14)

295

236

181

—

98

109

(22)

(27)

(12)

76

23

20

(72)

(42)

(8)

—

184

100

Dividends paid to stockholders

(2,050)

(1,258)

(1,014)

Cash used in financing activities

(2,530)

(3,362)

(178)

Effect of Exchange Rate Changes on Cash

16

(121)

88

Cash Assumed in Initial Consolidation of Variable Interest
Entities

—

3

46

(1,126)

(1,595)

4,193

Cash and cash equivalents at beginning of year

5,444

7,039

2,846

Cash and cash equivalents at end of year

4,318

5,444

7,039

Investments in and loans to nonconsolidated affiliates
Distributions and loan repayments from nonconsolidated affiliates

Proceeds from sales and maturities of investments
Cash provided by (used in) investing activities
Financing Activities
Changes in short-term notes payable

Proceeds from issuance of long-term debt
Payments on long-term debt
Purchases of treasury stock
Proceeds from issuance of common stock
Proceeds from sales of common stock
Issuance costs for debt and equity securities
Excess tax benefits from share-based payment arrangements
Distributions to noncontrolling interests
Contribution from noncontrolling interests

Summary
Increase (Decrease) in cash and cash equivalents

See Notes to the Consolidated Financial Statements.
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The Dow Chemical Company and Subsidiaries
Consolidated Statements of Equity
(In millions) For the years ended December 31

2012

2011

2010

$

$

$

4,000

4,000

4,000

2,961

2,931

2,906

47

30

25

3,008

2,961

2,931

2,663

2,286

1,913

Common stock issued

248

206

156

Stock-based compensation and allocation of ESOP shares

370

171

217

3,281

2,663

2,286

19,087

17,736

16,704

Net income available for The Dow Chemical Company common
stockholders

842

2,402

1,970

Dividends declared on common stock (per share: $1.21 in 2012,
$0.90 in 2011 and $0.60 in 2010)

(1,419)

(1,037)

(677)

(15)

(14)

(13)

—

—

(248)

18,495

19,087

17,736

Balance at beginning of year

(5,996)

(4,399)

(3,892)

Other comprehensive loss

(1,520)

(1,597)

(507)

Balance at end of year

(7,516)

(5,996)

(4,399)

(434)

(476)

(519)

(11)

(5)

(1)

54

47

44

(391)

(434)

(476)

Balance at beginning of year

—

(239)

(557)

Purchases

—

(19)

(14)

Issuance to employees and employee plans

—

258

332

Balance at end of year

—

—

(239)

20,877

22,281

21,839

Preferred Stock
Balance at beginning of year and end of year
Common Stock
Balance at beginning of year
Common stock issued
Balance at end of year
Additional Paid-in Capital
Balance at beginning of year

Balance at end of year
Retained Earnings
Balance at beginning of year

Other
Impact of adoption of ASU 2009-17, net of tax
Balance at end of year
Accumulated Other Comprehensive Loss

Unearned ESOP Shares
Balance at beginning of year
Shares acquired
Shares allocated to ESOP participants
Balance at end of year
Treasury Stock

The Dow Chemical Company’s Stockholders’ Equity

9
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The Dow Chemical Company and Subsidiaries
Consolidated Statements of Equity
(In millions) For the years ended December 31

2012

2011

2010

$

$

$

Noncontrolling Interests
Balance at beginning of year

1,010

803

569

Net income (loss) attributable to noncontrolling interests

(82)

42

11

Distributions to noncontrolling interests

(73)

(43)

(8)

Capital contributions (noncash capital contributions - 2012: $97;
2011: $0; 2010: $0)

97

37

—

Consolidation of variable interest entities

37

31

109

Conversion of note payable to preferred shares of a subsidiary

—

158

—

Impact of adoption of ASU 2009-17

—

—

100

1

(18)

22

990

1,010

803

21,867

23,291

22,642

Other
Balance at end of year
Total Equity

See Notes to the Consolidated Financial Statements.
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The Dow Chemical Company and Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements
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NOTE 1 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Principles of Consolidation and Basis of Presentation
The accompanying consolidated financial statements of The Dow Chemical Company and its subsidiaries
(“Dow” or the “Company”) were prepared in accordance with accounting principles generally accepted in
the United States of America (“U.S. GAAP”) and include the assets, liabilities, revenues and expenses of all
majority-owned subsidiaries over which the Company exercises control and, when applicable, entities for
which the Company has a controlling financial interest or is the primary beneficiary. Intercompany transactions
and balances are eliminated in consolidation. Investments in nonconsolidated affiliates (20-50 percent owned
companies, joint ventures and partnerships) are accounted for using the equity method.
Certain reclassifications of prior years’ footnote disclosure amounts have been made to conform to the 2012
presentation.
Use of Estimates in Financial Statement Preparation
The preparation of financial statements in accordance with U.S. GAAP requires the use of estimates and
assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and
liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenues and expenses during
the reporting period. The Company’s consolidated financial statements include amounts that are based on
management’s best estimates and judgments. Actual results could differ from those estimates.
11
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Foreign Currency Translation
The local currency has been primarily used as the functional currency throughout the world. Translation gains
and losses of those operations that use local currency as the functional currency are included in the consolidated
balance sheets in “Accumulated other comprehensive income (loss)” (“AOCI”). Where the U.S. dollar is used
as the functional currency or when the foreign subsidiary operates in a hyper-inflationary environment, foreign
currency translation gains and losses are reflected in income.
Environmental Matters
Accruals for environmental matters are recorded when it is probable that a liability has been incurred and the
amount of the liability can be reasonably estimated based on current law and existing technologies. These
accruals are adjusted periodically as assessment and remediation efforts progress or as additional technical or
legal information becomes available. Accruals for environmental liabilities are included in the consolidated
balance sheets in “Accrued and other current liabilities” and “Other noncurrent obligations” at undiscounted
amounts. Accruals for related insurance or other third-party recoveries for environmental liabilities are recorded
when it is probable that a recovery will be realized and are included in the consolidated balance sheets as
“Accounts and notes receivable - Other.”
Environmental costs are capitalized if the costs extend the life of the property, increase its capacity, and/or
mitigate or prevent contamination from future operations. Environmental costs are also capitalized in recognition
of legal asset retirement obligations resulting from the acquisition, construction and/or normal operation of a
long-lived asset. Costs related to environmental contamination treatment and cleanup are charged to expense.
Estimated future incremental operations, maintenance and management costs directly related to remediation
are accrued when such costs are probable and reasonably estimable.
Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents include time deposits and investments with maturities of three months or less at the
time of purchase.
Financial Instruments
The Company calculates the fair value of financial instruments using quoted market prices whenever available.
When quoted market prices are not available for various types of financial instruments (such as forwards,
options and swaps), the Company uses standard pricing models with market-based inputs that take into account
the present value of estimated future cash flows.
The Company utilizes derivatives to manage exposures to currency exchange rates, commodity prices and
interest rate risk. The fair values of all derivatives are recognized as assets or liabilities at the balance sheet
date. Changes in the fair value of these instruments are reported in income or AOCI, depending on the use of
the derivative and whether it qualifies for hedge accounting treatment.
Gains and losses on derivatives that are designated and qualify as cash flow hedging instruments are recorded
in AOCI, to the extent the hedges are effective, until the underlying transactions are recognized in income.
To the extent effective, gains and losses on derivative and nonderivative instruments used as hedges of the
Company’s net investment in foreign operations are recorded in AOCI as part of the cumulative translation
adjustment. The ineffective portions of cash flow hedges and hedges of net investment in foreign operations, if
any, are recognized in income immediately.
Gains and losses on derivatives designated and qualifying as fair value hedging instruments, as well as
the offsetting losses and gains on the hedged items, are reported in income in the same accounting period.
Derivatives not designated as hedging instruments are marked-to-market at the end of each accounting period
with the results included in income.

12
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Inventories
Inventories are stated at the lower of cost or market. The method of determining cost for each subsidiary varies
among last-in, first-out (“LIFO”); first-in, first-out (“FIFO”); and average cost, and is used consistently from
year to year.
The Company routinely exchanges and swaps raw materials and finished goods with other companies to reduce
delivery time, freight and other transportation costs. These transactions are treated as non-monetary exchanges
and are valued at cost.
Property
Land, buildings and equipment, including property under capital lease agreements, are carried at cost less
accumulated depreciation. Depreciation is based on the estimated service lives of depreciable assets and is
calculated using the straight-line method, unless the asset was capitalized before 1997 when the declining
balance method was used. Fully depreciated assets are retained in property and accumulated depreciation
accounts until they are removed from service. In the case of disposals, assets and related accumulated
depreciation are removed from the accounts, and the net amounts, less proceeds from disposal, are included in
income.
Impairment and Disposal of Long-Lived Assets
The Company evaluates long-lived assets and certain identifiable intangible assets for impairment whenever
events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. When
undiscounted future cash flows are not expected to be sufficient to recover an asset’s carrying amount, the asset
is written down to its fair value based on bids received from third parties or a discounted cash flow analysis
based on market participant assumptions.
Long-lived assets to be disposed of by sale are classified as held for sale and reported at the lower of carrying
amount or fair value less cost to sell, and depreciation is ceased. Long-lived assets to be disposed of other than
by sale are classified as held and used until they are disposed of and reported at the lower of carrying amount
or fair value, and depreciation is recognized over the remaining useful life of the assets.
Goodwill and Other Intangible Assets
The Company records goodwill when the purchase price of a business acquisition exceeds the estimated
fair value of net identified tangible and intangible assets acquired. Goodwill is tested for impairment at the
reporting unit level annually, or more frequently when events or changes in circumstances indicate that the fair
value of a reporting unit has more likely than not declined below its carrying value. When testing goodwill
for impairment, the Company may first assess qualitative factors. If an initial qualitative assessment identifies
that it is more likely than not that the carrying value of a reporting unit exceeds its estimated fair value,
additional quantitative testing is performed. The Company may also elect to skip the qualitative testing and
proceed directly to the quantitative testing. If the quantitative testing indicates that goodwill is impaired, the
carrying value of goodwill is written down to fair value. The Company primarily utilizes a discounted cash flow
methodology to calculate the fair value of its reporting units. See Note 9 for further information on goodwill.
Finite-lived intangible assets such as purchased customer lists, licenses, intellectual property, patents, trademarks
and software, are amortized over their estimated useful lives, generally on a straight-line basis for periods
ranging primarily from three to twenty years. Finite-lived intangible assets are reviewed for impairment or
obsolescence annually, or more frequently when events or changes in circumstances indicate that the carrying
amount of an intangible asset may not be recoverable. If impaired, intangible assets are written down to fair
value based on discounted cash flows.
Asset Retirement Obligations
The Company records asset retirement obligations as incurred and reasonably estimable, including obligations
for which the timing and/or method of settlement are conditional on a future event that may or may not be
within the control of the Company. The fair values of obligations are recorded as liabilities on a discounted basis
and are accreted over time for the change in present value. Costs associated with the liabilities are capitalized
and amortized over the estimated remaining useful life of the asset, generally for periods of 10 years or less.
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Investments
Investments in debt and marketable equity securities (including warrants), primarily held by the Company’s
insurance operations, are classified as trading, available-for-sale or held-to-maturity. Investments classified
as trading are reported at fair value with unrealized gains and losses related to mark-to-market adjustments
included in income. Those classified as available-for-sale are reported at fair value with unrealized gains and
losses recorded in AOCI. Those classified as held-to-maturity are recorded at amortized cost. The cost of
investments sold is determined by specific identification. The Company routinely reviews available-for-sale
and held-to-maturity securities for other-than-temporary declines in fair value below the cost basis, and when
events or changes in circumstances indicate the carrying value of an asset may not be recoverable, the security
is written down to fair value, establishing a new cost basis.
Revenue
Sales are recognized when the revenue is realized or realizable, and the earnings process is complete.
Approximately 99 percent of the Company’s sales in 2012 related to sales of product (99 percent in 2011 and
99 percent in 2010). The remaining 1 percent in 2012 related to the Company’s service offerings, insurance
operations, and licensing of patents and technology (1 percent in 2011 and 1 percent in 2010). Revenue for
product sales is recognized as risk and title to the product transfer to the customer, which usually occurs at the
time shipment is made. As such, title to the product passes when the product is delivered to the freight carrier.
Dow’s standard terms of delivery are included in its contracts of sale, order confirmation documents and
invoices. Freight costs and any directly related costs of transporting finished product to customers are recorded
as “Cost of sales” in the consolidated statements of income.
Revenue related to the Company’s insurance operations includes third-party insurance premiums, which
are earned over the terms of the related insurance policies and reinsurance contracts. Revenue related to the
initial licensing of patents and technology is recognized when earned; revenue related to running royalties is
recognized according to licensee production levels.
Legal Costs
The Company expenses legal costs as incurred. Accruals for legal matters are recorded when it is probable that
a liability has been incurred and the amount of the liability can be reasonably estimated.
Severance Costs
The Company routinely reviews its operations around the world in an effort to ensure competitiveness across
its businesses and geographic areas. When the reviews result in a workforce reduction related to the shutdown
of facilities or other optimization activities, severance benefits are provided to employees primarily under
Dow’s ongoing benefit arrangements. These severance costs are accrued once management commits to a plan
of termination including the number of employees to be terminated, their job classifications or functions, their
locations and the expected termination date.
Income Taxes
The Company accounts for income taxes using the asset and liability method. Under this method, deferred
tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences of temporary differences between the
carrying amounts and tax bases of assets and liabilities using enacted tax rates. The effect of a change in tax
rates on deferred tax assets or liabilities is recognized in income in the period that includes the enactment date.
Annual tax provisions include amounts considered sufficient to pay assessments that may result from
examinations of prior year tax returns; however, the amount ultimately paid upon resolution of issues raised
may differ from the amounts accrued.
The Company recognizes the financial statement effects of an uncertain income tax position when it is more
likely than not, based on the technical merits, that the position will be sustained upon examination. The
Company accrues for other tax contingencies when it is probable that a liability to a taxing authority has been
incurred and the amount of the contingency can be reasonably estimated. The current portion of uncertain
income tax positions is included in “Income taxes payable” and the long-term portion is included in “Other
noncurrent obligations” in the consolidated balance sheets.
Provision is made for taxes on undistributed earnings of foreign subsidiaries and related companies to the
14
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extent that such earnings are not deemed to be permanently invested.
Earnings per Common Share
The calculation of earnings per common share is based on the weighted-average number of the Company’s
common shares outstanding for the applicable period. The calculation of diluted earnings per common share
reflects the effect of all dilutive potential common shares that were outstanding during the respective periods,
unless the effect of doing so is antidilutive.

NOTE 2 – RECENT ACCOUNTING GUIDANCE
Recently Adopted Accounting Guidance
On January 1, 2012, the Company adopted Accounting Standards Update (“ASU”) 2011-05, “Comprehensive
Income (Topic 220): Presentation of Comprehensive Income,” as amended by ASU 2011-12, “Comprehensive
Income (Topic 220): Deferral of the Effective Date for Amendments to the Presentation of Reclassifications
of Items Out of Accumulated Other Comprehensive Income in Accounting Standards Update No. 2011-05.”
This standard improves the comparability, consistency and transparency of financial reporting and increases
the prominence of items reported in other comprehensive income. See the Consolidated Statements of
Comprehensive Income and Note 23 for additional information.
On January 1, 2012, the Company adopted ASU 2011-04, “Fair Value Measurement (Topic 820): Amendments
to Achieve Common Fair Value Measurement and Disclosure Requirements in U.S. GAAP and IFRS,”
which provides common requirements for measuring fair value and disclosing information about fair value
measurements in accordance with U.S. GAAP and International Financial Reporting Standards (“IFRS”). See
Note 11 for additional information about fair value measurements.
On September 30, 2011, the Company adopted ASU 2011-08, “Intangibles-Goodwill and Other (Topic 350):
Testing Goodwill for Impairment.” This ASU simplifies how entities test goodwill for impairment and permits
an entity to first assess qualitative factors to determine whether it is more likely than not that the fair value of a
reporting unit is less than its carrying amount as a basis for determining whether it is necessary to perform the
two-step goodwill impairment test. The Company has incorporated this guidance into its goodwill impairment
testing for 2012 and 2011. See Note 9 for additional information.
On January 1, 2011, the Company adopted ASU 2009-13, “Revenue Recognition (Topic 605): MultipleDeliverable Revenue Arrangements – a consensus of the FASB Emerging Issues Task Force.” This ASU
amended the criteria for when to evaluate individual delivered items in a multiple deliverable arrangement and
how to allocate consideration received. The adoption of this guidance did not have a material impact on the
Company’s consolidated financial statements.
Accounting Guidance Issued But Not Adopted as of December 31, 2012
In December 2011, the Financial Accounting Standards Board (“FASB”) issued ASU 2011-11, “Balance Sheet
(Topic 210): Disclosures about Offsetting Assets and Liabilities,” which requires entities to disclose both gross
and net information about both instruments and transactions eligible for offset in the statement of financial
position and instruments and transactions subject to an agreement similar to a master netting agreement.
The objective of the disclosure is to facilitate comparison between those entities that prepare their financial
statements on the basis of U.S. GAAP and those entities that prepare their financial statements on the basis
of IFRS. In January 2013, the FASB issued ASU 2013-01, “Balance Sheet (Topic 210): Clarifying the Scope
of Disclosures about Offsetting Asset and Liabilities,” which clarifies the scope of the offsetting disclosures
of ASU 2011-11. Both ASUs are effective for fiscal years, and interim periods within those years, beginning
on or after January 1, 2013. Retrospective presentation for all comparative periods presented is required. The
Company is currently evaluating the impact of adopting this guidance.
In February 2013, the FASB issued ASU 2013-02, “Comprehensive Income (Topic 220): Reporting of
Amounts Reclassified Out of Accumulated Other Comprehensive Income,” which requires entities to provide
information about the amounts reclassified out of accumulated other comprehensive income by component. In
addition, entities are required to present, either on the face of the statement where net income is presented or in
the notes, significant amounts reclassified out of accumulated other comprehensive income by the respective
line items of net income but only if the amount reclassified is required under U.S. GAAP to be reclassified to net
income in its entirety in the same reporting period. For other amounts that are not required under U.S. GAAP
15
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to be reclassified in their entirety to net income, entities are required to cross-reference to other disclosures
required under U.S. GAAP that provide additional detail on these amounts. This ASU is effective prospectively
for reporting periods beginning after December 15, 2012. The Company is currently evaluating the impact of
adopting this guidance.

NOTE 3 – RESTRUCTURING
4Q12 Restructuring
On October 23, 2012, the Company’s Board of Directors approved a restructuring plan (“4Q12 Restructuring”)
to advance the next stage of the Company’s transformation and to address macroeconomic uncertainties. The
restructuring plan accelerates the Company’s structural cost reduction program and will affect approximately
2,850 positions and result in the shutdown of approximately 20 manufacturing facilities. These actions are
expected to be completed during the next two years.
As a result of the 4Q12 Restructuring activities, the Company recorded pretax restructuring charges of $990
million in the fourth quarter of 2012 consisting of costs associated with exit or disposal activities of $39
million, severance costs of $375 million and asset write-downs and write-offs of $576 million. The impact of
these charges is shown as “Restructuring charges” in the consolidated statements of income and reflected in the
Company’s segments results as shown in the following table.
4Q12 Restructuring Charges by
Operating Segment

Costs
Associated
with Exit
or Disposal
Activities

Severance
Costs

Impairment of
Long-Lived
Assets, Other
Assets and
Equity Method
Investments

Total

In millions

$

$

$

$

Electronic and Functional Materials

5

—

43

48

Coatings and Infrastructure Solutions

—

—

16

16

Performance Materials

14

—

178

192

Performance Plastics

7

—

19

26

Feedstocks and Energy

—

—

7

7

Corporate

13

375

313

701

Total

39

375

576

990

Details regarding the components of the 4Q12 Restructuring charges are discussed below:
Costs Associated with Exit or Disposal Activities
The restructuring charges for costs associated with exit or disposal activities totaled $39 million in the fourth
quarter of 2012 and included $9 million of curtailment costs associated with other postretirement benefit plans,
impacting Corporate; contract cancellation fees of $25 million, impacting Performance Materials ($13 million),
Performance Plastics ($7 million), Electronic and Functional Materials ($5 million); and environmental
remediation of $5 million impacting Performance Materials ($1 million) and Corporate ($4 million).
Severance Costs
The restructuring charges in the fourth quarter of 2012 included severance of $375 million for the separation
of approximately 2,850 employees under the terms of the Company’s ongoing benefit arrangements, primarily
over the next two years. These costs were charged against Corporate. At December 31, 2012, severance of $8
million had been paid and a liability of $367 million remained for 2,767 employees.
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Impairment of Long-Lived Assets, Other Assets and Equity Method Investments
The restructuring charges related to the write-down and write-off of assets in the fourth quarter of 2012 totaled
$576 million. Details regarding the write-downs and write-offs are as follows:
As a result of weak global demand for lithium-ion batteries, the Company recorded a pretax
impairment charge of $303 million related to the write-down of Dow Kokam LLC’s long-lived assets,
impacting Corporate. At the time of the impairment, Dow had a 63.6 percent ownership interest in Dow
Kokam LLC. The impact to Dow, after adjustments for income taxes and the portion attributable to
noncontrolling interests, is $189 million.
 In response to global economic conditions and competitive dynamics, the decision was made to
shut down and/or consolidate a number of manufacturing facilities, with an impact of $246 million,
summarized as follows:
 A Dow Automotive Systems Diesel Particulate Filters manufacturing facility in Midland, Michigan
was shut down, resulting in the write-down of assets associated with this facility of $114 million,
impacting the Performance Materials segment. The facility was shut down in the fourth quarter
of 2012.
 Certain Oxygenated Solvents manufacturing facilities in Texas City, Texas were consolidated and/
or shutdown, resulting in an asset write-down of $36 million against the Performance Materials
segment. The assets were shut down in the fourth quarter of 2012.
 A Sodium Borhidrate manufacturing facility in Delfzijl, The Netherlands will be shut down in the
fourth quarter of 2013. An asset write-down of $17 million was recorded against the Electronic
and Functional Materials segment.
 Two Interconnect Technologies manufacturing facilities, one in Lucerne, Switzerland and the
other in Marlborough, Massachusetts, will be shut down, resulting in a charge related to the
write-down of assets of $13 million against the Electronics and Functional Materials segment.
The manufacturing facility in Massachusetts will shut down in the fourth quarter of 2013; the
manufacturing facility in Switzerland will shut down in the fourth quarter of 2014.
 A polyethylene manufacturing facility in Tessenderlo, Belgium will be shut down in the first quarter
of 2013. As a result, an asset write-down of $10 million was recorded against the Performance
Plastics segment.
 Certain Building and Construction manufacturing assets in Midland, Michigan were shut down in
the fourth quarter of 2012. As a result, an asset write-down of $9 million was recorded against the
Coatings and Infrastructure Solutions segment.
 Formulated Systems manufacturing capacity will be consolidated in the United States, resulting
in the shut down of a Solon, Ohio manufacturing facility and an asset write-down of $5 million,
impacting the Performance Materials segment. The manufacturing facility will shut down in the
fourth quarter of 2013.
 The decision was made to shut down a number of small manufacturing, research and development,
and administrative facilities to optimize the assets of the Company. Write-downs of $42 million
were recorded in the fourth quarter of 2012, impacting Performance Materials ($20 million),
Electronic and Functional Materials ($13 million), Coatings and Infrastructure Solutions
($4 million) and Corporate ($5 million). These facilities will be shut down no later than the fourth
quarter of 2014.
 Certain capital projects were canceled resulting in the write-off of project spending of $8 million
against the Feedstocks and Energy ($7 million) and Coatings and Infrastructure Solutions ($1 million)
segments.
 Due to a change in the Company’s strategy regarding its ownership in Nippon Unicar Company Limited
(“NUC”), a 50:50 joint venture, the Company determined its equity investment in NUC to be otherthan-temporarily impaired and recorded a $9 million write-down of its interest in NUC against the
Performance Plastics segment.
 The fourth quarter of 2012 restructuring charge also included the write-off of other assets associated
with plant closures totaling $10 million. These charges are reflected in the results of the operating
segments impacted by the restructuring activities.
The following table summarizes the activities related to the Company’s 4Q12 Restructuring reserve:


17

474

4Q12 Restructuring Activities

Costs Associated
with Exit
or Disposal
Activities

Severance Costs

Impairment of
Long-Lived
Assets, Other
Assets and
Equity Method
Investments

Total

In millions

$

$

$

$

Restructuring charges recognized
in the fourth quarter of 2012

39

375

576

990

Charges against the reserve

(9)

—

(576)

(585)

Cash payments

—

(8)

—

(8)

Reserve balance at December
31, 2012

30

367

—

397

The reserve balance is included in the consolidated balance sheets as “Accrued and other current liabilities”
and “Other noncurrent obligations.”
1Q12 Restructuring
On March 27, 2012, the Company’s Board of Directors approved a restructuring plan (“1Q12 Restructuring”)
to optimize its portfolio, respond to changing and volatile economic conditions, particularly in Western Europe,
and to advance the Company’s Efficiency for Growth program, which was initiated by the Company in the
second quarter of 2011. The 1Q12 Restructuring plan includes the elimination of approximately 900 positions.
In addition, the Company will shut down a number of manufacturing facilities. These actions are expected to
be completed primarily by December 31, 2013.
As a result of the 1Q12 Restructuring activities, the Company recorded pretax restructuring charges of $357
million in the first quarter of 2012 consisting of costs associated with exit or disposal activities of $150 million,
severance costs of $113 million and asset write-downs and write-offs of $94 million. The impact of these
charges is shown as “Restructuring charges” in the consolidated statements of income and reflected in the
Company’s segment results as shown in the following table.
1Q12 Restructuring Charges by
Operating Segment

Costs
Associated
with Exit
or Disposal
Activities

Severance Costs

Impairment
of LongLived Assets
and Other
Assets

Total

In millions

$

$

$

$

Electronic and Functional Materials

—

—

17

17

4

—

37

41

146

—

40

186

—

113

—

113

150

113

94

357

—

—

(4)

(4)

150

113

90

353

Coatings and Infrastructure Solutions
Performance Materials
Corporate
Total 1Q12 Restructuring charges
Adjustment to restructuring charges:
Coatings and Infrastructure Solutions
Net 1Q12 Restructuring charges

Details regarding the components of the 1Q12 Restructuring charge are discussed below:
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Costs Associated with Exit or Disposal Activities
The restructuring charges for costs associated with exit or disposal activities totaled $150 million in the first
quarter of 2012 and included contract cancellation fees of $149 million, impacting Performance Materials
($146 million) and Coatings and Infrastructure Solutions ($3 million), and asbestos abatement costs of $1
million impacting Coatings and Infrastructure Solutions.
Severance Costs
The restructuring charges in the first quarter of 2012 included severance of $113 million for the separation of
approximately 900 employees under the terms of the Company’s ongoing benefit arrangements, primarily by
December 31, 2013. These costs were charged against Corporate. At December 31, 2012, severance of $82
million had been paid and a liability of $31 million remained for 248 employees.
Impairment of Long-Lived Assets and Other Assets
The restructuring charges related to the write-down and write-off of assets in the first quarter of 2012 totaled
$94 million. Details regarding the write-downs and write-offs are as follows:
The Company evaluated its facilities that manufacture STYROFOAM™ brand insulation and as a
result, the decision was made to shut down facilities in Balatonfuzfo, Hungary; Estarreja, Portugal;
and Charleston, Illinois. In addition, a facility in Terneuzen, The Netherlands was idled and impaired.
Write-downs associated with these facilities of $37 million were recorded in the first quarter of 2012
against the Coatings and Infrastructure Solutions segment. The Netherlands facility was shut down at
the end of the second quarter of 2012. The remaining facilities were shut down in the fourth quarter of
2012.
 The decision was made to shut down and/or consolidate certain manufacturing assets in the
Polyurethanes and Epoxy businesses in Texas and Germany. Write-downs associated with these
assets of $15 million were recorded in the first quarter of 2012 against the Performance Materials
segment. The manufacturing assets in Texas were shutdown in the second quarter of 2012. The German
manufacturing assets were shut down by year-end 2012.
 Certain capital projects were canceled resulting in the write-off of project spending of $42 million
against the Performance Materials ($25 million) and Electronic and Functional Materials ($17 million)
segments.
During the fourth quarter of 2012, the Company recorded a favorable adjustment to the 1Q12 Restructuring
charge related to the impairment of long-lived assets and other assets of $4 million, impacting the Coatings and
Infrastructure Solutions segment.


The following table summarizes the activities related to the Company’s 1Q12 Restructuring reserve:
1Q12 Restructuring Activities

Costs
Associated with
Exit or Disposal
Activities

Severance
Costs

Impairment of
Long-Lived
Assets and
Other Assets

Total

$

$

$

$

150

113

94

357

Adjustments to the reserve

—

—

(4)

(4)

Charges against the reserve

—

—

(90)

(90)

Cash payments

(45)

(82)

—

(127)

Noncash settlements

(47)

—

—

(47)

Foreign currency impact

(2)

—

—

(2)

Reserve balance at December 31, 2012

56

31

—

87

In millions
Restructuring charges recognized in the
first quarter of 2012
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The reserve balance is included in the consolidated balance sheets as “Accrued and other current liabilities”
and “Other noncurrent obligations.”
Dow expects to incur additional costs in the future related to its 1Q12 and 4Q12 restructuring activities, as
the Company continually looks for ways to enhance the efficiency and cost effectiveness of its operations,
and to ensure competitiveness across its businesses and geographic areas. Future costs are expected to
include demolition costs related to closed facilities and restructuring plan implementation costs; these will
be recognized as incurred. The Company also expects to incur additional employee-related costs, including
involuntary termination benefits, related to its other optimization activities. These costs cannot be reasonably
estimated at this time.
2010 Adjustments to 2009 and 2008 Restructuring Plans
In 2010, the Company recorded additional charges related to the 2009 restructuring plan, as follows: $13
million charge to adjust the impairment of long-lived assets and other assets related to the United States
Federal Trade Commission (“FTC”) required divestitures; $8 million charge related to the shutdown of a
small manufacturing facility; $7 million charge related to additional costs associated with exit or disposal
activities related to FTC required divestitures; and $1 million charge for additional severance related
to FTC required divestitures. The impact of these charges is shown as “Restructuring charges” in the
consolidated statements of income and was reflected in the following operating segments: Coatings and
Infrastructure Solutions ($20 million), Electronic and Functional Materials ($8 million), and Corporate
($1 million).
In 2010, the Company decreased the severance reserve for the 2008 restructuring plan by $3 million to adjust
the reserve to the remaining future payments. The impact of this adjustment is shown as “Restructuring charges”
in the consolidated statements of income and was reflected in Corporate.
Restructuring Reserve Assumed from Rohm and Haas
Included in liabilities assumed in the April 1, 2009 acquisition of Rohm and Haas was a reserve of $122 million
for severance and employee benefits for the separation of 1,255 employees under the terms of Rohm and Haas’
ongoing benefit arrangement. The separations resulted from plant shutdowns, production schedule adjustments,
productivity improvements and reductions in support services. A currency adjusted liability of $68 million for
approximately 552 employees remained at December 31, 2009.
In 2010, the Company decreased the restructuring reserve $34 million due to the divestiture of the Powder
Coatings business and to adjust the reserve to expected future severance payments. The impact of this adjustment
is shown as “Cost of sales” in the consolidated statements of income and was reflected in Corporate. In 2010,
severance of $25 million was paid, leaving a currency adjusted liability of $12 million at December 31, 2010;
$5 million for employees who had left the Company and continued to receive annuity payments primarily
through the third quarter of 2011 and $7 million for approximately 44 employees.
In the first quarter of 2011, the Company decreased the restructuring reserve $6 million to adjust the reserve
to the expected future severance payments. The impact of this adjustment is shown as “Cost of sales” in the
consolidated statements of income and was reflected in Corporate. Severance payments of $7 million were
made in the first half of 2011, bringing the program to a close.
Restructuring Reserve Assumed from Rohm and Haas

Severance
Costs

In millions

$

Reserve balance at December 31, 2009

68

Cash payments

(25)

Adjustments to reserve

(34)

Foreign currency impact

3

Reserve balance at December 31, 2010

12

Cash payments

(7)
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Restructuring Reserve Assumed from Rohm and Haas

Severance
Costs

In millions

$

Adjustments to reserve

(6)

Foreign currency impact

1

Reserve balance at June 30, 2011

—

NOTE 4 – ACQUISITIONS
Rohm and Haas Acquisition and Integration Related Expenses
During the first quarter of 2011, pretax charges totaling $31 million were recorded for integration costs related
to the April 1, 2009 acquisition of Rohm and Haas Company (“Rohm and Haas”). During 2010, pretax charges
totaling $143 million were recorded for integration expenses. These charges are shown as “Acquisition-related
integration expenses” in the consolidated statements of income and reflected in Corporate.

NOTE 5 – DIVESTITURES
Divestiture of Contract Manufacturing Business
On December 31, 2011, the Company sold the shares of Chemoxy International Limited, a contract
manufacturing company located in the United Kingdom, to Crossco (1255) Limited. All assets and liabilities
aligned with this company were sold including receivables; inventory; property, plant and equipment; customer
lists; trademarks; software; and trade and other payables. The sale was completed for $6 million, net of working
capital adjustments and costs to sell, with proceeds subject to customary post-closing adjustments to be
finalized in subsequent periods. The value of the net assets divested was $48 million. The Company recorded a
$42 million pretax loss on the sale, included in “Sundry income (expense) - net” in the consolidated statements
of income and reflected in Performance Materials. The Company recorded an after-tax gain of $44 million on
the sale, primarily related to a tax benefit triggered by the recognition of capital losses on the share sale.
Post-closing adjustments were finalized in the fourth quarter of 2012 and the Company recognized a pretax
and after-tax gain of $8 million for the post-closing adjustments. The gain was included in “Sundry income
(expense) - net” and reflected in Performance Materials.
Divestiture of Polypropylene Business
On July 27, 2011, the Company entered into a definitive agreement to sell its global Polypropylene business
(a Performance Plastics business) to Braskem SA. The definitive agreement specified the assets and liabilities
related to the business to be included in the sale: the Company’s polypropylene manufacturing facilities at
Schkopau and Wesseling, Germany, and Freeport and Seadrift, Texas; railcars; inventory; receivables; business
know-how; certain product and process technology; and customer contracts and lists. On September 30, 2011,
the sale was completed for $459 million, net of working capital adjustments and costs to sell, with proceeds
subject to customary post-closing adjustments to be finalized in subsequent periods. Immaterial post-closing
adjustments were finalized in the second quarter of 2012. The proceeds included a $474 million receivable
that was paid to the Company on October 3, 2011. Dow’s Polypropylene Licensing and Catalyst business and
related catalyst facilities were excluded from this sale. The transaction resulted in several long-term supply,
service and purchase agreements between Dow and Braskem SA, which are expected to generate significant
ongoing cash flows. As a result, the divestiture of this business was not reported as discontinued operations.
Divestiture of the Styron Business Unit
On June 17, 2010, the Company completed the sale of its Styron busines unit (“Styron”) to an affiliate of Bain
Capital Partners for $1,561 million, net of working capital adjustments and costs to sell, with proceeds subject
to customary post-closing adjustments. The proceeds included a $75 million long-term note receivable. In
addition, the Company elected to acquire a 7.5 percent equity interest in the resulting privately held, global
materials company. Businesses and products sold included: Styrenics – polystyrene, acrylonitrile butadiene
styrene, styrene acrylonitrile and expandable polystyrene; Emulsion Polymers; Polycarbonate and Compounds
and Blends; Synthetic Rubber; and certain products from Dow Automotive Systems. Also included in the sale
were certain styrene monomer assets and the Company’s 50 percent ownership interest in Americas Styrenics
LLC, a nonconsolidated affiliate.
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Styron’s results of operations were not classified as discontinued operations, as the Company has continuing
cash flows as a result of several long-term supply, service and purchase agreements, and continues to hold an
equity interest.
The following table presents the major classes of assets and liabilities divested by operating segment:
Styron Assets and Liabilities
Divested on June 17, 2010

Perf
Materials

Perf Plastics

Feedstocks
and Energy

Corp

Total  

In millions

$

$

$

$

$

Inventories

172

152

144

—

468

Other current assets

291

201

23

205

720

—

158

—

—

158

Net property

277

126

8

—

411

Goodwill

111

30

—

—

141

—

—

—

96

96

851

667

175

301

1,994

Current liabilities

—

—

—

347

347

Other noncurrent liabilities

—

—

92

92

Total liabilities divested

—

—

—

439

439

Components of accumulated other
comprehensive income divested

—

—

—

45

45

851

667

175

(183)

1,510

Investment in nonconsolidated affiliate

Other noncurrent assets
Total assets divested

Net value divested

Post-closing adjustments were finalized in the fourth quarter of 2010. In 2010, the Company recognized a
pretax gain of $27 million on the sale, net of post-closing adjustments of $24 million and including a net gain
on the sale of two small, related joint ventures, working capital adjustments and additional costs to sell. The
net gain was included in “Sundry income (expense) – net” and reflected in the following operating segments:
Performance Materials ($20 million) and Performance Plastics ($7 million). The sale resulted in an after-tax
loss of $56 million, primarily because goodwill related to the divestiture was not tax deductible.
On February 3, 2011, Styron repaid the $75 million long-term note receivable, plus interest. In the first quarter
of 2011, the Company received dividend income of $25 million, recorded in “Sundry income (expense) - net”
in the consolidated statements of income and reflected in Corporate. The Company continued to hold a 6.5
percent equity interest at December 31, 2012.
Divestitures Required as a Condition to the Acquisition of Rohm and Haas
On July 31, 2009, the Company entered into a definitive agreement that included the sale of a portion of its
acrylic monomer and specialty latex businesses. The sale was completed on January 25, 2010. Additional
impairment charges of $8 million related to these assets were recognized in the first quarter of 2010. In the
second quarter of 2010, additional severance costs of $1 million and the write-off of other assets of $5 million
were recognized. The impact of these charges was reflected in Coatings and Infrastructure Solutions ($13
million) and Corporate ($1 million).
The Company completed the sale of its hollow sphere particle business in the second quarter of 2010 and
recognized additional costs associated with disposal activities of $7 million, related to contract termination fees
and reflected in Coatings and Infrastructure Solutions.
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NOTE 6 – INVENTORIES
The following table provides a breakdown of inventories:
Inventories at December 31
In millions

2012

2011

$

$

Finished goods

4,880

4,327

Work in process

1,910

1,716

Raw materials

866

765

Supplies

820

769

8,476

7,577

Total inventories

The reserves reducing inventories from a FIFO basis to a LIFO basis amounted to $842 million at December 31,
2012 and $1,105 million at December 31, 2011. Inventories valued on a LIFO basis, principally hydrocarbon
and U.S. chemicals and plastics product inventories, represented 29 percent of the total inventories at
December 31, 2012 and 30 percent of total inventories at December 31, 2011.
A reduction of certain inventories resulted in the liquidation of some of the Company’s LIFO inventory layers,
increasing pretax income $91 million in 2012, $126 million in 2011 and $159 million in 2010.

NOTE 7 – PROPERTY
Property at December 31

Estimated Useful
Lives (Years)

In millions
Land

2012

2011

$

$

916

862

—

Land and waterway improvements

15-25

1,377

1,310

Buildings

5-55

4,886

4,513

Machinery and equipment

3-20

39,828

37,580

Utility and supply lines

5-20

2,350

2,264

Other property

3-50

2,267

2,290

—

2,742

3,397

54,366

52,216

Construction in progress
Total property
In millions

2012

2011

2010

$

$

$

Depreciation expense

2,057

2,177

2,289

Manufacturing maintenance and repair costs

2,188

2,247

1,949

84

90

72

Capitalized interest

NOTE 8 – NONCONSOLIDATED AFFILIATES AND RELATED COMPANY TRANSACTIONS
The Company’s investments in companies accounted for using the equity method (“nonconsolidated affiliates”)
were $4,121 million at December 31, 2012 and $3,405 million at December 31, 2011. At December 31, 2012,
the carrying amount of the Company’s investments in nonconsolidated affiliates was $69 million more than
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its share of the investees’ net assets, exclusive of additional differences for Dow Corning Corporation (“Dow
Corning”) and MEGlobal, which are discussed separately below. At December 31, 2011, the carrying amount of
the Company’s investments in nonconsolidated affiliates was $80 million more than its share of the investees’
net assets, exclusive of additional differences for Dow Corning and MEGlobal. Dividends received from the
Company’s nonconsolidated affiliates were $823 million in 2012, $1,016 million in 2011 and $668 million in
2010.
At December 31, 2012 and December 31, 2011, the Company’s investment in Dow Corning was $227 million
less than the Company’s proportionate share of Dow Corning’s underlying net assets. This amount is considered
a permanent difference related to the other-than-temporary decline in the Company’s investment in Dow
Corning, triggered by Dow Corning’s May 15, 1995 bankruptcy filing. Dow Corning emerged from bankruptcy
in 2004.
At December 31, 2012, the Company’s investment in MEGlobal was $193 million less than the Company’s
proportionate share of MEGlobal’s underlying net assets ($199 million less at December 31, 2011). This
amount represents the difference between the value of certain assets of the joint venture and the Company’s
related valuation on a U.S. GAAP basis, of which $54 million (including $5 million related to Equipolymers) is
being amortized over the remaining useful lives of the assets and $139 million is considered to be a permanent
difference. On July 1, 2011, Equipolymers was merged into MEGlobal, with MEGlobal continuing as the
surviving entity. In the third quarter of 2011, the Company received $115 million on a previously impaired
note receivable related to its investment in Equipolymers and recognized $86 million in income, included in
“Equity in earnings of nonconsolidated affiliates” in the consolidated statements of income and reflected in
Performance Plastics.
On October 30, 2011, the Company and Saudi Arabian Oil Company formed Sadara Chemical Company
(“Sadara”) to build and operate a world-scale, fully integrated chemicals complex in Jubail Industrial City,
Kingdom of Saudi Arabia. Construction began immediately and the first production units are expected to come
on-line in the second half of 2015, with all units expected to be up and running in 2016. At December 31, 2011,
the Company’s cumulative investment in Sadara development costs was $824 million, recorded as “Noncurrent
receivables” in the consolidated balance sheets. With the formation of the joint venture, the Company’s
investment in the Sadara project is included in “Investments in and loans to nonconsolidated affiliates” in
the consolidated statements of cash flows. Prior to the fourth quarter of 2011, the Company’s investment
in the Sadara project was included in “Investments in consolidated companies, net of cash acquired” in the
consolidated statements of cash flows.
Effective December 8, 2012, Sadara’s shareholders received approval to increase their share capital. Pursuant
to this approval, Dow’s $905 million of development costs related to Sadara, which were previously
classified as “Noncurrent receivables” in the Company’s consolidated balance sheets, were converted to
equity and are now classified as “Investments in nonconsolidated affiliates” in the consolidated balance
sheets.
The Company’s investment in Americas Styrenics LLC was sold on June 17, 2010, as part of the divestiture of
Styron. See Note 5 for information regarding this divestiture.
All of the nonconsolidated affiliates in which the Company has investments are privately held companies;
therefore, quoted market prices are not available.
Sales to and purchases from nonconsolidated affiliates were not material to the consolidated financial statements.
Balances due to or due from nonconsolidated affiliates at December 31, 2012 and 2011 are as follows:
Balances Due To or Due From Nonconsolidated Affiliates at December 31
In millions
Accounts and notes receivable - other
Noncurrent receivables
Total assets
Notes payable
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2012

2011

$

$

632

616

8

827

640

1,443

66

92
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Balances Due To or Due From Nonconsolidated Affiliates at December 31
In millions

2012

2011

$

$

Accounts payable - other

331

348

Total current liabilities

397

440

Principal Nonconsolidated Affiliates
Dow had an ownership interest in 67 nonconsolidated affiliates at December 31, 2012 (69 at December 31,
2011). The Company’s principal nonconsolidated affiliates and its ownership interest (direct and indirect) for
each at December 31, 2012, 2011 and 2010 are as follows:
Principal Nonconsolidated Affiliates at December 31

Ownership Interest
2012

2011

2010

Compañía Mega S.A. (1)

N/A

28 %

28 %

Dow Corning Corporation

50%

50 %

50 %

42.5 %

42.5 %

42.5 %

—

—

50 %

42.5 %

42.5 %

42.5 %

Map Ta Phut Olefins Company Limited (3)

33 %

N/A

N/A

MEGlobal (2)

50 %

50 %

50 %

Sadara Chemical Company (4)

35 %

N/A

N/A

Siam Polyethylene Company Limited

50 %

50 %

50 %

Siam Polystyrene Company Limited

50 %

50 %

50 %

Siam Styrene Monomer Co., Ltd.

50 %

50 %

50 %

Siam Synthetic Latex Company Limited

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

EQUATE Petrochemical Company K.S.C.
Equipolymers (2)
The Kuwait Olefins Company K.S.C.

The SCG-Dow Group:

Univation Technologies, LLC

(1) Compañia Mega S.A. is no longer considered a principal nonconsolidated affiliate as of the fourth quarter of 2012. The Company continues to maintain
a 28 percent equity interest in this nonconsolidated affiliate.
(2) On July 1, 2011, Equipolymers was merged into MEGlobal.
(3) Map Ta Phut Olefins Company Limited was added as a principal nonconsolidated affiliate in the fourth quarter of 2012. The Company’s effective
ownership of Map Ta Phut Olefins Company Limited is 33 percent, of which the Company directly owns 20 percent and indirectly owns 13 percent
through its equity interest in Siam Polyethylene Company Limited and Siam Synthetic Latex Company Limited.
(4) Sadara Chemical Company became a principal nonconsolidated affiliate in the fourth quarter of 2012.

The Company’s investment in its principal nonconsolidated affiliates was $3,243 million at December 31, 2012
and $2,546 million at December 31, 2011. Equity earnings from these companies were $479 million in 2012,
$1,132 million in 2011 and $1,032 million in 2010. Equity earnings from principal nonconsolidated affiliates
decreased in 2012 compared with 2011, primarily due to a decline in earnings at Dow Corning, attributed to
ongoing weakness in the silicon value chain, as well as equity losses from Sadara. Equity earnings from Dow
Corning were also negatively impacted in 2012 by asset impairment and restructuring charges.
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The summarized financial information that follows represents the combined accounts (at 100 percent) of the
principal nonconsolidated affiliates.
Summarized Balance Sheet Information at December 31
In millions

2012 (1)

2011 (2)(3)

$

$

8,841

8,823

Noncurrent assets

20,109

15,494

Total assets

28,950

24,317

6,903

4,376

Noncurrent liabilities

12,788

12,573

Total liabilities

19,691

16,949

708

789

Current assets

Current liabilities

Noncontrolling interests

(1) T
 he summarized balance sheet information for 2012 does not include the results for Compañia Mega S.A which is no longer considered a principal
nonconsolidated affiliate as of the fourth quarter of 2012.
(2) The summarized balance sheet information for 2011 does not include the results for Map Ta Phut Olefins Company Limited and Sadara Chemical
Company as these entities became principal nonconsolidated affiliates in 2012.
(3) T
 he summarized balance sheet information for 2011 was updated in 2012 due to a prior period reclassification of noncurrent deferred tax assets and
liabilities made by a principal nonconsolidated affiliate.

Summarized Income Statement Information
In millions

Sales

2012 (1)

2011 (2)

2010 (3)

$

$

$

17,668

16,396

14,702

Gross profit

2,911

4,176

3,833

Net income

872

2,470

2,189

(1) T
 he summarized income statement information for 2012 does not include the results for Compañia Mega S.A. which is no longer considered a principal
nonconsolidated affiliate as of the fourth quarter of 2012.
(2) The summarized income statement information for 2011 does not include the results for Map Ta Phut Olefins Company and Sadara Chemical Company
as these entities became principal nonconsolidated affiliates in 2012.
(3) The summarized income statement information for 2010 includes the results for Americas Styrenics LLC through June 17, 2010. It does not include the
results for Map Ta Phut Olefins Company and Sadara Chemical Company as these entities became principal nonconsolidated affiliates in 2012.

The Company has service agreements with some of these entities, including contracts to manage the operations
of manufacturing sites and the construction of new facilities; licensing and technology agreements; and
marketing, sales, purchase and lease agreements.
Excess ethylene glycol produced in Dow’s plants in the United States and Europe is sold to MEGlobal and
represented 1 percent of total net sales in 2012 (1 percent of total net sales in 2011 and 1 percent of total net
sales in 2010). In addition, the Company sells ethylene to MEGlobal as a raw material for its ethylene glycol
plants in Canada. Sales of ethylene and ethylene glycol to MEGlobal are reflected in the Feedstocks and Energy
segment and represented 4 percent of the segment’s sales in 2012 (5 percent in 2011 and 6 percent in 2010).
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NOTE 9 – GOODWILL AND OTHER INTANGIBLE ASSETS
The following table shows changes in the carrying amount of goodwill for the years ended December 31, 2012
and 2011, by operating segment:
Goodwill

In millions

Electronic
and
Functional
Materials
$

Coatings and
Infrastructure
Solutions

Ag
Sciences

Perf
Materials

Perf
Plastics

Feedstocks
and Energy

Total

$

$

$

$

$

$

Gross goodwill at Jan
1, 2011

4,949

4,057

1,546

1,182

1,416

63

13,213

Accumulated impairments
at Jan 1, 2011

—

—

—

(216)

(30)

—

(246)

4,949

4,057

1,546

966

1,386

63

12,967

—

—

12

—

—

—

12

—

—

—

(7)

—

—

(7)

(15)

(16)

—

—

(11)

—

(42)

4,934

4,041

1,558

959

1,375

63

12,930

3

—

—

—

—

—

3

—

—

—

(220)

—

—

(220)

8

11

—

1

6

—
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Net goodwill at Dec 31,
2012
Accumulated impairments
at Dec 31, 2012

4,945

4,052

1,558

740

1,381

63

12,739

—

—

—

429

—

—

429

Gross goodwill at Dec
31, 2012

4,945

4,052

1,558

1,169

1,381

63

13,168

Net goodwill at Jan
1, 2011
Acquisition of seed
company
Sale of a Dow Automotive
Systems product line
Foreign currency impact

Net goodwill at Dec
31, 2011
Lightscape Materials, Inc.
Goodwill impairment
Foreign currency impact

At December 31, 2012, the Company had accumulated goodwill impairments of $429 million ($209 million at
December 31, 2011 and $246 million at January 1, 2011). During the past two years, the accumulated goodwill
impairments balance was reduced by the following transactions: the September 30, 2011 sale of the global
Polypropylene business, which included $30 million of impaired goodwill (reflected in Performance Plastics);
and the divestiture of the Dow Haltermann business during 2011, which included $7 million of impaired
goodwill (reflected in Performance Materials).
Goodwill Impairments
During the fourth quarter of 2012, the Company performed its annual impairment test for goodwill. The
Company assessed qualitative factors for 11 of its 20 reporting units carrying goodwill to determine whether it
was more likely than not that the fair value of each reporting unit was less than its carrying value amount. The
qualitative factors assessed for the Company included, but were not limited to, GDP growth rates, long-term
hydrocarbon and energy prices, equity and credit market activity, discount rates, foreign exchange rates and
overall financial performance. Qualitative factors assessed for each of the reporting units included, but were
not limited to, changes in industry and market structure, competitive environments, planned capacity and new
product launches, cost factors such as raw material prices, and financial performance of each reporting unit. The
qualitative assessment indicated that it was more likely than not that the fair value exceeded carrying value for
those reporting units included in the qualitative test. The Company performed the first step of the quantitative
testing for the remaining 9 reporting units. The Company utilized a discounted cash flow methodology to
calculate the fair value of the reporting units. Based on the fair value analysis, management concluded that fair
value exceeded carrying value for all reporting units except Dow Formulated Systems. Management completed
the second step of the quantitative test for Dow Formulated Systems which compared the implied fair value of
the reporting unit’s goodwill to the carrying value. As a result, the Company recorded an impairment loss of
$220 million in the fourth quarter of 2012, which is included in “Goodwill impairment loss” in the consolidated
statements of income and reflected in the Performance Materials segment. The goodwill impairment loss
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represents the total amount of goodwill carried by the Dow Formulated Systems reporting unit.
During the fourth quarter of 2011, the Company performed its annual impairment test for goodwill. The
Company assessed qualitative factors to determine whether it was more likely than not that the fair value of
each reporting unit was less than its carrying value amount. The qualitative factors assessed for the Company
included, but were not limited to, GDP growth rates, long-term hydrocarbon and energy prices, equity and
credit market activity, discount rates, foreign exchange rates and overall financial performance. Qualitative
factors assessed for each of the reporting units included, but were not limited to, changes in industry and
market structure, competitive environments, planned capacity and new product launches, cost factors such as
raw material prices, and financial performance of each reporting unit. The qualitative assessment indicated that
it was more likely than not that the fair value of each reporting unit exceeded its carrying value. Additional
quantitative testing was not required for any of the Company’s reporting units.
During the fourth quarter of 2010, the Company performed its annual impairment tests for goodwill. As a result
of the review, it was determined that no goodwill impairments existed.
Other Intangible Assets
The following table provides information regarding the Company’s other intangible assets:
Other Intangible Assets at
December 31
In millions

2012

2011

Gross
Carrying
Amount

Accumulated
Amortization

Net

Gross
Carrying
Amount

Accumulated
Amortization

Net  

$

$

$

$

$

$

Intangible assets with finite lives:
Licenses and intellectual property
Patents
Software
Trademarks
Customer related
Other
Total other intangible assets,
finite lives
IPR&D (1), indefinite lives
Total other intangible assets

1,729

(747)

982

1,693

(594)

1,099

120

(100)

20

119

(97)

22

1,047

(548)

499

1,049

(596)

453

691

(285)

406

695

(224)

471

3,688

(974)

2,714

3,652

(730)

2,922

158

(131)

27

150

(108)

42

7,433

(2,785)

4,648

7,358

(2,349)

5,009

63

—

63

52

—

52

7,496

(2,785)

4,711

7,410

(2,349)

5,061

(1) In-process research and development (“IPR&D”) purchased in a business combination.

The following table provides information regarding amortization expense related to intangible assets:
Amortization Expense
In millions
Other intangible assets, excluding software
Software, included in “Cost of sales”
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2012

2011

2010

$

$

$

478

496

509

63

94

87

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

Total estimated amortization expense for the next five fiscal years is as follows:
Estimated Amortization Expense
for Next Five Years
In millions

$

2013

533

2014

511

2015

493

2016

483

2017

449

NOTE 10 – FINANCIAL INSTRUMENTS
Investments
The Company’s investments in marketable securities are primarily classified as available-for-sale securities.
Investing Results
In millions
Proceeds from sales of available-for-sale securities

2012

2011

2010

$

$

$

514

764

981

Gross realized gains

40

44

69

Gross realized losses

(11)

(14)

(26)

The following table summarizes the contractual maturities of the Company’s investments in debt securities:
Contractual Maturities of Debt Securities
at December 31, 2012
In millions

Amortized Cost

Fair Value

$

$

Within one year

33

34

One to five years

444

490

Six to ten years

513

568

After ten years

192

229

1,182

1,321

Total

At December 31, 2012, the Company had $1,701 million ($1,836 million at December 31, 2011) of held-tomaturity securities (primarily Treasury Bills) classified as cash equivalents as these securities had maturities
of three months or less at the time of purchase. The Company’s investments in held-to-maturity securities are
held at amortized cost, which approximates fair value. At December 31, 2012, the Company had investments
in money market funds of $252 million classified as cash equivalents ($1,090 million at December 31, 2011).
The net unrealized gain from mark-to-market adjustments recognized in earnings on trading securities held at
the end of the year was $1 million in 2012, $13 million in 2011 and $8 million in 2010.
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The following tables provide the fair value and gross unrealized losses of the Company’s investments that were
deemed to be temporarily impaired at December 31, 2012 and 2011, aggregated by investment category:
Temporarily Impaired Securities at December 31, 2012 (1)
In millions

Less than 12 months
Fair
Value

Unrealized
Losses

$

$

Corporate bonds

22

(1)

Equity securities

30

(2)

Total temporarily impaired securities

52

(3)

(1) Unrealized losses of 12 months or more were less than $1 million.

Temporarily Impaired Securities at December 31, 2011 (1)
In millions

Less than 12 months
Fair
Value

Unrealized
Losses

$

$

Corporate bonds

44

(2)

Equity securities

190

(36)

Total temporarily impaired securities

234

(38)

(1) Unrealized losses of 12 months or more were less than $1 million.

Portfolio managers regularly review the Company’s holdings to determine if any investments are other-thantemporarily impaired. The analysis includes reviewing the amount of the impairment, as well as the length of
time it has been impaired. In addition, specific guidelines for each instrument type are followed to determine if
an other-than-temporary impairment has occurred.
For debt securities, the credit rating of the issuer, current credit rating trends, the trends of the issuer’s overall
sector, the ability of the issuer to pay expected cash flows and the length of time the security has been in
a loss position are considered in determining whether unrealized losses represent an other-than-temporary
impairment. The Company did not have any credit-related losses during 2012, 2011 or 2010.
For equity securities, the Company’s investments are primarily in Standard & Poor’s (“S&P”) 500 companies;
however, the Company’s policies allow investments in companies outside of the S&P 500. The largest holdings
are Exchange Traded Funds that represent the S&P 500 index or an S&P 500 sector or subset; the Company
also has holdings in Exchange Traded Funds that represent emerging markets. The Company considers the
evidence to support the recovery of the cost basis of a security including volatility of the stock, the length of
time the security has been in a loss position, value and growth expectations, and overall market and sector
fundamentals, as well as technical analysis, in determining whether unrealized losses represent an other-thantemporary impairment. In 2012, other-than-temporary impairment write-downs on investments still held by the
Company were $7 million ($6 million in 2011).
The aggregate cost of the Company’s cost method investments totaled $176 million at December 31, 2012
($179 million at December 31, 2011). Due to the nature of these investments, the fair market value is not
readily determinable. These investments are reviewed quarterly for impairment indicators. The Company’s
impairment analysis resulted in a $3 million reduction in the cost basis of these investments for the year ended
December 31, 2012; the analysis in 2011 resulted in no reduction for the year ended December 31, 2011.
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The following table summarizes the fair value of financial instruments at December 31, 2012 and 2011:
Fair Value of Financial Instruments at December 31
In millions

2012

2011

Cost

Gain

Loss

Fair
Value

Cost

Gain

Loss

Fair
Value

$

$

$

$

$

$

$

$

Marketable securities: (1)
Debt securities:
Government debt (2)

506

59

—

565

556

62

—

618

Corporate bonds

676

81

(1)

756

652

73

(2)

723

1,182

140

(1)

1,321

1,208

135

(2)

1,341

634

109

(3)

740

646

57

(36)

667

1,816

249

(4)

2,061

1,854

192

(38)

2,008

(20,591)

24

(3,195)

(23,762)

(21,059)

6

(2,736)

(23,789)

Interest rates

—

1

(6)

(5)

—

—

—

—

Commodities (4)

—

26

(7)

19

—

16

(1)

15

Foreign currency

—

34

(20)

14

—

31

(17)

14

Total debt securities
Equity securities
Total marketable
securities
Long-term debt
including debt due
within one year (3)
Derivatives relating
to:

(1) Included in “Other investments” in the consolidated balance sheets.
(2) U.S. Treasury obligations, U.S. agency obligations, agency mortgage-backed securities and other municipalities’ obligations.
(3) Cost includes fair value adjustments of $23 million at December 31, 2012 and $23 million at December 31, 2011.
(4) Presented net of cash collateral, as disclosed in Note 11.

Cost approximates fair value for all other financial instruments.
Risk Management
Dow’s business operations give rise to market risk exposure due to changes in interest rates, foreign currency
exchange rates, commodity prices and other market factors such as equity prices. To manage such risks
effectively, the Company enters into hedging transactions, pursuant to established guidelines and policies,
which enable it to mitigate the adverse effects of financial market risk. Derivatives used for this purpose are
designated as cash flow, fair value or net foreign investment hedges where appropriate. Accounting guidance
requires companies to recognize all derivative instruments as either assets or liabilities at fair value. A secondary
objective is to add value by creating additional nonspecific exposures within established limits and policies;
derivatives used for this purpose are not designated as hedges. The potential impact of creating such additional
exposures is not material to the Company’s results.
The Company’s risk management program for interest rate, foreign currency and commodity risks is based
on fundamental, mathematical and technical models that take into account the implicit cost of hedging. Risks
created by derivative instruments and the mark-to-market valuations of positions are strictly monitored at all
times, using value at risk and stress tests. Counterparty credit risk arising from these contracts is not significant
because the Company minimizes counterparty concentration, deals primarily with major financial institutions
of solid credit quality, and the majority of its hedging transactions mature in less than three months. In addition,
the Company minimizes concentrations of credit risk through its global orientation by transacting with large,
internationally diversified financial counterparties. It is the Company’s policy to not have credit-risk-related
contingent features in its derivative instruments. No significant concentration of counterparty credit risk existed
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at December 31, 2012. The Company does not anticipate losses from credit risk, and the net cash requirements
arising from counterparty risk associated with risk management activities are not expected to be material in
2013.
The Company revises its strategies as market conditions dictate and management reviews its overall financial
strategies and the impacts from using derivatives in its risk management program with the Company’s Board
of Directors.
Interest Rate Risk Management
The Company enters into various interest rate contracts with the objective of lowering funding costs or altering
interest rate exposures related to fixed and variable rate obligations. In these contracts, the Company agrees
with other parties to exchange, at specified intervals, the difference between fixed and floating interest amounts
calculated on an agreed-upon notional principal amount. At December 31, 2012, the Company had open
interest rate swaps with maturity dates that extend to 2021.
Foreign Currency Risk Management
The Company’s global operations require active participation in foreign exchange markets. The Company
enters into foreign exchange forward contracts and options, and cross-currency swaps to hedge various currency
exposures or create desired exposures. Exposures primarily relate to assets, liabilities and bonds denominated
in foreign currencies, as well as economic exposure, which is derived from the risk that currency fluctuations
could affect the dollar value of future cash flows related to operating activities. The primary business objective
of the activity is to optimize the U.S. dollar value of the Company’s assets, liabilities and future cash flows
with respect to exchange rate fluctuations. Assets and liabilities denominated in the same foreign currency
are netted, and only the net exposure is hedged. At December 31, 2012, the Company had forward contracts,
options and cross-currency swaps to buy, sell or exchange foreign currencies. These contracts had various
expiration dates, primarily in the first quarter of 2013.
Commodity Risk Management
The Company has exposure to the prices of commodities in its procurement of certain raw materials. The
primary purpose of commodity hedging activities is to manage the price volatility associated with these
forecasted inventory purchases. At December 31, 2012, the Company had futures contracts, options and swaps
to buy, sell or exchange commodities. These agreements had various expiration dates through the fourth quarter
of 2015.
Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities
Cash Flow Hedges
For derivatives that are designated and qualify as cash flow hedging instruments, the effective portion of the
gain or loss on the derivative is recorded in “Accumulated other comprehensive income (loss)” (“AOCI”); it
is reclassified to “Cost of sales” in the same period or periods that the hedged transaction affects income. The
unrealized amounts in AOCI fluctuate based on changes in the fair value of open contracts at the end of each
reporting period. The Company anticipates volatility in AOCI and net income from its cash flow hedges. The
amount of volatility varies with the level of derivative activities and market conditions during any period.
Gains and losses on the derivatives representing either hedge ineffectiveness or hedge components excluded
from the assessment of effectiveness are recognized in current period income.
At December 31, 2012, the Company had no net loss from previously terminated interest rate cash flow
hedges included in AOCI ($1 million after tax at December 31, 2011). During 2012, 2011 and 2010, there
was no material impact on the consolidated financial statements due to interest rate hedge ineffectiveness.
The Company had open interest rate derivatives designated as cash flow hedges at December 31, 2012 with
a net loss of $3 million after tax and a notional U.S. dollar equivalent of $433 million (no open interest rate
derivatives designated as cash flow hedges at December 31, 2011).
Current open foreign currency forward contracts hedge the currency risk of forecasted feedstock purchase
transactions until April 2013. The effective portion of the mark-to-market effects of the foreign currency
forward contracts is recorded in AOCI; it is reclassified to income in the same period or periods that the
underlying feedstock purchase affects income. The net loss from the foreign currency hedges included in
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AOCI at December 31, 2012 was $14 million after tax (net gain of $2 million after tax at December 31, 2011).
During 2012, 2011 and 2010, there was no material impact on the consolidated financial statements due to
foreign currency hedge ineffectiveness. At December 31, 2012, the Company had open forward contracts with
various expiration dates to buy, sell or exchange foreign currencies with a notional U.S. dollar equivalent of
$366 million ($432 million at December 31, 2011).
Commodity swaps, futures and option contracts with maturities of not more than 36 months are utilized and
designated as cash flow hedges of forecasted commodity purchases. Current open contracts hedge forecasted
transactions until October 2014. The effective portion of the mark-to-market effect of the cash flow hedge
instrument is recorded in AOCI; it is reclassified to income in the same period or periods that the underlying
commodity purchase affects income. The net gain from commodity hedges included in AOCI at December 31,
2012 was $24 million after tax ($7 million after tax loss at December 31, 2011). During 2012, 2011 and 2010,
there was no material impact on the consolidated financial statements due to commodity hedge ineffectiveness.
At December 31, 2012 and 2011, the Company had the following gross notionals of outstanding commodity
forward contracts to hedge forecasted purchases:
Commodity

Dec 31,
2012

Dec 31,
2011

Notional Volume Unit

Corn

1.9

0.6

million bushels

Crude Oil

0.4

0.2

million barrels

Ethane

1.8

1.6

million barrels

90.0

90.0

186.0

7.4

million million British thermal units

Ethane / Propane Mix

—

0.2

million barrels

Soybeans

1.3

0.3

million bushels

Naphtha
Natural Gas

kilotons

The net after-tax amounts to be reclassified from AOCI to income within the next 12 months are a $20 million
gain for commodity contracts and a $14 million loss for foreign currency contracts.
Fair Value Hedges
For derivative instruments that are designated and qualify as fair value hedges, the gain or loss on the derivative
as well as the offsetting loss or gain on the hedged item attributable to the hedged risk are recognized in
current period income and reflected as “Interest expense and amortization of debt discount” in the consolidated
statements of income. The short-cut method is used when the criteria are met. At December 31, 2012 and 2011,
the Company had no open interest rate swaps designated as fair value hedges of underlying fixed rate debt
obligations.
Net Foreign Investment Hedges
For derivative instruments that are designated and qualify as net foreign investment hedges, the effective
portion of the gain or loss on the derivative is included in “Cumulative Translation Adjustments” in AOCI.
At December 31, 2012 and 2011, the Company had no open forward contracts or outstanding options to buy,
sell or exchange foreign currencies designated as net foreign investment hedges. At December 31, 2012, the
Company had outstanding foreign-currency denominated debt designated as a hedge of net foreign investment
of $233 million ($585 million at December 31, 2011). The results of hedges of the Company’s net investment
in foreign operations included in “Cumulative Translation Adjustments” in AOCI was a net gain of $22 million
after tax at December 31, 2012 (net loss of $48 million after tax at December 31, 2011). During 2012, 2011 and
2010 there was no material impact on the consolidated financial statements due to hedge ineffectiveness. See
Note 23 for further detail on changes in AOCI.
Other Derivative Instruments
The Company utilizes futures, options and swap instruments that are effective as economic hedges of commodity
price exposures, but do not the meet hedge accounting criteria for derivatives and hedging. At December 31,
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2012 and 2011, the Company had the following gross notionals of outstanding commodity contracts:
Commodity

Dec 31,
2012

Dec 31,
2011

Ethane

1.0

2.1

Naphtha

—

82.5

33.0

4.6

Natural Gas

Notional Volume Unit
million barrels
kilotons
million million British thermal units

The Company also uses foreign exchange forward contracts, options, and cross-currency swaps that are not
designated as hedging instruments primarily to manage foreign currency exposure. The Company had open
foreign exchange contracts with various expiration dates to buy, sell or exchange foreign currencies with a gross
notional U.S. dollar equivalent of $17,637 million at December 31, 2012 ($14,002 million at December 31,
2011) and open interest rate swaps with a notional U.S. dollar equivalent of $472 million at December 31, 2012
(no open interest rate swaps at December 31, 2011).
The following table provides the fair value and gross balance sheet classification of derivative instruments at
December 31, 2012 and 2011:
Fair Value of Derivative Instruments
In millions

Balance Sheet Classification

2012

2011

Asset Derivatives
Derivatives designated as hedges:
Interest rates

Other current assets

1

—

Commodities

Other current assets

28

5

Foreign currency

Accounts and notes receivable
– Other

3

9

32

14

Total derivatives designated as hedges
Derivatives not designated as hedges:
Commodities

Other current assets

3

19

Foreign currency

Accounts and notes receivable
– Other

52

66

Total derivatives not designated as hedges

55

85

Total asset derivatives

87

99

Liability Derivatives
Derivatives designated as hedges:
Interest rates

Accounts payable – Other

5

—

Commodities

Accounts payable – Other

21

11

Foreign currency

Accounts payable – Other

14

8

40

19

Total derivatives designated as hedges
Derivatives not designated as hedges:
Interest rates

Accounts payable – Other

1

—

Commodities

Accounts payable – Other

6

9

Foreign currency

Accounts payable – Other

27

53

Total derivatives not designated as hedges

34

62

Total liability derivatives

74

81

34
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Foreign currency derivatives not designated as hedges are offset by foreign exchange gains/losses resulting
from the underlying exposures of foreign currency denominated assets and liabilities. The amount charged on
a pretax basis related to foreign currency derivatives not designated as a hedge, which is included in “Sundry
income (expense) - net” in the consolidated statements of income was a loss of $9 million for 2012, gain of $1
million for 2011 and gain of $155 million for 2010.

NOTE 11 – FAIR VALUE MEASUREMENTS
Fair Value Measurements on a Recurring Basis
The following tables summarize the bases used to measure certain assets and liabilities at fair value on a
recurring basis:
Basis of Fair Value
Measurements on a Recurring
Basis at December 31, 2012
In millions

Quoted Prices in
Active Markets
for Identical Items
(Level 1)

Significant Other
Observable
Inputs
(Level 2)

Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)

Counterparty
and Cash
Collateral
Netting (1)

Total  

$

$

$

$

$

Assets at fair value:
Cash equivalents (2)

—

1,953

—

—

1,953

Interests in trade accounts
receivable conduits (3)

—

—

1,057

—

1,057

702

38

—

—

740

Government debt (5)

—

565

—

—

565

Corporate bonds

—

756

—

—

756

Interest rates

—

1

—

—

1

Commodities

9

22

—

(5)

26

—

55

—

(21)

34

711

3,390

1,057

(26)

5,132

—

23,762

—

—

23,762

Interest rates

—

6

—

—

6

Commodities

16

11

—

(20)

7

Foreign currency

—

41

—

(21)

20

Total liabilities at fair value

16

23,820

—

(41)

23,795

Equity securities (4)
Debt securities: (4)

Derivatives relating to: (6)

Foreign currency
Total assets at fair value
Liabilities at fair value:
Long-term debt (7)
Derivatives relating to: (6)

(1) Cash collateral amounts represent the estimated net settlement amount when applying netting and set-off rights included in master netting arrangements
between the Company and its counterparties and the payable or receivable for cash collateral held or placed with the same counterparty.
(2) Primarily Treasury Bills included in “Cash and cash equivalents” in the consolidated balance sheets and held at amortized cost, which approximates
fair value.
(3) Included in “Accounts and notes receivable – Other” in the consolidated balance sheets. See Note 15 for additional information on transfers of financial
assets.
(4) The Company’s investments in equity and debt securities are primarily classified as available-for-sale and are included in “Other investments” in the
consolidated balance sheets.
(5) U.S. Treasury obligations, U.S. agency obligations, agency mortgage-backed securities and other municipalities’ obligations.
(6) See Note 10 for the classification of derivatives in the consolidated balance sheets.
(7) See Note 10 for information on fair value adjustments to long-term debt, included at cost in the consolidated balance sheets.
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Basis of Fair Value
Measurements on a Recurring
Basis at December 31, 2011
In millions

Quoted Prices in
Active Markets
for Identical Items
(Level 1)

Significant Other
Observable
Inputs
(Level 2)

Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)

Counterparty
and Cash
Collateral
Netting (1)

Total  

$

$

$

$

$

Assets at fair value:
Cash equivalents (2)

—

2,926

—

—

2,926

Interests in trade accounts
receivable conduits (3)

—

—

1,141

—

1,141

634

33

—

—

667

Government debt (5)

—

618

—

—

618

Corporate bonds

—

723

—

—

723

Commodities

10

14

—

(8)

16

Foreign currency

—

75

—

(44)

31
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4,389

1,141

(52)

6,122

—

23,789

—

—

23,789

Commodities

13

7

—

(19)

1

Foreign currency

—

61

—

(44)

17

Total liabilities at fair value

13

23,857

—

(63)

23,807

Equity securities (4)
Debt securities: (4)

Derivatives relating to: (6)

Total assets at fair value
Liabilities at fair value:
Long-term debt (7)
Derivatives relating to: (6)

(1) C
 ash collateral amounts represent the estimated net settlement amount when applying netting and set-off rights included in master netting arrangements
between the Company and its counterparties and the payable or receivable for cash collateral held or placed with the same counterparty.
(2) Primarily Treasury Bills included in “Cash and cash equivalents” in the consolidated balance sheets and held at amortized cost, which approximates
fair value.
(3) Included in “Accounts and notes receivable – Other” in the consolidated balance sheets. See Note 15 for additional information on transfers of financial
assets.
(4) T
 he Company’s investments in equity and debt securities are primarily classified as available-for-sale and are included in “Other investments” in the
consolidated balance sheets.
(5) U
 .S. Treasury obligations, U.S. agency obligations, agency mortgage-backed securities and other municipalities’ obligations.
(6) S ee Note 10 for the classification of derivatives in the consolidated balance sheets.
(7) See Note 10 for information on fair value adjustments to long-term debt, included at cost in the consolidated balance sheets.

Assets and liabilities related to forward contracts, interest rate swaps, currency swaps, options and other
conditional or exchange contracts executed with the same counterparty under a master netting arrangement are
netted. Collateral accounts are netted with corresponding liabilities. The Company posted cash collateral of
$20 million at December 31, 2012 ($11 million of cash collateral at December 31, 2011).
For assets and liabilities classified as Level 1 measurements (measured using quoted prices in active markets),
total fair value is either the price of the most recent trade at the time of the market close or the official close
price, as defined by the exchange on which the asset is most actively traded on the last trading day of the period,
multiplied by the number of units held without consideration of transaction costs.
For assets and liabilities classified as Level 2 measurements, where the security is frequently traded in less
active markets, fair value is based on the closing price at the end of the period; where the security is less
frequently traded, fair value is based on the price a dealer would pay for the security or similar securities,
adjusted for any terms specific to that asset or liability, or by using observable market data points of similar,
more liquid securities to imply the price. Market inputs are obtained from well-established and recognized
vendors of market data and subjected to tolerance/quality checks.
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For derivative assets and liabilities, standard industry models are used to calculate the fair value of the various
financial instruments based on significant observable market inputs, such as foreign exchange rates, commodity
prices, swap rates, interest rates and implied volatilities obtained from various market sources. Market inputs are
obtained from well-established and recognized vendors of market data and subjected to tolerance/quality checks.
For all other assets and liabilities for which observable inputs are used, fair value is derived through the use
of fair value models, such as a discounted cash flow model or other standard pricing models. See Note 10 for
further information on the types of instruments used by the Company for risk management.
There were no transfers between Levels 1 and 2 during the years ended December 31, 2012 and 2011.
For assets classified as Level 3 measurements, the fair value is based on significant unobservable inputs
including assumptions where there is little, if any, market activity. The fair value of the Company’s interests
held in trade receivable conduits is determined by calculating the expected amount of cash to be received using
the key input of anticipated credit losses in the portfolio of receivables sold that have not yet been collected.
Given the short-term nature of the underlying receivables, discount rate and prepayments are not factors in
determining the fair value of the interests. See Note 15 for further information on assets classified as Level 3
measurements.
The following table summarizes the changes in fair value measurements using Level 3 inputs for the years
ended December 31, 2012 and 2011:
Fair Value Measurements Using Level 3 Inputs for Interests Held in Trade
Receivable Conduits (1)
In millions
Balance at January 1
Gain included in earnings (2)
Purchases
Settlements
Balance at December 31

2012

2011

$

$

1,141

1,267

8

3

2,558

1,679

(2,650)

(1,808)

1,057

1,141

(1) Included in “Accounts and notes receivable – Other” in the consolidated balance sheets.
(2) Included in “Selling, general and administrative expenses” in the consolidated statements of income.

Fair Value Measurements on a Nonrecurring Basis
The following table summarizes the basis used to measure certain assets and liabilities at fair value on a
nonrecurring basis in the consolidated balance sheets in 2012:
Basis of Fair Value Measurements on a Nonrecurring Basis
In millions

Significant Other Unobservable
Inputs
(Level 3)

Total Losses
2012

$

$

Long-lived assets, other assets and equity method investments

45

(693)

Goodwill

—

(220)

—

(27)

—

(75)

2012
Assets at fair value:

2011
Assets at fair value:
Long-lived assets, other assets and equity method investments
2010
Assets at fair value:
Long-lived assets, other assets and equity method investments
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2012 Fair Value Measurements on a Nonrecurring Basis
As part of the 1Q12 Restructuring plan that was approved on March 27, 2012, the Company shut down a
number of manufacturing facilities during 2012. The manufacturing assets and facilities associated with this
plan were written down to zero in the first quarter of 2012 and a $94 million impairment charge was included
in “Restructuring charges” in the consolidated statements of income. During the fourth quarter of 2012, the
Company reduced the 1Q12 Restructuring reserve by $4 million. See Note 3 for additional information.
In the second half of 2012, a $27 million asset impairment charge was recognized in the Performance Materials
segment. The assets, classified as Level 3 measurements, were valued at $12 million using unobservable inputs,
including assumptions a market participant would use to measure the fair value of the group of assets.
As part of the 4Q12 Restructuring plan that was approved on October 23, 2012, the Company will shut down a
number of manufacturing facilities during the next two years. The manufacturing assets and facilities associated
with this plan were written down to zero in the fourth quarter of 2012. In addition, an equity investment
was impaired. The equity investment, classified as a Level 3 measurement, was valued at $33 million using
unobservable inputs, including assumptions a market participant would use to measure the fair value of the
investment. These impairment charges, totaling $576 million, were included in “Restructuring charges” in the
consolidated statements of income. See Note 3 for additional information.
In the fourth quarter of 2012, the Company performed its annual goodwill impairment testing utilizing a
discounted cash flow methodology as its valuation technique. As a result of this testing, the Company recognized
a $220 million goodwill impairment charge related to its Dow Formulated Systems reporting unit (part of
the Performance Materials segment), which was included in “Goodwill impairment loss” in the consolidated
statements of income. See Note 9 for additional information.
2011 Fair Value Measurements on a Nonrecurring Basis
After evaluating expected future investments in conjunction with expected future cash flows, a $27 million
asset impairment charge was recognized in the fourth quarter of 2011 related to a manufacturing facility in
Brazil aligned with the Polyurethanes business. The long-lived assets and supplies associated with this facility
were written down to zero. The charge was included in “Cost of sales” in the consolidated statements of income
and reflected in the Performance Materials segment. The decision was made to shut down this facility as part
of the 1Q12 Restructuring plan.
2010 Fair Value Measurements on a Nonrecurring Basis
After evaluating expected future investments in conjunction with expected future cash flows, a $48 million
asset impairment charge was recognized in the Polyurethanes business in the fourth quarter of 2010. The
Company’s evaluation of strategic alternatives for Epoxy capacity resulted in an $18 million asset impairment
charge in the fourth quarter of 2010. Due to a change in the scope of a capital project, a $9 million asset
impairment charge was recognized in Dow Automotive Systems in the fourth quarter of 2010. In all cases, the
assets were written down to zero. The charges were included in “Cost of sales” in the consolidated statements
of income and reflected in the Performance Materials segment.

NOTE 12 – SUPPLEMENTARY INFORMATION
Sundry Income (Expense) – Net

2012

2011

2010

In millions

$

$

$

Gain on sale of Styron

—

—

27

8

(36)

—

81

119

166

Loss on early extinguishment of debt

(123)

(482)

(46)

Obligation related to past divestiture

—

—

(47)

Reclassification of cumulative translation adjustments (2)

—

33

—

Gain (loss) on sale of a contract manufacturing business (1)
Gain on sales of other assets and securities
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Sundry Income (Expense) – Net

2012

2011

2010

$

$

$

(51)

(53)

(6)

—

21

—

1

25

—

57

57

31

(27)

(316)

125

In millions
Foreign exchange loss
Gain on consolidation of a joint venture
Dividend income
Other-net
Total sundry income (expense) – net

(1) T
 he 2011 loss on the sale of a contract manufacturing business also included a $6 million loss reported as
“Reclassification of cumulative translation adjustments.”
(2) C
 umulative translation adjustments reclassified from “Accumulated other comprehensive income (loss)”
into income resulted from asset sales that qualified as complete liquidations of foreign entities.

Accrued and Other Current Liabilities
“Accrued and other current liabilities” were $2,656 million at December 31, 2012 and $2,463 million at
December 31, 2011. Accrued payroll, which is a component of “Accrued and other current liabilities,” was
$620 million at December 31, 2012 and $475 million at December 31, 2011. No other component of accrued
liabilities was more than 5 percent of total current liabilities.
Other Income Statement Information

2012

2011

2010

In millions

$

$

$

Provision for doubtful receivables (1)

13

18

6

2012

2011

2010

$

$

$

Cash payments for interest

1,345

1,434

1,535

Cash payments for income taxes

1,107

1,056

598

(1) Included in “Selling, general and administrative expenses” in the consolidated statements of income.

Supplemental Disclosure of Cash Flow Information
In millions

NOTE 13 – EARNINGS PER SHARE CALCULATIONS
The following tables provide the earnings per share calculations for the years ended December 31, 2012 and
2011:
Net Income

2012

2011

In millions

$

$

Net income

1,100

2,784

Net (income) loss attributable to noncontrolling interests

82

(42)

Net income attributable to The Dow Chemical Company

1,182

2,742

Preferred stock dividends

(340)

(340)

Net income attributable to participating securities (1)

(13)

(30)

Net income attributable to common stockholders

829

2,372
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Earnings Per Share Calculations - Basic
Dollars per share

2012

2011

$

$

Net income

0.94

2.42

Net (income) loss attributable to noncontrolling interests

0.07

(0.03)

Net income attributable to The Dow Chemical Company

1.01

2.39

Preferred stock dividends

(0.29)

(0.30)

Net income attributable to participating securities (1)

(0.01)

(0.03)

0.71

2.06

Net income attributable to common stockholders
Earnings Per Share Calculations - Diluted
Dollars per share

2012

2011

$

$

Net income

0.93

2.40

Net (income) loss attributable to noncontrolling interests

0.07

(0.03)

Net income attributable to The Dow Chemical Company

1.00

2.37

Preferred stock dividends (2)

(0.29)

(0.29)

Net income attributable to participating securities (1)

(0.01)

(0.03)

0.70

2.05

Net income attributable to common stockholders
Shares in millions

  

Weighted-average common shares - basic

1,169.7

1,149.0

6.7

9.2

1,176.4

1,158.2

Stock options and deferred stock awards excluded from EPS calculations (3)

52.6

44.7

Conversion of preferred stock excluded from EPS calculations (4)

96.8

96.8

Plus dilutive effect of stock options and awards
Weighted-average common shares - diluted

(1) Accounting Standards Codification Topic 260, “Earnings per Share,” requires enterprises with participating securities to use the two-class method to
calculate earnings per share and to report the most dilutive earnings per share amount. Deferred stock awards are considered participating securities due to
Dow’s practice of paying dividend equivalents on unvested shares. The impact on earnings per share in 2010 using the two-class method was immaterial.
(2) P
 referred stock dividends were not added back in the calculation of diluted earnings per share because the effect of adding them back would have been
antidilutive.
(3) T
 hese outstanding options to purchase shares of common stock and deferred stock awards were excluded from the calculation of diluted earnings per
share because the effect of including them would have been antidilutive.
(4) C
 onversion of the Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock, Series A into shares of the Company’s common stock was excluded from the
calculation of diluted earnings per share because the effect of including them would have been antidilutive.

The following tables provide the earnings per share calculations for the year ended December 31, 2010:
Net Income
In millions

2010

Net income

2,321

$

Net income attributable to noncontrolling interests

(11)

Net income attributable to The Dow Chemical Company

2,310

Preferred stock dividends

(340)

Net income available for common stockholders

1,970
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Earnings Per Share Calculations - Basic
Dollars per share

2010
$

Net income

2.06

Net income attributable to noncontrolling interests

(0.01)

Net income attributable to The Dow Chemical Company

2.05

Preferred stock dividends

(0.30)

Net income available for common stockholders

1.75

Earnings Per Share Calculations - Diluted
Dollars per share

2010
$

Net income

2.03

Net income attributable to noncontrolling interests

(0.01)

Net income attributable to The Dow Chemical Company

2.02

Preferred stock dividends (1)

(0.30)

Net income available for common stockholders

1.72

Shares in millions
Weighted-average common shares - basic

1,125.9

Plus dilutive effect of stock options and awards

17.9

Weighted-average common shares - diluted

1,143.8

Stock options and deferred stock awards excluded from EPS calculations (2)

45.7

Conversion of preferred stock excluded from EPS calculations (3)

96.8

(1) Preferred stock dividends were not added back in the calculation of diluted earnings per share because the effect of adding them back would have been
antidilutive.
(2) These outstanding options to purchase shares of common stock and deferred stock awards were excluded from the calculation of diluted earnings per
share because the effect of including them would have been antidilutive.
(3) Conversion of the Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock, Series A into shares of the Company’s common stock was excluded from the
calculation of diluted earnings per share because the effect of including them would have been antidilutive.

NOTE 14 – COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
Dow Corning Credit Facility
The Company is a 50 percent shareholder in Dow Corning Corporation (“Dow Corning”). On June 1, 2004,
the Company agreed to provide a credit facility to Dow Corning as part of Dow Corning’s Joint Plan of
Reorganization. The aggregate amount of the facility was originally $300 million; it was reduced to $100 million
effective June 1, 2012, of which the Company’s share is $50 million. At December 31, 2012, no draws had
been taken against the credit facility.
Environmental Matters
Introduction
Accruals for environmental matters are recorded when it is probable that a liability has been incurred and
the amount of the liability can be reasonably estimated based on current law and existing technologies. At
December 31, 2012, the Company had accrued obligations of $754 million for probable environmental
remediation and restoration costs, including $69 million for the remediation of Superfund sites. This is
management’s best estimate of the costs for remediation and restoration with respect to environmental matters
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for which the Company has accrued liabilities, although it is reasonably possible that the ultimate cost with
respect to these particular matters could range up to approximately twice that amount. Consequently, it is
reasonably possible that environmental remediation and restoration costs in excess of amounts accrued could
have a material impact on the Company’s results of operations, financial condition and cash flows. It is the
opinion of the Company’s management, however, that the possibility is remote that costs in excess of the range
disclosed will have a material impact on the Company’s results of operations, financial condition or cash flows.
Inherent uncertainties exist in these estimates primarily due to unknown conditions, changing governmental
regulations and legal standards regarding liability, and emerging remediation technologies for handling site
remediation and restoration. At December 31, 2011, the Company had accrued obligations of $733 million
for probable environmental remediation and restoration costs, including $69 million for the remediation of
Superfund sites and $50 million for environmental liabilities recognized in the fourth quarter of 2011 related
to the Camaçari, Brazil site.
The following table summarizes the activity in the Company’s accrued obligations for environmental matters
for the years ended December 31, 2012 and 2011:
Accrued Obligations for Environmental Matters
In millions

2012

2011

$

$

Balance at January 1

733

607

Additional accruals

203

286

(176)

(149)

Foreign currency impact

(6)

(11)

Balance at December 31

754

733

Charges against reserve

The amounts charged to income on a pretax basis related to environmental remediation totaled $197 million in
2012, $261 million in 2011 and $158 million in 2010. Capital expenditures for environmental protection were
$145 million in 2012, $170 million in 2011 and $173 million in 2010.
Midland Off-Site Environmental Matters
On June 12, 2003, the Michigan Department of Environmental Quality (“MDEQ”) issued a Hazardous Waste
Operating License (the “License”) to the Company’s Midland, Michigan manufacturing site (the “Midland
site”), which included provisions requiring the Company to conduct an investigation to determine the nature
and extent of off-site contamination in the City of Midland soils, the Tittabawassee River and Saginaw River
sediment and floodplain soils, and the Saginaw Bay, and, if necessary, undertake remedial action.
City of Midland
The MDEQ, as a result of ongoing discussions with the Company regarding the implementation of the requirements
of the License, announced on February 16, 2012, a proposed plan to resolve the issue of dioxin contamination in
residential soils in Midland. As part of the proposed plan, the Company will sample soil at residential properties
near the Midland site for the presence of dioxins to determine where clean-up may be required. On March 6, 2012,
the Company submitted an Interim Response Activity Plan Designed to Meet Criteria (“Work Plan”) to the MDEQ.
On May 25, 2012, the Company submitted a revision to the Work Plan to the MDEQ to address agency and public
comments. The MDEQ approved the Work Plan on June 1, 2012. Implementation of the Work Plan began on June
4, 2012. The Company submitted amendments to the Work Plan to increase the number of properties to be sampled
in 2012. The amendments were approved by the MDEQ on July 23, 2012 and September 13, 2012.
Tittabawassee and Saginaw Rivers, Saginaw Bay
The Company, the U.S. Environmental Protection Agency (“EPA”) and the State of Michigan (“State”) entered
into an administrative order on consent (“AOC”), effective January 21, 2010, that requires the Company to
conduct a remedial investigation, a feasibility study and a remedial design for the Tittabawassee River, the
Saginaw River and the Saginaw Bay, and pay the oversight costs of the EPA and the State under the authority of
the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (“CERCLA”). These actions, to
be conducted under the lead oversight of the EPA, will build upon the investigative work completed under the
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State Resource Conservation Recovery Act (“RCRA”) program from 2005 through 2009. The Tittabawassee
River, beginning at the Midland Site and extending down to the first six miles of the Saginaw River, are
designated as the first Operable Unit for purposes of conducting the remedial investigation, feasibility study
and remedial design work. This work will be performed in a largely upriver to downriver sequence for eight
geographic segments of the Tittabawassee and upper Saginaw Rivers. In the first quarter of 2012, the EPA
requested the Company address the Tittabawasee River floodplain as an additional segment. The remainder of
the Saginaw River and the Saginaw Bay are designated as a second Operable Unit and the work associated with
that unit may also be geographically segmented. The AOC does not obligate the Company to perform removal
or remedial action; that action can only be required by a separate order. The Company and the EPA will be
negotiating orders separate from the AOC that will obligate the Company to perform remedial actions under
the scope of work of the AOC. The Company and the EPA have entered into three separate orders to perform
limited remedial actions to implement early actions. In addition, the Company and the EPA have entered into
the first order to address remedial actions in the first of the nine geographic segments in the first Operable Unit.
Alternative Dispute Resolution Process
The Company, the EPA, the U.S. Department of Justice, and the natural resource damage trustees (which
include the Michigan Office of the Attorney General, the MDEQ, the U.S. Fish and Wildlife Service, the U.S.
Bureau of Indian Affairs and the Saginaw-Chippewa tribe) have been engaged in negotiations to seek to resolve
potential governmental claims against the Company related to historical off-site contamination associated
with the City of Midland, the Tittabawassee and Saginaw Rivers and the Saginaw Bay. The Company and
the governmental parties started meeting in the fall of 2005 and entered into a Confidentiality Agreement
in December 2005. The Company continues to conduct negotiations under the Federal Alternative Dispute
Resolution Act with all of the governmental parties, except the EPA which withdrew from the alternative
dispute resolution process on September 12, 2007.
On September 28, 2007, the Company and the natural resource damage trustees entered into a Funding and
Participation Agreement that addressed the Company’s payment of past costs incurred by the natural resource
damage trustees, payment of the costs of a trustee coordinator and a process to review additional cooperative
studies that the Company might agree to fund or conduct with the natural resource damage trustees. On March 18,
2008, the Company and the natural resource damage trustees entered into a Memorandum of Understanding to
provide a mechanism for the Company to fund cooperative studies related to the assessment of natural resource
damages. This Memorandum of Understanding has been amended and extended until March 2013. On April 7,
2008, the natural resource damage trustees released their “Natural Resource Damage Assessment Plan for the
Tittabawassee River System Assessment Area.”
At December 31, 2012, the accrual for these off-site matters was $42 million (included in the total accrued
obligation of $754 million). At December 31, 2011, the Company had an accrual for these off-site matters of
$40 million (included in the total accrued obligation of $733 million).
Environmental Matters Summary
It is the opinion of the Company’s management that the possibility is remote that costs in excess of those
disclosed will have a material impact on the Company’s results of operations, financial condition or cash flows.
Litigation
DBCP Matters
Numerous lawsuits have been brought against the Company and other chemical companies, both inside
and outside of the United States, alleging that the manufacture, distribution or use of pesticides containing
dibromochloropropane (“DBCP”) has caused personal injury and property damage, including contamination of
groundwater. It is the opinion of the Company’s management that the possibility is remote that the resolution of
such lawsuits will have a material impact on the Company’s consolidated financial statements.
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Asbestos-Related Matters of Union Carbide Corporation
Introduction
Union Carbide Corporation (“Union Carbide”), a wholly owned subsidiary of the Company, is and has been
involved in a large number of asbestos-related suits filed primarily in state courts during the past three decades.
These suits principally allege personal injury resulting from exposure to asbestos-containing products and
frequently seek both actual and punitive damages. The alleged claims primarily relate to products that Union
Carbide sold in the past, alleged exposure to asbestos-containing products located on Union Carbide’s premises,
and Union Carbide’s responsibility for asbestos suits filed against a former Union Carbide subsidiary, Amchem
Products, Inc. (“Amchem”). In many cases, plaintiffs are unable to demonstrate that they have suffered any
compensable loss as a result of such exposure, or that injuries incurred in fact resulted from exposure to Union
Carbide’s products.
Union Carbide expects more asbestos-related suits to be filed against Union Carbide and Amchem in the future,
and will aggressively defend or reasonably resolve, as appropriate, both pending and future claims.
Estimating the Liability
Based on a study completed by Analysis, Research & Planning Corporation (“ARPC”) in January 2003, Union
Carbide increased its December 31, 2002 asbestos-related liability for pending and future claims for the 15year period ending in 2017 to $2.2 billion, excluding future defense and processing costs. Since then, Union
Carbide has compared current asbestos claim and resolution activity to the results of the most recent ARPC
study at each balance sheet date to determine whether the accrual continues to be appropriate. In addition,
Union Carbide has requested ARPC to review Union Carbide’s historical asbestos claim and resolution activity
each year since 2004 to determine the appropriateness of updating the most recent ARPC study.
In November 2010, Union Carbide requested ARPC to review Union Carbide’s historical asbestos claim and
resolution activity and determine the appropriateness of updating its most recent study completed in December
2008. In response to that request, ARPC reviewed and analyzed data through October 31, 2010. The resulting
study, completed by ARPC in December 2010, stated that the undiscounted cost of resolving pending and
future asbestos-related claims against Union Carbide and Amchem, excluding future defense and processing
costs, through 2025 was estimated to be between $744 million and $835 million. As in its earlier studies, ARPC
provided estimates for a longer period of time in its December 2010 study, but also reaffirmed its prior advice
that forecasts for shorter periods of time are more accurate than those for longer periods of time.
In December 2010, based on ARPC’s December 2010 study and Union Carbide’s own review of the asbestos
claim and resolution activity, Union Carbide decreased its asbestos-related liability for pending and future
claims to $744 million, which covered the 15-year period ending 2025, excluding future defense and processing
costs. The reduction of $54 million was shown as “Asbestos-related credit” in the consolidated statements of
income and reflected in Corporate. At December 31, 2010, the asbestos-related liability for pending and future
claims was $728 million.
In November 2011, Union Carbide requested ARPC to review Union Carbide’s 2011 asbestos claim and
resolution activity and determine the appropriateness of updating its December 2010 study. In response to that
request, ARPC reviewed and analyzed data through October 31, 2011. In January 2012, ARPC stated that an
update of its study would not provide a more likely estimate of future events than the estimate reflected in its
December 2010 study and, therefore, the estimate in that study remained applicable. Based on Union Carbide’s
own review of the asbestos claim and resolution activity and ARPC’s response, Union Carbide determined that
no change to the accrual was required. At December 31, 2011, the asbestos-related liability for pending and
future claims was $668 million.
In October 2012, Union Carbide requested ARPC to review its historical asbestos claim and resolution activity
and determine the appropriateness of updating its December 2010 study. In response to that request, ARPC
reviewed and analyzed data through September 30, 2012. In December 2012, based upon ARPC’s December
2012 study and Union Carbide’s own review of the asbestos claim and resolution activity for 2012, it was
determined that no adjustment to the accrual was required at December 31, 2012. Union Carbide’s asbestosrelated liability for pending and future claims was $602 million at December 31, 2012.
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At December 31, 2012, approximately 18 percent of the recorded liability related to pending claims and
approximately 82 percent related to future claims. At December 31, 2011, approximately 18 percent of the
recorded liability related to pending claims and approximately 82 percent related to future claims.
Insurance Receivables
At December 31, 2002, Union Carbide increased the receivable for insurance recoveries related to its asbestos
liability to $1.35 billion, substantially exhausting its asbestos product liability coverage. The insurance
receivable related to the asbestos liability was determined by Union Carbide after a thorough review of
applicable insurance policies and the 1985 Wellington Agreement, to which Union Carbide and many of its
liability insurers are signatory parties, as well as other insurance settlements, with due consideration given to
applicable deductibles, retentions and policy limits, and taking into account the solvency and historical payment
experience of various insurance carriers. The Wellington Agreement and other agreements with insurers are
designed to facilitate an orderly resolution and collection of Union Carbide’s insurance policies and to resolve
issues that the insurance carriers may raise.
In September 2003, Union Carbide filed a comprehensive insurance coverage case, now proceeding in the
Supreme Court of the State of New York, County of New York, seeking to confirm its rights to insurance for
various asbestos claims and to facilitate an orderly and timely collection of insurance proceeds (the “Insurance
Litigation”). The Insurance Litigation was filed against insurers that are not signatories to the Wellington
Agreement and/or do not otherwise have agreements in place with Union Carbide regarding their asbestosrelated insurance coverage, in order to facilitate an orderly resolution and collection of such insurance policies
and to resolve issues that the insurance carriers may raise. Since the filing of the case, Union Carbide has
reached settlements with several of the carriers involved in the Insurance Litigation, including settlements
reached with two significant carriers in the fourth quarter of 2009. The Insurance Litigation is ongoing.
Union Carbide’s receivable for insurance recoveries related to its asbestos liability was $25 million at
December 31, 2012 and $40 million at December 31, 2011. At December 31, 2012 and December 31, 2011,
all of the receivable for insurance recoveries was related to insurers that are not signatories to the Wellington
Agreement and/or do not otherwise have agreements in place regarding their asbestos-related insurance
coverage.
In addition to the receivable for insurance recoveries related to its asbestos liability, Union Carbide had
receivables for defense and resolution costs submitted to insurance carriers that have settlement agreements in
place regarding their asbestos-related insurance coverage.
The following table summarizes Union Carbide’s receivables related to its asbestos-related liability:
Receivables for Asbestos-Related Costs at December 31
In millions
Receivables for defense costs – carriers with settlement agreements
Receivables for resolution costs – carriers with settlement agreements
Receivables for insurance recoveries – carriers without settlement agreements
Total

2012

2011

$

$

17

20

137

158

25

40

179

218

Union Carbide expenses defense costs as incurred. The pretax impact for defense and resolution costs, net of
insurance, was $100 million in 2012, $88 million in 2011 and $73 million in 2010, and was reflected in “Cost
of sales” in the consolidated statements of income.
After a review of its insurance policies, with due consideration given to applicable deductibles, retentions and
policy limits, after taking into account the solvency and historical payment experience of various insurance
carriers; existing insurance settlements; and the advice of outside counsel with respect to the applicable insurance
coverage law relating to the terms and conditions of its insurance policies, Union Carbide continues to believe
that its recorded receivable for insurance recoveries from all insurance carriers is probable of collection.
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Summary
The amounts recorded by Union Carbide for the asbestos-related liability and related insurance receivable
described above were based upon current, known facts. However, future events, such as the number of new
claims to be filed and/or received each year, the average cost of disposing of each such claim, coverage
issues among insurers, and the continuing solvency of various insurance companies, as well as the numerous
uncertainties surrounding asbestos litigation in the United States, could cause the actual costs and insurance
recoveries for Union Carbide to be higher or lower than those projected or those recorded.
Because of the uncertainties described above, Union Carbide’s management cannot estimate the full range of
the cost of resolving pending and future asbestos-related claims facing Union Carbide and Amchem. Union
Carbide’s management believes that it is reasonably possible that the cost of disposing of Union Carbide’s
asbestos-related claims, including future defense costs, could have a material impact on Union Carbide’s results
of operations and cash flows for a particular period and on the consolidated financial position of Union Carbide.
It is the opinion of Dow’s management that it is reasonably possible that the cost of Union Carbide disposing
of its asbestos-related claims, including future defense costs, could have a material impact on the Company’s
results of operations and cash flows for a particular period and on the consolidated financial position of the
Company.
Synthetic Rubber Industry Matters
In 2003, the U.S., Canadian and European competition authorities initiated separate investigations into alleged
anticompetitive behavior by certain participants in the synthetic rubber industry. Certain subsidiaries of the
Company (but as to the investigation in Europe only) have responded to requests for documents and are
otherwise cooperating in the investigations.
On June 10, 2005, the Company received a Statement of Objections from the European Commission (the
“EC”) stating that it believed that the Company and certain subsidiaries of the Company (the “Dow Entities”),
together with other participants in the synthetic rubber industry, engaged in conduct in violation of European
competition laws with respect to the butadiene rubber and emulsion styrene butadiene rubber businesses. In
connection therewith, on November 29, 2006, the EC issued its decision alleging infringement of Article 81 of
the Treaty of Rome and imposed a fine of Euro 64.575 million (approximately $85 million at that time) on the
Dow Entities; several other companies were also named and fined. As a result, the Company recognized a loss
contingency of $85 million related to the fine in the fourth quarter of 2006. The Company appealed the EC’s
decision and a hearing was held before the Court of First Instance on October 13, 2009. On July 13, 2011, the
General Court issued a decision that partly affirmed the EC’s decision with regard to the amount of the fine
and the liability of the parent company, but rejected the EC’s decision regarding the length of the conspiracy
and determined that it was of a shorter duration. The Dow Entities have filed an appeal of this decision to the
Court of Justice of the European Union. Subsequent to the imposition of the fine in 2006, the Company and/or
certain subsidiaries of the Company became named parties in various related U.S., United Kingdom and Italian
civil actions. The U.S. matter was settled in March 2010 through a confidential settlement agreement, with an
immaterial impact on the Company’s consolidated financial statements. The United Kingdom and Italian civil
actions are still pending.
Additionally, on March 10, 2007, the Company received a Statement of Objections from the EC stating that
it believed that DuPont Dow Elastomers L.L.C. (“DDE”), a former 50:50 joint venture with E.I. du Pont de
Nemours and Company (“DuPont”), together with other participants in the synthetic rubber industry, engaged
in conduct in violation of European competition laws with respect to the polychloroprene business. This
Statement of Objections specifically names the Company, in its capacity as a former joint venture owner of
DDE. On December 5, 2007, the EC announced its decision to impose a fine on the Company, among others, in
the amount of Euro 48.675 million (approximately $64 million). The Company previously transferred its joint
venture ownership interest in DDE to DuPont in 2005, and DDE then changed its name to DuPont Performance
Elastomers L.L.C. (“DPE”). In February 2008, DuPont, DPE and the Company each filed an appeal of the
December 5, 2007 decision of the EC. On February 2, 2012, the European General Court denied the appeals
of the December 5, 2007 decision. The Company has appealed this decision to the European Court of Justice.
Based on the Company’s allocation agreement with DuPont, the Company’s share of this fine, regardless of the
outcome of the appeals, will not have a material impact on the Company’s consolidated financial statements.
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Rohm and Haas Pension Plan Matters
In December 2005, a federal judge in the U.S. District Court for the Southern District of Indiana (the “District
Court”) issued a decision granting a class of participants in the Rohm and Haas Pension Plan (the “Rohm
and Haas Plan”) who had retired from Rohm and Haas Company (“Rohm and Haas”), now a wholly owned
subsidiary of the Company, and who elected to receive a lump sum benefit from the Rohm and Haas Plan, the
right to a cost-of-living adjustment (“COLA”) as part of their retirement benefit. In August 2007, the Seventh
Circuit Court of Appeals (the “Seventh Circuit”) affirmed the District Court’s decision, and in March 2008,
the U.S. Supreme Court denied the Rohm and Haas Plan’s petition to review the Seventh Circuit’s decision.
The case was returned to the District Court for further proceedings. In October 2008 and February 2009, the
District Court issued rulings that have the effect of including in the class all Rohm and Haas retirees who
received a lump sum distribution without a COLA from the Rohm and Haas Plan since January 1976. These
rulings are subject to appeal, and the District Court has not yet determined the amount of the COLA benefits
that may be due to the class participants. The Rohm and Haas Plan and the plaintiffs entered into a settlement
agreement that, in addition to settling the litigation with respect to the Rohm and Haas retirees, provides for
the amendment of the complaint and amendment of the Rohm and Haas Plan to include active employees in
the settlement benefits. The District Court preliminarily approved the settlement on November 24, 2009 and,
following a hearing on March 12, 2010, issued a final order approving the settlement on April 12, 2010. A
group of objectors to the settlement filed an appeal from the final order. In November 2010, the District Court
issued an order approving class counsel’s fee award petition in an amount consistent with the terms of the
settlement. The same objectors also appealed this order. On September 2, 2011, the Seventh Circuit affirmed
the approval of the settlement and award of attorneys’ fees. A lone objector filed a petition for rehearing, which
was denied on October 17, 2011. The objector continued the appeal process by timely filing a petition for a
writ of certiorari to the U.S. Supreme Court, which was denied on April 16, 2012, rendering the settlement and
award of attorneys’ fees final.
A pension liability associated with this matter of $185 million was recognized as part of the acquisition of Rohm
and Haas on April 1, 2009. The liability, which was determined in accordance with the accounting guidance
for contingencies, recognized the estimated impact of the above described judicial decisions on the long-term
Rohm and Haas Plan obligations owed to the applicable Rohm and Haas retirees and active employees. The
Company had a liability associated with this matter of $189 million at December 31, 2011. The Rohm and Haas
Plan made settlement payments totaling $139 million as of December 31, 2012. The Company’s remaining
liability for this matter was $50 million at December 31, 2012. The remaining liability will be resolved over
time through the administration of the Rohm and Haas Plan.
Other Litigation Matters
In addition to the specific matters described above, the Company is party to a number of other claims and
lawsuits arising out of the normal course of business with respect to commercial matters, including product
liability, governmental regulation and other actions. Certain of these actions purport to be class actions and
seek damages in very large amounts. All such claims are being contested. Dow has an active risk management
program consisting of numerous insurance policies secured from many carriers at various times. These policies
often provide coverage that will be utilized to minimize the financial impact, if any, of the contingencies
described above.
Summary
Except for the possible effect of Union Carbide’s asbestos-related liability described above, it is the opinion
of the Company’s management that the possibility is remote that the aggregate of all claims and lawsuits will
have a material adverse impact on the results of operations, financial condition and cash flows of the Company.
Purchase Commitments
The Company has numerous agreements for the purchase of ethylene-related products globally. The purchase
prices are determined primarily on a cost-plus basis. Total purchases under these agreements were $304 million
in 2012, $552 million in 2011 and $714 million in 2010. The Company’s take-or-pay commitments associated
with these agreements at December 31, 2012 are included in the table below.
The Company also has various commitments for take-or-pay and throughput agreements. These commitments
are at prices not in excess of current market prices. The remaining terms for all but one of these agreements
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extend from one to 33 years. One agreement has a remaining term of 65 years. The determinable future
commitments for this specific agreement for a period of 10 years are included in the following table along
with the fixed and determinable portion of all other obligations under the Company’s purchase commitments
at December 31, 2012:
Fixed and Determinable Portion of Take-or-Pay and Throughput Obligations at December 31, 2012
In millions

$

2013

2,570

2014

2,607

2015

2,141

2016

1,904

2017

1,712

2018 and beyond

8,106

Total

19,040

In addition to the take-or-pay obligations at December 31, 2012, the Company had outstanding commitments
which ranged from one to six years for materials, services and other items used in the normal course of business
of approximately $201 million. Such commitments were at prices not in excess of current market prices.
Guarantees
The Company provides a variety of guarantees, as described more fully in the following sections.
Guarantees
Guarantees arise during the ordinary course of business from relationships with customers and nonconsolidated
affiliates when the Company undertakes an obligation to guarantee the performance of others (via delivery
of cash or other assets) if specified triggering events occur. With guarantees, such as commercial or financial
contracts, non-performance by the guaranteed party triggers the obligation of the Company to make payments
to the beneficiary of the guarantee. The majority of the Company’s guarantees relates to debt of nonconsolidated
affiliates, which have expiration dates ranging from less than one year to nine years, and trade financing
transactions in Latin America, which typically expire within one year of inception. The Company’s current
expectation is that future payment or performance related to the non-performance of others is considered
unlikely.
Residual Value Guarantees
The Company provides guarantees related to leased assets specifying the residual value that will be available
to the lessor at lease termination through sale of the assets to the lessee or third parties.
The following tables provide a summary of the final expiration, maximum future payments and recorded
liability reflected in the consolidated balance sheets for each type of guarantee:
Guarantees at December 31, 2012
In millions

Final
Expiration

Maximum Future
Payments (1)

Recorded  
Liability  

$

$

Guarantees

2021

1,544

48

Residual value guarantees (2)

2021

637

31

2,181

79

Total guarantees

(1) The Company was indemnified by a third party for $49 million if required to perform under a $98 million guarantee.
(2) Does not include the residual value guarantee related to the Company’s variable interest in an owner trust; see Note 19.
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Guarantees at December 31, 2011
In millions

Final
Expiration

Maximum Future
Payments (1)

Recorded  
Liability  

$

$

Guarantees

2020

587

21

Residual value guarantees (2)

2021

526

24

1,113

45

Total guarantees

(1) The Company was indemnified by a third party for $50 million if required to perform under a $100 million guarantee.
(2) Does not include the residual value guarantee related to the Company’s variable interest in an owner trust; see Note 19.

The increase in the value of the outstanding guarantees during 2012 is primarily related to debt obligations of
Sadara Chemical Company, a nonconsolidated affiliate, which are guaranteed by the Company, in proportion
to the Company’s ownership interest.
Warranties
The Company provides warranty policies on certain products and accrues liabilities under warranty policies
using historical warranty claim experience. Adjustments are made to accruals as claim data and historical
experience change. The following table summarizes changes in the Company’s warranty liability for the years
ended December 31, 2012 and 2011:
Warranty Accrual
In millions
Balance at January 1
Accruals related to existing warranties (1)
Settlements made during the year
Balance at December 31

2012

2011

$

$
62

16

3

60

(21)

(14)

44

62

(1) T
 he Company recorded a $60 million charge in the fourth quarter of 2011 related to an exited business, included in “Cost of sales” in the consolidated
statements of income and reflected in Coatings and Infrastructure Solutions.

Asset Retirement Obligations
Dow has 188 manufacturing sites in 36 countries. Most of these sites contain numerous individual manufacturing
operations, particularly at the Company’s larger sites. Asset retirement obligations are recorded as incurred and
reasonably estimable, including obligations for which the timing and/or method of settlement are conditional
on a future event that may or may not be within the control of the Company. The retirement of assets may
involve such efforts as remediation and treatment of asbestos, contractually required demolition, and other
related activities, depending on the nature and location of the assets; and retirement obligations are typically
realized only upon demolition of those facilities. In identifying asset retirement obligations, the Company
considers identification of legally enforceable obligations, changes in existing law, estimates of potential
settlement dates and the calculation of an appropriate discount rate to be used in calculating the fair value of
the obligations. Dow has a well-established global process to identify, approve and track the demolition of
retired or to-be-retired facilities; and no assets are retired from service until this process has been followed.
Dow typically forecasts demolition projects based on the usefulness of the assets; environmental, health and
safety concerns; and other similar considerations. Under this process, as demolition projects are identified and
approved, reasonable estimates are determined for the time frames during which any related asset retirement
obligations are expected to be settled. For those assets where a range of potential settlement dates may be
reasonably estimated, obligations are recorded. Dow routinely reviews all changes to items under consideration
for demolition to determine if an adjustment to the value of the asset retirement obligation is required.
The Company has recognized asset retirement obligations for the following activities: demolition and
remediation activities at manufacturing sites in the United States, Canada, Brazil, China, Argentina and
Europe; and capping activities at landfill sites in the United States, Canada, Brazil and Europe. The Company
has also recognized conditional asset retirement obligations related to asbestos encapsulation as a result of
planned demolition and remediation activities at manufacturing and administrative sites in the United States,
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Canada, Brazil, China, Argentina and Europe. The aggregate carrying amount of conditional asset retirement
obligations recognized by the Company (included in the asset retirement obligations balance shown below)
was $34 million at December 31, 2012 ($31 million at December 31, 2011).
The following table shows changes in the aggregate carrying amount of the Company’s asset retirement
obligations for the years ended December 31, 2012 and 2011:
Asset Retirement Obligations
In millions

2012

2011

$

$

Balance at January 1

88

99

Additional accruals

2

4

Liabilities settled

(6)

(15)

Accretion expense

1

1

Revisions in estimated cash flows

7

—

Other

—

(1)

Balance at December 31

92

88

The discount rate used to calculate the Company’s asset retirement obligations at December 31, 2012 was 0.87
percent (1.96 percent at December 31, 2011). These obligations are included in the consolidated balance sheets
as “Accrued and other current liabilities” and “Other noncurrent obligations.”
The Company has not recognized conditional asset retirement obligations for which a fair value cannot be
reasonably estimated in its consolidated financial statements. Assets that have not been submitted/reviewed
for potential demolition activities are considered to have continued usefulness and are generally still operating
normally. Therefore, without a plan to demolish the assets or the expectation of a plan, such as shortening
the useful life of assets for depreciation purposes in accordance with the accounting guidance related to
property, plant and equipment, the Company is unable to reasonably forecast a time frame to use for present
value calculations. As such, the Company has not recognized obligations for individual plants/buildings at
its manufacturing sites where estimates of potential settlement dates cannot be reasonably made. In addition,
the Company has not recognized conditional asset retirement obligations for the capping of its approximately
48 underground storage wells and 142 underground brine mining and other wells at Dow-owned sites when
there are no plans or expectations of plans to exit the sites. It is the opinion of the Company’s management that
the possibility is remote that such conditional asset retirement obligations, when estimable, will have a material
impact on the Company’s consolidated financial statements based on current costs.
Gain Contingency
Matters Involving the Formation of K-Dow Petrochemicals
Introduction
On December 13, 2007, the Company and Petrochemical Industries Company (K.S.C.) (“PIC”) of Kuwait,
a wholly owned subsidiary of Kuwait Petroleum Corporation, announced plans to form a 50:50 global
petrochemicals joint venture. The proposed joint venture, K-Dow Petrochemicals (“K-Dow”), was expected to
have revenues of more than $11 billion and employ more than 5,000 people worldwide.
On November 28, 2008, the Company entered into a Joint Venture Formation Agreement (the “JVFA”) with
PIC that provided for the establishment of K-Dow. To form the joint venture, the Company would transfer by
way of contribution and sale to K-Dow, assets used in the research, development, manufacture, distribution,
marketing and sale of polyethylene, polypropylene, polycarbonate, polycarbonate compounds and blends,
ethyleneamines, ethanolamines, and related licensing and catalyst technologies; and K-Dow would assume
certain related liabilities. PIC would receive a 50 percent equity interest in K-Dow in exchange for the payment
by PIC of the initial purchase price, estimated to be $7.5 billion. The purchase price was subject to certain postclosing adjustments.
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Failure to Close
On December 31, 2008, the Company received a written notice from PIC with respect to the JVFA advising
the Company of PIC’s position that certain conditions to closing were not satisfied and, therefore, PIC was
not obligated to close the transaction. On January 2, 2009, PIC refused to close the K-Dow transaction in
accordance with the JVFA. The Company disagreed with the characterizations and conclusions expressed by
PIC in the written notice and the Company informed PIC that it breached the JVFA. On January 6, 2009, the
Company announced that it would seek to fully enforce its rights under the terms of the JVFA and various
related agreements.
Arbitration
The Company’s claims against PIC were subject to an agreement between the parties to arbitrate under the Rules
of Arbitration of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (“ICC”). On
February 18, 2009, the Company initiated arbitration proceedings against PIC alleging that PIC breached the
JVFA by failing to close the transaction on January 2, 2009, and as a result, Dow suffered substantial damages.
On May 24, 2012, the ICC released to the parties a unanimous Partial Award in favor of the Company on both
liability and damages. A three-member arbitration Tribunal found that PIC breached the JVFA by not closing
K-Dow on January 2, 2009, and awarded the Company $2.16 billion in damages, not including pre- and postaward interest and arbitration costs.
On June 15, 2012, PIC filed an application for remand under the English Arbitration Act of 1996 (“Remand
Application”) in the High Court of Justice in London (“High Court”). In its Remand Application, PIC did not
challenge the Tribunal’s finding of liability but it requested that the High Court remand the case back to the
Tribunal for further consideration of the Company’s claim for consequential damages. On October 11, 2012,
the High Court ruled in favor of the Company and dismissed PIC’s Remand Application; and on October 19,
2012, the High Court denied PIC’s request for leave to appeal its ruling, bringing an end to PIC’s Remand
Application.
The ICC is expected to issue a Final Award covering the Company’s substantial claim for pre- and post-award
interest and arbitration costs in early 2013.
The Company expects to record a gain related to this matter when the uncertainty regarding the timing of
collection and the amount to be realized has been resolved.

NOTE 15 – TRANSFERS OF FINANCIAL ASSETS
Sale of Trade Accounts Receivable in North America and Europe
The Company sells trade accounts receivable of select North America entities and qualifying trade accounts
receivable of select European entities on a revolving basis to certain multi-seller commercial paper conduit
entities (“conduits”). The Company maintains servicing responsibilities and the related costs are insignificant.
The proceeds received are comprised of cash and interests in specified assets of the conduits (the receivables
sold by the Company) that entitle the Company to the residual cash flows of such specified assets in the
conduits after the commercial paper has been repaid. Neither the conduits nor the investors in those entities
have recourse to other assets of the Company in the event of nonpayment by the debtors.
During the year ended December 31, 2012, the Company recognized a loss of $17 million on the sale of
these receivables ($24 million loss for the year ended December 31, 2011, and $26 million loss for the year
ended December 31, 2010), which is included in “Interest expense and amortization of debt discount” in
the consolidated statements of income. The Company’s interests in the conduits are carried at fair value and
included in “Accounts and notes receivable – Other” in the consolidated balance sheets. Fair value of the
interests is determined by calculating the expected amount of cash to be received and is based on unobservable
inputs (a Level 3 measurement). The key input in the valuation is the percentage of anticipated credit losses in
the portfolio of receivables sold that have not yet been collected. Given the short-term nature of the underlying
receivables, discount rates and prepayments are not factors in determining the fair value of the interests.
The following table summarizes the carrying value of interests held, which represents the Company’s maximum
exposure to loss related to the receivables sold, and the percentage of anticipated credit losses related to the trade
accounts receivable sold. Also provided is the sensitivity of the fair value of the interests held to hypothetical
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adverse changes in the anticipated credit losses; amounts shown below are the corresponding hypothetical
decreases in the carrying value of interests.
Interests Held at December 31
In millions

2012

2011

$

$

Carrying value of interests held

1,057

1,141

Percentage of anticipated credit losses

0.73%

1.22%

Impact to carrying value - 10% adverse change

1

2

Impact to carrying value - 20% adverse change

2

4

Credit losses, net of any recoveries, were $1 million for the year ended December 31, 2012 ($8 million for the
year ended December 31, 2011, and $2 million for the year ended December 31, 2010).
Following is an analysis of certain cash flows between the Company and the conduits:
Cash Proceeds
In millions

2012

2011

2010

$

$

$

57

16

818

Collections reinvested in revolving receivables

25,828

28,609

22,866

Interests in conduits (1)

2,650

1,737

1,038

Sale of receivables

(1) Presented in “Operating Activities” in the consolidated statements of cash flows.

Following is additional information related to the sale of receivables under these facilities:
Trade Accounts Receivable Sold at December 31
In millions

2012

2011

$

$

Delinquencies on sold receivables still outstanding

164

155

2,294

2,385

Trade accounts receivable outstanding and derecognized

In September 2011, the Company repurchased $71 million of previously sold receivables related to a divestiture.
Sale of Trade Accounts Receivable in Asia Pacific
The Company sells participating interests in trade accounts receivable of select Asia Pacific entities. The
Company maintains servicing responsibilities and the related costs are insignificant. The third-party holders
of the participating interests do not have recourse to the Company’s assets in the event of nonpayment by the
debtors.
During the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010, the Company recognized insignificant losses on
the sale of the participating interests in the receivables, which is included in “Interest expense and amortization
of debt discount” in the consolidated statements of income. The Company receives cash upon the sale of the
participating interests in the receivables.
Following is an analysis of certain cash flows between the Company and the third-party holders of the
participating interests:
Cash Proceeds
In millions

2012

2011

2010

$

$

$

Sale of participating interests

64

143

218

Collections reinvested in revolving receivables

58

120

195

Following is additional information related to the sale of participating interests in the receivables under this
52

509

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

facility:
Trade Accounts Receivable at December 31
In millions

2012

2011

$

$

Derecognized from the consolidated balance sheets

13

13

Outstanding in the consolidated balance sheets

283

303

Total accounts receivable in select Asia Pacific entities

296

316

There were no credit losses on receivables relating to the participating interests sold during the years ended
December 31, 2012, 2011 and 2010. There were no delinquencies on the outstanding receivables related to the
participating interests sold at December 31, 2012 or December 31, 2011.

NOTE 16 – NOTES PAYABLE, LONG-TERM DEBT AND AVAILABLE CREDIT FACILITIES
Notes Payable at December 31
In millions
Notes payable to banks

2012

2011

$

$
319

421

Notes payable to related companies

66

92

Notes payable trade

11

28

Total notes payable

396

541

3.14%

3.06%

Year-end average interest rates
Long-Term Debt at December 31
In millions

2012
Average Rate

2012

2011
Average Rate

$

2011
$

Promissory notes and debentures:
Final maturity 2012

—

—

5.35%

2,158

Final maturity 2013

6.01%

404

6.10%

395

Final maturity 2014

6.86%

1,138

7.28%

2,103

Final maturity 2015

5.82%

1,290

5.92%

1,257

Final maturity 2016

2.54%

789

2.57%

757

Final maturity 2017

5.88%

890

6.03%

857

Final maturity 2018 and thereafter

5.93%

12,988

6.55%

10,305

U.S. dollar loans, various rates and maturities

2.30%

288

2.37%

232

Foreign currency loans, various rates and
maturities

3.50%

1,336

3.52%

1,609

Medium-term notes, varying maturities through
2022

4.26%

1,132

4.76%

902

Pollution control/industrial revenue bonds, varying
maturities through 2038

5.67%

718

5.70%

860

Capital lease obligations

—

21

—

17

Unamortized debt discount

—

(403)

—

(393)

Long-term debt due within one year

—

(672)

—

(2,749)

Other facilities:
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Long-Term Debt at December 31
In millions

2012
Average Rate

2012

2011
Average Rate

2011

$
Long-term debt

—

Annual Installments on Long-Term Debt for Next Five Years
In millions

$19,919

$
—

$18,310
$

2013

672

2014

1,438

2015

1,712

2016

1,043

2017

1,212

On December 17, 2012, the Company redeemed $1.0 billion aggregate principal amount of 7.6 percent
notes due May 15, 2014, at a price of 109.6 percent of the principal amount of the notes, plus accrued and
unpaid interest. As a result of this redemption, the Company realized a $99 million pretax loss on the early
extinguishment of debt, included in “Sundry income (expense) - net” in the consolidated statements of income
and reflected in Corporate.
On November 14, 2012, the Company issued $2.5 billion of senior unsecured notes in a public offering. The
offering included $1.25 billion aggregate principal amount of 3.0 percent notes due 2022 and $1.25 billion
aggregate principal amount of 4.375 percent notes due 2042.
On March 8, 2012, the Company redeemed $1.25 billion aggregate principal amount of 4.85 percent notes
due August 15, 2012, at a price of 101.8 percent of the principal amount of the notes, plus accrued and
unpaid interest. As a result of this redemption, the Company realized a $24 million pretax loss on the early
extinguishment of debt, included in “Sundry income (expense) - net” in the consolidated statements of income
and reflected in Corporate.
During 2012, the Company issued $281 million aggregate principal amount of InterNotes with varying
maturities in 2017, 2019 and 2022, at various interest rates averaging 2.95 percent; and approximately $367
million of long-term debt was entered into by consolidated variable interest entities.
During 2012, the Company redeemed $37 million of pollution control/industrial revenue bonds that matured
on January 1, 2012, repurchased $105 million of pollution control/industrial revenue tax-exempt bonds that
were subject to re-marketing; redeemed Euro 253 million ($317 million equivalent at June 30, 2012) of notes
that matured on September 19, 2012; and redeemed $900 million of notes that matured on October 1, 2012.
On November 14, 2011, the Company issued $2.0 billion of debt securities in a public offering. The offering
included $1.25 billion aggregate principal amount of 4.125 percent notes due 2021 and $750 million aggregate
principal amount of 5.25 percent notes due 2041.
On March 22, 2011, the Company concluded cash tender offers for $1.5 billion aggregate principal amount of
certain notes issued by the Company. As a result of the tender offers, the Company redeemed $1.5 billion of
notes and recognized a $472 million pretax loss on early extinguishment of debt, included in “Sundry income
(expense) - net” in the consolidated statements of income and reflected in Corporate.
During 2011, the Company redeemed $800 million of notes that matured on February 1, 2011; Euro 500
million of notes that matured on May 27, 2011 ($707 million equivalent); $250 million of floating rate notes
that matured on August 8, 2011; and $1,538 million of InterNotes, which resulted in a $10 million pretax loss
on early extinguishment of debt, included in “Sundry income (expense) - net” in the consolidated statements
of income and reflected in Corporate.
During 2011, the Company issued $436 million of InterNotes with varying maturities in 2016, 2018 and 2021,
at various interest rates averaging 3.71 percent; and approximately $1.2 billion of long-term debt was entered
into by consolidated variable interest entities, including the refinancing of short-term notes payable.
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On November 4, 2010, the Company issued $2.5 billion of debt securities in a public offering. The offering
included $750 million aggregate principal amount of 2.50 percent notes due 2016 and $1.75 billion aggregate
principal amount of 4.25 percent notes due 2020.
During 2010, the Company issued $537 million of InterNotes with varying maturities in 2015, 2017 and 2020,
at various interest rates averaging 4.70 percent.
Revolving Credit Facilities
In 2010, the Company replaced its $3 billion Five Year Competitive Advance and Revolving Credit Facility
Agreement, dated April 24, 2006, with a new $3 billion Three Year Competitive Advance and Revolving Credit
Facility Agreement dated June 4, 2010 (“Revolving Credit Facility”) with various U.S. and foreign banks. The
Revolving Credit Facility had a maturity date of June 2013 and provided interest at a LIBOR-plus or Base Rate,
as defined in the Revolving Credit Facility agreement.
On October 18, 2011, the Company entered into a new $5 billion Five Year Competitive Advance and Revolving
Credit Facility Agreement (the “2011 Revolving Credit Facility”) with various U.S. and foreign banks. The
new agreement, which replaced the previous Revolving Credit Facility, has a maturity date in October 2016
and provides for interest at a LIBOR-plus rate or Base Rate as defined in the 2011 Revolving Credit Facility
agreement. At December 31, 2012, the full $5 billion credit facility was available to the Company.
On October 10, 2012, the Company entered into a $170 million Bilateral Revolving Credit Facility Agreement
(“2012 Credit Facility”). The 2012 Credit Facility, which is in addition to the existing 2011 Revolving Credit
Facility, has a maturity date in October 2016 and provides for interest at a LIBOR-plus rate or Base Rate as
defined in the agreement. At December 31, 2012, the full $170 million credit facility was available to the
Company.
Financing Activities Related to the Acquisition of Rohm and Haas
The fair value of debt assumed from Rohm and Haas on April 1, 2009 was $2,576 million. On September 8,
2010, the Company concluded a tender offer for any and all of $145 million of debentures acquired from Rohm
and Haas, due June 2020. As a result of the tender offer, the Company redeemed $123 million of the debentures
and recognized a $46 million pretax loss on this early extinguishment, included in “Sundry income (expense)
– net” in the consolidated statements of income and reflected in Corporate.
Debt Covenants and Default Provisions
The Company’s outstanding debt of $20.6 billion has been issued under indentures which contain, among other
provisions, covenants with which the Company must comply while the underlying notes are outstanding. Such
covenants include obligations to not allow liens on principal U.S. manufacturing facilities, enter into sale and
lease-back transactions with respect to principal U.S. manufacturing facilities, or merge or consolidate with
any other corporation, or sell or convey all or substantially all of the Company’s assets. The outstanding debt
also contains customary default provisions. Failure of the Company to comply with any of these covenants
could result in a default under the applicable indenture, which would allow the note holders to accelerate the
due date of the outstanding principal and accrued interest on the subject notes.
The Company’s primary credit agreements contain covenant and default provisions in addition to the covenants
set forth above with respect to the Company’s debt. Significant other covenants and default provisions related
to these agreements include:
(a) the obligation to maintain the ratio of the Company’s consolidated indebtedness to consolidated
capitalization at no greater than 0.65 to 1.00 at any time the aggregate outstanding amount of loans
under the Five Year Competitive Advance and Revolving Credit Facility Agreement dated October 18,
2011 equals or exceeds $500 million,
(b) a default if the Company or an applicable subsidiary fails to make any payment on indebtedness of
$50 million or more when due, or any other default under the applicable agreement permits or results
in the acceleration of $200 million or more of principal, and
(c) a default if the Company or any applicable subsidiary fails to discharge or stay within 30 days after the
entry of a final judgment of more than $200 million.
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Failure of the Company to comply with any of the covenants or default provisions could result in a default
under the applicable credit agreement which would allow the lenders to not fund future loan requests and to
accelerate the due date of the outstanding principal and accrued interest on any outstanding loans.

NOTE 17 – PENSION PLANS AND OTHER POSTRETIREMENT BENEFITS
Pension Plans
The Company has defined benefit pension plans that cover employees in the United States and a number of
other countries. The U.S. qualified plan covering the parent company is the largest plan. Benefits for employees
hired before January 1, 2008 are based on length of service and the employee’s three highest consecutive years
of compensation. Employees hired after January 1, 2008 earn benefits that are based on a set percentage of
annual pay, plus interest.
The Company’s funding policy is to contribute to the plans when pension laws and/or economics either require
or encourage funding. In 2012, Dow contributed $903 million to its pension plans, including contributions
to fund benefit payments for its non-qualified supplemental plans. Dow expects to contribute approximately
$900 million to its pension plans in 2013.
The weighted-average assumptions used to determine pension plan obligations and net periodic benefit costs
for the plans are provided in the two tables below:
Weighted-Average Assumptions
for All Pension Plans
  

Benefit Obligations
at December 31

Net Periodic Costs
for the Year

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Discount rate

3.88%

4.93%

5.38%

4.93%

5.38%

5.71%

Rate of increase in future compensation levels

3.96%

4.14%

4.13%

4.14%

4.16%

4.17%

—

—

—

7.60%

7.86%

7.74%

Expected long-term rate of return on plan assets
Weighted-Average Assumptions
for U.S. Pension Plans
  

Benefit Obligations
at December 31

Net Periodic Costs
for the Year

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Discount rate

4.02%

4.98%

5.51%

4.98%

5.51%

5.97%

Rate of increase in future compensation levels

4.50%

4.50%

4.50%

4.50%

4.50%

4.50%

Expected long-term rate of return on plan assets

—

—

—

7.83%

8.18%

8.16%

The Company determines the expected long-term rate of return on plan assets by performing a detailed analysis
of key economic and market factors driving historical returns for each asset class and formulating a projected
return based on factors in the current environment. Factors considered include, but are not limited to, inflation,
real economic growth, interest rate yield, interest rate spreads, and other valuation measures and market
metrics. The expected long-term rate of return for each asset class is then weighted based on the strategic
asset allocation approved by the governing body for each plan. The Company’s historical experience with the
pension fund asset performance is also considered. A similar process is followed in determining the expected
long-term rate of return for assets held in the Company’s other postretirement benefit plan trusts. The discount
rates utilized to measure the pension and other postretirement obligations of the U.S. qualified plans are based
on the yield on high-quality fixed income investments at the measurement date. Future expected actuarially
determined cash flows of Dow’s major U.S. plans are matched against the Towers Watson RATE:Link yield
curve (based on 60th to 90th percentile bond yields) to arrive at a single discount rate for each plan.
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The accumulated benefit obligation for all defined benefit pension plans was $25.3 billion at December 31,
2012 and $21.6 billion at December 31, 2011.
Pension Plans with Accumulated Benefit Obligations in Excess
of Plan Assets at December 31
In millions

2012

2011

$

$

Projected benefit obligations

24,659

21,003

Accumulated benefit obligations

23,422

19,990

Fair value of plan assets

15,458

13,993

In addition to the U.S. qualified defined benefit pension plan, U.S. employees may participate in defined
contribution plans (Employee Savings Plans or 401(k) plans) by contributing a portion of their compensation,
which is partially matched by the Company. Defined contribution plans also cover employees in some
subsidiaries in other countries, including Australia, Brazil, Canada, Italy, Spain and the United Kingdom.
Expense recognized for all defined contribution plans was $186 million in 2012, $163 million in 2011 and
$184 million in 2010.
Other Postretirement Benefits
The Company provides certain health care and life insurance benefits to retired employees. The Company’s
plans outside of the United States are not significant; therefore, this discussion relates to the U.S. plans only.
The plans provide health care benefits, including hospital, physicians’ services, drug and major medical expense
coverage, and life insurance benefits. In general, for employees hired before January 1, 1993, the plans provide
benefits supplemental to Medicare when retirees are eligible for these benefits. The Company and the retiree
share the cost of these benefits, with the Company portion increasing as the retiree has increased years of
credited service, although there is a cap on the Company portion. The Company has the ability to change these
benefits at any time. Employees hired after January 1, 2008 are not covered under the plans.
The Company funds most of the cost of these health care and life insurance benefits as incurred. In 2012, Dow
did not make any contributions to its other postretirement benefit plan trusts. Likewise, Dow does not expect
to contribute assets to its other postretirement benefits plan trusts in 2013.
The weighted-average assumptions used to determine other postretirement benefit obligations and net periodic
benefit costs for the U.S. plans are provided below:
U.S. Plan Assumptions for Other
Postretirement Benefits
  

Benefit Obligations
at December 31

Net Periodic Costs
for the Year

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Discount rate

3.67%

4.66%

5.15%

4.66%

5.15%

5.69%

Expected long-term rate of return on plan
assets

—

—

—

1.00%

3.60%

4.35%

Initial health care cost trend rate

7.84%

8.28%

8.70%

8.28%

8.70%

9.13%

Ultimate health care cost trend rate

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

Year ultimate trend rate to be reached

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Increasing the assumed medical cost trend rate by one percentage point in each year would decrease the
accumulated postretirement benefit obligation at December 31, 2012 by $16 million and decrease the net
periodic postretirement benefit cost for the year by less than $1 million. Decreasing the assumed medical
cost trend rate by one percentage point in each year would increase the accumulated postretirement benefit
obligation at December 31, 2012 by $20 million and the net periodic postretirement benefit cost for the year
by $1 million.
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Net Periodic Benefit Cost for All
Significant Plans
In millions

Defined Benefit Pension Plans

Other Postretirement Benefits

2012

2011

2010

2012

2011

2010

$

$

$

$

$

$

Service cost

378

347

309

17

15

15

Interest cost

1,093

1,121

1,098

92

100

111

(1,262)

(1,305)

(1,212)

(1)

(6)

(10)

Amortization of prior service cost
(credit)

26

28

28

(4)

(1)

—

Amortization of unrecognized loss
(gain)

519

374

268

1

1

(1)

Curtailment/settlement/other (1) (2)

—

(4)

11

9

—

3

Net periodic benefit cost

754

561

502

114

109

118

Expected return on plan assets

(1) Included $11 million of curtailment and settlement costs recorded in 2010 related to the divestiture of Styron (see Note 5).
(2) Included $9 million of curtailment costs recorded in 2012 related to the 4Q12 Restructuring plan (see Note 3).

Other Changes in Plan Assets and Benefit
Obligations Recognized in Other Comprehensive
Loss for All Significant Plans
In millions

Defined Benefit Pension Plans

Other Postretirement Benefits

2012

2011

2010

2012

2011

2010

$

$

$

$

$

$

3,135

2,009

591

163

20

59

—

—

2

—

—

—

Amortization of prior service (cost) credit

(26)

(28)

(36)

4

1

(3)

Amortization of unrecognized (loss) gain

(519)

(370)

(271)

(1)

(1)

1

Total recognized in other comprehensive loss

2,590

1,611

286

166

20

57

Total recognized in net periodic benefit cost
and other comprehensive loss

3,344

2,172

788

280

129

175

Net loss
Prior service cost

Change in Projected Benefit Obligations, Plan Assets and Funded Status of All Significant Plans
In millions

Defined Benefit Pension Plans

Change in projected benefit obligations

2012

Benefit obligations at beginning of year

2012

2011

22,763

21,158

2,088

2,095

Service cost

378

347

17

15

Interest cost

1,093

1,121

92

100

38

31

—

—

3,811

1,562

164

20

(51)

(20)

—

16

(1,347)

(1,277)

(164)

(154)

150

(129)

4

(4)

5

(30)

9

—

26,840

22,763

2,210

2,088

Plan participants’ contributions
Actuarial changes in assumptions and experience
Acquisition/divestiture/other activity
Benefits paid
Currency impact
Termination benefits/curtailment cost
Benefit obligations at end of year
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Change in Projected Benefit Obligations, Plan Assets and Funded Status of All Significant Plans
In millions
Change in projected benefit obligations

Defined Benefit Pension Plans
2012

2011

Other Postretirement Benefits
2012

2011

Change in plan assets
Fair value of plan assets at beginning of year

16,119

15,851

154

238

1,950

853

1

6

Currency impact

129

(121)

—

—

Employer contributions

903

806

(10)

(16)

38

31

—

—

(67)

(24)

—

—

Benefits paid

(1,347)

(1,277)

(80)

(74)

Fair value of plan assets at end of year

17,725

16,119

65

154

Funded status at end of year

(9,115)

(6,644)

(2,145)

(1,934)

Noncurrent assets

92

366

—

—

Current liabilities

(69)

(64)

(99)

(82)

Noncurrent liabilities

(9,138)

(6,946)

(2,046)

(1,852)

Net amounts recognized in the consolidated
balance sheets

(9,115)

(6,644)

(2,145)

(1,934)

10,951

8,335

155

(7)

128

154

(11)

(15)

11,079

8,489

144

(22)

Actual return on plan assets

Plan participants’ contributions
Acquisition/divestiture/other activity

Net amounts recognized in the consolidated balance
sheets at December 31:

Pretax amounts recognized in AOCI at December 31:
Net loss (gain)
Prior service cost (credit)
Pretax balance in AOCI at end of year

In 2013, an estimated net loss of $790 million and prior service cost of $25 million for the defined benefit
pension plans will be amortized from AOCI to net periodic benefit cost. In 2013, an estimated net loss of
$3 million and prior service credit of $3 million for other postretirement benefit plans will be amortized from
AOCI to net periodic benefit cost.
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Estimated Future Benefit Payments
The estimated future benefit payments, reflecting expected future service, as appropriate, are presented in the
following table:
Estimated Future Benefit Payments at
December 31, 2012
In millions

Defined Benefit Pension Plans

Other Postretirement Benefits

$

$

2013

1,277

166

2014

1,244

165

2015

1,274

168

2016

1,299

165

2017

1,320

160

2018 through 2022

7,151

719

Total

13,565

1,543

Plan Assets
Plan assets consist mainly of equity and fixed income securities of U.S. and foreign issuers, and may include
alternative investments such as real estate, private equity and absolute return strategies. At December 31, 2012,
plan assets totaled $17.7 billion and included no Company common stock. At December 31, 2011, plan assets
totaled $16.1 billion and included directly held Company common stock with a value of less than $1 million
(less than 1 percent of total plan assets). In 2013, the Company expects to receive approximately $35 million
from residual plan assets after the completion of a non-U.S. pension plan wind-up.
Investment Strategy and Risk Management for Plan Assets
The Company’s investment strategy for the plan assets is to manage the assets in relation to the liability in
order to pay retirement benefits to plan participants while minimizing cash contributions from the Company
over the life of the plans. This is accomplished by identifying and managing the exposure to various market
risks, diversifying investments across various asset classes and earning an acceptable long-term rate of return
consistent with an acceptable amount of risk, while considering the liquidity needs of the plans.
The plans are permitted to use derivative instruments for investment purposes, as well as for hedging the
underlying asset and liability exposure and rebalancing the asset allocation. The plans use value at risk, stress
testing, scenario analysis and Monte Carlo simulations to monitor and manage both risk in the portfolios and
surplus risk.
Equity securities primarily include investments in large- and small-cap companies located in both developed
and emerging markets around the world. Fixed income securities include investment and non investment
grade corporate bonds of companies diversified across industries, U.S. treasuries, non-U.S. developed market
securities, U.S. agency mortgage-backed securities, emerging market securities and fixed income funds.
Alternative investments primarily include investments in real estate, private equity limited partnerships and
absolute return strategies. Other significant investment types include various insurance contracts; and interest
rate, equity, commodity and foreign exchange derivative investments and hedges.
Strategic Weighted-Average Target Allocation of Plan Assets for All Significant Plans
Asset Category

Target Allocation

Equity securities

39%

Fixed Income securities

38%

Alternative investments

22%

Other investments

1%

Total

100%
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Concentration of Risk
The Company mitigates the credit risk of investments by establishing guidelines with investment managers
that limit investment in any single issue or issuer to an amount that is not material to the portfolio being
managed. These guidelines are monitored for compliance both by the Company and external managers. Credit
risk related to derivative activity is mitigated by utilizing multiple counterparties and through collateral support
agreements.
The Northern Trust Collective Government Short Term Investment money market fund is utilized as the sweep
vehicle for one of the largest U.S. plans, which from time to time can represent a significant investment.
For one U.S. plan, approximately half of the liability is covered by a participating group annuity issued by
Prudential Insurance Company.
The following tables summarize the bases used to measure the Company’s pension plan assets at fair value for
the years ended December 31, 2012 and 2011:
Basis of Fair Value Measurements
of Pension Plan Assets at
December 31, 2012
In millions

Quoted Prices in
Active Markets for
Identical Items
(Level 1)

Significant Other
Observable
Inputs
(Level 2)

Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)

Total

$

$

$

$

Cash and cash equivalents

20

599

—

619

U.S. equity (1)

2,143

318

—

2,461

Non-U.S. equity – developed
countries

1,989

1,203

4

3,196

Emerging markets

728

487

9

1,224

Convertible bonds

—

243

—

243

Equity derivatives

3

19

—

22

4,863

2,270

13

7,146

U.S. government and
municipalities

—

1,464

2

1,466

U.S. agency and agency mortgagebacked securities

—

432

—

432

Corporate bonds – investment
grade

—

1,626

—

1,626

Non-U.S. governments –
developed countries

—

1,039

1

1,040

Non-U.S. corporate bonds –
developed countries

—

802

1

803

Emerging market debt

—

72

—

72

Other asset-backed securities

—

122

15

137

High yield bonds

—

287

21

308

Other fixed income funds

—

228

218

446

Fixed income derivatives

1

119

—

120

Total fixed income securities

1

6,191

258

6,450

Equity securities:

Total equity securities
Fixed income securities:

Alternative investments:
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Basis of Fair Value Measurements
of Pension Plan Assets at
December 31, 2012

Quoted Prices in
Active Markets for
Identical Items
(Level 1)

Significant Other
Observable
Inputs
(Level 2)

Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)

Total

$

$

$

$

In millions
Real estate

32

30

1,224

1,286

Private equity

—

—

991

991

Absolute return

—

527

300

827

Total alternative investments

32

557

2,515

3,104

Other investments

—

364

42

406

4,916

9,981

2,828

17,725

Total pension plan assets at fair
value
(1) Includes no Company common stock.

Basis of Fair Value Measurements of
Pension Plan Assets at December 31, 2011

Quoted Prices in
Active Markets
for Identical Items
(Level 1)

Significant Other
Observable
Inputs
(Level 2)

Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)

Total

In millions

$

$

$

$

Cash and cash equivalents

52

771

—

823

U.S. equity (1)

2,257

184

3

2,444

Non-U.S. equity – developed countries

1,660

1,059

9

2,728

Emerging markets

415

414

4

833

Convertible bonds

—

169

—

169

Equity derivatives

1

6

—

7

4,333

1,832

16

6,181

U.S. government and municipalities

—

1,181

1

1,182

U.S. agency and agency mortgage-backed
securities

—

482

2

484

Corporate bonds – investment grade

—

1,461

—

1,461

Non-U.S. governments – developed countries

—

1,073

—

1,073

Non-U.S. corporate bonds – developed
countries

—

664

—

664

Emerging market debt

—

54

—

54

Other asset-backed securities

—

147

15

162

High yield bonds

—

337

16

353

Other fixed income funds

—

268

66

334

Fixed income derivatives

—

167

—

167

Total fixed income securities

—

5,834

100

5,934

30

29

999

1,058

Equity securities:

Total equity securities
Fixed income securities:

Alternative investments:
Real estate
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Basis of Fair Value Measurements of
Pension Plan Assets at December 31, 2011

Quoted Prices in
Active Markets
for Identical Items
(Level 1)

Significant Other
Observable
Inputs
(Level 2)

Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)

Total

In millions

$

$

$

$

Private equity

—

—

985

985

Absolute return

—

448

344

792

Total alternative investments

30

477

2,328

2,835

Other investments

—

304

42

346

4,415

9,218

2,486

Total pension plan assets at fair value

16,119

(1) Included less than $1 million of the Company’s common stock.

For pension or other postretirement benefit plan assets classified as Level 1 measurements (measured using
quoted prices in active markets), total fair value is either the price of the most recent trade at the time of the
market close or the official close price, as defined by the exchange on which the asset is most actively traded on
the last trading day of the period, multiplied by the number of units held without consideration of transaction
costs.
For pension or other postretirement benefit plan assets classified as Level 2 measurements, where the security
is frequently traded in less active markets, fair value is based on the closing price at the end of the period; where
the security is less frequently traded, fair value is based on the price a dealer would pay for the security or
similar securities, adjusted for any terms specific to that asset or liability. Market inputs are obtained from wellestablished and recognized vendors of market data and subjected to tolerance/quality checks. For derivative
assets and liabilities, standard industry models are used to calculate the fair value of the various financial
instruments based on significant observable market inputs, such as foreign exchange rates, commodity prices,
swap rates, interest rates and implied volatilities obtained from various market sources.
Some pension or other postretirement benefit plan assets are held in funds where a net asset value is calculated
based on the fair value of the underlying assets and the number of shares owned. The classification of the fund
(Level 2 or 3 measurements) is determined based on the lowest level classification of significant holdings
within the fund. For all other pension or other postretirement benefit plan assets for which observable inputs
are used, fair value is derived through the use of fair value models, such as a discounted cash flow model or
other standard pricing models.
For pension or other postretirement benefit plan assets classified as Level 3 measurements, total fair value is
based on significant unobservable inputs including assumptions where there is little, if any, market activity
for the investment. Investment managers or fund managers provide valuations of the investment on a monthly
or quarterly basis. These valuations are reviewed for reasonableness based on applicable sector, benchmark
and company performance. Adjustments to valuations are made where appropriate. Where available, audited
financial statements are obtained and reviewed for the investments as support for the manager’s investment
valuation.
The following tables summarize the changes in fair value of Level 3 pension plan assets for the years ended
December 31, 2011 and 2012:
Fair Value Measurement of Level 3
Pension Plan Assets
In millions
Balance at January 1, 2011

Equity
Securities

Fixed Income
Securities

Alternative
Investments

Other
Investments

Total

$

$

$

$

$

—

50

2,027

40

2,117

—

—

115

3

118

Relating to assets held at Dec 31, 2011

1

1

34

—

36

Purchases, sales and settlements

3

48

152

(1)

202

Actual return on plan assets:
Relating to assets sold during 2011
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Fair Value Measurement of Level 3
Pension Plan Assets
In millions

Equity
Securities

Fixed Income
Securities

Alternative
Investments

Other
Investments

Total

$

$

$

$

$

Transfers into Level 3, net

12

2

11

—

25

Foreign currency impact

—

(1)

(11)

—

(12)

Balance at December 31, 2011

16

100

2,328

42

2,486

Relating to assets sold during 2012

(5)

2

(59)

—

(62)

Relating to assets held at Dec 31, 2012

(3)

19

193

—

209

7

141

(54)

—

94

Transfers into (out of) Level 3, net

(2)

(4)

99

—

93

Foreign currency impact

—

—

8

—

8

Balance at December 31, 2012

13

258

2,515

42

2,828

Actual return on plan assets:

Purchases, sales and settlements

The following tables summarize the bases used to measure the Company’s other postretirement benefit plan
assets at fair value for the years ended December 31, 2012 and 2011:
Basis of Fair Value Measurements of
Other Postretirement Benefit Plan Assets at
December 31, 2012
In millions

Quoted Prices in Active
Markets for Identical Items
(Level 1)

Significant Other
Observable Inputs
(Level 2)

Total

$

$

$

Cash and cash equivalents

—

7

7

Equity securities

—

—

—

Fixed income securities

—

58

58

Total assets at fair value

—

65

65

Quoted Prices in Active
Markets for Identical Items
(Level 1)

Significant Other
Observable Inputs
(Level 2)

Total

$

$

$

Cash and cash equivalents

—

63

63

Equity securities (1)

41

17

58

Fixed income securities

—

33

33

Total assets at fair value

41

113

154

Basis of Fair Value Measurements of
Other Postretirement Benefit Plan Assets at
December 31, 2011
In millions

(1) Included no common stock of the Company.

NOTE 18 – LEASED PROPERTY
Leased Property
The Company routinely leases premises for use as sales and administrative offices, warehouses and tanks for
product storage, motor vehicles, railcars, computers, office machines, and equipment under operating leases.
In addition, the Company leases aircraft in the United States. At the termination of the leases, the Company
has the option to purchase certain leased equipment and buildings based on a fair market value determination.
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Rental expenses under operating leases, net of sublease rental income, were $476 million in 2012, $437 million
in 2011 and $404 million in 2010. Future minimum rental payments under operating leases with remaining
noncancelable terms in excess of one year are as follows:
Minimum Operating Lease Commitments at December 31, 2012
In millions

$

2013

223

2014

216

2015

177

2016

150

2017

121

2018 and thereafter

1,322

Total

2,209

NOTE 19 – VARIABLE INTEREST ENTITIES
Consolidated Variable Interest Entities
The Company holds a variable interest in eight joint ventures for which the Company is the primary beneficiary.
Three of the joint ventures own and operate manufacturing and logistics facilities, which produce chemicals
and provide services in Asia Pacific. The Company’s variable interest in these joint ventures relates to
arrangements between the joint ventures and the Company, involving the majority of the output on take-orpay terms with pricing ensuring a guaranteed return to the joint ventures. In the third quarter of 2011, one of
the joint ventures converted a note payable into cumulative perpetual preferred shares, which is included in
“Noncontrolling interests” in the consolidated balance sheets and “Conversion of note payable to preferred
shares of a subsidiary” in the consolidated statements of equity.
A fourth joint venture will construct, own and operate a membrane chlor-alkali facility to be located at the
Company’s Freeport, Texas integrated manufacturing complex. The Company’s variable interests in this joint
venture relate to equity options between the partners and a cost-plus off-take arrangement between the joint
venture and the Company, involving proportional purchase commitments on take-or-pay terms and ensuring
a guaranteed return to the joint venture. The Company will provide the joint venture with operation and
maintenance services, utilities and raw materials; market the joint venture’s co-products; and convert the other
partner’s proportional purchase commitments into ethylene dichloride under a tolling arrangement. The joint
venture is expected to begin operations in mid-2013.
The fifth joint venture manufactures products in Japan for the semiconductor industry. Each joint venture
partner holds several equivalent variable interests, with the exception of a royalty agreement held exclusively
between the joint venture and the Company. In addition, the entire output of the joint venture is sold to the
Company for resale to third-party customers.
The sixth joint venture is an ethylene storage joint venture located in Alberta, Canada. Previously accounted for
as an equity method investment, the Company became the primary beneficiary upon execution of new storage
cavern agreements in 2011. The Company’s variable interests relate to arrangements involving a majority of
the joint venture’s storage capacity on take-or-pay terms with pricing ensuring a guaranteed return to the joint
venture; and favorably priced leases provided to the joint venture. The Company provides the joint venture
with operation and maintenance services and utilities.
The seventh joint venture is a development-stage enterprise located in Brazil that will initially produce ethanol
from sugarcane. The Company owned 100 percent of this entity until November 2011, when the Company
sold a 50 percent interest to a third party. The Company’s variable interests in this joint venture relate to an
equity option between the partners and contractual arrangements limiting the partner’s initial participation in
the economics of certain assets and liabilities. Terms of the equity option require the Company to purchase
the partner’s equity investment at a fixed price if the partner elects to terminate a specific contract within 24
months of initial equity investment. Therefore, the Company has classified the partner’s equity investment as
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“Redeemable Noncontrolling Interest” in the consolidated balance sheets. The joint venture’s ethanol mill is
expected to process its first full harvest of sugarcane in 2014. The joint venture’s original plans for expansion
into downstream derivative products have been postponed.
The eighth joint venture manages the growth, harvest and conditioning of soybean seed and grain, corn and
wheat in several midwestern states in the United States. On March 2, 2012, the Company acquired a 49
percent equity interest in this venture. The Company’s variable interest in this joint venture relates to an equity
option between the partners. Terms of the equity option require the Company to purchase the partner’s equity
investment at a fixed price, after a specified period of time if the partner elects to sell its equity investment. The
joint venture provides seed production services to the Company.
The Company also holds a variable interest in an owner trust, for which the Company is the primary beneficiary.
The owner trust leases an ethylene facility in The Netherlands to the Company, whereby substantially all of
the rights and obligations of ownership are transferred to the Company. The Company’s variable interest in
the owner trust relates to a residual value guarantee provided to the owner trust. Upon expiration of the lease,
which matures in January, 2014, the Company may purchase the facility for an amount based on a fair market
determination. At December 31, 2012, the residual value guarantee was $363 million, which represents the
Company’s maximum exposure to loss under the lease. On February 1, 2013, the Company notified the owner
trust of its intent to purchase the facility upon expiration of the lease for approximately $440 million.
As the primary beneficiary of these variable interest entities (“VIEs”), the entities’ assets, liabilities and results
of operations are included in the Company’s consolidated financial statements. The other equity holders’
interests are reflected in “Net income attributable to noncontrolling interests” in the consolidated statements of
income and “Noncontrolling interests” in the consolidated balance sheets except as noted above. The following
table summarizes the carrying amounts of these entities’ assets and liabilities included in the Company’s
consolidated balance sheets at December 31, 2012 and 2011:
Assets and Liabilities of Consolidated VIEs at December 31
In millions

2012

2011 (1)

$

$

Cash and cash equivalents (2)

146

170

Other current assets

129

104

2,554

2,169

139

151

2,968

2,594

261

226

1,752

1,484

99

86

2,112

1,796

Property
Other noncurrent assets
Total assets (3)
Current liabilities (nonrecourse 2012: $261; 2011: $226)
Long-term debt (nonrecourse 2012: $1,406; 2011: $1,138)
Other noncurrent liabilities (nonrecourse 2012: $99; 2011: $86)
Total liabilities

(1) D
 ecember 31, 2011 values do not include assets and liabilities attributable to a seed production joint venture located in the United States that became a
VIE in the first quarter of 2012.
(2) Included $2 million at December 31, 2012 ($3 million at December 31, 2011) specifically restricted for the construction of a manufacturing facility.
(3) All assets were restricted at December 31, 2012 and December 31, 2011.

In addition, the Company holds a variable interest in an entity created to monetize accounts receivable of select
European entities. The Company is the primary beneficiary of this entity as a result of holding subordinated
notes while maintaining servicing responsibilities for the accounts receivable. The carrying amounts of assets
and liabilities included in the Company’s consolidated balance sheets pertaining to this entity, were current
assets of $179 million (zero restricted) at December 31, 2012 ($233 million, zero restricted, at December 31,
2011) and current liabilities of less than $1 million (less than $1 million nonrecourse) at December 31, 2012
(less than $1 million, less than $1 million nonrecourse, at December 31, 2011).
Amounts presented in the consolidated balance sheets and the table above as restricted assets or nonrecourse
obligations relating to consolidated VIEs at December 31, 2012 and 2011 are adjusted for intercompany
eliminations, parental guarantees and residual value guarantees.
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Nonconsolidated Variable Interest Entity
The Company holds a variable interest in a joint venture that manufactures crude acrylic acid in the United
States and Germany on behalf of the Company and the other joint venture partner. The variable interest relates
to a cost-plus arrangement between the joint venture and each joint venture partner. The Company is not
the primary beneficiary, as a majority of the joint venture’s output is sold to the other joint venture partner;
therefore, the entity is accounted for under the equity method of accounting. At December 31, 2012, the
Company’s investment in the joint venture was $161 million ($144 million at December 31, 2011), classified
as “Investment in nonconsolidated affiliates” in the consolidated balance sheets, representing the Company’s
maximum exposure to loss.

NOTE 20 – STOCK-BASED COMPENSATION
The Company grants stock-based compensation to employees and non-employee directors in the form of the
Employees’ Stock Purchase Plan (“ESPP”) and stock option plans, which include deferred and restricted stock.
Information regarding these plans is provided below.
Accounting for Stock-Based Compensation
The Company grants stock-based compensation awards that vest over a specified period or upon employees
meeting certain performance and/or retirement eligibility criteria. The fair value of equity instruments issued
to employees is measured on the grant date. The fair value of liability instruments issued to employees
(specifically, performance deferred stock awards, which are granted to executive employees subject to stock
ownership requirements, that provide the recipient the option to elect to receive a cash payment equal to the
value of the stock award on the date of delivery) is measured at the end of each quarter. The fair value of equity
and liability instruments is expensed over the vesting period or, in the case of retirement, from the grant date to
the date on which retirement eligibility provisions have been met and additional service is no longer required.
The Company uses a lattice-based option valuation model to estimate the fair value of stock options, the
Black-Scholes option valuation model for subscriptions to purchase shares under the ESPP and Monte Carlo
simulation for the market portion of performance deferred stock awards. The weighted-average assumptions
used to calculate total stock-based compensation are included in the following table:
2012
Dividend yield
Expected volatility
Risk-free interest rate
Expected life of stock options granted during period (years)
Life of Employees’ Stock Purchase Plan (months)

2011

2010

3.34%

2.5%

2.5%

38.39%

34.61%

47.35%

0.95%

1.71%

1.28%

7.6

7.4

6.5

6

6

5

The dividend yield assumption for 2012 was based on a 10 percent/90 percent blend of the Company’s current
declared dividend as a percentage of the stock price on the grant date and a 10-year dividend yield average. The
dividend yield assumption for 2011 was based on a 20 percent/80 percent blend. The dividend yield assumption
for 2010 was based on a 30 percent/70 percent blend. The expected volatility assumption was based on an equal
weighting of the historical daily volatility and current implied volatility from exchange-traded options for the
contractual term of the options. The risk-free interest rate was based on the weighted-average of U.S. Treasury
strip rates over the contractual term of the options. The expected life of stock options granted was based on an
analysis of historical exercise patterns.
Employees’ Stock Purchase Plan
On February 13, 2003, the Board of Directors authorized a 10-year ESPP (the “2003 ESPP”), which was
approved by stockholders at the Company’s annual meeting on May 8, 2003. Under the 2012 annual offering,
most employees were eligible to purchase shares of common stock of the Company valued at up to 10 percent
of their annual base earnings. The value is determined using the plan price multiplied by the number of shares
subscribed to by the employee. The plan price of the stock is set each year at no less than 85 percent of market
price.
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Employees’ Stock Purchase Plan
Shares in thousands

2012
Shares

Exercise
Price (1)
$

Outstanding at beginning of year

—

—

9,523

$25.42

Exercised

(6,538)

$25.42

Forfeited/Expired

(2,985)

$25.42

Granted

Outstanding and exercisable at end of year

—

—

(1) Weighted-average per share

Additional Information about ESPP
In millions, except per share amounts

2012

2011

2010

$

$

$

8.32

11.39

11.90

Total compensation expense for ESPP

79

123

164

Related tax benefit

29

46

61

166

197

224

Total intrinsic value of purchase rights exercised (1)

41

98

147

Related tax benefit

15

36

54

Weighted-average fair value per share of purchase rights granted

Total amount of cash received from the exercise of purchase rights

(1) Difference between the market price at exercise and the price paid by the employee to exercise the purchase rights.

On February 9, 2012, the Board of Directors authorized The Dow Chemical Company 2012 Employee Stock
Purchase Plan (the “2012 ESPP”), which was approved by stockholders at the Company’s annual meeting
held on May 10, 2012. The 2012 ESPP supersedes the 2003 ESPP. The first offering under the 2012 ESPP will
commence in 2013.
Stock Incentive Plan
The Company has historically granted equity awards under various plans (the “Prior Plans”). On February 9,
2012, the Board of Directors authorized The Dow Chemical Company 2012 Stock Incentive Plan (the “2012
Plan”). The 2012 Plan was approved by stockholders at the Company’s annual meeting on May 10, 2012 and
became effective on that date. The 2012 Plan supersedes the Prior Plans. Under the 2012 Plan, the Company
may grant options, deferred stock, performance deferred stock, restricted stock, stock appreciation rights and
stock units to employees and non-employee directors over the 10-year duration of the Plan, subject to an
aggregate limit and annual individual limits. The terms of the grants are fixed at the grant date. At December
31, 2012, there were 44,749,231 shares available for grant under the 2012 plan.
Stock Option Plans
The Company grants stock options to certain employees. Under the 1988 Award and Option Plan (the “1988
Plan”), a plan approved by stockholders, the Company granted options or shares of common stock to its
employees subject to certain annual and individual limits. The terms of the grants are fixed at the grant date. At
December 31, 2012, there were no shares available for grant under this plan. The 1988 Plan was superseded by
the 2012 Plan on May 10, 2012.
Under the 1994 Non-Employee Directors’ Stock Plan, the Company was previously allowed to grant up to
300,000 options to non-employee directors; however, no additional grants will be made under this plan. At
December 31, 2012, there were 19,250 options outstanding under this plan.
Under the 1998 Non-Employee Directors’ Stock Plan, the Company was previously allowed to grant up to
600,000 options to non-employee directors; however, no additional grants will be made under this plan. At
December 31, 2012, there were 14,600 options outstanding under this plan.
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Under the 2003 Non-Employee Directors’ Stock Incentive Plan, the Company was previously allowed to grant
up to 1.5 million shares (including options, restricted stock and deferred stock) to non-employee directors
over the 10-year duration of the program. The 2003 Plan was superseded by the 2012 Plan on May 10, 2012.
No additional grants will be made under the 2003 Plan. At December 31, 2012, there were 106,950 options
outstanding under this plan.
The following table provides stock option activity for 2012:
Stock Options
Shares in thousands

2012
Shares

Exercise
Price (1)

$

$

Outstanding at January 1, 2012

63,704

35.08

Granted

12,796

34.00

Exercised

(6,046)

22.64

Forfeited/Expired

(1,586)

41.39

Outstanding at December 31, 2012

68,868

35.82

Remaining contractual life in years

5.57

Aggregate intrinsic value in millions

187

Exercisable at December 31, 2012

46,574

36.42

Remaining contractual life in years

4.18

Aggregate intrinsic value in millions

175

(1) Weighted-average per share

Additional Information about Stock Options
In millions, except per share amounts

2012

2011

2010

$

$

$

Weighted-average fair value per share of options granted

9.38

10.64

9.17

Total compensation expense for stock option plans

106

88

72

39

33

27

137

147

66

Total intrinsic value of options exercised (1)

64

66

30

Related tax benefit

24

24

11

Related tax benefit
Total amount of cash received from the exercise of options

(1) Difference between the market price at exercise and the price paid by the employee to exercise the options.

Total unrecognized compensation cost related to unvested stock option awards of $53 million at December 31,
2012 is expected to be recognized over a weighted-average period of 0.86 years.
The exercise price of each stock option equals the market price of the Company’s stock on the date of grant.
Options vest from one to three years, and have a maximum term of 10 years.
Deferred Stock
The Company grants deferred stock to certain employees. The grants vest after a designated period of time,
generally two to five years. The Company historically issued grants under the 1988 Plan; however, as of May
10, 2012, no additional grants will be made under this plan. Beginning May 10, 2012, grants of deferred stock
are made under the 2012 Plan. The following table shows changes in nonvested deferred stock:
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Deferred Stock

2012
1988 Plan

Shares in thousands

Shares

2012 Plan

Grant Date
Fair Value (1)

Shares

Grant Date
Fair Value (1)

$
Nonvested at beginning of year
Granted
Vested
Canceled
Nonvested at end of year

$

15,136

25.53

—

—

3,446

34.01

209

30.49

(7,502)

18.89

—

—

(123)

29.70

—

—

10,957

32.70

209

30.49

(1) Weighted-average per share

Additional Information about Deferred Stock
In millions, except per share amounts
Weighted-average fair value per share of deferred stock granted
Total fair value of deferred stock vested and delivered (1)
Related tax benefit
Total compensation expense for deferred stock awards
Related tax benefit

2012

2011

2010

$

$

$

33.81

37.60

27.89

252

123

38

93

46

14

129

124

123

48

46

46

(1) Includes the fair value of shares vested in prior years and delivered in the reporting year.

Total unrecognized compensation cost related to deferred stock awards of $74 million at December 31, 2012 is
expected to be recognized over a weighted-average period of 0.84 years. At December 31, 2012, approximately
124,000 deferred shares with a grant date weighted-average fair value per share of $32.30 had previously
vested, but were not issued. These shares are scheduled to be issued to employees within one to four years or
upon retirement.
The Company granted performance deferred stock awards under the 1988 Plan. The 2012 Plan supersedes the
1988 Plan. Under both plans, the performance deferred stock awards vest when the Company attains specified
performance targets over a predetermined period, generally one to three years. Compensation expense related
to performance deferred stock awards is recognized over the lesser of the service or performance period.
Changes in the fair value of liability instruments are recognized as compensation expense each quarter. The
following table shows the performance deferred stock awards granted:
Performance Deferred Stock Awards
Shares in thousands
Year

Plan (1)

Target
Shares
Granted (2)

Grant Date
Fair Value (3)
$

Performance Period

2012

1988 Plan

January 1, 2012 – December 31, 2014

1,205

34.00

2011

1988 Plan

January 1, 2011 – December 31, 2013

1,109

38.07

2010

1988 Plan

January 1, 2010 – December 31, 2012

875

27.79

(1) No shares were granted under the 2012 Plan during 2012.
(2) At the end of the performance period, the actual number of shares issued can range from zero to 250 percent of the target shares granted.
(3) Weighted-average per share
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The following table shows changes in nonvested performance deferred stock:
Performance Deferred Stock

2012
1988 Plan

Shares in thousands

Target
Shares
Granted (1)

Grant Date
Fair Value (2)

Nonvested at beginning of year

1,904

33.57

Granted

1,205

34.00

Vested

(828)

27.79

(27)

34.42

2,254

35.92

Canceled
Nonvested at end of year

$

(1) At the end of the performance period, the actual number of shares issued can range from zero to 250 percent of the target shares granted.
(2) Weighted-average per share

Additional Information about Performance Deferred Stock

2012

2011

2010

In millions

$

$

$

Total fair value of performance deferred stock vested and delivered (1)

68

77

28

Related tax benefit

25

28

10

Total compensation expense for performance deferred stock awards (2)

21

36

143

8

13

53

Related tax benefit
(1) Includes the fair value of shares vested in prior years and delivered in the reporting year.

(2) Compensation expense in 2010 included $25 million related to the modification of equity instruments to liability instruments for certain executive
employees.

During 2012, the Company settled 1.0 million shares of performance deferred stock for $34 million in cash.
During 2011, the Company settled 1.2 million shares of performance deferred stock for $36 million in cash.
During 2010, the Company settled 0.3 million shares of performance of deferred stock for $8 million in
cash. Total unrecognized compensation cost related to performance deferred stock awards of $8 million at
December 31, 2012 is expected to be recognized over a weighted-average period of 0.81 years. At December 31,
2012, approximately 0.4 million performance deferred shares with a grant date weighted-average fair value of
$27.79 per share were vested, but not issued. These shares are scheduled to be issued in February 2013.
In addition, the Company is authorized to grant up to 300,000 deferred shares of common stock to executive
officers of the Company under the 1994 Executive Performance Plan. No additional grants will be issued under
this plan.
Restricted Stock
Under the 2012 Plan, the Company may grant shares (including options, stock appreciation rights, stock units
and restricted stock) to non-employee directors over the 10-year duration of the program, subject to the plan’s
aggregate limit as well as annual individual limits. No shares were issued under this plan during 2012.
Under the 2003 Non-Employee Directors’ Stock Incentive Plan (the “2003 Plan”), a plan approved by
stockholders, the Company may grant up to 1.5 million shares (including options, restricted stock and deferred
stock) to non-employee directors over the 10-year duration of the program, subject to an annual aggregate
award limit of 25,000 shares for each individual director. In 2012, 34,650 shares of restricted stock with a
weighted-average fair value of $33.69 per share were issued under this plan. The restricted stock issued under
this plan cannot be sold, assigned, pledged or otherwise transferred by the non-employee director, until the
director is no longer a member of the Board. The 2003 Plan was superseded by the 2012 Plan on May 10, 2012.
No additional grants will be made under the 2003 Plan.
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NOTE 21 – STOCKHOLDERS’ EQUITY
Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock, Series A
Equity securities in the form of Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock, Series A (“preferred
series A”) were issued on April 1, 2009 to Berkshire Hathaway Inc. in the amount of $3 billion (3 million
shares) and the Kuwait Investment Authority in the amount of $1 billion (1 million shares). The Company
will pay cumulative dividends on preferred series A at a rate of 8.5 percent per annum in either cash, shares
of common stock, or any combination thereof, at the option of the Company. Dividends may be deferred
indefinitely, at the Company’s option. If deferred, common stock dividends must also be deferred. Any past
due and unpaid dividends will accrue additional dividends at a rate of 10 percent per annum, compounded
quarterly. If dividends are deferred for any six quarters, the preferred series A shareholders may elect two
directors to the Company’s Board of Directors until all past due dividends are paid. Ongoing dividends related
to preferred series A are $85 million per quarter; no dividends had been deferred at December 31, 2012.
Shareholders of preferred series A may convert all or any portion of their shares, at their option, at any time,
into shares of the Company’s common stock at an initial conversion rate of 24.2010 shares of common stock
for each share of preferred series A. Under certain circumstances, the Company will be required to adjust
the conversion rate. On or after the fifth anniversary of the issuance date, if the common stock price exceeds
$53.72 per share for any 20 trading days in a consecutive 30-day window, the Company may, at its option, at
any time, in whole or in part, convert preferred series A into common stock at the then applicable conversion
rate. Upon conversion, accrued and unpaid dividends will be payable, at the option of the Company, in either
cash, shares of common stock, or any combination thereof.
Common Stock
The Company may issue common stock shares out of treasury stock or as new common stock shares for
purchases under the Employees’ Stock Purchase Plan, for options exercised and for the release of deferred and
restricted stock. The number of new common stock shares issued to employees and non-employee directors
under the Company’s stock-based compensation programs was 18.7 million in 2012, 12.2 million in 2011 and
10.0 million in 2010.
Retained Earnings
There are no significant restrictions limiting the Company’s ability to pay dividends.
Undistributed earnings of nonconsolidated affiliates included in retained earnings were $2,332 million at
December 31, 2012 and $2,373 million at December 31, 2011.
Employee Stock Ownership Plan
The Company has the Dow Employee Stock Ownership Plan (the “ESOP”), which is an integral part of The Dow
Chemical Company Employees’ Savings Plan (the “Plan”). A significant majority of full-time employees in the
United States are eligible to participate in the Plan. The Company uses the ESOP to provide the Company’s
matching contribution in the form of the Company’s stock to Plan participants.
In connection with the acquisition of Rohm and Haas on April 1, 2009 the Rohm and Haas Employee Stock
Ownership Plan (the “Rohm and Hass ESOP”) was merged into the Plan, and the Company assumed the
$78 million balance of debt at 9.8 percent interest with final maturity in 2020 that was used to finance share
purchases by the Rohm and Haas ESOP in 1990. The outstanding balance of the debt was $51 million at
December 31, 2012 and $57 million at December 31, 2011.
Dividends on unallocated shares held by the ESOP are used by the ESOP to make debt service payments and
to purchase additional shares if dividends exceed the debt service payments. Dividends on allocated shares
are used by the ESOP to make debt service payments to the extent needed; otherwise, they are paid to the
Plan participants. Shares are released for allocation to participants based on the ratio of the current year’s debt
service to the sum of the principal and interest payments over the life of the loan. The shares are allocated to
Plan participants in accordance with the terms of the Plan.
Compensation expense for allocated shares is recorded at the fair value of the shares on the date of allocation.
ESOP shares that have not been released or committed to be released are not considered outstanding for
purposes of computing basic and diluted earnings per share.
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Compensation expense for ESOP shares allocated to plan participants was $107 million in 2012, $102 million
in 2011 and $81 million in 2010. At December 31, 2012, 15.4 million shares out of a total 40.9 million shares
held by the ESOP had been allocated to participants’ accounts; 0.9 million shares were released but unallocated;
and 24.6 million shares, at a fair value of $794 million, were considered unearned.
Treasury Stock
The total number of treasury shares purchased by the Company, primarily shares received from employees and
non-employee directors to pay taxes owed to the Company as a result of the exercise of stock options or the
delivery of deferred stock, was zero in 2012, 0.5 million in 2011 and 0.5 million in 2010.
The Company issues shares for options exercised as well as for the release of deferred and restricted stock out
of treasury stock or as new common stock shares. The number of treasury shares issued to employees and nonemployee directors under the Company’s option and purchase programs was zero in 2012, 5.6 million in 2011
and 7.5 million in 2010.
Reserved Treasury Stock at December 31

2012

2011

2010

—

—

5.1

Shares in millions
Stock option and deferred stock plans

Subsequent Event
On February 13, 2013, the Board of Directors approved a share buy-back program, authorizing up to $1.5 billion
to be spent on the repurchase of the Company’s common stock over a period of time.

NOTE 22 – INCOME TAXES
Domestic and Foreign Components of Income Before Income
Taxes

2012

2011

2010

In millions

$

$

$

Domestic (1)

(401)

386

(821)

Foreign

2,066

3,215

3,623

Total

1,665

3,601

2,802

(1) In 2012, the domestic component of “Income Before Income Taxes” was significantly impacted by the Company’s 1Q12 and 4Q12 restructuring charges.

Provision for Income
Taxes
In millions

2012

2010

Current

Deferred

Total

Current

Deferred

Total

Current

Deferred

Total  

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Federal

241

(312)

(71)

36

(244)

(208)

(576)

445

(131)

9

(10)

(1)

12

(13)

(1)

(36)

(21)

(57)

780

(143)

637

768

258

1,026

765

(96)

669

1,030

(465)

565

816

1

817

153

328

481

State and local
Foreign
Total

2011

Reconciliation to U.S. Statutory Rate

2012

2011

2010

$

$

$

In millions

Taxes at U.S. statutory rate
Equity earnings effect
Foreign income taxed at rates other than 35% (1)

583

1,260

981

(115)

(459)

(272)

(76)

(242)

(262)

73

530

Reconciliation to U.S. Statutory Rate

2012

2011

2010

$

$

$

In millions

U.S. tax effect of foreign earnings and dividends

13

218

118

Goodwill impairment losses

77

—

—

Discrete equity earnings (2)

48

—

—

(236)

—

—

Change in valuation allowances

135

367

(34)

Unrecognized tax benefits

122

35

(52)

4

8

(13)

Sale of a contract manufacturing subsidiary (3)

—

(231)

—

Joint venture reorganization

—

(95)

—

Other – net

10

(44)

15

565

817

481

33.9%

22.7%

17.2%

Change in permanent reinvestment assertions

Federal tax accrual adjustments

Total tax provision
Effective tax rate

(1) I ncludes the tax provision for statutory taxable income in foreign jurisdictions for which there is no corresponding amount in “Income Before Income
Taxes.”
(2) Includes nonrecurring charges related to equity in earnings of nonconsolidated affiliates.
(3) The Company recognized a tax benefit of $231 million related to the sale of a contract manufacturing subsidiary, which was reduced by a $95 million
valuation allowance in 2011.

The tax rate for 2012 was negatively impacted by a change in the geographic mix of earnings, notably a
decrease in earnings in Europe and an increase in earnings in the United States, as well as reductions in
equity earnings. Equity earnings were further impacted by asset impairment and restructuring charges at Dow
Corning. Additionally, the Company’s impairment of Dow Formulated Systems goodwill and the impairment
of the long-lived assets of Dow Kokam LLC received minimal tax relief. The tax rate was favorably impacted
by a change in the permanent reinvestment assertions of certain affiliates in Europe and Asia Pacific; however,
this was primarily offset by unfavorable adjustments to uncertain tax positions and valuation allowances.
These factors resulted in an effective tax rate of 33.9 percent for 2012.
The tax rate for 2011 was positively impacted by a high level of equity earnings as a percentage of total earnings,
earnings in foreign locations taxed at rates less than the U.S. statutory rate, the sale of a contract manufacturing
subsidiary and the reorganization of a joint venture and was negatively impacted by a $264 million valuation
allowance recorded in the fourth quarter of 2011. The valuation allowance was recorded against the deferred
tax assets of two Dow entities in Brazil. As a result of the global recession in 2008-2009, coupled with rapidly
deteriorating isocyanate industry conditions and increasing local costs, these two entities were in a three-year
cumulative pretax operating loss position at December 31, 2011. While the Company expects to realize the tax
loss carryforwards generated by these operating losses based on several factors - including forecasted margin
expansion resulting from improving economic conditions, higher industry growth rates in Brazil, improving
Dow operating rates, and a restructuring of legal entities to maximize the use of existing tax loss carryforwards
- Dow was unable to overcome the negative evidence of recent cumulative operating losses; and at December
31, 2011, the Company could not assert it was more likely than not that it will realize its deferred tax assets in
the two Brazilian entities. Accordingly, the Company established the valuation allowance against the deferred
tax assets of these companies in the fourth quarter of 2011. If in the future, as a result of the Company’s plans
and expectations, one or both of these entities generates sufficient profitability such that the evaluation of the
recoverability of the deferred tax assets changes, the valuation allowance could be reversed in whole or in part
in a future period. These factors resulted in an effective tax rate of 22.7 percent for 2011.
The tax rate for 2010 was positively impacted by a high level of equity earnings as a percentage of total earnings, the
release of a tax valuation allowance, a tax law change, and improved financial results in jurisdictions with tax rates
that are lower than the U.S. statutory rate. These factors resulted in an effective tax rate of 17.2 percent for 2010.
74

531

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

Deferred Tax Balances at December 31

2012

In millions

Deferred Tax
Assets (1)

Deferred Tax
Liabilities

Deferred Tax
Assets (1)

Deferred Tax
Liabilities

$

$

$

$

Property

2011

58

2,128

102

2,265

Tax loss and credit carryforwards

1,954

—

2,294

—

Postretirement benefit obligations

4,900

1,291

3,916

1,184

Other accruals and reserves

2,167

329

1,954

604

Intangibles

218

994

152

1,076

Inventory

240

179

229

289

—

599

—

726

317

183

186

183

1,168

642

1,185

729

Subtotal

11,022

6,345

10,018

7,056

Valuation allowances

(1,399)

—

(1,152)

—

9,623

6,345

8,866

7,056

Long-term debt
Investments
Other – net

Total

(1) Included in current deferred tax assets are prepaid tax assets totaling $218 million in 2012 and $210 million in 2011.

Gross operating loss carryforwards amounted to $10,436 million at December 31, 2012 and $11,626 million at
December 31, 2011. At December 31, 2012, $1,513 million of the operating loss carryforwards were subject
to expiration in 2013 through 2017. The remaining operating loss carryforwards expire in years beyond
2017 or have an indefinite carryforward period. Tax credit carryforwards at December 31, 2012 amounted
to $226 million ($403 million at December 31, 2011), net of uncertain tax positions, of which $6 million is
subject to expiration in 2013 through 2017. The remaining tax credit carryforwards expire in years beyond
2017 or have an indefinite carryforward period.
The Company had valuation allowances that primarily related to the realization of recorded tax benefits on
tax loss carryforwards from operations in the United States, Brazil and Asia Pacific of $1,399 million at
December 31, 2012 and $1,152 million at December 31, 2011.
Undistributed earnings of foreign subsidiaries and related companies that are deemed to be permanently
invested amounted to $14,504 million at December 31, 2012, $12,741 million at December 31, 2011 and
$9,798 million at December 31, 2010. The increase in the undistributed earnings during 2012 is partly due to
changes in permanent reinvestment assertions of certain subsidiaries located in Europe and Asia Pacific. It is
not practicable to calculate the unrecognized deferred tax liability on undistributed earnings.
Total Gross Unrecognized Tax Benefits

2012

2011

  2010

$

$

$

In millions

Balance at January 1

339

319

650

66

5

8

(32)

(11)

(33)

Increases related to positions taken in the current year

53

70

24

Settlement of uncertain tax positions with tax authorities

(9)

(21)

(300)

Decreases due to expiration of statutes of limitations

(8)

(23)

(30)

409

339

319

Increases related to positions taken on items from prior years
Decreases related to positions taken on items from prior years

Balance at December 31

75

532

At December 31, 2012, the total amount of unrecognized tax benefits was $409 million ($339 million at
December 31, 2011), of which $392 million would impact the effective tax rate, if recognized ($319 million at
December 31, 2011).
Interest and penalties associated with uncertain tax positions are recognized as components of the “Provision
for income taxes,” and totaled $92 million in 2012, $21 million in 2011 and $6 million in 2010. The Company’s
accrual for interest and penalties was $131 million at December 31, 2012 and $66 million at December 31,
2011.
Tax years that remain subject to examination for the Company’s major tax jurisdictions are shown below:
Tax Years Subject to Examination by Major Tax
Jurisdiction at December 31

Earliest Open Year

Jurisdiction

2012

2011

Argentina

2006

2005

Brazil

2008

2007

Canada

2008

2008

France

2010

2009

Germany

2006

2002

Italy

2003

2003

The Netherlands

2012

2011

Spain

2008

2008

Switzerland

2009

2009

United Kingdom

2008

2008

Federal income tax

2004

2004

State and local income tax

2004

2004

United States:

The Company is currently under examination in a number of tax jurisdictions. It is reasonably possible that
these examinations may be resolved within twelve months. As a result, it is reasonably possible that the total
gross unrecognized tax benefits of the Company at December 31, 2012 may be reduced in the next twelve
months by approximately $45 million to $90 million as a result of these resolved examinations. The impact on
the Company’s results of operations is not expected to be material.
The reserve for non-income tax contingencies related to issues in the United States and foreign locations
was $151 million at December 31, 2012 and $134 million at December 31, 2011. This is management’s best
estimate of the potential liability for non-income tax contingencies. Inherent uncertainties exist in estimates of
tax contingencies due to changes in tax law, both legislated and concluded through the various jurisdictions’ tax
court systems. It is the opinion of the Company’s management that the possibility is remote that costs in excess
of those accrued will have a material impact on the Company’s consolidated financial statements.
Subsequent Event
On January 2, 2013, President Obama signed into law the “American Taxpayer Relief Act of 2012.” This
law extends retroactively to 2012 and prospectively through 2013 certain temporary business tax provisions
(“extenders”) that are beneficial to Dow including the research and experimentation tax credit, the controlled
foreign corporation look-through rule, bonus depreciation, and various incentives for energy efficient homes
and buildings. As this tax law was enacted on January 2, 2013, the retroactive impact for 2012 will be recognized
in the first quarter of 2013 tax provision. The Company estimates the extenders will have an immaterial impact
on the tax provision.
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NOTE 23 – ACCUMULATED OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
The following table provides an analysis of the changes in accumulated other comprehensive income (loss) for
the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010:
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)

2012

2011

2010

In millions

$

$

$

Unrealized Gains on Investments at beginning of year

78

111

79

Net change in unrealized gains (losses)

69

(33)

32

147

78

111

72

367

624

Translation adjustments

256

(295)

(257)

Balance at end of period

328

72

367

(6,134)

(4,871)

(4,587)

15

20

23

Net loss

(1,876)

(1,283)

(307)

Balance at end of period

(7,995)

(6,134)

(4,871)

(12)

(6)

(8)

Net hedging results

(7)

(1)

(13)

Reclassification to earnings

23

(5)

15

4

(12)

(6)

(7,516)

(5,996)

(4,399)

Balance at end of period
Cumulative Translation Adjustments at beginning of year

Pension and Other Postretirement Benefit Plans at beginning of year
Net prior service credit

Accumulated Derivative Loss at beginning of year

Balance at end of period
Total accumulated other comprehensive loss

NOTE 24 – OPERATING SEGMENTS AND GEOGRAPHIC AREAS
Dow is a diversified, worldwide manufacturer and supplier of products used primarily as raw materials in the
manufacture of customer products and services. The Company serves the following industries: appliance;
automotive; agricultural; building and construction; chemical processing; electronics; furniture; housewares;
oil and gas; packaging; paints, coatings and adhesives; personal care; pharmaceutical; processed foods; pulp
and paper; textile and carpet; utilities; and water treatment.
Dow conducts its worldwide operations through global businesses, which are reported in six operating segments.
Corporate contains the reconciliation between the totals for the reportable segments and the Company’s totals
and includes research and other expenses related to new business development activities, and other corporate
items not allocated to the reportable operating segments.
The Company uses EBITDA (which Dow defines as earnings (i.e., “Net Income”) before interest, income
taxes, depreciation and amortization) as its measure of profit/loss for segment reporting purposes. EBITDA by
operating segment includes all operating items relating to the businesses, except depreciation and amortization;
items that principally apply to the Company as a whole are assigned to Corporate. See table toward the end of
this footnote for depreciation and amortization by segment, as well as a reconciliation of EBITDA to “Income
Before Income Taxes.”
Corporate Profile
Dow combines the power of science and technology to passionately innovate what is essential to human
progress. The Company connects chemistry and innovation with the principles of sustainability to help
address many of the world’s most challenging problems such as the need for clean water, renewable energy
generation and conservation, and increasing agricultural productivity. Dow’s diversified industry-leading
portfolio of specialty chemicals, advanced materials, agrosciences and plastics businesses delivers a broad
range of technology-based products and solutions to customers in approximately 160 countries and in high
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growth sectors such as electronics, water, energy, coatings and agriculture. In 2012, Dow had annual sales
of $56.8 billion and employed approximately 54,000 people worldwide. The Company’s more than 5,000
products are manufactured at 188 sites in 36 countries across the globe. The Company conducts its worldwide
operations through global businesses, which are reported in six operating segments: Electronic and Functional
Materials, Coatings and Infrastructure Solutions, Agricultural Sciences, Performance Materials, Performance
Plastics and Feedstocks and Energy.
Electronic and Functional Materials
The Electronic and Functional Materials segment consists of two businesses – Dow Electronic Materials and
Functional Materials – and includes a portion of the Company’s share of the results of Dow Corning Corporation,
a joint venture of the Company. Dow Electronic Materials is a leading global supplier of materials for chemical
mechanical planarization; materials used in the production of electronic displays, including brightness films,
diffusers, metalorganic light emitting diode precursors and organic light emitting diode materials; products and
technologies that drive leading edge semiconductor design; materials used in the fabrication of printed circuit
boards; and integrated metallization processes critical for interconnection, corrosion resistance, metal finishing
and decorative applications. These enabling materials are found in applications such as consumer electronics,
flat panel displays and telecommunications. Dow Electronic Materials includes Display Technologies, Growth
Technologies, Interconnect Technologies and Semiconductor Technologies.
Functional Materials is a portfolio of businesses characterized by a vast global footprint, a broad array of
unique chemistries, multi-functional ingredients and technology capabilities, combined with key positions in
pharmaceuticals; food, home and personal care; and industrial specialties. These technology capabilities and
market platforms enable the businesses to develop innovative solutions that address modern societal needs
for clean water and air; material preservation; and improved health care, disease prevention, nutrition and
wellness. Functional Materials includes Dow Consumer and Industrial Solutions, Dow Microbial Control and
Dow Wolff Cellulosics.
Coatings and Infrastructure Solutions
Coatings and Infrastructure Solutions segment consists of the following businesses: Dow Building and
Construction, Dow Coating Materials, Dow Water and Process Solutions, and Performance Monomers; and
includes a portion of the Company’s share of the results of Dow Corning Corporation, a joint venture of the
Company. These businesses produce a wide variety of products with a broad range of applications – adhesives
and sealants, construction materials (insulation, weatherization and vinyl applications), cellulosic-based
construction additives, raw materials for architectural paints and industrial coatings, and technologies used for
water purification.
Agricultural Sciences
The Agricultural Sciences segment is a global leader in providing crop protection and plant biotechnology
products, urban pest management solutions and healthy oils. The business invents, develops, manufactures
and markets products for use in agriculture, industrial and commercial pest management, and food service.
Agricultural Sciences consists of two businesses - Crop Protection and Seeds, Traits and Oils.
Performance Materials
The Performance Materials segment consists of the following businesses: Amines; Chlorinated Organics; Dow
Automotive Systems; Dow Formulated Systems; Dow Oil and Gas; Dow Plastic Additives; Epoxy; Oxygenated
Solvents; Polyglycols, Surfactants and Fluids; Polyurethanes; and Propylene Oxide/Propylene Glycol. These
businesses produce a wide variety of products with a broad range of applications – adhesives, aircraft and
runway deicing fluids, automotive interiors and exteriors, carpeting, footwear, home furnishings, mattresses,
personal care products, transportation, waterproofing membranes and wind turbines. The segment also includes
the results of Map Ta Phut Olefins Company Limited and a portion of the results of Sadara Chemical Company,
both joint ventures of the Company.
Divestitures:


On June 17, 2010, Dow sold Styron to an affiliate of Bain Capital Partners. Businesses and products
sold within the Performance Materials segment included Emulsion Polymers (styrene-butadiene latex);
Synthetic Rubber; and certain products from Dow Automotive Systems, all of which were reported
in the Performance Materials segment through the date of the divestiture. See Note 5 for additional
information on this divestiture.
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The Performance Materials segment included Dow Haltermann until it was fully divested at December
31, 2011.
Performance Plastics


The Performance Plastics segment is a solutions-oriented portfolio comprised of Dow Elastomers; Dow
Electrical and Telecommunications; Dow Hygiene and Medical; and Dow Performance Packaging. These
businesses serve high-growth, strategic sectors where Dow’s world-class technology and rich innovation
pipeline create new competitive advantages for customers and the entire value chain. These businesses also
have complementary market reach, asset capabilities and technology platforms that provide immediate and
long-term growth synergies. The Performance Plastics segment includes the results of Polypropylene Licensing
and Catalyst, which sets the standard for polypropylene process technologies and works closely with customers
to elevate their manufacturing capability, enabling them to produce differentiated polypropylene resins. The
Performance Plastics segment also includes the results of Univation Technologies, LLC, as well as a portion of
the results of EQUATE Petrochemical Company K.S.C., The Kuwait Olefins Company K.S.C., The SCG-Dow
Group and Sadara Chemical Company, all joint ventures of the Company.
Divestitures:




On June 17, 2010, Dow sold Styron to an affiliate of Bain Capital Partners. Businesses sold within
the Performance Plastics segment included Styrenics (polystyrene, acrylonitrile butadiene styrene,
styrene acrylonitrile and expandable polystyrene), a global leader in the production of polystyrene
resins; Polycarbonate and Compounds and Blends; and the Company’s 50-percent ownership interest
in Americas Styrenics LLC, a nonconsolidated affiliate; all of which were reported in the Performance
Plastics segment through the date of the divestiture.
On September 30, 2011, the Company sold its global Polypropylene business to Braskem SA. The
transaction did not include Dow’s Polypropylene Licensing and Catalyst business. The Polypropylene
business was reported in the Performance Plastics segment through the date of the divestiture. See
Note 5 for additional information on these divestitures.

Feedstocks and Energy
The Feedstocks and Energy segment includes the following businesses: Chlor-Alkali/Chlor-Vinyl; Energy;
Ethylene Oxide/Ethylene Glycol (“EO/EG”); and Hydrocarbons. The Chlor-Alkali/Chlor-Vinyl business
focuses on the production of chlorine for consumption by downstream Dow derivatives, as well as production,
marketing and supply of ethylene dichloride, vinyl chloride monomer and caustic soda. These products are
used for applications such as alumina production, pulp and paper manufacturing, soaps and detergents, and
building and construction. The Energy business supplies power, steam and other utilities, principally for use
in Dow’s global operations. The EO/EG business is the world’s largest producer of purified ethylene oxide,
principally used in Dow’s downstream performance derivatives. Dow is also a key supplier of ethylene glycol to
MEGlobal, a 50:50 joint venture and world leader in the manufacture and marketing of merchant monoethylene
glycol and diethylene glycol. Ethylene glycol is used in polyester fiber, polyethylene terephthalate for food and
beverage container applications, polyester film, and aircraft and runway deicers. The Hydrocarbons business
encompasses the procurement of natural gas liquids and crude oil-based raw materials, as well as the supply
of monomers, principally for use in Dow’s global operations. The business regularly sells its by-products and
buys and sells products in order to balance regional production capabilities and derivative requirements. The
business also sells products to certain Dow joint ventures. Also included in the Feedstocks and Energy segment
are the results of MEGlobal and a portion of the results of EQUATE Petrochemical Company K.S.C., The
Kuwait Olefins Company K.S.C., and The SCG-Dow Group, all joint ventures of the Company.
Divestiture:


On June 17, 2010, Dow sold Styron to an affiliate of Bain Capital Partners. Businesses and products
sold within the Feedstocks and Energy segment included certain styrene monomer assets, which were
reported in the Feedstocks and Energy segment through the date of the divestiture. See Note 5 for
additional information on this divestiture.

Corporate
Corporate includes the results of insurance company operations; results of Ventures (which includes new
business incubation platforms focused on identifying and pursuing new commercial opportunities); Venture
Capital; gains and losses on sales of financial assets; stock-based compensation expense and severance costs;
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asbestos-related defense and resolution costs; foreign exchange results; non-business aligned technology
licensing and catalyst activities; environmental operations; enterprise level mega project activities; and certain
corporate overhead costs and cost recovery variances not allocated to the operating segments.
During September 2012, the Company announced it was eliminating its business division structure and moving
to a global business president structure. This organizational change did not result in a modification to the
Company’s operating segments in 2012.
Operating Segment Information

In millions

2012
Sales to external customers

Electronic
and
Functional
Materials

Coatings
and
Infrastructure
Solutions

Ag
Sciences

Perf
Materials

Perf
Plastics

Feedstocks
and
Energy

Corp

Total

$

$

$

$

$

$

$

$

4,481

6,898

6,382

13,608

14,479

10,695

243

56,786

Intersegment revenues (1)

—

—

—

107

—

43

(150)

—

Equity in earnings (losses) of
nonconsolidated affiliates

94

50

1

(92)

134

452

(103)

536

Goodwill impairment loss (2)

—

—

—

220

—

—

—

220

Restructuring charges (3)

65

53

—

378

26

7

814

1,343

958

823

977

1,036

3,018

718

(1,939)

5,591

11,448

11,630

6,367

11,073

11,193

5,276

12,618

69,605

Investment in nonconsolidated affiliates

462

1,041

86

167

1,264

128

973

4,121

Depreciation and amortization

420

476

176

703

673

141

109

2,698

Capital expenditures

268

269

316

287

264

1,163

47

2,614

EBITDA (4)
Total assets

2011
Sales to external customers

$

$

$

$

$

$

$

4,599

7,200

5,655

14,647

16,257

11,302

325

59,985

—

—

—

91

—

23

(114)

—

104

321

4

(31)

303

561

(39)

1,223

—

—

—

—

—

—

31

31

EBITDA (4)

1,084

1,167

913

1,748

3,440

940

(1,507)

7,785

Total assets

11,386

11,935

5,746

10,936

11,583

5,116

12,522

69,224

Investment in nonconsolidated affiliates

350

1,104

50

198

1,376

127

200

3,405

Depreciation and amortization

439

548

167

635

754

212

128

2,883

Capital expenditures

247

365

352

567

251

886

19

2,687

Intersegment revenues (1)
Equity in earnings (losses) of
nonconsolidated affiliates
Acquisition-related integration expenses
(5)

2010
Sales to external customers

$

$

$

$

$

$

$

$

4,203

6,596

4,869

13,957

15,260

8,457

332

53,674

—

9

—

97

2

37

(145)

—

106

343

2

16

254

407

(16)

1,112

8

20

—

—

—

—

(2)

26

Acquisition-related integration expenses
(5)

—

—

—

—

—

—

143

143

Asbestos-related credit (6)

—

—

—

—

—

—

(54)

(54)

1,052

1,230

640

1,714

3,565

471

(1,472)

7,200

Intersegment revenues (1)
Equity in earnings (losses) of
nonconsolidated affiliates
Restructuring charges (3)

EBITDA (4)
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Operating Segment Information

In millions

2012
Total assets

Electronic
and
Functional
Materials

Coatings
and
Infrastructure
Solutions

Ag
Sciences

Perf
Materials

Perf
Plastics

Feedstocks
and
Energy

Corp

Total

$

$

$

$

$

$

$

$

11,642

12,447

5,528

11,376

12,634

5,412

10,549

69,588

Investment in nonconsolidated affiliates

357

1,099

42

167

1,602

97

89

3,453

Depreciation and amortization

448

638

147

627

760

216

126

2,962

Capital expenditures

221

239

245

621

202

602

—

2,130

(1) Includes revenues generated by transfers of product to Agricultural Sciences from other segments, generally at market-based prices. Other transfers of
products between operating segments are generally valued at cost.
(2) See Note 9 for information regarding the goodwill impairment loss.
(3) See Note 3 for information regarding restructuring charges.
(4) A reconciliation of EBITDA to “Income Before Income Taxes” is provided below.
(5) See Note 4 for information regarding acquisition-related integration expenses.
(6) See Note 14 for information regarding the asbestos-related credit.

Reconciliation of EBITDA to “Income Before Income Taxes”

2012

2011

2010

In millions

$

$

$

EBITDA

5,591

7,785

7,200

- Depreciation and amortization

2,698

2,883

2,962

41

40

37

- Interest expense and amortization of debt discount

1,269

1,341

1,473

Income Before Income Taxes

1,665

3,601

2,802

+ Interest income

The Company operates 188 manufacturing sites in 36 countries. The United States is home to 58 of these sites,
representing 50 percent of the Company’s long-lived assets. Sales are attributed to geographic areas based on
customer location; long-lived assets are attributed to geographic areas based on asset location.
Geographic Area Information

United States

Europe,
Middle East
and Africa

Rest of World

Total

$

$

$

$

18,391

19,185

19,210

56,786

8,953

3,374

5,193

17,520

$

$

$

$

19,374

20,840

19,771

59,985

8,651

3,546

5,102

17,299

$

$

$

$

17,497

18,464

17,713

53,674

8,393

4,501

4,774

17,668

In millions
2012
Sales to external customers
Long-lived assets
2011
Sales to external customers
Long-lived assets
2010
Sales to external customers
Long-lived assets
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The Dow Chemical Company and Subsidiaries
Selected Quarterly Financial Data
In millions, except per share amounts
(Unaudited)

1st

2nd

3rd

4th

Year

2012

$

$

$

$

$

Net sales

14,719

14,513

13,637

13,917

56,786

Cost of sales

12,285

12,200

11,368

11,939

47,792

Gross margin

2,434

2,313

2,269

1,978

8,994

—

—

—

220

220

Restructuring charges

357

—

—

986

1,343

Net income (loss) available for common
stockholders

412

649

497

(716)

842

Earnings (loss) per common share - basic (1)

0.35

0.55

0.42

(0.61)

0.71

Earnings (loss) per common share - diluted (1)

0.35

0.55

0.42

(0.61)

0.70

Common stock dividends declared per share of
common stock

0.25

0.32

0.32

0.32

1.21

High

36.00

36.08

32.48

32.95

36.08

Low

29.27

29.27

28.45

27.45

27.45

Goodwill impairment loss

Market price range of common stock: (2)

In millions, except per share amounts
(Unaudited)

1st

2nd

3rd

4th

Year

2011

$

$

$

$

$

Net sales

14,733

16,046

15,109

14,097

59,985

Cost of sales

12,117

13,551

12,928

12,433

51,029

Gross margin

2,616

2,495

2,181

1,664

8,956

Acquisition-related integration expenses

31

—

—

—

31

Net income (loss) available for common
stockholders

625

982

815

(20)

2,402

Earnings (loss) per common share - basic
(1)

0.55

0.84

0.70

(0.02)

2.06

Earnings (loss) per common share - diluted
(1)

0.54

0.84

0.69

(0.02)

2.05

Common stock dividends declared per
share of common stock

0.15

0.25

0.25

0.25

0.90

High

39.00

42.23

37.30

29.56

42.23

Low

34.12

33.97

22.46

20.61

20.61

Market price range of common stock: (2)

See Notes to the Consolidated Financial Statements.
(1) Due to an increase in the share count, the sum of the four quarters may not equal the earnings per share amount calculated for the year.
(2) Composite price as reported by the New York Stock Exchange.

82

539

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

The Dow Chemical Company and Subsidiaries

Schedule II

Valuation and Qualifying Accounts
In millions

For the Years Ended December 31

COLUMN A

COLUMN B

COLUMN C - Additions

COLUMN D

COLUMN E

Description

Balance
at Beginning
of Year

Charged to
Costs and
Expenses

Charged
to Other
Accounts

Deductions
from
Reserves

Balance
at End
of Year

2012

$

$

$

$

$

RESERVES DEDUCTED FROM ASSETS TO WHICH THEY APPLY:
For doubtful receivables

121

81

11

(1) 92

(2) 121

Other investments and
noncurrent receivables

458

25

—

16

  467

1,152

335

—

88

1,399

Deferred tax assets
2011

RESERVES DEDUCTED FROM ASSETS TO WHICH THEY APPLY:
For doubtful receivables

128

16

2

(1) 25

(2) 121

Other investments and
noncurrent receivables

518

88

—

148

  458

Deferred tax assets

682

477

—

7

1,152

2010
RESERVES DEDUCTED FROM ASSETS TO WHICH THEY APPLY:
For doubtful receivables

160

29

—

61

(2) 128

Other investments and
noncurrent receivables

552

73

—

107

  518

Deferred tax assets

721

100

—

139

682

(1) Additions to reserves for doubtful receivables charged to other accounts were classified as “Accounts and notes receivable - Other” in the consolidated
balance sheets. These reserves relate to the Company’s sale of trade accounts receivable. Anticipated credit losses in the portfolio of receivables sold are
used to fair value the Company’s interests held in trade accounts receivable conduits. See Notes 11 and 15 to the Consolidated Financial Statements for
further information.

2012

2011

2010

$

$

$

Notes and accounts receivable written off

62

18

29

Reclassification of reserve for cash discounts and returns
to accounts receivable

21

—

—

Credits to profit and loss

1

3

1

Sale of trade accounts receivable (see Note 15 to the
Consolidated Financial Statements)

3

—

27

Miscellaneous other

5

4

4

92

25

61

(2) Deductions represent:

83
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الملحق ()5
ملخص تنفيذي للتقرير الفني المعد من قبل نيكسانت المحدودة
 1 11 -1مقدمة

تقوم كل من �شركة الزيت العربية ال�سعودية (�أرامكو ال�سعودية) و�شركة داو للكيماويات ،وكل منهما "جهة راعية" ،بتنفيذ الفر�صة  ،من خالل �إقامة م�شروع
م�شرتك فيما بينهما ،ت�سمى �شركة �صدارة للكيميائيات املحدودة (�صدارة) لغر�ض �إن�شاء وامتالك وت�شغيل جممع �صناعي مبعايري عاملية ل�صناعة املواد
البرتكيماوية يف منطقة اجلبيل على ال�ساحل ال�شرقي للمملكة العربية ال�سعودية .وقد مت �إيراد تو�ضيح ملوقع امل�شروع �أدناه.
يتكون امل�شروع من جممع �إنتاج �صناعي متكامل على نطاق عاملي مبني على الهيدروكربونات والكلور لإنتاج حوايل  2.8مليون طن �سنويا من املنتجات
الكيماوية والبال�ستيكية .وتقدر تكلفة امل�شروع مببلغ  17.0مليار دوالر �أمريكي (با�ستثناء تكاليف التمويل) ،ومن املتوقع �أن يدخل امل�شروع مرحلة الت�شغيل
التجاري الكامل يف �شهر يونيو عام 2016م.
وكان مقررا يف البداية �إقامة امل�شروع يف ر�أ�س تنورة حيث كان ي�سمى امل�شروع �سابقا مب�شروع ر�أ�س تنورة املتكامل ( .)RTIPوعلى الرغم من �أن املوقع الذي
مت اختياره الحقا لإقامة امل�شروع كان منطقة اجلبيل� ،إال �أن امل�شروع احتفظ با�سم "م�شروع ر�أ�س تنورة املتكامل ( )RTIPحتى �صدرت موافقات جمل�س الإدارة
على ت�أ�سي�س �صدارة.

ال�شكل  1-1موقع امل�شروع
وفيما يتعلق بتمويل امل�شروع ،فقد مت اال�ستعانة بعدد من اخلرباء امل�ستقلني لتقدمي امل�شورة للدائنني واملتعهدين بتغطية االكتتاب يف الأوراق املالية ،ووكاالت
ائتمان ال�صادرات ،وال�ضامنني ،و�شركات الت�أمني ،وغريهم من مقدمي االئتمان املحتملني (وي�شار لهم جمتمعني بالدائنني) �إلى �صدارة .وقد مت تعيني �شركة
نك�سانت املحدودة (نك�سانت) للعمل كم�ست�شار فني وبيئي للدائنني.
ويقدم تقرير الدرا�سة الفنية والبيئية حلملة ال�صكوك عن املرحلة الثانية من املعدة من نك�سانت نظرة عامة حول امل�شروع �إلى حملة ال�صكوك املحتملني وذلك
ا�ستنادا �إلى املعلومات املقدمة من اجلهات الراعية حتى تاريخ  8نوفمرب 2012م مع حتديثات معينة بعد ذلك .كما ي�ستعني التقرير بالنموذج املايل الذي �أعده
�آر بي �إ�س ،ح�سب الن�سخة ال�صادرة بتاريخ  3يناير 2013م مع تعديل طفيف يف  31يناير 2013م.
 1 11 -1موقع ومكان المشروع

�سيكون مكان �إقامة امل�شروع يف مدينة اجلبيل ال�صناعية الثانية املزمع �إن�شا�ؤها (اجلبيل  )2على مقربة من مدينة اجلبيل .واملوقع عبارة عن تو�سعة ملدينة
اجلبيل ال�صناعية الأولى وهو جماور ملدينة اجلبيل ال�صناعية الأولى (اجلبيل  )1واملقامة �سابقا كمركز رئي�سي للبرتوكيماويات والتي ت�ضم �أي�ضا م�صانع
الأ�سمدة وم�صانع ال�صلب وامليناء ال�صناعي ف�ضال عن ال�صناعات امل�ساندة.
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ويو�ضح ال�شكل الوارد �أدناه مكان موقع امل�شروع وخمطط الأر�ض التي �ستحت�ضن امل�شروع .و�سيكون املكان املقرتح للم�شروع على موقع تابع للهيئة امللكية للجبيل
وينبع ،و�سوف ي�ستفيد موقع امل�شروع من ميزة قربه من مواد اللقيم اجلاهزة املتوفرة وب�أ�سعار تناف�سية ،ف�ضال عن قربه من البنى التحتية الأ�سا�سية القائمة
للهيئة امللكية والبنى التحتية الأخرى ،ومن �أبرزها:
مرافق اخلدمات العامة املركزية (توفري املرافق اخلدمية من قبل �أطراف الثالثة).
ميناء امللك فهد ال�صناعي (( )KFIPمناولة ال�سوائل ال�سائبة).
ميناء اجلبيل التجاري (( )JCPميناء مناولة حاويات املواد ال�صلبة).
ممرات خطوط الأنابيب (ممرات الأنابيب القائمة واجلديدة يف املنطقة ال�صناعية).

ال�شكل  2-1موقع �صدارة يف اجلبيل
ما �سبق �شرحه يعد ميزة للمرفق اجلديد الذي يجري تطويره يف مدينة �صناعية قائمة ،وخف�ض كبري يف متطلبات النفقات الر�أ�سمالية باملقارنة مع موقع
جديد غري مطور� .إ�ضافة �إلى �أن املوقع املخ�ص�ص للم�شروع قريب ن�سبي ًا من كل مرافق امل�ساندة املذكورة �أعاله وهو ما يعترب ميزة �إيجابيه جدا للم�شروع.
 1 11 -1المشروع

�سوف ينتج م�شروع �صدارة ت�شكيلة وا�سعة ومتنوعة من املواد البال�ستيكية واملواد الكيماوية �إ�ضافة �إلى �إدخال �سال�سل قيمة جديدة ومنتجات عالية الأداء �إلى
اململكة العربية ال�سعودية .ويو�ضح ال�شكل �أدناه مواد اللقيم واملنتجات ووحدات العمليات الرئي�سية امل�ستخدمة يف االنتاج.

542

Ethylene
LLDPE

LLDPE

2 x LLDPE

LDPE

LDPE

Hto

LDPE

Elastomers

Elastomers

C4s

Ethylene

)EO(1
BGE

BGE
EOA/EAE

EOA/EAE

EOA/EAE

Propylene
Polyols
PG

PG
H2O2
C5s

Pygas
H2
CO

HCl Cl- 2

HCl

PMDI
TDI

HYCO

PMDI
Cl2

TDI

TDI

Cl2-NaOH
C8s
EO

)(1

1
2
3

ال�شكل  3-1وحدات العمليات الرئي�سية يف �صدارة
�سيكون املجمع اجلديد عند ت�شغيله بكامل طاقته� ،أكرب م�صنع للمنتجات البال�ستيكية واملواد الكيماوية يقام يف العامل ،دفعة واحدة ،و�سيقام على موقع مثايل
لال�ستفادة من �أكرب قاعدة للموارد يف العامل كمورد ملواد اللقيم البرتوكيماوية ومن موقع اململكة خلدمة �أ�سواق رئي�سية متعددة يف العامل.
و�سوف ي�ستفيد هذا املجمع املتكامل برمته من املعرفة واخلربات الوا�سعة لكال اجلهتني الراعيتني للم�شروع يف جمال تطوير امل�شاريع وتنفيذها وعمليات
ت�شغيلها .وتقع يف قلب امل�شروع ك�سارة ملواد اللقيم املختلطة مبقايي�س عاملية ،حيث �صممت هذه الك�سارة لإنتاج مواد الإيثيلني والربوبلني من لقيم الإيثان ولقيم
النفتا .كما توفر الك�سارة �أي�ضا منتجات �إ�ضافية ملجمع �صدارة مبا يف ذلك مواد البنزين والتولوين ،والهيدروجني والغاز الناجم عن امليثان (لال�ستخدام
كوقود).

543

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

 1 11 -1مواد اللقيم والمنتجات

�سي�ستفيد امل�شروع من �أ�سعار مواد اللقيم والطاقة التالية ذات التناف�سية العالية:
 الإيثان.
 غاز املبيعات.
 زيت الوقود.
 الكهرباء.






 1 11 -1التقنية

�سوف ت�ستخدم وحدات الت�صنيع التي �سيقوم عليها جممع �صدارة تقنيات عالية الكفاءة جمربة ومث ًبتة جتاريا ،ويف الغالب على مقيا�س عاملي مبوجب اتفاقية
ترخي�ص من عدد من ال�شركات املالكة للتقنية ،مبا فيها عدد من تقنيات داو وجمموعة �أطراف ثالثة خمتارة.
ولعل ا�ستخدام عمليات تقنية حالية جمربة يف عمليات الإنتاج مبوجب ترخي�ص من مزود ذي خربة يف جماله من �ش�أنه خف�ض م�ستوى خماطر التقنية يف
امل�شروع ،عرب جلب خربات تراكمية من املرخ�ص وامل�شغل للم�شروع.
ويو�ضح اجلدول �أدناه وحدات الت�صنيع الفردية والقدرات الإنتاجية للوحدات واملرخ�صني للم�شروع.
اجلدول  1-1وحدات العمليات الرئي�سية �صدارة

1

(�ألف طن يف ال�سنة)
)

(
Oleﬁns

1 500
400
a,b

580

c

576

c

139

C 4 /C 5

50 c
d

C8

280

GTC

134 d
350
750

HP-

250

e

)POE (Ziegler Natta

115
458
445

HCU

UhdeNora

Chemicals I
1

Chemicals II
2

400
416
316
132
400
250
153
200

KBR
PMDI
TDA
TDI

360
390
70
330
70
200

Chemicals
III
3

HPPO

Polyether Polyols

KOH
DMC

208
.
.
.
.
.

)،(POE (Ziegler Natta

))POE (Metallocene

220

/

.

قامت نك�سانت ب�إجراء مراجعة للتقنية املختارة لعمليات االنتاج كما در�ست م�ستوى اخلربة عند اجلهات الراعية واجلهات املانحة للرتخي�ص التي مت
اختيارها للم�شروع ،ف�ضال عن درا�سة كيف و�أين مت تطبيق هذه التقنية واختبارها عمليا .وبا�ستطاعة نك�سانت الآن �إجراء تقييم مقارن للمخاطر املحددة
املرتبطة بالتقنيات اخلا�صة بامل�شروع واملو�ضحة يف اجلدول �أدناه .وينبغي الت�أكيد على �أن اجلهات الراعية لديها معرفة بنوعية املخاطر املتعلقة بالتقنيات
ذات ال�صلة �أن تتبع ا�سرتاجتيات خا�صة للتخفيف من حدة تلك املخاطر.
 1مالحظة :يخ�ضع الكتمال اتفاقية الدائنني.
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ويقدم اجلدول �أدناه و�صف ًا موجز ًا ي�صنف التقنيات املختارة من �أدنى خماطرة ن�سبية �إلى �أعلى خماطر ن�سبية .وي�شار للجدول املذكور حتديدا على �أنه تقييم
للمقارنة الن�سبية.
اجلدول  2-1ملخ�ص املخاطر املقارنة
(

)
1
1
1
1.3

2
3
5
7

1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

1
17
6
19
21
22
23

2.5
2.5
2.7
2.8

10
11
12
14

2.95
3
3
3.15
3.3
3.5

13
4
18
8
20
9

3.8
4.3

16
15

يو�ضح ال�شكل �أدناه بنود التقنيات م�صنفة ح�سب خماطرها الفنية املحددة كما هو مو�ضح �أعاله ،هذا علم ًا �أن حجم الفقاعة ميثل الطاقة الإنتاجية للم�صنع.
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ال�شكل  4-1مقارنة املخاطر الفنية املحددة امل�صاحبة للتقنيات
 1 11 -1تداخل أعمال األطراف األخرى مع المشروع

�سوف يت�ضمن م�شروع �صدارة عدد ًا من التداخالت مع �أعمال �أطراف �أخرى ثالثة داخل وخارج املوقع خالل املرحلة الت�شغيلية للم�شروع .و�سيتم دمج هذه
التداخالت ب�شكل متكامل يف ت�صميم وتنفيذ امل�شروع ،و�سيكون عملها يف امل�شروع ح�سا�س ًا بالن�سبة لعمليات الت�شغيل والربحية ب�شكل عام .وتت�ضمن هذه
التداخالت الأعمال التالية:
توريد اللقيم
تعهدات ال�شراء امل�ستقبلي للمنتجات
وحدات الت�صنيع لدى الطرف الثالث
املرافق اخلدمية
اخلدمات اللوج�ستية وت�صدير املنتج
1 11 -11 -1توريد اللقيم
يقع موقع �صدارة على مقربة من املوردين املحليني ملواد اللقيم الرئي�سية .وعالوة على ذلك� ،سيتمتع امل�صنع بحرية الو�صول �إلى البنية التحتية املحلية
القائمة ،مما ي�سهل عملية توريد اللقيم واخلدمات اللوج�ستية الالزمة لتوريد املنتجات .و�سيتم توريد كافة احتياجات �صدارة من اللقيم �إلى املجمع عرب خط
�أنابيب خا�ص �أو نقلها بوا�سطة ال�شاحنات.
و�سوف ت�ستخدم �صدارة يف مركز موقع امل�شروع ،ك�سارتها ذات التغذية املختلطة مبعدل تغذية حمدد وقدرة  85مليون قدم مكعب قيا�سي يف اليوم ،من
الإيثان و  53000برميل/يوم من النفتا .و�ستزود �أرامكو ال�سعودية امل�شروع باحتياجاته من الإيثان عرب �شبكة �أنابيب الإيثان احلالية يف اجلبيل وذلك من
خم�ص�صاتها من وزارة البرتول والرثوة املعدنية يف اململكة العربية ال�سعودية .و�سوف يباع الإيثان على �أ�سا�س ال�سعر املحلي يف اململكة العربية ال�سعودية.
�سوف تقوم �أرامكو ال�سعودية بتوريد وت�سليم النفتا عرب خط �أنابيب �إلى �صدارة .و�سيتم توريد لقيم النفتا الكيماوية ( )CFNمن �شركة م�صفاة �شل �أرامكو
ال�سعودية (�سا�سريف) والطاقة االنتاجية الكاملة من النفتا من امل�صايف الأخرى التابعة لأرامكو ال�سعودية يف (ر�أ�س تنورة ،رابغ �أو ينبع) �إلى املوقع .و�سيتم
توريد النفتا على �أ�سا�س ال�سعر ال�سائد يف الأ�سواق العاملية.
و�سيتم تزويد م�شروع �صدارة بكمية �سبعني مليون قدم مكعب قيا�سي يف اليوم من غاز املبيعات من �أرامكو ال�سعودية عرب �شبكة الغاز الرئي�سية التابعة لأرامكو
ومن خم�ص�صات �أرامكو من وزارة البرتول والرثوة املعدنية� .أما غاز املبيعات املورد �إلى جممع امل�شروع ف�سيتم توريده عرب �شبكة �أنابيب اجلبيل .و�سيباع غاز
املبيعات على �أ�سا�س ال�سعر املحلي يف اململكة العربية ال�سعودية.
و�ستوفر �أرامكو ال�سعودية �إمدادات البنزين والتولوين مل�ساندة �إنتاج �صدارة من البنزين والتلوين .و�سوف ي�ستخدم البنزين والتولوين بعد ذلك يف �إنتاج املواد
العطرية الو�سيطة واملنتجات النهائية يف �أ�سفل التيار داخل املجمع .و�سيتم توريد البنزين عرب خط �أنابيب ميتد من من جممع م�صفاة تكرير �ساتورب �إلى
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جممع �صدارة ،يف حني �سيتم تزويد امل�شروع بالتولوين عرب توريده بوا�سطة ال�شاحنات من م�صفاة ر�أ�س تنورة التابعة لأرامكو ال�سعودية .و�سيتم ت�سعري مادتي
اللقيم على �أ�سا�س �سعر ال�سوق.
و�سوف ي�ستخدم امل�شروع امليثانول كلقيم لإنتاج الفورمالني .وتخطط �صدارة للح�صول على امليثانول من م�صنع قائم يعمل حاليا يف منطقة اجلبيل من خالل
تخ�صي�ص الكمية ال�ضرورية التي حتتاجها �صدارة من خم�ص�ص لقيم الغاز .كما تخطط �صدارة ملد خط �أنابيب من نقطة التوريد عند حدود وحدات امل�صنع
�إلى موقع �صدارة.
بالن�سبة ملادة كلوريد ال�صوديوم ،ف�إن لدى �صدارة عقد �إيجار متجدد ال�ستخراج امللح من منطقة ال�سبخة (�سبخة ملحية وا�سعة) يف اململكة العربية ال�سعودية.
و�سيقوم مقدمو خدمات كلوريد ال�صوديوم املحليون با�ستخراج امللح ومن ثم �شحن امللح امل�ستخرج بوا�سطة ال�شاحنات �إلى موقع �صدارة لتلبية احتياجاتها
لإنتاج الكلور الالزم ملعاجلة الكيماويات  1و  .2و�سوف تقوم �صدارة ببناء مرافق لتنقية واح�ضار ومعاجلة املياه املاحلة �ضمن وحدات املوقع لتلبية االحتياجات
الداخلية من املحلول امللحي اجليد النوعية.
وبالإ�ضافة �إلى مواد اللقيم الرئي�سية هذه� ،سوف يحتاج املجمع �أي�ضا ملواد لقيم �إ�ضافية مثل:




�أولفينات �ألفا (� :)Alpha Olefinsسوف ينتج م�شروع �صدارة �سلعا ت�سويقية من �أ�صناف منتجات البويل اثيلني اخلطي املنخف�ض الكثافة
( .)LLDPEو�سوف يحتاج �إنتاج هذه الأ�صناف �إلى لقيم �أولفينات �ألفا مثل (  )comonomersو�أوكتني 1-وهيك�سني ،1-وبيوتني.1 -
 حم�ض الكربيتيك� :سوف يحتاج م�شروع �صدارة �إلى كميات �صغرية من حم�ض الكربيتيك لعمليات امل�صنع املختلفة .ومن املتوقع توريد هذه
الكميات بوا�سطة ال�شاحنات من املنتجني املحليني وبالأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق املحلية.
 ال�صودا الكاوية� :سوف يحتاج امل�شروع �إلى كميات �صغرية من ال�صودا الكاوية ،والتي كما هو احلال بالن�سبة حلم�ض الكربيتيك ،من املتوقع
توريدها عن طريق ال�شاحنات من املنتجني املحليني وبالأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق املحلية.

1 11 -11 -1تعهدات الشراء المستقبلي للمنتجات
ومن املتوقع ا�ستهالك عدد من املنتجات داخل اجلبيل .فعلى �سبيل املثال� ،سيتم �إر�سال االثيلني والربوبيلني الزائد من امل�شروع �إلى �شبكات خطوط �أنابيب
الإثيلني والربوبيلني .و�سوف يكون ارتباط الربوبيلني مب�شروع م�شرتك قيد التنفيذ لإنتاج البيوتانول ،و�سيتم احل�صول على لقيم الربوبيلني من �شركاء امل�شروع
امل�شرتك الثالثة ،وهم �شركة كيان ال�سعودية و�صدارة و�شركة حام�ض الأكريليك العربية ال�سعودية املحدودة (.)SAAC
بالن�سبة لإمدادات ك�سارة ( ، )C sيقرت�ض النموذج املايل للحالة الأ�سا�سية �أن يتم التك�سري امل�شرتك لـ (  . )Cغري �أن �صدارة تعتزم �إبرام عقد توريد طويل
الأجل مع طرف ثالث لل�شراء امل�ستقبلي لتحقيق القيمة الكيميائية ل�صدارة من (  )Cوحتقيق القيمة املتوخاة من عن�صر البيوتيدين ومكونات (  )Cالأخرى
يف اململكة.
4

4

4

4

�أما بالن�سبة لأك�سيد الإثيلني ( ،)EOفقد دخلت �صدارة يف مفاو�ضات مع عدد من ال�شركات لبناء مرفق( )alkoxylationبالقرب من موقع جممع �صدارة يف
اجلبيل ،حيث �سي�ستخدم هذا املرفق منتج �أك�سيد الإثيلني ( .)EOعلما ب�أن هذه املبيعات لي�ست م�شمولة يف التوقع الأ�سا�سي للنموذج املايل.
1 11 -11 -1وحدات التصنيع التابعة للغير
�سوف يقوم م�شروع �صدارة بتنفيذ وحدات معاجلة تابعة لأطراف �أخرى حيث �سيتم بناء هذه الوحدات وت�شغيلها من خالل ال�شراكات� ،أو �سيتم متلكها
وت�شغيلها من قبل مطورين �أطراف �أخرى فقط ،لإنتاج مواد اللقيم لتلبية احتياجات �صدارة من اللقيم الالزم لعمليات الت�صنيع .و�ستت�ألف وحدات الت�صنيع
التابعة للغري مما يلي:
  م�صانع داخل املوقع:
 −وحدة ت�صنيع بريوك�سيد الهيدروجني.
 −وحدة ت�صنيع الهيدروجني و�أول �أك�سيد الكربون (.)HYCO
 −وحدة ت�صنيع الأمونيا.
  م�صنع واحد خارج املوقع:
 −م�صنع بيوتانول.
�سوف ي�ستخدم م�شروع �صدارة لقيم بريوك�سيد الهيدروجني ،جنبا �إلى جنب مع الربوبيلني من الك�سارة اللقيم املختلط ،لإنتاج �أك�سيد الربوبيلني (.)PO
و�سوف ت�ؤ�س�س كل من �شركة �سولفاي و�صدارة م�شروع ًا م�شرتك ًا لبناء م�صنع لإنتاج بريوك�سيد الهيدروجني �ضمن حدود وحدات جممع �صدارة بالقرب من
م�صنع �إنتاج �أك�سيد الربوبيلني (.)PO
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و�سوف تقوم �شركة ليندي ( )Lindeببناء وامتالك وت�شغل م�صانع خا�صة بها لإنتاج الهيدروجني و�أول �أك�سيد الكربون ( )HYCOوالأمونيا �ضمن حدود
وحدات جممع �صدارة .و�ستقوم �صدارة بتوريد املواد اخلام الالزمة ،وهي حتديدا غاز املبيعات يف �إطار خم�ص�صها من الغاز من وزارة البرتول والرثوة
املعدنية ،ف�ضال عن توريد املرافق اخلدمية واخلدمات املطلوبة.
كما �ستقوم �صدارة يف م�شروع م�شرتك مع �شركة كيان ال�سعودية و�شركة حام�ض االكريليك ال�سعودية املحدودة ( )SAACببناء والتملك امل�شرتك مل�صنع
النتاج مادة بيوتانول بطاقة  330.000طن �سنويا يف جممع �شركة االكريليك العربية ال�سعودية املحدودة ( )SAACيف اجلبيل على مقربة من موقع �صدارة.
و�سوف ي�شارك كل �شريك على قدم امل�ساواة مب�ساهمات ر�أ�س مالية مت�ساوية لبناء امل�صنع ،و�سيكون له احلق يف �شراء ثلث انتاج امل�صنع من مادة البيوتانول.
1 11 -11 -1المرافق الخدمية
�سوف يتطلب امل�شروع عددا من املرافق اخلدمية من م�صادر طرف ثالث خمتلفة لعمليات امل�صنع على النحو املبني يف ال�شكل �أدناه.
و�ستقوم �شركة الكهرباء ال�سعودية بتزويد امل�شروع بالطاقة الكهربائية التي يحتاجها.
كما �ستقوم �شركة مرافق (التي ميلكها �أربعة من امل�ساهمني الرئي�سيني هم :الهيئة امللكية للجبيل وينبع� ،أرامكو ال�سعودية ،ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الأ�سا�سية ،و�صندوق اال�ستثمارات العامة) بتوفري املياه بالفئات الثالث التالية ،ح�سب احلاجة :مياه ال�شرب ،ومياه البحر ،واملياه ال�صناعية .و�ستوفر مرافق
مياه البحر لقيم لوحدة حتلية مياه البحر بطريقة التنا�ضح العك�سي ( )SWROالتي تخطط مرافق لبنائها وامتالكها وت�شغيلها يف موقع �صدارة لتوريد املياه
ال�صناعية .كما �ستورد مرافق مياه ال�شرب واملياه ال�صناعية .و�سيتم توريد النيرتوجني والأك�سجني ملجمع �صدارة ،وبعد مرحلة املناق�صة ،فقد مت اختيار
�شركة الغاز والت�صنيع الأهلية كمورد خمتار .ومتتلك �شركة الغاز والت�صنيع الأهلية �ستة م�صانع قائمة عاملة يف جممع املدينة ال�صناعية الأولى باجلبيل،
و�ستقوم بتعزيز هذه القدرات بوحدة �إ�ضافية لف�صل الهواء (.)ASU
و�ستكون هناك حاجة ملادة الكل�س ملعاجلة غاز املداخن ،بالإ�ضافة �إلى احلاجة لال�ستعانة بطرف ثالث ملعاجلة النفايات ال�صلبة من املوقع .و�سيتعاقد امل�شروع
يف الوقت املنا�سب مع املوردين املطلوبني لت�أمني هذه االحتياجات.

ال�شكل  5-1تداخل توريد املرافق اخلدمية مع �أطراف ثالثة
1 11 -11 -1الخدمات اللوجستية وتصدير المنتج
�سوف يقوم امل�شروع ب�إنتاج  2.8مليون طن من املنتجات �سنويا .منها  1.5مليون طن من الإنتاج ال�سنوي على هيئة مواد �سائلة ،و 1.3مليون طن على هيئة
مواد �صلبة .وت�شري �شركة نك�سانت ب�أن كميات كبرية من منتجات امل�شروع �ستذهب للت�صدير.
وعند بداية ت�شغيل امل�شروع� ،سوف تخ�ص�ص ن�سبة  ٪13من منتجات امل�شروع خلدمة العمالء املحليني ،حيث �سيتم توريد ن�سبة  %2.5من املنتجات عرب خط
�أنابيب ونقل الباقي بوا�سطة ال�شاحنات للعمالء املحليني يف اململكة العربية ال�سعودية.
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كما �سيتم توريد ن�سبة  %87من املنتجات �إلى �أ�سواق ت�صدير �أو�سع .ولت�سهيل هذه العملية يجري التخطيط لإقامة خط �سكة حديدية لربط موقع �صدارة
باملوانئ ذات ال�صلة .ويتطلب هذا الربط �ضرورة مد خط �سكة حديدية جديد حيث يجري حاليا التفاو�ض على �إبرام اتفاقيات مع امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط
احلديدية ال�سعودية لتنفيذ ذلك .مل يتم بعد حتديد توقيت ت�شغيل و�صلة اخلط احلديدي ،ولكنه لي�س من املرجح ان يدخل اخلدمة يف وقت بدء الت�شغيل
التجاري ل�صدارة .وبالتايل� ،سيتم ا�ستخدام ال�شاحنات لتكون مبثابة و�سيلة الإمداد الأ�سا�سية ،رغم �أن هذا اال�ستخدام يعد مرغوب ًا به ب�شكل �أقل من
ا�ستخدام اخلط احلديدي.
�سيكون ميناء امللك فهد ال�صناعي احلايل مبثابة منفذ لت�صدير املنتجات ال�سائلة با�ستخدام �سفن �شحن املنتجات ال�سائلة ،وقد خ�ص�صت الهيئة امللكية
ار�ض ًا ل�صدارة يف ميناء امللك فهد ال�صناعي من �أجل خزن املنتجات ال�سائلة ،ومن �أجل هذا التخزين والعمليات املتعلقة باملنتجات ال�سائلة ،ف�سيتم امتالك
املرافق يف امليناء وت�شغيلها من قبل �شركة عمليات امليناء ،وهي �شركة م�شروع م�شرتك جديدة ،و�شركة اجلبيل للخزن الكيماوي واخلدمات ( .)JCSSCوقد
وقعت �صدارة مذكرة تفاهم ،واتفاقية م�ؤقتة ل�صهاريج التخزين واخلدمات ( )ITSSAمع �شركة اجلبيل للخزن الكيماوي واخلدمات ( ،)JCSSCوجاري
التفاو�ض ب�ش�أن الوثائق النهائية.
�سيتم تعبئة املنتجات ال�صلبة يف �أكيا�س ،وو�ضعها يف قواعد ،وقولبتها يف باالت ،وو�ضعها يف حاويات �أو يف �أكيا�س �أو ب�شكل �سائب .جميع املواد ال�صلبة ،جنبا
�إلى جنب مع املنتجات ال�سائلة يف براميل� ،أو حاويات �آيزو ( .)ISOو�سوف يتم ت�صديرها ب�شكل رئي�سي با�ستخدام ميناء اجلبيل التجاري.
 1 11 -1خطة تنفيذ المشروع

�ستكون �صدارة �أكرب م�شروع برتوكيماويات ع�ضوية ينفذ حتى الآن مت�ضمنا  27وحدة ت�صنيع �سيتم ت�صميمها و�شرا�ؤها وت�شييدها الحقا .ونظرا للحجم الكبري
للم�شروع فمن املتوقع حاليا �أن يتم تنفيذه من خالل  49عقدا منف�صال لأعمال الهند�سة وال�شراء والبناء ( )EPCحيث ترى �شركة نك�سانت ب�أنه م�شروع
غري م�سبوق يف جمال البرتوكيماويات .وتتقدم الآن عملية اختيار املقاول ب�شكل حثيث واملتوقع اكتمال تر�سية م�شاريع �أعمال الهند�سة وال�شراء والبناء خالل
العام 2013م.
ومن اجلدير بالذكر �أن عملية الت�صميم الهند�سي ال�شامل ( )FEEDملجمع �صدارة كانت قد بد�أت يف عام  2009وانتهت يف نهاية عام  2011للمجمع ب�أكمله
وبتكلفة  1.41مليار دوالر �أمريكي.
ونظرا لكرب حجم امل�شروع ،ف�إن ن�شاط الت�صميم الهند�سي ال�شامل للم�شروع فقد مت تنفيذه من جانب �أربعة من كبار مقاويل الأعمال الهند�سية وتتولى
داو ،وهي مانح تراخي�ص التقنية ملادة البويل �إثيلني املنخف�ض الكثافة ،والبويل �إثيلني اخلطي املنخف�ض الكثافة واملطاط ال�صناعي تنفيذ �أعمال الت�صميم
الهند�سي ال�شامل لتلك الوحدات .وفيما يلي �إي�ضاح مل�س�ؤوليات كل مقاول من مقاويل الأعمال الهند�سية:
KBR FEED PMC /

1

2

/

3

ال�شكل  6-1م�س�ؤوليات عقد الت�صميم الهند�سي ال�شامل للم�شروع
�سوف ي�ستخدم امل�شروع مزيجا من الأنواع التالية من عقود الهند�سة وال�شراء والإن�شاء وحتديد ًا:


 عقد ت�سليم مفتاح باملقطوعية (".)"LSTK
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  عقد خدمات �إدارة �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء (" )"EPCmالقابلة للتعوي�ض بالإ�ضافة �إلى عقد ال�شراء والبناء باملقطوعية (".)"LSPB
ويو�ضح ال�شكل التايل ملخ�صا لعقود الهند�سة وال�شراء والإن�شاء ونوع عقد الهند�سة وال�شراء والإن�شاء املرتبط بها ،واملت�صور لتنفيذ امل�شروع .وجرى حتى
الآن النظر يف  49حزمة تعاقدية لأعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء منها  19حزمة تعاقدية لنطاق الأعمال املرتبط باملجمع الرئي�سي ،والباقي احلزمات
التعاقدية لأعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء خم�ص�صة للمرافق اخلدمية والطاقة والبنية التحتية وتطوير املوقع واخلدمات اللوج�ستية وغريها من �أ�صول
امل�شروع امل�شرتكة.
وقد طبقت �صدارة منهجية ر�سمية الختيار املقاولني ،مع الأخذ يف االعتبار عوامل مثل التعرف على التقنية ،والتكيف مع اخلربة يف املنطقة ،والقدرة و�أ�سا�س
التعاقد .وتت�ألف املنهجية التي يعتمدها م�شروع �صدارة من عدة مراحل لفرز املقاولني من �ش�أنها �أن توزع يف نهاية املطاف العمل على مقدمي العرو�ض
امل�ؤهلني.
وبناء على اخلطة احلالية لإ�صدار وتر�سية حزم الهند�سة وال�شراء والإن�شاء ( ،)EPCف�ستمنح غالبية هذه احلزم بحلول نهاية عام  .2012ومن املتوقع �أن
يتم يف هذه الآونة حتديد �أكرث من  96يف املائة من قيمة حزم الهند�سة وال�شراء والإن�شاء .وقد راجعت نيك�سانت عقود �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء
ت�شكل  %86من القيمة املتوقعة لتلك العقود.
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 حزم الهند�سة وال�شراء والإن�شاء مع �صدارة7-1 ال�شكل
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 1 11 -1الجدول الزمني للمشروع

يو�ضح ال�شكل �أدناه اجلدول الزمني للم�شروع ،مع تو�ضيح للخطوات الأ�سا�سية ملختلف مراحل تنفيذ امل�شروع .وقد و�ضعت �أن�شطة امل�شروع يف فئتني رئي�سيتني،
هما مرحلة ما قبل التنفيذ ومرحلة التنفيذ.
(الو�ضع كما هو يف نوفمرب )2012
ال�شكل  8-1اجلدول الزمني للم�شروع
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الحظت �شركة نك�سانت الأمور التالية فيما يتعلق باجلدول الزمني للم�شروع:
  عقب قرارات جمل�س �إدارة �صدارة بتاريخ  25يوليو 2011م.
  اكتملت مرحلة الت�صميم الهند�سي ال�شامل للم�شروع يف دي�سمرب 2011م مت ت�أ�سي�س �صدارة يف تاريخ  28نوفمرب 2011م.
جتري عملية تقدمي العطاءات لعقد الهند�سة وال�شراء والإن�شاء ب�شكل مت�سارع حيث و�صلت �إلى مرحلة متقدمة ،حيث مت �إ�صدار مئة يف املائة من �إجمايل
العقود الـ  49وتر�سية  31يف املئة منها وا�ستالمها من قبل نيك�سانت .وقد �أو�ضحت نيك�سانت �أن هذه العقود ال 31التي متت تر�سيتها ت�شكل  %87.9من التكلفة
املقدرة لأعمال الهند�سة وال�شراء والبناء ،معدلة بقيمة العقود التي متت تر�سيتها .وبناء على خطة تر�سية باقي �أعمال الهند�سة وال�شراء والبناء اخلا�صة
بامل�شروع ،ف�إن نحو  %96من تكاليف عقود هذه الأعمال �سيتم تغطيتها بعقد موقع بنهاية عام 2012م.
ت�شري عملية تطوير الأر�ض �إلى �أن�شطة مثل جتهيز املوقع .و�سوف ي�ستند العمل املطلوب لتطوير الأر�ض �إلى امل�سح الفني اجلغرايف ،وح�سبما متت جدولته،
ف�ستكتمل عملية تطوير الأر�ض بنهاية عام 2012م.
ت�شري عملية �شراء املعدات التي حتتاج لفرتة �شراء طويلة �إلى الإ�صدار املبكر لأوامر �شراء لبنود املعدات مثل �ضاغطات الهواء واملفاعالت .وقد �شرعت
اجلهات الراعية يف تنفيذ هذا العمل قبل البدء بعملية عقد الهند�سة وال�شراء والإن�شاء ( )EPCمن �أجل اخت�صار اجلدول الزمني العام للم�شروع .وقد مت
طلب كافة بنود املعدات التي مت حتديد �أنها حتتاج لفرتة طلب طويلة ح�سبما مت االتفاق عليه كي يت�سنى حتقيق اجلدول الزمني للم�شروع.
متتد املرحلة الإجمالية لعقد الهند�سة وال�شراء والإن�شاء ملدة خم�س �سنوات ويخطط بدء الت�شغيل التجاري الكامل للم�شروع يف يونيو 2016م .ويعك�س هذا
الإطار الزمني املو�سع ،مقارنة مع امل�شاريع الأخرى التي مت تنفيذها ،النطاق الوا�سع ومدى التعقيد الذي ميثله هذا امل�شروع "العمالق".
ثمة حاجة لقدر كبري من ر�أ�س املال لتمويل امل�شروع حتى نهاية الربع الرابع من عام 2012م.
من املتوقع الو�صول �إلى الت�شغيل الكامل ملجمع امل�شروع يف �شهر يونيو 2016م الذي ي�صادف االنتهاء من تد�شني وت�شغيل كافة وحدات امل�شروع .وهناك فرتة
تالية تقدر ب�سنة واحدة ملراقبة حتقيق اال�ستقرار يف كافة العمليات قبل تاريخ البدء الأويل امل�ستهدف الختبار موثوقية الدائنني ( )CRTيف الربع الثاين من
عام 2017م .ومبجرد اجتياز اختبار موثوقية الدائنني بنجاح ،والوفاء بال�شروط املحددة الأخرى� ،سوف يكون امل�شروع قد حقق االكتمال املجدول للعمل.
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وتنوه �شركة نك�سانت �أن اجلداول واملراحل املذكورة �سوف تعتمد على اكتمال الأعمال امليكانيكية (املع ّرف على �أنه موعد االنتهاء من تركيب كافة املرافق
واكتمالها) يف كل عقد من عقود �أعمال الهند�سة وال�شراء والبناء والأن�شطة املخطط بعد بدء الت�شغيل التجاري الكامل.
كما تفيد نك�سانت �إمكانية متديد جدول التنفيذ الزمني �أو ت�أخريه نظرا لعدد عقود الهند�سة وال�شراء والإن�شاء املنف�صلة ونواحي التداخل بينها.
وت�شمل عوامل النجاح الرئي�سية لت�سليم امل�شروع يف الوقت املحدد:





 الإدارة الفعالة للم�شروع.
 اختيار املقاولني ذوي اخلربة واملوارد اجليدة لعقود الهند�سة وال�شراء والإن�شاء.
 القدرة على متويل امل�شروع حتى الإقفال املايل.
 اال�ستمرارية من مرحلة عقد الهند�سة وال�شراء والإن�شاء حتى تد�شني/ت�شغيل امل�شروع.

 1 11 -1تكلفة المشروع

يت�ضمن اجلدول الوارد �أدناه ملخ�صا لتقدير التكلفة احلالية للم�شروع كما �أفادت به اجلهات الراعية وكما هو مو�ضح يف النموذج املايل .2وتقدر تكلفة امل�شروع
(با�ستثناء تكاليف التمويل) بحوايل  17،0مليار دوالر �أمريكي .وتالحظ �شركة نك�سانت �أن هذا التقدير ي�شمل الزيادة يف التكاليف وتكاليف احل�صول على
تراخي�ص عمليات التقنية من داو.
الحظت �شركة نك�سانت ما يلي:





 �أن تكلفة ر�سوم الرتخي�ص تت�ضمن تقديرا لر�سوم تقنيات داو.
 التكلفة الر�أ�س مالية للبيوتانول غري م�شمولة كجزء من امل�صنع ولكنها م�شمولة كتكلفة ا�ستثمار ( 124مليون دوالر ل�صدارة).
 ثمة حاجة لنحو  3.9مليار دوالر لتمويل امل�شروع منذ بدايته وحتى نهاية عام 2012م.
 يخطط امل�شروع لال�ستفادة من الدخل املتولد قبل تاريخ االكتمال املايل كم�صدر لتمويل حقوق امللكية.

 1 1 1 -1العمليات والصيانة

1 11 -1 1 -1التوظيف واالستقطاب
�أفادت اجلهات الراعية ب�أن هيكل العمالة الذي �سيعمل يف عمليات الت�صنيع لدى �صدارة �سي�ضم  2135موظفا دائما .هذا بالإ�ضافة �إلى حوايل  1000مقاول
�سيعملون يف املوقع لتقدمي خدمات ال�صيانة .وترى �شركة نك�سانت �أن م�ستوى التوظيف املقرتح هو م�ستوى منا�سب ملجمع بهذا احلجم.
وفيما يلي قواعد التوظيف واال�ستقطاب ح�سبما �أفادت به اجلهات الراعية:
  تعيني موظفي الت�صنيع عرب مراحل امل�شروع بناء على ت�سل�سل مراحل بدء ت�شغيل امل�صنع.
  �ضمان توظيف مزيج من امل�ستويات العمرية املختلفة لتح�سني اال�ستقرار طويل املدى/التحكم يف ت�سرب املوظفني خارج امل�شروع.
  تعزيز التنوع الثقايف.
  التخطيط مل�ستوى عال من ال�سعودة.
  توظيف موظفني من ذوي اخلربة بطريقة التعاقد املبا�شر من �أ�سواق متعددة اجلن�سيات.
  و�ضع ا�سرتاتيجيات لال�ستعانة مب�صادر خارجية لتعزيز ال�شراكة مع املجتمع.
  توظيف م�ستوى خربة بن�سبة  ٪40على املدى الق�صري.
  حت�سني حمفظة اخلدمات الفنية للم�شروع امل�شرتك عرب:
� −أرامكو ال�سعودية للخدمات الهند�سية .مانحي الرتاخي�ص من جانب داو ومراكز التقنية.
 −مانحي الرتاخي�ص من �أطراف �أخرى .ال�شركات الهند�سية اخلارجية .اجلامعات وامل�ؤ�س�سات املحلية.
1 11 -1 1 -1التدريب
لدى �صدارة خطة طموحة لل�سعودة ،ومن هذا املنطلق �أعدت ال�شركة برناجما تدريبي ًا �شام ًال مو�سعا للقوى العاملة لديها ا�ستعدادا للنهو�ض بعمليات املرافق.
وكما ميكن مالحظته ،هناك برامج تدريبية منف�صلة �أعدت للعمالة ال�صناعية واملهنية ،رغم �أن كال الربناجمني يت�ضمنان تدريبا على ر�أ�س العمل/تدريبا
داخليا ممتد الأجل للعمالة .وقد بد�أت ال�شركة بتنفيذ الربناجمني فعال وب�أطر زمنية مماثلة.
وتالحظ نك�سانت �أن اجلهات الراعية �ستكون يف و�ضع مميز بو�صولها �إلى عدد كبري جدا من املرافق ال�صناعية يف كل من اململكة وعلى م�ستوى العامل لتقدمي
التدريب على ر�أ�س العمل ( )"On Job Training)("OJTملوظفي �صدارة.
 2النموذج املايل ل�صدارة2013/01/31
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وعلى العموم ،تو�صلت نك�سانت من خالل �إطالعها على اخلطة التدريبية ل�صدارة� ،إلى �أن اجلهات الراعية تدرك حقيقة اعتماد امل�شروع وحاجته �إلى برنامج
تدريبي �شامل ،وهي بالتايل و�ضعت ا�سرتاتيجية تعك�س هذه احلاجة.

ال�شكل  9-1برنامج تدريب �صدارة
1 11 -1 1 -1فلسفة الموثوقية والتوفر والصيانة
ين�صب هدف �صدارة على �إر�ساء معايري جديدة لل�صناعة فيما يتعلق بجوانب املوثوقية والتوفر وال�صيانة ( )RAMوالت�أكد من �أن املن�ش�أة ال�صناعية
�ستكون قادرة على " تلبية متطلبات الإنتاج والأهداف املالية ،ومن هنا ف�إنه يجب �إما منع وقوع �أي اخفاقات �أو التنبوء بوقوع اخفاقات وبالتايل مواجهة ذلك
بالتخطيط والتنفيذ الفعال لأعمال ال�صيانة".
تالحظ نك�سانت �أنه ومن خالل حتديد امل�شاكل املحتملة يف وقت مبكر من مراحل تطوير امل�شروع �ستكون �صدارة قادرة �إما على منع وقوعها �أو و�ضع احللول
املنا�سبة لها عند احلاجة.
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 1 1 1 -1مراجعة العقود

�سوف تربم اجلهات الراعية عددا من العقود مع �أطراف �أخرى ،وهذه العقود حتديد ًا:
  االتفاقيات الأولية للم�شروع :
 −عقد الهند�سة وال�شراء والإن�شاء (وال�ضمانات).
 −عقود التوريد وال�شراء امل�ستقبلي للمنتجات (وااللتزامات).
  االتفاقيات الثانوية للم�شروع
 −اتفاقيات الرتخي�ص ،توريد املحفزات ،واتفاقية اخلدمة الفنية (وال�ضمانات).
 −اتفاقات املرافق اخلدمية .
 −اتفاقيات البنية التحتية الأخرى.
 −اتفاقيات الإمدادات اللوج�ستية واخلدمات.
وقد قامت نك�سانت مبراجعة املعلومات ال�شاملة املتاحة حول العقود حتى تاريخ  8نوفمرب 2012م .وقد �أحرز امل�شروع تقدم ًا كبري ًا يف ت�أمني الإطار العقدي
املطلوب للم�شروع .وبطبيعة احلال ،يوا�صل امل�شروع والعقود املرتبطة به �إحراز التقدم يف الأعمال وتوا�صل الأعمال تطورها يف هذا املجال.
وباتباع �صدارة ال�سرتاتيجية تعاقد خمتلفة التوجهات ،فقد �أدى ذلك �إلى �إبرام �أنواع خمتلفة من عقود الهند�سة وال�شراء والإن�شاء التي �سيتم تنفيذها
ل�صالح امل�شروع .ويت�ألف امل�شروع من اتفاقيات ترخي�ص قائمة مع طرف ثالث لبنود التقنية ،بينما مت توقيع تراخي�ص التقنية من داو يف دي�سمرب 2011م.
وقامت �شركة نك�سانت مبراجعة تراخي�ص التقنية من داو والأطراف الثالثة ،وترى �أن تلك الرتاخي�ص هي ذات منوذج املعتاد وتوفر �شروطا منا�سبة من حيث
التعوي�ضات املقدرة م�سبق ًا ،وخطط التدريب ،واملعدات االمتالكية ،وتوريد املحفزات ،واحلقوق يف التح�سينات ،وال�ضروريات الأخرى ذات ال�صلة.
وقد مت االنتهاء من �إبرام جميع اتفاقيات اللقيم ،كما مت االنتهاء من �إبرام عدد من االتفاقيات الأخرى ،مثل اتفاقيات ال�شراء امل�ستقبلي للمنتجات واملرافق
اخلدمية ،وهناك اتفاقيات �أخرى قيد التطوير ،رغم �أن نك�سانت الحظت �أن �صدارة قد ح�صلت فعال على خطابات نية ومذكرات تفاهم لعدد من هذه
االتفاقيات .كما تالحظ نك�سانت وجود عدد كبري من نواحي التداخالت مع �أعمال الأطراف الثالثة ،والتي ميكن �أن ت�شكل جماالت خطر حمتمل على امل�شروع.
ومع ذلك ،ال تعترب نك�سانت �أن و�ضعية اتفاقيات امل�شاريع هي و�ضعية غري اعتيادية مل�شروع مير يف مراحله التطويرية ،وال نت�سب نك�سانت حتمل خماطر
�إ�ضافية معينة يف الت�أخري �أو جتاوز التكاليف نظرا لو�ضع اتفاقيات امل�شروع.
 1 1 1 -1النموذج المالي

يف النموذج املايل للم�شروع ينق�سم م�شروع �صدارة �إلى  59جزء ًا "وحدة" ،كل جزء منها له �أر�صدته احلجمية ومعدل ت�شغيل وافرتا�ضات لتكاليف الت�شغيل
خا�صة به.
وقد راجعت نك�سانت العنا�صر الفنية الرئي�سية الواردة يف النموذج املايل ،مبا فيها:
  النفقات الر�أ�س مالية للم�شروع.
  �أ�سعار ت�صميم امل�شروع والطاقات االنتاجية املتوازنة وكميات الإنتاج.
  الأر�صدة الكلية ملواد امل�شروع.
  جداول ال�صيانة املتكاملة.
  التكاليف الت�شغيلية للم�شروع.
كما مت �إدراج عدد من �سيناريوهات حتليل احل�سا�سية يف النموذج املايل لتعك�س نواحي احل�سا�سية الفنية املرتبطة بامل�شروع .وت�ستند هذه العنا�صر �إلى حتليل
نك�سانت الفني للحوادث التي قد ت�ؤثر �سلبا على امل�شروع والتي تنطوي على احتمال وقوع تلك الأحداث بن�سب متو�سطة/منخف�ضة.
تغطي نواحي احل�سا�سية بع�ض اجلوانب مبا فيها:







 االنخفا�ض يف �إمدادات الإيثان على املدى الق�صري.
 االنخفا�ض يف �إمدادات الإيثان على املدى الطويل.
 انخفا�ض تطور معدل الت�شغيل يف مرحلة بدء الت�شغيل �أو انخفا�ض القدرة الإنتاجية للوحدات مع تقييم مرتفع للمخاطر الن�سبية .
 زيادة الإنفاق الر�أ�س مايل.
 متديد اجلدول الزمني.
 ح�صول انخفا�ض يف معدالت الت�شغيل.
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كما تدرك �شركة نك�سانت ب�أن الدائنني �سريغبون يف تطبيق عوامل احل�سا�سية التجارية ا�ستنادا �إلى حوادث معينة رمبا يكون احتمال وقوعها �ضعيف جدا
وذلك من �أجل اختبار النموذج املايل يف ظل �ضغوط معينة.
 1 1 1 -1اختبار موثوقية الدائنين

من املعتاد من �أجل االكتمال املايل مل�شروع ما �أن يعتمد امل�شروع على عدد من املتطلبات املو�ضحة يف وثيقة ال�شروط املالية واملكتملة ب�صورتها النهائية يف وثائق
امل�شروع .ومن منظور فني بحت ،ف�إن ال�شرط االعتيادي امل�سبق الكتمال م�شروع مايل ال بد و�أن مير عرب جمموعة قيا�سية من اختبارات موثوقية الدائنني على
املديني الق�صري والطويل "("  )" CRTوذلك لتدل على قدرة املجمع ،بعد البناء ،يف العمل ب�شكل موثوق وم�ستمر ح�سب ت�صميمه.
الغر�ض الرئي�سي من اختبار موثوقية الدائنني هو للت�أكيد نيابة عن الدائنني على �أن امل�شروع قادر على "العمل املوثوق ب�شكل م�ستمر" ،وهو ما يعني بو�ضوح �أنه
يجب التوقع ب�شكل معقول ب�أن امل�شروع قادر على توفري العمل على املدى الطويل مبا ين�سجم والتقديرات الواردة يف النموذج املايل مبا يف ذلك العمل �ضمن
موا�صفات الت�صميم والعمل ب�أمان وب�أدنى درجة من االنقطاع ومدة توقف (ب�شكل عام فيما يتعلق بعمل الوحدات الفردية ومرافق الدعم).
وكما هو احلال بالن�سبة لأي مرفق مماثل متكامل للبرتوكيماويات ،يتكون امل�شروع من عدة مرافق مرتابطة .ولكي يعمل امل�شروع ب�شكل موثوق ،فلي�س �ضروريا
فقط �أن تعمل كل وحدة من هذه الوحدات ب�شكل موثوق على �أ�سا�س وحدة "قائمة بذاتها" (كما هو مو�ضح من جانب املرخ�ص الفردي واختبارات الهند�سة
وال�شراء والإن�شاء ( ،)EPCبل عليها �أي�ضا:
  �إدراك ا�شتمال امل�شروع لثالثة مظاريف ذات الإدارة �شبه الذاتية مل�صانع املعاجلة وذلك كمرفق واحد متكامل.
  �أن تعمل كل وحدة من كافة وحدات املعدات الرئي�سية (التي يوجد منها عدة �آالف) ب�شكل موثوق ودون ف�شل على مدى فرتة معقولة من الزمن.
  مع عمل املرافق املرتابطة وامل�ساندة وتلك اخلا�صة بالأطراف الثالثة مبا يثبت املوثوقية وال�سالمة امليكانيكية.
  بيع ونقل منتجات املجمع للعمالء.
قبل اختبار موثوقية الدائنني ،ال بد من ت�أكيد قدرة امل�صانع الفردية واملجمعات الفرعية على العمل مب�ستويات �أداء تتوافق مع معايري الت�صميم املتفق عليها
خالل اختبارات �أداء الهند�سة وال�شراء والإن�شاء /الرتخي�ص.
وي�ضم اختبار موثوقية الدائنني اختبارين رئي�سيني هما :اختبار الأداء املتكامل ("  )" IPواختبار االكتمال والت�شغيل واملوثوقية ("( )"CORوي�شكالن مع ًا
اختبار موثوقية الأداء).
ومن خالل خربات �شركة نك�سانت ف�إن اجلمع بني هذين العن�صرين لالختبار ،يف حال النجاح ،يكفي لإعطاء االطمئنان للدائنني عن جودة الت�صميم
والت�شغيل والبناء والأداء املايل املقبول للمجمع.
1 11 -1 1 -1تصنيف الوحدات
يف املجمعات ال�صناعية الأ�صغر حجما تنطبق معايري اختبار املوثوقية على وحدة واحدة �أو على كل واحد من عدد �صغري من الوحدات .ويف حالة �صدارة،
تقرتح اجلهة الراعية �أخذ ثالثة مظاريف للم�صانع لقيا�س �أداء اختبار موثوقية الدائنني ( .)CRTوتعتقد �شركة نك�سانت ب�أن كافة امل�صانع التي مت بنا�ؤها
�أن تكون يف حالة عمل خالل اختبار موثوقية الدائنني و�أن يقا�س �أدا�ؤها بوا�سطة اختبار موثوقية الدائنني  .CRTو�إن الغر�ض املايل الختبار موثوقية الدائنني
هو لإثبات �أن با�ستطاعة املجمع حتقيق الإيرادات وحتمل التكاليف وابقاء ما يكفي من الأموال لتغطية خدمة الدين ،و�أنه ميكن حتقيق ذلك من خالل اختبار
معقّد للم�شروع ب�أكمله ولفئات الأ�صول الفردية للم�شروع.
وهناك تق�سيم فرعي مقرتح لوحدات الت�صنيع يف امل�شروع مع ثالثة مظاريف خمتلفة لأ�صول امل�شروع لأغرا�ض االختبار واالجناز:
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 املظروف الأول :الإثيلني والبويل اثيلني  -جممع ك�سارة البخار وجممع العطريات ،وحملول البويل �إثيلني (م�صنعني) ،البويل �إثيلني
املنخف�ض الكثافة ،واملطلط ال�صناعي.
املظروف الثاين :غازات �أك�سيد االيثيلني و البولونيوم ( ،) EO/PO - PO )، (EOالبوليوالت (� ، )EOA/ EAEإيثريات بيوتيل اجلليوكول
( ،)BGEو البنزين احلراري (.)PG
املظروف الثالث :غازات التولوين الثنائي االيزو�سيانات واملثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي االيزو�سيانات ( )TDI/PMDI - TDIو
( )PMDIووحداتها الو�سيطة :حم�ض النيرتيك� ،أحادي النيرتوبنزين ( ،)MNBالأنيلني ،الفورمالني ،ثنائي النيرتوتولوين ( ،)DNTالتولوين
ثنائي الأمني ( )TDA)، (HCUوالكلور القلوي.

1 11 -1 1 -1معايير المدة واألداء
مت االتفاق بني �صدارة والدائنني على املدة ومعايري الأداء ،من خالل م�سار العمل الفني للدائنني ( )TWSمبا يف ذلك نيك�سانت.
العنا�صر الرئي�سية املقرتحة من قبل اجلهة الراعية الختبار الأداء هي:








 �ضرورة قيام اجلهة الراعية ب�إبالغ امل�ست�شار الفني والبيئي بتاريخ قبل  90يوم ًا من بداية االختبار الأول ملوثوقية الدائنني.
 لن تقل مدة االختبار عن  60يوما ولن تزيد عن  90يوم ًا.
�إدراج اختبار االكتمال والت�شغيل واملوثوقية ( )CORمدته  60يوما متوا�صلة.
�إدراج اختبارات الأداء املتكامل ( )IPعلى كل مظروف من املنتجات.
ال يوجد حد معني لعدد حماوالت اختبار موثوقية الدائنني (� )CRTضمن املدة الزمنية امل�سموح بها بني "اجلاهزية الختبار موثوقية الدائنني
 "CRTوتاريخ االكتمال امل�ضمون.
يجوز ترك �إجراء اختبار موثوقية دائنني ح�سب اختيار �صدارة يف �أي وقت .مع �ضرورة الإبالغ م�سبقا عن تاريخ بدء االختبار الالحق ملوثوقية
الدائنني (�( )CRTإن وجد).
�إن الف�شل يف اجتياز اختبار االكتمال والت�شغيل واملوثوقية ( )CORوف�شل اجتياز �أي من اختبارات الأداء املتكامل (� )IPأثناء اختبار موثوقية
الدائنني املحدد �سيعني بال�ضرورة ف�شل اختبار موثوقية الدائنني.

1 11 -1 1 -1المعايير األخرى
ينبغي حتديد �شروط �إ�ضافية بعد االتفاق بني اجلهات الراعية من جهة وبني اجلهات الفنية التابعة للدائنني على �أن تت�ضمن تلك ال�شروط ما يلي:
  االمتثال للأنظمة البيئية.
  و�ضع حدود ال�ستهالك املرافق اخلدمية ،وا�ستهالك املواد املحفزة والكيماوية الخ.
  �إجراء اختبارات ل�سل�سلة توريد املنتجات .
  و�ضع حدود للمخزون من املواد اخلام واملنتجات النهائية.
  ال�سماح ب�أي �إغالق للم�صنع ولكن ال يجوز منح �أي متديد لفرتة اختبار االكتمال والت�شغيل واملوثوقية .
  ال ي�سمح ب�إجراء �أي �أعمال �صيانة لتح�سني الأداء خالل �أي �إغالق غري خمطط له ما عدا لغر�ض �إعادة الت�شغيل.
بالإ�ضافة �إلى ملخ�ص معايري االختبار املقدمة حتى الآن� ،سوف يحدد اختبار موثوقية الدائنني ما يلي:





عواقب الف�شل املحددة يف وثيقة ال�شروط املالية مبا يف ذلك ت�صنيف فئات الف�شل ،وتوفري �شراء دين يف حالة وقوع ف�شل ب�سيط يف اختبار االكتمال
والت�شغيل واملوثوقية والأداء املتكامل ( )CORواختبار موثوقية الدائنني (.)CRT
 مراجعة وت�أكيد منهجيات  /معايري االختبار من قبل امل�ست�شار الفني والبيئي خالل اختبار موثوقية الدائنني (.)CRT
 �إنتاج املنتجات مطابقة للموا�صفات (جودة قابلة للبيع).
 القيام بت�صدير املنتجات خالل اختبار االكتمال والت�شغيل واملوثوقية.

 1 1 1 -1الخاتمة

وباخلال�صة ،فقد قامت نك�سانت من خالل هذا التقرير عن املرحلة الثانية مبراجعة الو�ضع الفني مل�شروع �صدارة .وترى �أن ال�شريكني يف امل�شروع ،وهما
�أرامكو ال�سعودية وداو ،يوفران مع ًا العديد من عوامل النجاح الرئي�سية املرتبطة بامل�شاريع البرتوكيماوية القوية ،وب�شكل خا�ص اللقيم التناف�سي والتقنية
الرائدة والو�صول �إلى الأ�سواق واملوقع اجليد والتكامل� ،إ�ضافة �إلى البنية التحتية القوية.
ويعد هذا امل�شروع م�شروعا هائال يف حجمه ،وهو ما يطلق عليه م�شروعا عمالقا ،فهو �أكرب م�شروع برتوكيماويات على الإطالق كم�شروع واحد ،وتدرك
اجلهات الراعية التعقيدات التي ينطوي عليها امل�شروع ،مما حدا بهم �إلى تكري�س موارد كبرية يف �سبيل �إقامة امل�شروع و�إجناز �أن�شطة الت�صميم الهند�سي
املتكامل.
لقد مت �إحراز تقدم كبري يف اختيار التقنية ،و�إعداد العقود ،واالت�صاالت مع الأطراف الأخرى  ،وا�سرتاتيجية التعاقد على امل�شاريع وتنفيذها .ومع �إنهاء هذه
العنا�صر الآن �إلى حد كبري ،فقد دخل امل�شروع الآن املراحل الأولى من البناء مع توقع ن�شاط �إن�شائي كبري يف عام 2013م .
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الملحق ()6
ملخص تنفيذي لتقرير السوق الذي أعدته شركة كيميكال ماركت أسوسيتس انك (")"CMAI
مقدمة

ي�شار �إلى �شركة داو كيميكال (داو) و�شركة الزيت العربية ال�سعودية (�أرامكو ال�سعودية) ،جمتمعتني بلفظ "اجلهات الراعية للم�شروع" ،وقد قامتا بت�أ�سي�س
م�شروع م�شرتك لإن�شاء ومتلك وت�شغيل جممع برتوكيماويات مبقايي�س عاملية ،وي�شار �إليه بلفظ "�صدارة" �أو "امل�شروع" .و�سيقع هذا املجمع يف اجلبيل يف
اململكة العربية ال�سعودية.
�ستتكون �صدارة من جممع متكامل مبقايي�س عاملية معتمد على الهيدروكربونات والكلور لإنتاج ما يقرب من  3500كيلو طن �سنويا من املواد الكيميائية
امل�صنعة واملنتجات البال�ستيكية.
وقد طلبت اجلهات الراعية للم�شروع من �شركة كيميكال ماركت �أ�سو�سيت�س انك (وي�شار اليها يف هذه الوثيقة بلفظ "� )"CMAIإجراء درا�سة ل�سوق
املنتجات .وتهدف هذه الدرا�سة �إلى م�ساعدة املقر�ضني املحتملني ل�صدارة يف �إجراء تقييم م�ستقل للمنتجات الرئي�سية للم�شروع ،مع الإ�شارة حتديدا �إلى
ما يلي:







العر�ض /الطلب العاملي والإقليمي على كل منتج.
التقنيات اخلا�صة بكل منتج.
الطاقة االنتاجية وخطط التو�سعة لكل منتج
توقعات ال�سعر لكل منتج.
ا�ستعرا�ض ال�سوق امل�ستهدفة لكل منتج.
الو�ضع التناف�سي ذي العالقة لكل منتج.

افتراضات تتعلق باالقتصاد الكلي

تعترب الأحداث االقت�صادية من امل�ؤثرات الهامة يف حتديد اال�ستثمارات الر�أ�س مالية طويلة الأجل والربحية لل�صناعات الكيماوية واملرتبطة بها .ويحرك
الن�شاط االقت�صادي الكلي مبا�شرة الطلب على اال�ستخدام النهائي للكيماويات التي ت�شمل يف الغالب �سلع ا�ستهالكية (مبا يف ذلك التعبئة والتغليف) ،مثل
الأجهزة املنزلية وااللكرتونيات والعربات والألعاب .واال�ستخدامات الإن�شائية �أوال�صناعية مثل الطالء والأغطية والوقود .لذلك ي�ستخدم منوذج �شركة
(( )CMAIالتي هي الآن جزء من �شركة IHSكيميكال) منو الناجت املحلي الإجمايل لتوقع اجتاهات الطلب امل�ستقبلي على املنتجات امل�شتقة الكيميائية
و�أ�صناف اال�ستخدام النهائي عن طريق مرونة الناجت املحلي الإجمايل .كما �أن املتغريات الأخرى املحددة للمنتجات ،مبا فيها تكلفة الإنتاج ،ون�ضج املنتجات،
والتهديد باال�ستبدال والتطورات التقنية وغريها ،ت�ؤثر ب�شكل كبري على منو الطلب ،وت�ؤخذ يف احل�سبان من خالل �إجراء تعديالت على مرونة الناجت املحلي
الإجمايل مع مرور الوقت.
دخل االقت�صاد العاملي مرحلة االنتعا�ش بحلول منت�صف عام 2009م ،حني �شهد يف البداية �صعودا مفاجئا ،ولكنه كان متفاوتا وغري م�ستقر ،وخا�صة يف
العديد من البلدان املتقدمة .وكان لكارثة ت�سونامي والزالزل يف اليابان وتزايد الأزمة املالية الأوروبية املتكررة ت�أثريه ال�ضار خ�صو�صا على النمو االقت�صادي
يف عام 2011م .وبالتايل ،من غري املتوقع �أن يعاود اجتاهه ال�صاعد حتى عام 2014م ،على الرغم من �أنه �سي�ستمر حتى عام 2016م.
ا�ستمرت الدورة الكاملة ال�سابقة لن�شاط الأعمال على م�ستوى العامل ثماين �سنوات من الذروة �إلى الذروة ،وذلك من عام 2000م �إلى عام 2008م .وقد منا
الناجت املحلي الإجمايل العاملي من  40تريليون دوالر تقريبا يف عام 2000م �إلى �أكرث من  50تريليون دوالر يف عام 2008م ،عندما مت قيا�سه يف عام 2005م
بالقيمة الثابتة للدوالر ،وهو ما ميثل زيادة فاقت  10تريليون دوالر� ،أو متو�سط منو مركب ن�سبته  3.0يف املائة �سنوي ًا .ونظر ًا العتدال الركود خالل فرتة
العامني 2002-2001م والنمو ال�سريع يف الدول النامية ،فقد فاق هذا التقدم الن�سب املتعارف عليها على املدى الطويل البالغة  2.8يف املئة بن�سبة  0.2يف
املئة يف ال�سنة.
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�أحجام و�أ�سعار اللقيم يف املمكة العربية ال�سعودية
الغاز الطبيعي

كان يف املا�ضي يتم �إنتاج معظم الغاز الطبيعي يف اململكة العربية ال�سعودية جنبا �إلى جنب مع �إنتاج النفط اخلام .وبالتايل ،ف�إن التوقعات بالن�سبة لإنتاج
النفط اخلام هو عامل مهم للغاية بالن�سبة للغاز الطبيعي .ولكن على �أية حال� ،أ�صبح �إنتاج الغاز غري امل�صاحب للنفط يف اململكة عن�صرا يزداد �أهمية يف
الإمدادات ب�شكل عام.
يتم ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف اململكة العربية ال�سعودية يف جمموعة وا�سعة من اال�ستخدامات النهائية .ويتم ا�ستخدام الغاز الطبيعي كلقيم لل�صناعات
البرتوكيماوية ،مبا يف ذلك امليثانول والأمونيا .وهناك ا�ستخدام �آخر كبري للغاز الطبيعي يف اململكة يتمثل يف كونه وقودا للمعاجلات البرتوكيماوية وم�صايف
التكرير� .أما اال�ستعمال الأكرب للغاز الطبيعي فهو يف �إنتاج الطاقة الكهربائية وحمطات حتلية املياه .و�أخريا ،يتم ا�ستخدام الغاز الطبيعي ميداني ًا يف �إنتاج
النفط والغاز .ويت�ضمن الر�سم البياين التايل ملخ�صا تقديريا ال�ستهالك الغاز الطبيعي يف اململكة العربية ال�سعودية.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

اإليثان

عندما ت�أ�س�ست �صناعة البرتوكيماويات يف اململكة العربية ال�سعودية ،كان الإيثان هو اللقيم الوحيد مل�صنع الإيثيلني حتى عام 1993م .ومع بدء �إن�شاء املزيد
من م�صانع االثيلني التي تعتمد على الإيثان يف اململكة ،فقد ارتفع الطلب على الإيثان من نحو  2.7مليون طن مرتي �سنويا يف عام 1990م �إلى نحو  3.9مليون
طن مرتي يف عام 2000م .وقد ارتفع ا�ستهالك الإيثان من قبل م�صانع االثيلني ب�سرعة مع انت�شار عدد من م�صانع الإيثيلني التي تعتمد على الإيثان .ويف عام
2009م ،قفز ا�ستهالك الإيثان من قبل م�صانع الإيثيلني على الأرجح �إلى نحو  10مليون طن مرتي ،وذلك بزيادة �إجمالية بلغت تقريبا  %103خالل فرتة
ع�شر �سنوات .وبالإ�ضافة �إلى ا�ستهالك الإيثان كلقيم خام لإنتاج الإثيلني ،ي�ستخدم �أي�ضا كوقود للمرافق ال�صناعية على ال�ساحل الغربي من اململكة العربية
ال�سعودية .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن التوازن بني العر�ض /الطلب امللخ�ص يف اجلدول التايل يدل على االجتاه العام .ويتم احت�ساب الإيثان امل�ستخدم كوقود
عن طريق الفارق يف الطاقات االنتاجية اال�سمية لالثيلني وخم�ص�ص الإيثان .ومن املعروف �أن الك�سارات ال�سعودية كان يتم تزويدها ب�أكرث من خم�ص�صاتها
الر�سمية من الإيثان يف املا�ضي ،وبالتايل ميكن �أن ينخف�ض ا�ستخدام الوقود يف امل�ستقبل ب�شكل كبري مع زيادات ب�سيطة فقط يف ا�ستعمال اللقيم .وبطبيعة
احلال ف�إن �أي �إيثان يتطور ويتم احلفاظ على ا�ستمراره �سي�ستخدم طبيعيا يف �إنتاج البرتوكيماويات.
يف عام 2010م ،قفز ا�ستهالك الإيثان من قبل م�صانع الإيثيلني بنحو  1.2مليون طن مرتي يف عام واحد فقط ،حيث �أن معدالت الت�شغيل لأربعة م�صانع
�إيثيلني جديدة قد اقرتبت من الطاقة االنتاجية الكاملة للم�صنع .وي�شري ميزان العر�ض /الطلب �إلى �أن �إجمايل توفر الإيثان يزداد ورمبا يزيد من ا�ستخدام
الإيثان يف الوقود .ويف الواقع ،قد يتعني على م�صانع االثيلني تعديل خليط اللقيم ال�ستخدام كميات �أقل من الإيثان .ومع ذلك ،ف�إن اال�ستنتاج الوا�ضح من
التحليل هو �أن ميزان العر�ض /الطلب على االيثان يف اململكة العربية ال�سعودية قد �أ�صبح �أ�ضيق.
بعد عام 2015م ،ف�إن امليزان ال�ضيق للغاية للعر�ض /الطلب على الإيثان يف اململكة العربية ال�سعودية ميكن �أن يرتخى �إلى حد ما .ومع ذلك� ،سيعتمد
ا�ستهالك الإيثان م�ستقبال ب�شكل كبري على حجم ومواد لقيم م�صانع الإيثيلني امل�ستقبلي .وباملثل� ،سيعتمد �إنتاج الإيثان اعتمادا كبريا على �إنتاج الغاز
الطبيعي امل�ستقبلي ،وحمتوى الإيثان من الغاز ،و�إقامة مرافق جديدة ال�ستخراج الإيثان يف الوقت املنا�سب.
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البروبان والبيوتان (غاز البترول المسال) ()LPG

كما هو احلال بالن�سبة للنفط اخلام ،تعترب اململكة العربية ال�سعودية تاريخيا �أكرب م�صدر يف العامل لغاز الربوبان والبيوتان (غاز البرتول امل�سال) .وقد
ارتفعت ال�صادرات �إلى ذروتها م�ؤخر ًا حيث و�صلت �إلى نحو  12.3مليون طن مرتي من الغاز البرتول امل�سال يف عام 2005م ،ثم ا�ستقرت بعد ذلك قريبا
من  11مليون طن مرتي خالل الفرتة من عام 2006م �إلى 2008م .تراجعت �صادرات غاز البرتول امل�سال يف وقت الحق �إلى نحو  9ماليني طن مرتي يف عام
2009م ب�سبب التباط�ؤ يف االقت�صاد العاملي وانخفا�ض الطلب على الطاقة .وظلت م�ستقرة عند حوايل  9ماليني طن مرتي �سنويا منذ عام 2009م .ومع ذلك،
ف�إنه من املتوقع �أن ت�شهد �صادرات غاز البرتول امل�سال من اململكة العربية ال�سعودية مزيدا من االنخفا�ض خالل ال�سنوات اخلم�س �إلى الع�شر املقبلة ،حيث �أن
ارتفاع الطلب املحلي ،وب�شكل رئي�سي على مواد لقيم البرتوكيماويات ،يفوق الزيادة يف الإنتاج.
ونتيجة لهذا االنخفا�ض الأخري يف ال�صادرات ،فقد فقدت اململكة العربية ال�سعودية ترتيبها ك�أكرب م�صدر لغاز البرتول امل�سال يف العامل ل�صالح دولة قطر.
ومن املتوقع �أن ي�ؤدي االرتفاع ال�سريع يف �إنتاج الغاز الطبيعي يف كل من قطر والإمارات العربية املتحدة �إلى زيادة �صادرات غاز البرتول امل�سال من كال
البلدين .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن اململكة العربية ال�سعودية ال تزال ت�شكل عامال رئي�سيا يف ال�سوق العاملي لغاز البرتول امل�سال خالل فرتة التوقعات.
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البنزين الطبيعي والنفتا

تعترب اململكة العربية ال�سعودية م�صدرا كبريا للنفتا .وعادة يتم بيع نوعني من النفتا :النوع الأخف  180-Aالذي يتم توجيهه ب�شكل عام �إلى ك�سارات النفتا
يف �آ�سيا لإنتاج الأوليفينات اخلفيفة ،والنوع الأثقل  310-Aالذي ي�ستخدم غالبا كلقيم لإعادة الت�شكيل ( )reformerلإنتاج البنزين �أو املنتجات العطرية مع
بع�ض اال�ستخدام يف ك�سارات الأوليفينات امل�صممة للقيم الأثقل .تت�ضمن �إح�صاءات �صادرات النفتا من اململكة العربية ال�سعودية النفتا الناجتة عن معاجلة
النفط اخلام واملكثفة يف م�صايف النفط ووحدات التك�سري باال�ضافة �إلى الغاز الطبيعي .امل�صطلحات املختلفة امل�ستخدمة مثل البنزين الطبيعي ،والبنتانز-
بال�س ،والنفتا ،واملكثفات ت�ستخدم عاد ًة ب�شكل متبادل .ومع ذلك ،ف�إن م�صادر هذه املنتجات واال�ستخدامات النهائية لكل منها غالبا ما تكون مميزة جدا.
وللإي�ضاح ،ف�إن املكثفات هي مزيج من الهيدروكربونات املوجودة يف حالة غازية يف خزانات حتت الأر�ض .وبالتايل ،ف�إن م�صطلح "املكثفات" ي�ستخدم عاد ًة
لو�صف جمموعة متنوعة من ال�سلع البرتولية اخلفيفة التي ترتاوح من �سوائل الغاز الطبيعي (من الإيثان حتى البنزين الطبيعي) �إلى النفط اخلام اخلفيف.
وي�ستخدم بورفني �آند جريتز ( )Purvin & Gertzم�صطلح "املكثفات اخلفيفة" لو�صف املواد التي تبلغ جاذبيتها  50درجة �أو �أكرث بح�سب معهد البرتول
الأمريكي ( .)APIوعادة يتم االحتفاظ بهذه املكثفات منف�صلة ومتحركة يف التجارة العاملية .وتتميز املكثفات الثقيلة ذات اجلاذبية الأقل بح�سب ()API
ب�أنها تختلط ب�سهولة �أكرث مع النفط اخلام وغالبا ما تكون ممزوجة مع النفط اخلام ويتم ت�سويقها على هذا النحو.
ويتم �إنتاج البنزين الطبيعي من معاجلة الغاز الطبيعي .وله خ�صائ�ص خمتلفة جدا عن معظم املكثفات اخلفيفة حيث �أن البنزين الطبيعي يتكون �أ�سا�سا من
البنتانز ( )pentanesوبالتايل يكون خفيفا ب�شكل كبري (جاذبية  80درجة �أو �أكرث ح�سب  )APIوال يتطلب �أي جتزئة قبل مزجه يف بنزين املحركات التام
ال�صنع .وعادة يتوافق البنزين الطبيعي مع موا�صفات تقطري البنزين ،يف حني �أن املكثفات الأخرى يكون فيها تك�سري الكريو�سني /وزيت الغاز �أثقل .وعالوة
على ذلك ،غالبا ما يكون البنزين الطبيعي �إلى حد ما مادة برافينية (  )paraffinicمما يجعله مادة لقيم ممتازة مل�صانع الإثيلني.
بلغ انتاج البنزين الطبيعي يف اململكة العربية ال�سعودية ذروته يف عام 2002م حيث و�صل �إلى حوايل  8.9ماليني طن مرتي �سنويا ،وانخف�ض �إلى نحو 6.4
مليون طن مرتي يف عام 2006م .ثم ارتفع الإنتاج يف وقت الحق �إلى  8.2مليون طن مرتي يف عام 2011م .ومع ازدياد �إنتاج الغاز الطبيعي يف اململكة،
�سريتفع انتاج البنزين الطبيعي �أي�ضا �إلى نحو  9ماليني طن مرتي �سنويا يف عام 2020م .وبحلول عام 2035م ،من املتوقع �أن ي�صل الإنتاج �إلى نحو  14مليون
طن مرتي �سنوي ًا.
يقت�صر اال�ستهالك املحلي من البنزين الطبيعي يف اململكة العربية ال�سعودية ب�شكل �أ�سا�سي على ا�ستخدامه كلقيم مل�صانع الإثيلني يف اململكة وكذلك يف �إنتاج
املواد العطرية يف اململكة .ويف بداية العقد ،ا�ستخدم البنزين الطبيعي كمادة لقيم مل�صنعني فقط من م�صانع الإثيلني .وهذه امل�صانع لها �أي�ضا القدرة على
تك�سري الإيثان ،والربوبان والبيوتان .يف عام 2000م ،بد�أ م�صنع �شيفرون فيليب�س يف اجلبيل بالبنزين الطبيعي كمادة لقيم �أ�سا�سية .وقد ارتفع ا�ستهالك
اللقيم خالل هذه الفرتة من حوايل  1.9مليون طن مرتي �سنويا يف عام 2000م �إلى  3.6مليون طن مرتي يف عام 2011م ،ويتوقع �أن ي�صل �إلى  4.3مليون
طن مرتي يف عام 2012م .وعندما يتم الت�شغيل� ،سيزيد م�صنع الإيثيلني يف برتورابغ  2من ا�ستهالك النفتا يف اململكة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،من املقرر �إن�شاء
ك�سارة �إ�ضافية �سوف ت�ستخدم البنزين الطبيعي باعتباره واحدا من مواد اللقيم (�سي�ستخدم مرفق �صدارة النفتا كمادة لقيم رئي�سية) ويتوقع �أن يتم تو�سعة
�أو �إ�ضافة مرافق �أخرى لتلبية الطلب املتزايد .ومن املتوقع �أن يرتفع الطلب على البنزين الطبيعي كمادة لقيم لإنتاج االثيلني لي�صل �إلى  7.9مليون طن مرتي
بحلول عام 2025م.
يتم �إنتاج النفتا يف امل�صايف من النفط اخلام واملكثفات ،وي�ستخرج من حيث املبد�أ من النفط اخلام مبا�شرة ،و�أي�ضا كمنتج من ك�سارات الهيدروجني .VGO
وبالن�سبة لتوليفة خامات معينة ،ميكن �أن يتفاوت ناجت النفتا تفاوتا كبريا بح�سب مرونة نقطة القطع لوحدة التق�سيم ومرونة ناجت التك�سري الهيدروجيني .وقد
قدر بورفني وجريتز(� )Purvin & Gertzصايف ناجت امل�صفاة ونافتا املكثفات بناء على الإعدادات العامة وحركة اخلام املتوقعة .وي�ستند الناجت التاريخي على
البيانات املتاحة من �شركة �أرامكو ال�سعودية .وت�أخذ التوقعات يف االعتبار امل�صايف اجلديدة والتغيري يف الإعدادات .وميثل هذا التقدير كمية النفتا الزائدة
عن احتياجات امل�صفاة من املواد املعيدة الت�شكيل ( )reformersالتي ميكن مزجها يف البنزين �أو ت�صديرها �أو بدال من ذلك ،حتويلها �إلى خطوط الإنتاج
الأخرى يف امل�صفاة مثل الكريو�سني .وي�ستخدم بورفني وجريتز (  )Purvin & Gertzتقديرات وكالة الطاقة الدولية ملوازين �صادرات ال�سعودية من النفتا
والبنزين الطبيعي من �أجل احل�ساب العك�سي لكمية النفتا الزائدة التي يتم ا�ستخدامها يف مزج البنزين �أو حتويلها �إلى منتجات �أخرى.
يت�ضمن اجلدول �أدناه توقعات الطلب على لقيم االثيلني وال�صادرات من البنزين الطبيعي والنفتا .وب�سبب النمو يف الطاقة االنتاجية للم�صفاة وحركة اخلام،
ف�إن �صادرات النفتا �ستكون �أعلى بكثري من طلب �صدارة على النفتا كمادة لقيم لت�صنيع البرتوكيماويات .لذلك ،من املتوقع �أن �إمدادات النفتا �ستتوفر
ب�سهولة ل�صدارة.
البنزين الطبيعي والنفتا – الطلب على اللقيم وال�صادرات (بالألف طن)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

الطلب على لقيم
الإثيلني
البنزين الطبيعي 3.566
النفتا (�صدارة)

4.263

4.590

4.562

4.616

3.730

3.788

3.919

3.866

3.919

5.997

1.935

1.935

1.935

1.935

1.935

1.935
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�إجمايل الطلب
على اللقيم

3.566

4.263

4.590

4.562

4.616

5.664

5.723

5.853

5.800

5.853

7.932

ال�صادرات
البنزين الطبيعي 4.458

3.886

3.485

3.617

3.652

2.642

2.664

2.646

2.266

2.963

3.041

6.443

8.885

9.483

9.985

10.225 10.078 10.054 10.174

�إجمايل ال�صادرات 6.724

6.849

6.525

12.844 13.123 12.958 12.820 12.649 12.125 12.537 10.060

نفتا امل�صفاة

2.903

3.044

2.620

توقعات أسعار مواد اللقيم

�سيعتمد م�شروع �صدارة على جمموعة متنوعة من مواد اللقيم التي يتم توريدها حمليا ،و�سيقوم ب�إنتاج جمموعة وا�سعة من املنتجات البرتوكيماوية .وتت�ضمن
اجلداول الواردة يف هذا امللحق ،الأ�سعار املرتبطة بالبرتول واخلا�صة مبواد اللقيم وامل�سارات الو�سيطة املرتبطة مب�شروع �صدارة ،ب�أ�سعار الدوالر املتداولة
والثابتة .وقد مت و�صف االفرتا�ضات واملنهجية امل�ستخدمة يف هذا التحليل �ضمن التقرير.
توقعات العرض والطلب على منتجات صدارة البتروكيماوية

يت�ضمن اجلدول التايل املنتجات البرتوكيماوية املخططة ل�صدارة و�أحجام الكميات املتاحة للبيع:
املنتجات

احلجم املتاح للبيع (طن
مرتي �سنويا)

البويل �إثيلني منخف�ض الكثافة اخلطي ()LLDPE

* 750

البويل �إثيلني (منخف�ض الكثافة للأ�سالك والكابالت)

350

املطاط ال�صناعي البويل �أوليفني

220

الأمينات ()EOA/EAE

205

جاليكول احادي بروبيلني

75

بوليوالت البوليرث

430

�إيرث جاليكول بويتيل

210

�أيزو�سيانات امليثيلني الثنائية ()MDI

400

التولوين الثنائي االيزو�سيانات ()TDI

200

* م�صنعان بطاقة انتاجية  375كيلو طن �سنويا لكل منهما ،مع تخ�ص�ص �أحدهما يف انتاج �أوكتني البويل �إثيلني منخف�ض الكثافة اخلطي.

مت حتليل املوازنة بني العر�ض والطلب لكل من املنتجات املذكورة للفرتة من عام 2000م �إلى 2035م على م�ستوى العامل للمناطق التالية:
 �شمال �شرق �آ�سيا (.)NEA
 جنوب �شرق �آ�سيا (.)SEA
 ال�شرق الأو�سط (.)MDE
 �أفريقيا (.)AFR
 �شبه القارة الهندية (.)ISC
 �أمريكا ال�شمالية (.)NAM
 �أمريكا اجلنوبية (.)SAM
 �أوروبا الغربية (.)WEP
 �أوروبا الو�سطى (.)CEP
 رابطة الدول امل�ستقلة  /االحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا (.)CIS/FSU
حتتوي التوازنات على الطاقة الإنتاجية والإنتاج ومعدالت الت�شغيل والطلب و�صايف التجارة الإقليمية .ويعتمد الطلب املتوقع على املحركات االقت�صادية التي
نوق�شت �سابق ًا.
يت�ضمن اجلدول �أدناه ملخ�صا للتحليل الذي يو�ضح كيفية منو حجم ال�سوق العاملية من عام 2011م �إلى عام 2030م وكيفية مقارنة ذلك مع زيادة الطاقة
الإنتاجية املتوقعة لتلبية النمو يف الطلب ويت�ضمن كذلك �إدراج الكميات املطلوبة ملناطق اال�سترياد الرئي�سية يف عام 2030م.
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بالن�سبة للمنتجات البرتوكيماوية ل�صدارة ،نعتقد �أنه ميكن �إدخال غالبية هذه املواد ب�سال�سة ن�سبية دون تعطيل ديناميكيات ال�سوق ،حيث �أن حجم الزيادة
املقررة للم�شروع متوا�ضعة وميكن التحكم فيها مقارنة بحجم ال�سوق الكلي يف العام 2016م والنمو املتوقع لل�سوق بعد بدء الت�شغيل.
بالن�سبة لـ �إيرث اجلاليكول ،ف�إن الإ�ضافة املقرتحة يف الطاقة االنتاجية متثل ن�سبة كبرية تبلغ  13يف املئة من �إجمايل حجم ال�سوق يف عام 2016م و�أكرث من
 20يف املئة من منو ال�سوق املتوقعة بعد بدء الت�شغيل .ويجب �أن ي�ضمن و�ضع �صدارة من حيث التكلفة �أن املبيعات قادرة على املناف�سة يف �أ�سواق الت�صدير و�إنه
�إذا ن�ش�أ و�ضع ي�ؤدي �إلى زيادة يف العر�ض ،ف�إنه من �ش�أن ذلك �أن يجرب املنتجني ذوي التكلفة الأعلى على خف�ض �إنتاجهم الحداث توازن يف ال�سوق.
جممع �صدارة – ملخ�ص درا�سة �سوق املنتجات
حجم ال�سوق
العاملي
2030-2011
(معدل النمو
ال�سنوي)

حجم ال�سوق
العاملي
( 2030ك ط
� /س)

الطاقة
الإنتاجية
العاملية اجلديدة
املطلوبة (-2011
( )2030ك ط
� /س)

الطاقة
الإنتاجية
ل�صدار (الن�سبة
من الطاقة
املطلوبة -2011
)2030

مناطق اال�سترياد ال�صافية
الرئي�سية يف ( 2030ك ط � /س)

املنتج

حجم
ال�سوق
العاملي
( 2011ك
ط � /س)

البويل �إثيلني
منخف�ض الكثافة
اخلطي()LLDPR

22.791

%4.2

49.804

29.458

%2.5

�أوروبا الغربية (� ،)1600شبة
القارة الهندية (� ،)1032شمال
�شرق �آ�سيا ()8051

البويل �إثيلني (منخف�ض
الكثافة )LDPE

16.991

%2.4

26.735

11.174

%3.1

�أفريقيا (� ،)619أوروبا الو�سطى
(� ،)329شمال �شرق �آ�سيا
()4212

املطاط ال�صناعي البويل
�أوليفني

965

%6.1

2.949

2.195

%10.0

�أوروبا الغربية (� ،)369شبة القارة
الهندية (� ،)262شمال �شرق �آ�سيا
()356

�أمينات الإيثانول

1.555

%4.0

3.273

1.925

%8.3

�أوروبا الغربية (� ،)232شبة القارة
الهندية (� ،)28شمال �شرق �آ�سيا
()268

�أمينات الإثيلني

263

%4.5

612

429

%10.5

�أوروبا الغربية (� ،)21شبة القارة
الهندية (� ،)33شمال �شرق �آ�سيا
( ،)25جنوب �شرق �آ�سيا ()62

جاليكول الربوبيلني

1.667

%2.6

2.738

1.270

%5.9

�أوروبا الو�سطى (� ،)31شبة القارة
الهندية (� ،)38شمال �شرق �آ�سيا
()59

بوليوالت الإيرث املتعددة

5.700

%2.9

9.824

4.959

%8.7

�أمريكا اجلنوبية (� ،)204شمال
�شرق �آ�سيا (� ،)384أفريقيا
(� ،)258شبة القارة الهندية ()89

�إيرثات اجلاليكول

1.335

%2.8

2.241

913

%23.0

�أمريكا اجلنوبية (� ،)29أوروبا
الغربية (� ،)55شمال �شرق �آ�سيا
()332

�أيزو�سيانات امليثيلني
الثنائية MDI

4.624

%4.5

10.720

7.310

%5.5

�أمريكا اجلنوبية (� ،)312شبة
القارة الهندية ( ،)458جنوب
�شرق �آ�سيا ()295

التولوين الثنائي
االيزو�سيانات TDI

1.826

%4.1

3.952

2.442

%8.2

�أفريقيا (� ،)246شبة القارة
الهندية ( ،)125جنوب �شرق �آ�سيا
()184

نظرة عامة على تسويق صدارة

مت تقدمي نظرة عامة لرتتيبات الت�سويق ملنتجات �صدارة �إلى �شركة  .CMAIوتن�ص اتفاقيات الت�سويق اخلا�صة ب�صدارة �أنه �سيكون ل�صدارة احلق احل�صري
يف ت�سويق املنتجات امل�شتقة الو�سيطة �أو النهائية للعمالء داخل منطقة حمددة يف ال�شرق الأو�سط ب�شرط �أن يتم ا�ستخدام �أو ا�ستهالك املنتجات يف تلك
الدول .ويتم تعريف منطقة ال�شرق الأو�سط ب�أنها اململكة العربية ال�سعودية والعراق ولبنان و�سوريا والأردن وم�صر وفل�سطني و�إيران.
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ومتتلك كل من داو و�أرامكو ال�سعودية احلق احل�صري وااللتزام بت�سويق  50يف املائة من املنتجات املتبقية التي ال ت�سوقها �صدارة ،وتقومان بذلك فقط خارج
منطقة ال�شرق الأو�سط .وعلى �أية حال ،ف�إن �أرامكو ال�سعودية تنازلت عن حقوقها والتزاماتها لت�سويق ح�صتها بن�سبة  50يف املئة لفرتة حمددة ل�شركة داو،
مبوجب اتفاقيات ت�سويق ونقل املنتجات (.)PMLAs
تو�ضح املعلومات املقدمة ل�شركة (� )CMAIأنه مبوجب اتفاقيات ت�سويق ونقل املنتجات لكل جمموعة منتجات ،قامت �صدارة بتعيني داو كم�سوق ح�صري
جلميع منتجات �صدارة لبيعها خارج منطقة ال�شرق الأو�سط .وت�ستمر احل�صرية املن�صو�ص عليها يف اتفاقية ت�سويق ونقل املنتجات حتى تاريخ بدء ت�سويق
�شركة �أرامكو ال�سعودية ،الذي يختلف ح�سب جمموعة املنتجات ،والذي يحدث بعد فرتة حمددة من تاريخ بدء ت�شغيل مرفق الت�صنيع ذي ال�صلة التابع
ل�صدارة.
وعلى هذا النحو ،ال تعترب �صدارة كيانا قائما بذاته وميكن لداو �أن ت�ستفيد من و�ضعها احلايل يف ال�سوق ،وخربتها ،وعمالئها ومنظمتها الت�سويقية لبيع
منتجات �صدارة .وتتم تغطية منتجات املونومر النهائية واملنتجات امل�شتقة العطرية بالفرتات الأطول ،وهو �أمر متوقع نظرا لأن التقنية االمتالكية وخربة
املبيعات التي تقدمها داو للم�شروع امل�شرتك هي ب�شكل �أ�سا�سي �ضمن هذه امل�شتقات.
تفهم �شركة ( )CMAIب�أن داو لديها �أي�ضا احلق يف �إلزام �شركة �أرامكو ال�سعودية ب�شراء ح�صتها يف �صدارة ،يف ظروف معينة .ونتيجة ملمار�سة هذا احلق،
�سيتم �إنهاء اتفاقيات ت�سويق ونقل املنتجات باال�ضافة �إلى اتفاقيات اخلدمات الفنية واتفاقيات توريد املحفزات غري االمتالكية .ويف حني ميكن العثور دائما
على م�سوق بديل ،ف�إنه من امل�ستبعد جدا �أن يكون امل�سوق اجلديد مثل ذلك امل�ستوى من اخلربة يف جميع املنتجات .وبطبيعة احلال ،ف�إن �إيجاد م�سوق ذي
خربة واخت�صا�ص ملنتجات �أكرث �سلعي ًة (البويل �إثيلني منخف�ض الكثافة والبويل �إثيلني منخف�ض الكثافة اخلطي) من املرجح �أن يكون �سه ًال �إلى حد ما .ومع
ذلك ،ف�إن �إيجاد م�سوق �أو م�سوقني ذوي كفاءة ملنتجات �أكرث تخ�ص�صا ،وخا�صة املطاط ال�صناعي ،لن يكون بتلك ال�سهولة .وتخطط �أرامكو لبناء جتربتها
اخلا�صة يف جمال املبيعات وت�سويق املنتجات من خالل التدريب من قبل �شركة داو .ولكن على �أية حال ،ف�إن �إنهاء اتفاقيات اخلدمات الفنية واتفاقيات توريد
املحفزات �سيحد بو�ضوح من قدرة �صدارة على حت�سني منتجات امل�صانع ،وجودة تلك املنتجات ،وتطور الإنتاج و�أي حت�سينات �أخرى على التقنية املرخ�صة.
بالن�سبة خلطة املبيعات ،قامت �صدارة بجمع مناطق العامل يف املجموعات التالية:
 �أوروبا وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ( .)EMEA
 �أمريكا ال�شمالية (.)NAA
 �أمريكا اجلنوبية (.)LAA
 �شمال �شرق �آ�سيا و�شبه القارة الهندية وجنوب �شرق �آ�سيا ( .)CAP
مالحظة :ت�ستخدم داو م�صطلحات "�شمال �آ�سيا" و "جنوب �آ�سيا" للبلدان التي جمعتها �شركة ( )CMAIحتت م�سمى �شمال �شرق �آ�سيا و�شبه القارة الهندية
على التوايل.
كما ذكر من قبل ،بالن�سبة للمنتجات البرتوكيماوية اخلا�صة ب�صدارة ،ف�إننا نعتقد �أن �إدخال غالبية هذه املواد ميكن �أن يتم ب�سال�سة ن�سبية دون �إرباك
لديناميكيات ال�سوق ،حيث �أن حجم الزيادة املزمعة يف الطاقة االنتاجية للم�شروع متوا�ضعة وميكن التحكم فيها مقابل احلجم الإجمايل لل�سوق يف عام
2016م ومنو ال�سوق املتوقع بعد بدء الت�شغيل .بالن�سبة لإيرثات اجلليكول ،ينبغي �أن ي�ضمن و�ضع التكلفة لدى �صدارة ب�أن املبيعات قادرة على املناف�سة يف
�أ�سواق الت�صدير و�أنه يف حال ن�شوء زيادة يف العر�ض ،ف�إن هذا من �ش�أنه �أن يجرب املنتجني ذوي التكلفة الأعلى على تخفي�ض �إنتاجهم ملوازنة ال�سوق.
لقد مت تطوير �صدارة ب�شكل �أ�سا�سي كمرفق ت�صدير نظرا للطلب املحلي القليل على منتجاتها .و�سوف ت�ستهدف خطة املبيعات الإقليمية الأولية ل�صدارة
ب�شكل �أ�سا�سي املناطق اجلغرافية التي لديها كميات كبرية من �صايف متطلبات اال�سترياد .يف تلك املناطق امل�ستهدفة التي هي مناطق م�ستوردة �صافية تعترب
داو فيها هي ال�شركة الرائدة �أو واحدة من كبار املنتجني العامليني يف جميع منتجات �صدارة با�ستثناء التولوين الثنائي االيزو�سيانات (( )TDIجتدر الإ�شارة
�إلى �أن العمالء امل�ستخدمني النهائيني ملادة ( )TDIوتطبيقاتها تت�شابه مع �أيزو�سيانات امليثيلني الثنائية (  )MDIلذا لن تكون هناك م�شكلة ت�ستدعي القلق).
بالن�سبة للمبيعات يف هذه املناطق اجلغرافية امل�ستهدفة ،ت�ستطيع داو تعزيز و�ضعها يف ال�سوق القائمة يف تلك املناطق واال�ستفادة من �أ�صول �سل�سلة التوريد
املوجودة �سابق ًا والقدرات التي طورتها .وهناك حاجة ملراقبة وحت�سني هوام�ش املبيعات املتحققة يف املناطق امل�ستهدفة.
مت تقدمي منوذج خمت�صر من النموذج املايل ل�صدارة �إلى �شركة ( .)CMAIوهو يو�ضح التغيري يف الأ�سواق امل�ستهدفة خالل ال�سنوات الع�شر الأولى من العمل
منذ التوزيع الأويل (التي مت ا�ستعرا�ضه �أعاله) يف الربع الأول من عام 2016م حتى التوزيع النهائي يف الن�صف الثاين من عام 2025م.
ومبوجب النموذج املايل ،يظهر التوزيع النهائي يف عام 2025م �أن جميع املبيعات تقريبا خمططة لتوجيهها �إلى ال�شرق الأو�سط و�شبه القارة الهندية
و�إفريقيا ،والباقي يف �أوروبا وجنوب �شرق �آ�سيا .و�سيتم حتديد قرارات و�ضع ال�سوق من خالل جمموعة متنوعة من العوامل مبا يف ذلك الطلب املحلي،
ومتطلبات العمالء والعالقات ف�ضال عن االحتياجات ال�شاملة للعمل .وال�سبب يف االن�سحاب الكبري من �شمال �شرق �آ�سيا هو زيادة الرتكيز على الأ�سواق
القريبة من �أجل تعزيز قيمة العائد ال�صايف ل�صدارة .ومع مرور الوقت� ،سوف تتحول �صدارة ب�شكل طبيعي بعيدا عن الأ�سواق ذات العائد ال�صايف الأقل يف
�إجتاه الأ�سواق الأعلى حيث �أن الإنتاج يباع يف البداية ثم تتح�سن القيمة مع مرور الوقت.
تظهر توقعات الطلب املحلي لعام 2025م يف مناطق ال�شرق الأو�سط و�شبه القارة الهندية و�أفريقيا وم�ستوى الواردات الإجمايل املطلق بالن�سبة جلميع
املنتجات با�ستثناء �أثريات اجلاليكول ،ب�أن الطلب املحلي الإجمايل املتوقع وحجم الواردات كبرية مقارنة مع الطاقة االنتاجية اال�سمية ل�صدارة .لذلك ف�إن

564

�إعادة توجيه منتجات �صدارة �إلى �أقرب الأ�سواق �سيكون قابال للتحقق عندما يتم ت�شغيل موقع الت�صنيع يف �شمال �شرق �آ�سيا .بالن�سبة لأثريات اجلاليكول،
ف�إن الأحجام اخلا�صة ب�صدارة ال يزال تتطلب الت�صدير �إلى �شمال �شرق �آ�سيا (خا�صة ال�صني) ،والدول امل�ستوردة من �أ�سواق جنوب �شرق �آ�سيا والأ�سواق
الأوروبية.

توقعات �أ�سعار البرتوكيماويات
ميكن االطالع على قائمة كاملة جلميع الأ�سعار امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة يف ورقة اجلداول البيانية املرفقة �ضمن هذا التقرير .وقد قدمت �شركة ()CMAI
توقعات �أ�سعار للحاالت الأ�سا�سية ت�ستند على �سيناريو �أ�سعار النفط اخلام الأ�سا�سية املقدم من بورفني وجريتز( )Purvin and Gertzعلى النحو املبني يف
ق�سم الطاقة من هذا التقرير .وقد ا�ستندت حاالت االرتفاع واالنخفا�ض على منهجيات مماثلة.
تت�أثر �أ�سعار البرتوكيماويات بالعديد من العوامل مبا يف ذلك تكاليف الطاقة ،وهوام�ش الإنتاج ،والقيم البديلة ،وال�ضغوط التناف�سية ،وتوافر الإمدادات/
القدرات ،ومنو الطلب ،ومعدالت ا�ستخدام امل�صنع ،والن�شاط اال�ستثماري الر�أ�س مايل ،ودمج /جتزئة ال�صناعة ،والإجراءات ال�سيا�سية ،والأو�ضاع
االقت�صادية ،و�سيكولوجية ال�سوق .
لإعداد توقعات عامة للأ�سعار بالن�سبة ملعظم املنتجات البرتوكيماوية ،تدر�س ( )CMAIهذه العوامل يف �إطار نهج "التكلفة زائد الهام�ش ي�ساوي ال�سعر" .يتم
�إيجاد تكاليف الإنتاج من النماذج املف�صلة لالقت�صاد القيا�سي ملرافق الت�صنيع يف جميع �أنحاء العامل .كما يتم �إيجاد هوام�ش الت�شغيل املنا�سبة على �أ�سا�س
التوقعات اخلا�صة مبعدالت ا�ستخدام ال�صناعة وغريها من العوامل املذكورة �أعاله.
يفرت�ض �أن تكون الهوام�ش يف البرتوكيماويات (يف �أوروبا و�آ�سيا) م�ستقلة عن �سعر النفط اخلام ال�سائد ،وذلك �ضمن نطاق معقول ل�سعر النفط اخلام،
على �أ�سا�س خط االجتاه .ويعترب املنتجون املعتمدون على النفتا من املنتجني مرتفعي التكلفة يف الكثري من قطاعات املنتجات ،ويتعني على ه�ؤالء املنتجني
ذوي التكلفة العالية املعتميدن على النفتا �أن يغطوا على الأقل التكاليف النقدية للإنتاج التي ت�ضع امل�ستوى العام للأ�سعار للعديد من ال�سلع الأ�سا�سية
للبرتوكيماويات والبوليمرات .وهكذا ،ف�إن �سعر النفط اخلام ي�ضع قاعدة تكاليف ملعظم املنتجات البرتوكيماوية.
هوام�ش الت�شغيل هي توقعات ت�ستند �إلى تقديرات خا�صة بـ:
 معدل العر�ض /الطلب /الت�شغيل.
 التكاليف والهوام�ش التاريخية.
 التعامالت املتبادلة بني املواد.
 التعامالت الإقليمية.
 امل�سائل اخلا�صة باخلربة  /التقنية.
وبالتايل ،يتم ا�شتقاق توقعات الأ�سعار من توقعات الهام�ش.
ال�ستخراج توقعات تكاليف الإنتاج ال بد من ا�ستخراج توقعات تكلفة مواد اللقيم ،التي تكون يف معظم احلاالت� ،إما مواد برتوكيماوية �أو لقيم للمواد
البرتوكيماوية ،مثل الربوبان والنفتا والإيثان مع الأخذ يف االعتبار توقعات �أ�سعار النفط وامل�شاريع التطويرية مثل الغاز ال�صخري .ومن ال�ضروري ا�ستخراج
توقعات ل�سعر الإيثيلني قبل ا�ستخراج توقعات لأ�سعار البويل �إثيلني عايل الكثافة ( ،)HDPEولكن يجب عمل توقعات للعر�ض /الطلب على البويل �إثيلني عايل
الكثافة ( ) HDPEقبل االثيلني .ونتيجة لذلك ،هناك حاجة �إلى بع�ض التكرار.
توفر منهجية توقعات الأ�سعار التي تقدمها �شركة ( )CMAIتوقعات لدورة واحدة يف امل�ستقبل ،متتد ب�شكل عام � 7-5سنوات ،وتعود بعد ذلك �إلى توقع التوجه
على املدى الطويل .وتت�أثر دورات �أعمال البرتوكيماويات بفرتات الزيادة �أو النق�ص يف القدرة االنتاجية .وحيث �أن ال�شركات نادرا ما تعلن عن الإ�ضافات
يف الطاقة االنتاجية لأكرث من � 5سنوات م�ستقبلية ،ف�إن ( )CMAIتقوم بت�ضمني توقعات الدورة على املدى القريب فقط ،على �أ�سا�س العالقة بني الهام�ش
ومعدل الت�شغيل .ويتبع توقعات الدورة توقع التوجه على �أ�سا�س هام�ش عال مبا فيه الكفاية لتوفري عائد كاف لت�شجيع اال�ستثمار يف طاقة انتاجية �إ�ضافية
ح�سب املطلوب لتلبية النمو يف الطلب.
كجزء من هذه الدرا�سة ،طلب العمالء تطوير حاالت لكل من �سيناريو �سعر النفط الأ�سا�سي و�سعر النفط املنخف�ض ،حيث �سيتم تطبيق دورات الهام�ش
طوال فرتة التوقعات ب�أكملها حتى عام 2035م .ويقت�صر حتليل الدورة �إلى حد كبري على البرتوكيماويات ،لأن الت�سعري الدوري و�سلوك الهام�ش يف التكرير
يكون �أقل و�ضوحا بكثري مما هو عليه يف قطاع الكيماويات .وبالتايل لتطوير حاالت البرتوكيماويات الدورية املعرو�ضة �أدناه ،ت�ستخدم  CMAIتوقعات
�أولية مماثلة للمنتجات البرتولية الأ�سا�سية كما كانت ت�ستخدم يف توقعات حاالت التوجه الأ�سا�سي واملنخف�ض .وقد قمنا ،على �أية حال بالطلب من بورفني
وجريتز( )Purvin & Gertzالتحقق من هذه الأ�سعار مقابل حاالت التوجه الأ�سا�سي واملنخف�ض من حيث ت�أثريها على املنتجات البرتولية ،ثم مت �إدارج هذا
الت�أثري (بتعبري رقمي �صغري جدا) يف الأرقام النهائية لأ�سعار املنتجات البرتولية املرتبطة باحلاالت املنتهية .ووفقا لنهج (" )CMAIالتكلفة زائد الهام�ش
ي�ساوي ال�سعر" ،ف�إن الهوام�ش الدورية ت�ؤدي �إلى الأ�سعار الدورية .وفيما يلي مثال على ذلك:
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يف تطوير توقعات الدورة ،مت ا�ستخدام عدة افرتا�ضات تتعلق مبدة الدورة وكذلك عمق وارتفاع الهوام�ش .ومن الأهمية �أن نالحظ �أن حاالت الدورة التي مت
تطويرها تعتمد على �سلوك الهام�ش الدوري للمواد الكيميائية الأ�سا�سية (الأوليفينات واملواد العطرية والكلور) يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا و�آ�سيا .وتعتقد
(� )CMAIأن الهوام�ش الدورية �ستوا�صل ارتباطها يف الغالب بال�سلوك الدوري للمواد الكيميائية اال�سا�سية نف�سها ،وبالتايل قمنا بو�ضع منوذج لدورة الأ�سعار
على هذا الأ�سا�س.
مدة الدورة (على �سبيل املثال من ذروة �إلى ذروة �أو من عمق هبوط �إلى عمق هبوط) ،وعمق الدورة وارتفاع الذروة ناجتة عن الطاقة االنتاجية الفائ�ضة
التقديرية � -إلى حد كبري ،للإيثيلني والربوبيلني والبنزين والباراك�سيلني والكلور .ونوا�صل ت�أكيدنا بحزم على �أن الهوام�ش �ستكون ناجتة على املدى الطويل
عن معدالت الت�شغيل .وبالتايل ف�إن مدة الدورة هي انعكا�س لكل من العر�ض والطلب ودورة الأعمال الكلية .ا�ستخدمت ( )CMAIالعالقات الريا�ضية للت�أكد
من �أن توقعات الدورة املعرو�ضة هي توقع تقريبي معقول للتوجه على �أ�سا�س املتو�سط طوال مدة التوقعات .ومع ذلك ،ال بد من الت�أكيد على �أن �سلوك الأ�سعار
والهام�ش ميكن �أن يتفاوت من دورة �إلى �أخرى .على �سبيل املثال ،يف حني �أن حتليل ا�ستغالل الطاقة االنتاجية اال�سمية ي�شري �إلى وجود هبوط عميق �إلى حد
ما خالل الفرتة من 2011 – 2009م كرد فعل على الركود العاملي تاله موجة بناء وا�سعة يف منطقة ال�شرق الأو�سط وال�صني يف الإيثيلني ،فقد �شهد الواقع
�أ�سواقا �أقوى ب�سبب الت�أخريات يف امل�شاريع� ،إلى حد كبري الك�سارات البخارية يف �أدنى ال�سيل على م�ستوى املواد امل�شتقة ،مما �أدى �إلى ا�ستغالل فعال للطاقة
االنتاجية �أعلى مما يوحي به التحليل املجرد.
نحن نفرت�ض �أن الدورات ت�صبح �أطول يف مدتها �إلى حد ما يف امل�ستقبل� ،أي نحو � 8سنوات هبوط �إلى هبوط �أو ذروة �إلى ذروة .وهذا يتما�شى مع اخلربة يف
ال�صناعة .ومع ذلك ،ميكن �أن ت�أتي الدورات� ،أبكر مما توقعنا مع عودة ال�سوق �إلى دورات من نوع � 6إلى � 7سنوات .ونعتقد �أن هذا من غري املحتمل نظرا
ال�ستمرار عوملة الأ�سواق من خالل زيادة التجارة واملوا�صفات امل�شرتكة للكثري من البوليمرات وخ�صو�صا مواد مثل امليثانول ،و ( )MEGوحتى مواد مثل
�أك�سيد الربوبيلني .ونتيجة لذلك ،ف�إننا نعتقد �أن الطبيعة الدورية لهذه ال�صناعة من املرجح �أن تتحرك �أبط�أ مما كانت عليه خالل الأعوام من 1970م �إلى
�أوائل عام 1990م.
ثمة عوامل توازن مقابلة على املدى الطويل هي �أن ال�صناعة �أ�صبحت �أكرث تكامال (�إن الن�سبة الأعلى للطاقة الإنتاجية من االثيلني حمكومة من قبل الالعبني
الكبار يف ال�سوق) ،ولكن يظهر �أي�ضا داخلون جدد (�شركات مملوكة للدولة وكذلك امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص) .وعلى �أ�سا�س �سعر الدوالر الثابت،
نو�ضح �أن الدورة �ستقل �إلى حد ما من حيث الهوام�ش التي تتما�شى مع ت�أثريات منحنى اخلربة يف هذه ال�صناعة.
و�أخريا ،ف�إن ( )CMAIك�شركة ال تزال تعتقد �أن توقع التوجه على املدى الطويل هو و�سيلة �أف�ضل للم�ستثمرين وكذلك للعمالء للحكم على اجلدوى املالية
لفر�ص �أعمالهم.
التنافسية من حيث التكلفة

مت مقارنة التكلفة التناف�سية للمنتجات البرتوكيماوية ل�صدارة على �أ�سا�س ت�سليمها الى �ساحل ال�صني مع مناطق الت�صدير الرئي�سية الأخرى والإنتاج املحلي.
وقد مت �إجراء التحليل لعام 2016م ليعك�س البيئة التناف�سية من حيث تكلفة عند بدء ت�شغيل م�شروع �صدارة.
ت�ستخدم التكلفة النقدية لت�سليم املنتجات �إلى الأ�سواق الرئي�سية الأ�ساليب االمتالكية لنماذج التكلفة لدى �شركة ( .)CMAIوت�شمل العوامل امل�أخوذة يف
احل�سبان عنا�صر التقنية للتكلفة املحلية الثابتة واملتغرية ،وتفاوت التكلفة الثابتة نظرا حلجم امل�صنع واللقيم ،وتعديل قيمة املنتجات نظرا للتكامل واملكان.
تعترب تكلفة اللقيم هي العامل الأكرث �أهمية يف و�ضع التكلفة الإجمالية .ولتحليل التكلفة التناف�سية ،قامت �شركة ( )CMAIمبقارنة م�صانع الإنتاج على �أ�سا�س
التكلفة النقدية املتكاملة ما مل يتم الن�ص على خالف ذلك.
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على �سبيل املثال� ،سوف ت�أخذ التكلفة النقدية لإنتاج البويل �إثيلني التكلفة النقدية لإنتاج الإيثيلني كتكلفة لقيم للم�صنع .وباملثل �ست�أخذ م�شتقات �أك�سيد
الإيثيلني التكلفة النقدية لإنتاج �أك�سيد الإثيلني كتكلفة للقيم .و�ست�أخذ التكلفة النقدية لأك�سيد الإيثيلني التكلفة النقدية النتاج االثيلني كتكلفة لقيم مل�صنع
الأك�سيد .بالن�سبة مل�شتقات �أك�سيد الربوبيلني ،يتم �أخذ التكلفة النقدية لإنتاج �أك�سيد الربوبيلني كتكلفة للقيم .و�ست�أخذ التكلفة النقدية لأك�سيد الربوبيلني
التكلفة النقدية لإنتاج الربوبيلني كتكلفة للقيم �إلى م�صنع الأك�سيد .يتم �أخذ التكلفة النقدية لإنتاج الربوبيلني لتكون التكلفة النقدية لإنتاج الأوليفينات
اخلفيفة (الإيثيلني  +الربوبيلني).
بناء على الر�سوم البيانية لتكلفة الت�سليم ،نعتقد �أن �أ�سا�س تكلفة الت�سليم� ،سيكون �إنتاج �صدارة مناف�سا �ضد املنتجني العامليني الأخرين ،امل�صدرين �إلى
ال�صني على الرغم من �أن بع�ض املنتجات �ستكون التكلفة النقدية للت�سليم فيها �أعلى من الإنتاج املحلي ال�صيني.
ت�ستخدم العديد من منتجات الأوليفينات (الإيثيلني والربوبيلني) الذي تنتجه الك�سارات البخارية كمواد لقيم لها .وهي جاليكول الربوبيلني� ،أيرث اجلاليكول،
والبويل �إثيلني املنخف�ض الكثافة ،والبويل �إثيلني املنخف�ض الكثافة اخلطي ،وبويل �أولفني املطاط ال�صناعي ،وبوليوالت البويل �إيرث ،و�أمينات الإيثانول،
و�أمينات الإيثلني .مت ا�ستخدام التكلفة النقدية لإنتاج الأوليفينات كتكلفة لقيم لهذه الوحدات .يبني التحليل �أن لدى �صدارة ميزة تكلفة نقدية للإنتاج نظرا
النخفا�ض التكلفة النقدية لإنتاج لقيم الأولفني مقارنة باملنتجني يف مناطق عاملية �أخرى .هناك �أي�ضا بع�ض مزايا التكلفة املتغرية .ولكن هناك �أي�ضا منتجني
�سعوديني �آخرين لديهم ميزة لقيم �أكرب من �صدارة لأنهم ال ي�ستخدمون لقيم النفتا على كامل النطاق.
ت�ستخدم املنتجات الأخرى مثل �أيزو�سيانات امليثيلني الثنائية ( )MDIوالتولوين الثنائي االيزو�سيانات ( )TDIمواد لقيم املواد العطرية (البنزين والتولوين)
املنتجة كمنتجات ثانوية من الك�سارات البخارية .وقد مت ا�ستخدام �سعر ال�سوق الإقليمية ملواد اللقيم هذه كتكلفة لهذه الوحدات .ويبني التحليل �أن �إنتاج
�صدارة �سيكون قريبا من الإنتاج املحلي ال�صيني ملنتج �أيزو�سيانات امليثيلني الثنائية ()MDIولكن �أكرب بالن�سبة ملنتج التولوين الثنائي االيزو�سيانات (.)TDI
�إال �أن تكلفة الت�سليم �أكرث تناف�سية من املنتجني العامليني الأخرين امل�صدرين �إلى ال�صني .ويعود هذا يف املقام الأول �إلى ميزة التكلفة املتغرية الكبرية للمرافق
امل�سعرة مببلغ �أقل .وهناك �أي�ضا ميزة قليلة ل�سعر اللقيم.
مت �إجراء مقارنة بني التكاليف النقدية لت�سليم البويل �إثيلني املنخف�ض الكثافة ( )LDPEوالبويل �إثيلني املنخف�ض الكثافة اخلطي ( )LDPEملنتجني
حمددين من مناطق رئي�سية م�صدرة .وتو�ضح الر�سوم البيانية التالية التكلفة النقدية للت�سليم الى ال�صني للبويل �إثيلني منخف�ض الكثافة ( )LDPEوالبويل
�إثيلني املنخف�ض الكثافة اخلطي ( )LDPEمن �صدارة مقابل تلك الوحدات الأخرى.
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�سيكون �إنتاج �صدارة للبويل �إثيلني قادرا على املناف�سة مقابل املنتجني العامليني الآخرين نظرا للتكاليف النقدية الأدنى للأوليفني مقارنة مبعظم املنتجني
الآخرين .ومع ذلك ،باملقارنة مع ال�شركات ال�سعودية املنتجة كيميا (� 50/50إيثان /بروبان) وكيان (� 80/20إيثان/بوتان) ،ف�إن �صدارة يف و�ضع �أقل ميزة،
لأن ن�سبة كبرية من لقيم التك�سري هو من النفتا الكاملة مما يجعل التكلفة النقدية �أعلى لإنتاج الإيثيلني.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن جميع ه�ؤالء املنتجني هم يف و�ضع �أقل ميزة باملقارنة مع غالبية منتجي ال�شرق الأو�سط املعتمدين على الإيثان� .إن ال�سعر املنخف�ض ن�سبيا
للإيثان يف اململكة العربية ال�سعودية وال�شرق الأو�سط ،يجعل منه لقيما مربحا �أكرث لإنتاج االثيلني والبويل �إثيلني.
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 1 11 -1شراء عقود التأمين وضمانات االكتمال:

تقرتح اجلهات الراعية تقدمي �ضمانات اكتمال تغطي ت�سديد الدين �إذا مل يكتمل �إن�شاء امل�شروع يف التاريخ املحدد يف التمويل� .إ�ضافة لذلك يتعني على
اجلهات الراعية متويل كافة جتاوزات تكاليف امل�شروع.
بناء على هذه ال�ضمانات فقد وافقت اجلهات الراعية على التايل:
()1ت�أمني مرحلة الإن�شاء :يبني اجلزء ( )1من امللحق ( )1من اجلدول ( )7يف وثيقة ال�شروط والأحكام ،تامني كافة خماطر الإن�شاء وت�أمني امل�سئولية جتاه
الغري الذي يجب �أن يكون قائم ًا ملرحلة الإن�شاء� .سوف تتم ت�سمية كل م�شارك متويل ذي �أولوية على �أنه طرف م�ؤمن له يف عقد ت�أمني امل�سئولية جتاه
الغري .وخالفا لذلك ف�إن عقود الت�أمني لن تت�ضمن �أي �أحكام �أو �شروط حلماية م�صالح الدائنني.
()2عقود ت�أمني الت�شغيل حتى اكتمال امل�شروع – �سوف يكون هناك ت�سليم على مراحل للوحدات ،و�سوف يبد�أ الغطاء الت�أميني الت�شغيلي من تاريخ ت�سليم
الوحدة الأولى .بالن�سبة �إلى الفرتة من بداية الغطاء الت�أميني ملرحلة الت�شغيل وحتى اكتمال امل�شروع� ،سيكون قائم ًا الغطاء الت�أميني لأ�ضرار املمتلكات
وامل�سئولية جتاه الغري .وخالل هذه الفرتة �سوف يتم ت�سمية الدائنني كم�ؤمن لهم �إ�ضافيني يف هذه البوال�ص ،و�ستُ�شمل الت�أ�شريات االعتيادية للت�أمني
ل�صالح الدائنني با�ستثناء ما يلي )1( :لن تتم ت�سمية الدائنني كم�ستفيدين من التعوي�ض عن اخل�سارة و ( )2لن يكون هناك �إ�شعار تنازل .وقد مت
�إبالغنا ب�أن هذه الرتتيبات متوافقة مع التمييز يف وثيقة �شروط التمويل بني نظامي ما قبل االكتمال وبعد االكتمال بالن�سبة لتطبيق متح�صالت ت�أمني
احلوادث العر�ضية .ولن يكون هناك غطاء ت�أميني النقطاع الأعمال خالل هذه الفرتة ب�سبب وجود �ضمانات االكتمال.
()3اعتبارا من تاريخ اكتمال امل�شروع – �سوف يكون غطاء ت�أميني قائم ًا لأ�ضرار املمتلكات وانقطاع الأعمال وامل�سئولية جتاه الغري .و�سوف ت�سمي هذه
البوال�ص الدائنني كم�ؤمن لهم رئي�سيني و�ست�شمل كافة متطلبات ت�أمني الدائنني مبا يف ذلك �شرط امل�ستفيد من التعوي�ض عن اخل�سارة و�ستكون خا�ضعة
�أي�ضا للتنازل.
وحيث �سيتم ت�سمية الدائنني يف الغطاء الت�أميني للم�سئولية جتاه الغري ،ف�سوف يكون بالتايل لزام ًا على و�سيط هذا الت�أمني تقدمي خطاب تعهد الو�سيط� .أما
بالن�سبة لغطاء ت�أمني الإن�شاء ،فقد �سبق بدء مفعوله وتوجد مالحظة حول ذلك يف الق�سمني  6-2و 3-6من هذا التقرير .ويجب �أن يتم �إ�صدار خطابات تعهد
الو�سيط لكافة التغطيات الت�أمينية املتعلقة بالت�شغيل.
ي�شرتط لقبول هذه الرتتيبات للفرتة حتى تاريخ اكتمال امل�شروع �أن يكون لدى الدائنني ال�شعور االطمئنان عن التعهدات التي قبلتها اجلهات الراعية �ضمن
�ضمان االكتمال.
 1 11 -1عقود اإلنشاء

ت�سري حالي ًا عملية تر�سية عقود �أعمال �إن�شاء امل�شروع .وح�سبما متت الإفادة به ،في�ضم امل�شروع  35حزمة ،وقد متت موافاتنا مب�سودة الن�صو�ص املقرتحة
لعقود الإن�شاء� .أما بالن�سبة للغطاء الت�أميني ،ف�سوف يقوم امل�شروع بالرتتيب للح�صول على ت�أمني لأعمال الإن�شاء �ضد كافة املخاطر وت�أمني امل�سئولية جتاه
الغري� .أما الغطاء الت�أميني لل�شحن البحري ف�سيتم ترتيبه من قبل املقاول.
ومن خالل احكام حزم الهند�سة وال�شراء والإن�شاء ،ف�إنه يتعني على امل�شروع احلفاظ على عقود ت�أمينية طوال مرحلة الإن�شاء.
 1 11 -1نظام التأمين السعودي

�صدر نظام ت�أمني جديد يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 2004م ،وهو يتناول حلد كبري و�ضع �أ�س�س لقطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،ويت�ضمن
�أحكام ًا تتعلق بالرتخي�ص ل�شركات الت�أمني املحلية .وقد بد�أ �سريان مفعول النظام حيث مت حتى تاريخه الرتخي�ص لثالثني �شركة ت�أمني.
تناول ت�شريعات الت�أمني امل�ؤمنني والو�سطاء ،فيما ت�سكت حلد كبري عن امل�شرتين .وال يت�ضمن النظام �أحكام ًا حمددة تتعلق بامل�شرتين الذين ي�شرتون بوال�ص
الت�أمني خارج اململكة مع �شركات ت�أمني غري مرخ�صة يف اململكة ،وهناك عدم و�ضوح ب�ش�أن �سلوك اجلهات املخت�صة نحو �شراء بوال�ص من م�ؤمنني غري
مرخ�صني يف اململكة وماهو الإجراء التي �سيتخذ عند اكت�شاف �أي تعامالت من ذلك القبيل .وطبقا للنظام فهناك فئات �إجبارية من الت�أمني يجب �شرا�ؤها
من داخل اململكة العربية ال�سعودية ،و�أي �أق�ساط يتم التنازل عنها خارج اململكة لأي �شركة ت�أمني غري مرخ�صة يف اململكة تخ�ضع ل�ضريبة مقتطعة بن�سبة .%5
رغم �أن �أنظمة الت�أمني ال تت�ضمن متطلبات حمددة برتتيب الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية .ومن واقع خربتنا ،ف�إن التغطية تتم حملي ًا فيما يتم دعم
�إعادة الت�أمني خارج اململكة العربية ال�سعودية .و�إذا تطلب الأمر و�ضع الت�أمني خارجي ًا ولي�س داخلي ًا ف�سوف يلزم احل�صول على وثيقة �إعفاء من م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي .وقد مت احل�صول على هذه الوثيقة كما متت مناق�شته يف الق�سم � 4-1أدناه .وقد علقنا على نظام الت�أمني بتف�صيل �أكرث يف الق�سم  5من
هذا التقرير.
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 1 11 -1هيكل برنامج تأمين المشروع

ح�صل امل�شروع على �إعفاء من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبا ي�سمح بو�ضع الغطاء الت�أميني مبا�شرة يف �سوق الت�أمني العاملي �شريطة طرح  %5على الأقل
من املخاطر على �سوق الت�أمني املحلي يف اململكة العربية ال�سعودية .ويعني ذلك �أنه �سيتم و�ضع الغطاء الت�أميني خارج اململكة مع م�شاركة �شركات الت�أمني
املحلية ب�صفة �شركات ت�أمني م�شرتكة .ومن ناحية ثانية لي�س هناك لزوم لتغطية �إعادة الت�أمني ،وقد متت �إفادتنا من امل�شروع ب�أن هذا الإعفاء �سوف ينطبق
طوال عمر امل�شروع.
ت�شتمل وثيقة الأحكام وال�شروط على متطلبات توفري الغطاء الت�أميني ،وهو ما يحتاج للتايل:
()1بالن�سبة ملرحلة الإن�شاء يجب ت�أمني  %100من مرحلة الإن�شاء مبا�شرة لدى �شركة ت�أمني م�سموح بها �شريطة �أن يتم و�ضع ت�أمني ن�سبة ال تزيد عن %10
من عقود ت�أمني مرحلة الإن�شاء مع �شركات ت�أمني م�سموح بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
()2بالن�سبة ملرحلة الت�شغيل يجب ت�أمني  %100من مرحلة الت�شغيل مبا�شرة لدى �شركة ت�أمني م�سموح بها �شريطة �أن يتم ت�أمني ن�سبة ال تزيد عن  %5من
ت�أمني مرحلة الت�شغيل لدى �شركات ت�أمني م�سموح بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
تُعد �شركة ت�أمني م�سموح بها هي ال�شركة احلا�صلة على ت�صنيف بحد �أدنى ()-Aمن �ستاندرد �آند بورز �أو ما يعادله من �أيه �أم بي�ست (� ، )AM Bestأو فيت�ش،
�أو موديز .وهناك الآن �شركتان حا�صلتان على درجة ت�صنيف (� )-Aأو �أعلى من ذلك من �ستاندرد �آند بورز ،وهما التعاونية والتي ح�صلت على درجة ت�صنيف
( )Aو�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني واحلا�صلة على ت�صنيف بدرجة (.)-A
بالن�سبة للغطاء الت�أميني لكافة خماطر الإن�شاء ،فقد مت و�ضع ت�أمني ن�سبة  %4من التغطية لدى كل من �شركة الت�أمني التعاونية و�شركة املتو�سط واخلليج
للت�أمني و�إعادة الت�أمني .وهذا يتوافق مع متطلبات وثيقة الأحكام حيث �أن ن�سبة  %8م�ؤمنة لدى �شركات ت�أمني م�سموح بها يف اململكة العربية ال�سعودية و %92
م�ؤمنة لدى �شركات ت�أمني م�سموح بها خارج اململكة العربية ال�سعودية.
مت و�ضع الغطاء الت�أميني للم�سئولية جتاه الغري على طبقتني ،وهما الطبقة الأولية بحد  10.000.000دوالر �أمريكي وطبقة الزيادة بحد 90.000.000
مليون دوالر ملا يزيد عن مبلغ الـ  10ماليني دوالر .وبالن�سبة الطبقة الأولية ت�أخد كل من �شركة التعاونية و�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني
ن�سبة  %20بينما الـ  %60املتبقية فيتم و�ضعها خارج اململكة العربية ال�سعودية� .أما تغطية الزيادة فقد مت و�ضعها بن�سبة  %100يف اخلارج .ويعترب �إجراء
�إ�صدار غطاء امل�سئولية على طبقتني �إجرا ًء معتادا يف �سوق الت�أمني .بالن�سبة للغطاء الت�أميني للم�سئولية جتاه الغري ملرحلة الإن�شاء فمطلوب �أن تكون بحد
وقدره  100.000.000دوالر �أمريكي .ومع �أن  %40من الغطاء الأويل يتم و�ضعه يف اململكة العربية ال�سعودية مع �شركات ت�أمني م�سموح لها �إال �أن ذلك ميثل
 %4فقط من احلد الإجمايل البالغ  100.000.000دوالر �أمريكي .ويبلغ حد اال�ستبقاء لدى كل من �شركتي الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية  2مليون دوالر
�أمريكي كحد �أق�صى لكل حادثة .ومع الأخذ يف االعتبار �أن ن�سبة  %4فقط من غطاء امل�سئولية يتم و�ضعه يف اململكة العربية ال�سعودية و�أن �شركتي الت�أمني
املتعاقد معهما حا�صلتان على ت�صنيف يفي مبتطلبات �شركات الت�أمني امل�سموح لها ،ف�إننا نعترب �أن غطاء امل�سئولية قد مت و�ضعه مبا يتوافق مع متطلبات و�ضع
التغطية ح�سب املو�ضح يف وثيقة الأحكام .
�سوف يلتزم امل�شروع باملتطلبات القانونية املنطبقة على الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية .وبالن�سبة للتغطيات الإلزامية كتغطيات ال�سيارات والأخطاء
الطبية (من قبل موظفي املراكز ال�صحية) ف�سيتم و�ضع التغطية بن�سبة  %100لدى �شركات حملية مرخ�صة.
قد ينطوي الغطاء الت�أميني على ا�ستخدام �شركات ت�أمني تابعة مملوكة لأرامكو ال�سعودية و�شركة داو كيميكالز� .إن �شركة الت�أمني التابعة لأرامكو ال�سعودية
هي �شركة �ستيالر للت�أمني ("�ستيالر") وهي حا�صلة على ت�صنيف بدرجة ( )-AAمن وكالة �ستانداردز �أند بورز .وبالن�سبة لداو كيميكالز ف�إن �شركة الت�أمني
التابعة لها هي �شركة دورينكو لإعادة الت�أمني واحلا�صلة على درجة ت�صنيف ( )Aمن وكالة �أيه �أم .ب�ست .وتعترب �شركات الت�أمني اململوكة �شركات ت�أمني
م�سموح بها ح�سب التعريف الوارد يف وثيقة الأحكام.
 1 11 -1سوق التأمين

يعمل �سوق الت�أمني عن �أ�سا�س دوري ،مبا يعرف بال�سوق "املت�شددة" و "اللينة" .ففي 2001م و2002م ،فقد ت�شددت �سوق الت�أمني ب�شكل كبري حيث بحث
امل�ؤمنون عن زيادات يف اق�ساط الت�أمني واخل�صومات وفر�ضوا قيود ًا يف التغطية .يف العام 2003م ،ا�ستقرت ال�سوق ،ومنذ ذلك التاريخ �سارت ال�سوق بليونة
مع انخفا�ض �أ�سعار الأق�ساط نظر ًا لتح�سن خربة اخل�سارة وزيادة ال�سعة .يف العامني 2010م و2011م ،وقع عدد من الكوارث الطبيعية يف العامل منها الزالزل
يف ت�شيلي ونيوزيلندة  ،والفي�ضانات يف ا�سرتاليا وت�سونامي يف اليابان .وقد �أدت هذه الأحداث �إلى تكبد �أ�سواق الت�أمني لدفعات كبرية .ونتيجة لهذه الأحداث،
فقد ر�أينا انخفا�ض ًا للحدود املتاحة للمخاطر الطبيعية يف الدول املعر�ضة لتلك اخل�سائر وزيادة يف م�ستويات الأق�ساط ملثل هذه التغطية .ويف مناطق العامل
التي ال تتعر�ض ملخاطر طبيعية مثل اململكة العربية ال�سعودية حافظت معدالت الأق�ساط على م�ستواها.
ورغم �أن معدالت الأق�ساط تراجعت يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،فقد وجدنا �أن امل�ؤ ّمنني يبحثون عن احلفاظ على القيود يف التغطية وم�ستويات اخل�صم
الأعلى التي مت تبنيها يف �آخر �سوق مت�شددة مرت.
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 1 11 -1الغطاء التأميني لألعمال اإلنشائية

يت�ضمن اجلدول �أدناه موجزا للت�أمني الذي قام امل�شروع برتتيبه للمرحلة الإن�شائية .وقد مت و�ضع الغطاء الت�أميني ملرحلة الإن�شاء للفرتة من  1مار�س 2012
�إلى  30مايو 2016م والذي هو التاريخ املتوقع الكتمال الأعمال الإن�شائية .وعندما حتقق املرافق الفردية �إ�صدار �شهادة القبول االبتدائي اخلا�صة بها� ،أو يف
حالة م�شاريع الأطراف الثالثة ،فتاريخ الت�شغيل التجاري ،ف�سوف ينتقل كل منها فرديا� ،إلى تغطية الت�أمني الت�شغيلي.
نوع التغطية

الأحداث املغطاة

جمموع التغطية
(بالدوالر الأمريكي )

مبلغ اخل�صم
(بالدوالر الأمريكي )

�ضد جميع خماطر الإن�شاء والرتكيب

" كافة املخاطر " النا�شئة عن
اخل�سائر املادية �أو �أ�ضرار املمتلكات،
�أو م�سئولية امل�شروع �أثناء الإن�شاء.
ب�إ�ستثناء الأن�شطة املتعلقة باالخرتاق
الأمني.

بنا ًء على القيمة التقديرية للعقد،
ناق�ص امل�صروفات غري املتكررة
والبالغة  13.023.978.825دوالر
�أمريكي.

 5.000.000دوالر �أمريكي لكل
حادثة خ�سارة تخف�ض �إلى  1مليون
دوالر �أمريكي لكل حادثة مل�شاريع
الأطراف الثالثة.

امل�سئولية جتاه الغري

امل�سئولية القانونية والتعاقدية
للأطراف امل�ؤمن عليها عن الوفاة �أو
الإ�صابة اجل�سدية التي تلحق بالغري
�أو خ�سارة �أو تلف ممتلكاتهم ب�سبب
الأعمال الإن�شائية يف امل�شروع.

 100.000.000دوالر �أمريكي لكل
حادثة خالفا للمطالبات املرفوعة يف
الواليات املتحدة �أو كندا �أو ا�سرتاليا
حيث يكون احلد هو 90.000.000
دوالر �أمريكي

 50.000.000مليون دوالر �أمريكي
لأ�ضرار املمتلكات للطرف الثالث
فقط.

مالحظات على الغطاء الت�أميني للأعمال الإن�شائية:
كافة مخاطر اإلنشاء والتركيب (")"CEAR

()1مبلغ التغطية – تبلغ قيمة غطاء الت�أمني  13.023.978.825دوالر �أمريكي ،والذي متت �إفادتنا ب�أنه يعك�س قيمة العقد التقديرية لإن�شاء امل�شروع
ناق�ص �أي م�صروفات غري متكررة .و�سوف يكون هذا هو الأ�سا�س املعتاد ملبلغ التغطية على بولي�صة كافة خماطر الإن�شاء والرتكيب ،و�سيتم تعديل
مبلغ التغطية يف نهاية مرحلة الإن�شاء بناء على تكاليف الإن�شاء الفعلية .و�سوف يوفر �سوق ت�أمني الإن�شاء بوال�ص ت�أمني بناء على �إجمايل امل�صروفات
التقديرية لأعمال الإن�شاء ،ولكن لي�س هذا هو احلال بالن�سبة ل�سوق الت�أمني الت�شغيلي والذي لن يوفر تغطية للقيم الكاملة للممتلكات املعر�ضة للمخاطر
وترد مناق�شته يف الق�سم  7-2من هذا التقرير.
()2مبلغ اخل�صم – احلد الأق�صى ملبلغ اخل�صم هو  5ماليني دوالر �أمريكي عن كل حادثة خ�سارة ،ويعترب احلد الأق�صى ملبلغ اخل�صم معقوال.
()3عيوب الت�صميم – �إن الغطاء الت�أميني لعيوب الت�صميم مبني على ن�ص اال�ستثناء  LEG3والذي يعترب منوذج اال�ستثناء الأكرث حمدودي ًة املتاحة يف
�سوق الت�أمني .ويوفر هذا الن�ص غطاء ت�أمينيا للخ�سائر �أو الأ�ضرار للأجزاء التي تت�ضمن عيوبا ولكنه ي�ستثني �أي م�صروفات حت�سني .وجتدر املالحظة
ب�أن تغطية الأجزاء التي تت�ضمن عيوبا تنطبق فقط �إذا كانت اخل�سارة �أو ال�ضرر ناجتا عن �أخطار م�ؤمن عليها.
()4الب�ضائع يف الطريق (�أثناء �شحنها) :ي�شمل الغطاء الت�أميني لكافة خماطر الإن�شاء والرتكيب تغطية الأجهزة واملعدات والآالت واملواد �أثناء نقلها للموقع
من م�صادر يف اململكة العربية ال�سعودية وبحد قدره  20.000.000دوالر �أمريكي� .أما الب�ضائع التي م�صدرها من خارج اململكة العربية ال�سعودية،
ف�سيتم تغطيتها من خالل بولي�صة ال�شحن البحري والتي تقع م�سئولية �إ�صدارها على عاتق املقاول.
المسئولية تجاه الغير:

مبلغ التغطية :تبلغ قيمة الغطاء الت�أميني  100.000.000دوالر �أمريكي لكل حادثة خالفا ملا يتعلق بالق�ضايا املرفوعة يف الواليات املتحدة الأمريكية وكندا
و�أ�سرتاليا حيث احلد هو  90.000.000دوالر �أمريكي وحلادثة واحدة .يتم و�ضع غطاء الت�أمني على امل�سئولية جتاه الغري على طبقتني ،الطبقة الأولية وهي
مببلغ  10.000.000دوالر �أمريكي طبقة الزيادة وهي مببلغ  90.000.000دوالر ملا يزيد عن مبلغ الـ  10.000.000دوالر ،لكن بع�ض �شركات الت�أمني
الأولية ال تغطي املطالبات املرفوعة يف الواليات املتحدة وكندا و�أ�سرتاليا .وينخف�ض الغطاء الت�أميني للم�سئولية الزائدة ليغطي املطالبات التي تزيد عن مبلغ
اخل�صم واملرفوعة يف الواليات املتحدة وكندا و�أ�سرتاليا ،ولكن فقط لغاية حدود البولي�صة املتعلقة بها .ونعترب حد التعوي�ض وحكم االنخفا�ض على �أنهما
معقوالن.
مبلغ اخل�صم – ويبلغ  50.000دوالر �أمريكي فيما يتعلق ب�أ�ضرار املمتلكات فقط ويعترب ب�أنه معقول.
�إن الغطاء الت�أميني اخلا�ص بالإن�شاء الذي مت و�ضعه يتوافق مع املتطلبات املو�ضحة يف امللحق اجلزء  1من امللحق  1للجدول  7من وثيقة �أحكام التمويل.
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 1 11 -1الغطاء التأميني التشغيلي المقترح :

ابتداء ًا من تاريخ ت�سليم الوحدة الأولى ،يجب �أن يكون للم�شروع غطاء ت�أميني ت�شغيلي ح�سب املو�ضح �أدناه:
(�)1أ�ضرار املمتلكات (مبا يف ذلك �أعطال الآالت).
()2امل�سئولية جتاه الغري.
(�)3أي غطاء ت�أمني �آخر ح�سبما تتطلبه الأنظمة والقوانني.
ابتداء ًا من تاريخ اكتمال امل�شروع ،يجب �إ�ضافة غطاء ت�أمني مقابل انقطاع الأعمال للت�أمينات املذكورة �أعاله .وهذا الت�أمني ال يتم ترتيبه م�سبقا نظرا لوجود
�ضمانات االكتمال وي�شرتط لقبول هذا الرتتيب �أن يكون لدى الدائنني ال�شعور باالطمئنان بالن�سبة للتعهدات التي قبلتها اجلهات الراعية �ضمن �ضمان
االكتمال.
هذه هي التغطيات الت�أمينية التي نتوقع �أن يتم و�ضعها خالل مرحلة الت�شغيل .وي�شمل جدول حد الت�أمني الأدنى ملرحلة الت�شغيل ح�سب املو�ضح يف امللحق 1
من اجلدول ( )7لوثيقة �أحكام التمويل ،ومت ت�ضمينها كملحق (�أ) يف هذا التقرير .ويعترب غطاء الت�أمني املطلوب مبوجب هذا اجلدول معقوال مل�شروع بهذا
احلجم والطبيعة واملوقع مع اخل�ضوع للمالحظات التي �أوردناها ب�ش�أن الغطاء الت�أميني لأ�ضرار املمتلكات وانقطاع الأعمال.
وفيما يلي موجز للغطاء الت�أمينيي الت�شغيلي املقرتح:
نوع التغطية

مبلغ اخل�صم
(بالدوالر الأمريكي )

الأحداث املغطاة

املبلغ امل�ؤمن
(بالدوالر الأمريكي ) 2

�أ�ضرار املمتلكات

" كافة املخاطر " النا�شئة عن
اخل�سائر املادية �أو �أ�ضرار املمتلكات،
�أو م�سئولية امل�شروع �أثناء الت�شغيل
با�ستثناء تعطل الآالت.
ب�إ�ستثناء الأن�شطة املتعلقة باالخرتاق
الأمني.

مبلغ ت�أمني مبني كحد �أدنى على
اخل�سارة التقديرية الق�صوى لكل
حادثة عن �أ�ضرار املمتلكات وانقطاع
الأعمال.

ال يتجاوز  5ماليني دوالر عن �أي
حادثة واحدة.

انقطاع الأعمال

انقطاع عمليات امل�شروع والناجت
عن خ�سارة م�شمولة يف غطاء ت�أمني
�أ�ضرار املمتلكات ح�سب املو�ضح
�أعاله.

ح�سب مبلغ ت�أمني �أ�ضرار املمتلكات
وح�ساب اخل�سارة ( )BIIمع فرتة
تعوي�ض ق�صوى مدتها � 24شهرا.

ال يتجاوز الـ  60يوما الأولى من �أي
واقعة واحدة

م�سئولية الطرف الآخر

االلتزامات القانونية والتعاقدية
للأطراف امل�ؤمنة عن الوفاة �أو
الإ�صابات اجل�سدية للأطراف
الثالثة �أو اخل�سارة �أو الأ�ضرار
ملمتلكاتهم والنا�شئة عن ت�شغيل
امل�شروع.

ال يقل عن  100.000.000دوالر
�أمريكي عن �أي حادثة واحدة �أو
�سل�سلة من احلوادث النا�شئة عن
�أي حادث واحد ولكن يف املجموع
عن م�سئولية املنتجات والتلوث
املفاجئ والعر�ضي

ال يتجاوز  1.000.000دوالر �أمريكي
عن �أي حادثة واحدة.

قبل التعليق على الغطاء الت�أميني الت�شغيلي املقرتح ،فيما يتعلق بت�أمني �أ�ضرار املمتلكات وانقطاع الأعمال ،فهناك مو�ضوع يجب �أخذه يف االعتبار ب�سبب حجم
امل�شروع والقدرة املتاحة يف �سوق الت�أمني .وب�أخذ قيمة �أعمال الإن�شاء بعني االعتبار والتي تتجاوز  13.000.000.000دوالر �أمريكي واملبلغ الإ�ضايف امل�ؤمن
مقابل انقطاع الأعمال ،فلن يكون هناك قدرة كافية يف �سوق الت�أمني لت�أمني تغطية لكامل املبالغ امل�ؤمنة ،حيث �أن �سوق الت�أمني الت�شغيلي �سوف يكون قادرا
فقط على توفري تغطية مع حد خ�سارة كغطاء واحد مدمج لأ�ضرار املمتلكات وخ�سارة توقف الأعمال .ويف ر�أينا �أن يف �سوق الت�أمني احلايل ،فيما يخ�ص الغطاء
الت�أميني االت�شغيلي ،ف�إن القدرة الق�صوى �سوف تكون يف حدود  3.5 - 3مليار دوالر من �شركات الت�أمني ذات الت�صنيفات التي تتوافق مع درجات ت�صنيف
�شركات الت�أمني امل�سموح لها يف وثيقة الأحكام.
املبلغ املطلوب ت�أمينه لغطاء �أ�ضرار املمتلكات يجب ،كحد �أدنى� ،أن يكون مبنيا على اخل�سارة التقديرية الق�صوى ( )EMLواملقدرة حاليا من قبل �شركة �آيون
( )Aonعلى �أنها تبلغ  1.820.000.00دوالر �أمريكي .ويتوقع �أن تكون فرتة االنقطاع التي تلي تلك اخل�سارة � 36شهرا .وبفر�ض ح�صول خ�سارة �أ�ضرار
ممتلكات كلية ،ف�إن من املحتمل �أن يرتك ذلك لغاية  1.680.000.000دوالر من القدرة املتوفرة لتغطية خ�سارة انقطاع الأعمال .وتبقى املبالغ الالزمة ملبلغ
انقطاع الأعمال امل�ؤمن بحاجة للتحديد ،ولكن من العدل االفرتا�ض ب�أن مبلغ  1.680.000.000دوالر �أمريكي لن يكون كافيا لتغطية مبلغ انقطاع الأعمال
املحتمل امل�ؤمن لفرتة انقطاع تبلغ � 36شهرا .ولذلك يجب املالحظة ب�أن امل�شروع �سيكون قادرا فقط على ت�أمني مبلغ ي�صل �إلى حد القدرة ال�سوقية املتاحة و�أن
ذلك لن يكون كافيا لتغطية خ�سارة انقطاع الأعمال يف حالة �سيناريو خ�سارة تقديرية ق�صوى.
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بناء على منوذج مايل معد م�ؤخر ًا من قبل غرينجيت ( ،)Greengateمت ا�ستنتاج التايل بالن�سبة ل�سيناريو لفرتة � 12شهر ًا:
()1املبلغ املجمع للأ�صل والفائدة هو  1.300.000.000دوالر �أمريكي يف املتو�سط و 1.570.000.000دوالر كحد �أق�صى.
()2تكاليف الت�شغيل وال�صيانة تبلغ  1.000.000.000دوالر يف املتو�سط.
بالن�سبة ل�سيناريو لفرتة � 24شهر ًا:
()1املبلغ املجمع للأ�صل والفائدة يبلغ  2.600.000.000دوالر يف املتو�سط و 3.100.000.000دوالر كحد �أق�صى.
()2تكاليف الت�شغيل وال�صيانة الثابتة هي  2مليار دوالر يف املتو�سط.
وبذلك يكون مبلغ الت�أمني الناجت مبني على متو�سط يبلغ  2.300.000.000دوالر لفرتة �ضمان مدتها � 12شهر ًا و  4.600.000.000مليار دوالر لفرتة
�ضمان ملدة � 24شهر ًا.
وهذا يعني �أنه �إذا ما وقعت حادثة خ�سارة باحلد الأق�صى ،ف�سوف ميكن ذلك من ت�أمني خ�سارة انقطاع العمل لفرتة � 8.75شهر ًا فقط بناء على املبالغ
امل�ؤمنة �أعاله.
بناء على ما تقدم ف�إننا نالحظ �أن �صدارة غري م�ستعدة ل�شراء تغطية لفرتة � 36شهرا حيث لن يكون هناك قدرة يف �سوق الت�أمني لتغطية خ�سارة بهذه
ال�ضخامة .وهذا بر�أينا موقف معقول حيث �أن املبلغ امل�ؤمن عن انقطاع الأعمال لفرتة � 12شهرا ميكن �أن يكون يف املتو�سط  2.300.000.000يف ال�سنة.
وعند �إ�ضافة هذا احلد �إلى احلد الأق�صى خل�سارة �أ�ضرار املمتلكات والبالغة  1.820.000.000دوالر ف�إن ذلك ي�ؤدي �إلى دفعة خ�سارة حمتملة مببلغ
 4.120.000.000دوالر وهذا يتجاوز بكثري القدرة احلالية ل�سوق الت�أمني.
ما مت االتفاق عليه هو �أنه �سيتم و�ضع ت�أمني �أ�ضرار املمتلكات وانقطاع الأعمال ب�شكل مدمج بحيث ي�ؤخـذ باالعتبار اخل�سارة الق�صوى التقديرية لأ�ضرار
املمتلكات وقيم انقطاع الأعمال يف ظل القدرة ال�سوقية املتوفرة� .سوف تكون مدة ال�ضمان لغطاء انقطاع الأعمال لفرتة � 24شهرا كحد �أق�صى .وبذلك ف�سوف
يكون احلد الأق�صى الذي ميكن املطالبة به خل�سارة انقطاع العمل هو احلد الواحد املجمع ناق�ص خ�سارة �أ�ضرار املمتلكات ولغاية فرتة �ضمان ملدة � 24شهرا
كحد �أق�صى .مثال ،بفر�ض �أن حد اخل�سارة هو  3.500.000.000دوالر يف حالة وقوع خ�سارة تقديرية ق�صوى نتيجة �أ�ضرار املمتلكات ف�سوف يكون عن�صر
�أ�ضرار املمتلكات  1.820.000.000دوالر ومن ثم ميكن املطالبة مببلغ  1.680.000.000دوالر عن خ�سارة انقطاع الأعمال .لو كانت خ�سارة �أ�ضرار
املمتلكات فقط  8.000.000.000دوالر فعندئذ ميكن املطالبة مببلغ  2.700.000.000دوالر عن خ�سارة انقطاع الأعمال .وبر�أينا ف�إن هذه الطريقة
معقولة و�أنه ميكن تقدمي فرتة �ضمان معقولة مع الأخذ يف االعتبار قيود القدرة ال�سوقية.
�ستتفاوت القدرة ال�سوقية ل�سوق الت�أمني �إلى حد ما خالل فرتة القر�ض وقد مت ت�ضمني الفقرة  2-6من امللحق  7لوثيقة الأحكام �آلية ملراجعة القدرة ال�سوقية
�سنويا ل�ضمان �أن احلد الفردي املجمع �سيوا�صل عك�س القدرة ال�سوقية.
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أضرار الممتلكات:

(�أ)املمتلكات امل�ؤمنة – يعتزم امل�شروع ترتيب بولي�صة ت�أمني ت�شمل املوقع كله ،ت�شمل كذلك تغطية اخل�سارة �أو الأ�ضرار ملواقع موردي الأطراف الأخرى
الواقعة يف جممع �صدارة .وهذا مقبول لنا حيث �أنه �سي�ساعد على زيادة الغطاء الت�أميني النقطاع الأعمال للم�شروع لأق�صى حد.
(ب)مبلغ الت�أمني – �سوف يكون مبلغ الت�أمني ح�سبما مت �إي�ضاحه �أعاله مبنيا على حد اخل�سارة التقديرية الق�صوى املجمعة لأ�ضرار املمتلكات .ويف �سوق
الت�أمني الت�شغيلي ،مل�شروع بهذا احلجم ،فعادة ما يتم التعاقد على هذا الغطاء مع حد خ�سارة حيث �أن �شركات الت�أمني عادة ال توفر تغطية بحد مبني
على القيمة الإجمالية للمخاطر .ومن املحتمل �أن تتجاوز قيم الت�أمني الإجمالية للمخاطر  13.000.000.000دوالر �أمريكي لأ�ضرار املمتلكات مع
الأخذ يف االعتبار �إ�ضافة �إلى ذلك قيم انقطاع الأعمال  .ال توجد قدرة كافية يف �سوق الت�أمني الت�شغيلي لكي يتم احل�صول على تغطية على �أ�سا�س كامل
القيمة .وبر�أينا �أنه فيما يخ�ص م�شروع بهذا احلجم ف�سوف يكون من املمكن فقط و�ضع تغطية مع حد خ�سارة ومع كون عن�صر �أ�ضرار املمتلكات مبنيا
على اخل�سارة التقديرية الق�صوى .وقبل �أن يتم التعاقد على التغطية الت�شغيلية ف�سوف يتم �إجراء درا�سة للخ�سارة التقديرية العظمى ,و�سوف نراجع
ونطلب التحقق من امل�ست�شار الفني للدائنني ب�أن �سيناريو اخل�سارة ومبلغ الأ�ضرار النا�شئة عن تلك اخل�سارة يعك�س اخل�سارة التقديرية الق�صوى.
وقد قام  Aonب�صفته و�سيط الت�أمني ب�إجراء تقييم للخ�سارة التقديرة الق�صوى ملرحلة الإن�شاء والتي نتجت عن بلوغ اخل�سارة التقديرية الق�صوى
مبلغ  1.820.000.000مليار دوالر .ويجب �إ�ضافة مبلغ انقطاع الأعمال �إلى هذا املبلغ حل�ساب احلد اخلا�ص ب�أي خ�سارة واحدة .ويتم مناق�شة حد
اخل�سارة التقديرية الق�صوى يف الق�سم  4-3من هذا التقرير� .سوف يتم دمج �أي حد خ�سارة لأي �أ�ضرار ممتلكات واحدة مع خ�سارة انقطاع الأعمال.
و�سوف يتم تقييد حد اخل�سارة بالقدرة ال�سوقية املتوفرة ح�سبما متت مناق�شته �أعاله.
(ج)مبلغ اخل�صم – احلد الأق�صى ملبلغ اخل�صم املقرتح هو  5.000.000ماليني دوالر لكل خ�سارة .وهذا احلد يتما�شى مع م�ستوى حد اخل�صم الأق�صى
الذي نعتربه معقوال مل�شروع بهذه الطبيعة يتم متويله على �أ�سا�س غري قابل للرجوع.
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(د)التغطية – مل يقرتح امل�شروع �أ�ص ًال �شراء تغطية �أعطال الآالت التي من �ش�أنها �أن توفر حماية فيما يتعلق بحاالت التعطل املفاجئة وغري املتوقعة ،وهو
غطاء نرى ب�شكل معتاد �أن يتم �شرا�ؤه كجزء من بولي�صة �أ�ضرار املمتلكات .وقد مت االتفاق الآن على احل�صول على هذا الغطاء على �أن يكون متوفرا
على �أ�سا�س �شروط معقولة جتاري ًا.
انقطاع األعمال:

(�أ)التغطية – من املعتزم ترتيب غطاء ت�أميني م�شرتك لأ�ضرار املمتلكات وانقطاع الأعمال ملجمع �صدارة .وهذا يعني �أنه ،على �سبيل املثال� ،إذا كانت
هناك خ�سارة مادية �أو �أ�ضرار يف الك�سارة ونتج ذلك يف انقطاع الأعمال بالن�سبة للوحدات الأخرى التي تعتمد على الك�سارة لتوفري اللقيم ،فعندها تكون
اخل�سارة الكلية النقطاع الأعمال بالن�سبة جلميع الوحدات املت�أثرة بذلك مغطاة.
(ب)الأطراف الأخرى املوردة – من املعتزم كذلك �أن ي�شمل غطاء �أ�ضرار املمتلكات امل�شرتك مواقع الأطراف الثالثة املوردة خدمات يف جممع �صدارة .وهذا
يعني �أنه ،على �سبيل املثال� ،إذا كانت هناك خ�سارة مادية �أو �أ�ضرار يف موقع طرف ثالث مورد ونتج عن ذلك انقطاع العمليات بالن�سبة لعمل الوحدات
اململوكة ل�صدارة ،فعندها تكون اخل�سارة الكلية النقطاع الأعمال بالن�سبة جلميع الوحدات اململوكة ل�صدارة مغطاة �إلى حد كامل مبلغ الت�أمني.
(ج)مبلغ الت�أمني – �سوف يكون مبلغ الت�أمني مبنيا على دفعات خدمة الدين �شاملة املبلغ الأ�صلي والفوائد والر�سوم والتكاليف الثابتة .و�سوف يكون احلد
الأق�صى امل�ستحق للدفع بالن�سبة خل�سارة انقطاع الأعمال هو احلد الفردي املجمع للبولي�صة ناق�صا املبلغ املدفوع عن خ�سارة �أ�ضرار املمتلكات لغاية
فرتة تعوي�ض ق�صوى ملدة � 24شهرا .ومن اجلدير باملالحظة �أنه �إذا بقيت هناك ،بعد خ�سارة م�ؤمنة �أو �أ�ضرار جلزء من امل�شروع  ،وحدات �أخرى قادرة
على موا�صلة العمل ،ووفرت تلك الوحدات �إيرادات كافية لال�ستمرار يف دفعات �سداد الدين والتكاليف الثابتة ،فعندئذ يحتمل يف هذه احلالة �أن ال تكون
هناك �أي مطالبة مبوجب تغطية انقطاع الأعمال .ويجب �أن ت�ؤخذ مالحظاتنا �أعاله حول مبلغ الت�أمني والقدرة املتاحة يف �سوق الت�أمني ،بعني االعتبار.
وكما مت التطرق له �سابقا ،ومهما كان الأ�سا�س امل�ستخدم بالن�سبة ملبلغ الت�أمني ،فمن غري املحتمل �أن يكون هناك قدرة يف �سوق الت�أمني لدفع كامل
خ�سارة انقطاع الأعمال لفرتة االنقطاع نظر ًا حلجم خ�سارة �أ�ضرار املمتلكات.
(د) مبلغ اخل�صم  -احلد الأق�صى ملبلغ اخل�صم املقرتح هو ال�ستون يوما الأولى من كل خ�سارة .وهذا يتما�شى مع حد اخل�صم الأق�صى الذي نتوقع ر�ؤيته
بالن�سبة مل�شروع من هذا احلجم والطبيعة.
(هـ)فرتة التعوي�ض – مت اقرتاح فرتة تعوي�ض لفرتة � 24شهرا كحد �أق�صى .وقد علق �أون ( )Aonيف تقديراته للخ�سارة التقديرية الق�صوى �أنه بعد خ�سارة
تقديرية ق�صوى ،ف�إن فرتة انقطاع الأعمال ميكن �أن ت�صبح � 36شهرا .وقد ناق�شنا هذا املو�ضوع �أي�ضا مع ( )LTAوالذي علق �أنه يف �سيناريو �أ�سو�أ
احلاالت ،وهو تعطل كبري ملحق بالك�سارة ،فقد ي�ستغرق الأمر � 24شهرا لإعادة بناء الك�سارة .وكما متت مناق�شته يف الق�سم  7-2من هذا التقرير ،ف�إن
ح�ساب خ�سارة انقطاع الأعمال لفرتة � 12شهرا تقدر حاليا مببلغ  2.800,000,000دوالر .وبالأخذ يف االعتبار اخل�سارة التقديرية الق�صوى لتغطية
�أ�ضرار املمتلكات البالغة  1.820,000,000دوالر ،ف�إن ذلك ينتج خ�سارة �إجمالية حمتملة وقدرها  4.620,000,000دوالر �إذا ا�ستمرت فرتة انقطاع
الأعمال ملدة � 12شهرا .وهذا املبلغ يزيد عن قدرة �سوق الت�أمني بالن�سبة �إلى احلد الفردي احلايل املجمع لأ�ضرار املمتلكات – انقطاع الأعمال .وبذلك
ف�إن فرتة التعوي�ض املتوفرة �سوف تكون مقيدة مببلغ القدرة يف �سوق الت�أمني� .إن فرتة تعوي�ض ملدة � 24شهرا كحد �أعلى تعترب معقولة بر�أينا �إذا ما �أخذنا
يف االعتبار القدرة املتوفرة ل�سوق الت�أمني .وعلى حملة ال�صكوك مالحظة �أنه من املحتمل يف ظل قيود قدرة �سوق الت�أمني اال تكون هناك قدرة كافية يف
�سوق الت�أمني على دفع خ�سارة انقطاع الأعمال لفرتة � 24شهرا.
(و)متديد املوردين – �سوف يكون امل�شروع معتمدا على عدد من املوردين �سواء من موردي الطرف الثالث يف جممع �صدارة �أومن املوردين اخلارجيني .وقد
ناق�شنا ذلك بتفا�صيل �أكرث يف الق�سم  2-5-3من هذا التقرير .وال ينوي امل�شروع �إدخال متديد البولي�صة لتغطية املوردين يف الغطاء الت�أميني النقطاع
الأعمال� .إن قدرة �سوق الت�أمني لتلك التغطية حمدودة ومن ال�صعب احل�صول على مبلغ يزيد عن  50مليون دوالر �أمريكي لأية خ�سارة واحدة .كما
�أن �شركات الت�أمني عادة تغطي اخل�سائر فقط يف مواقع املوردين والناجتة عن احلريق �أو ال�صواعق �أو الطائرات �أو االنفجارات .لقد ناق�شنا خماطر
املوردين مع ( )CTAوالتي علقت ب�أن جميع مواد اللقيم ميكن احل�صول عليها من عدد من املوردين .وبناء على هذه املالحظات ،والتغطية املحدودة
املتوفرة ملخاطر املوردين ،ف�إننا نعترب اقرتاح امل�شروع بعدم ترتيب هذا الغطاء الت�أميني معقوال.
(ز)متديد العمالء – �سوف يكون العميل الرئي�سي للمنتجات امل�صنعة يف جممع �صدارة هو داو كيميكالز والتي بدورها �ستبيع الكثري من املنتجات لأطراف
�أخرى .وح�سب فهمنا ،ف�إن امل�شروع لن يكون معتمدا على عميل مهم واحد ولذلك ف�إننا ال نعتقد �أن متديد البولي�صة لتغطية العمالء �ضروري بالن�سبة
لت�أمني انقطاع الأعمال.
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(�أ)مبلغ الت�أمني :يبلغ مبلغ الت�أمني املقرتح  100.000.000دوالر �أمريكي لكل حادثة ،ويف املجموع للم�سئولية عن املنتجات وامل�سئولية عن التلوث الفجائي
الناجت عن حادث .ويعترب هذا احلد يف الأحوال الطبيعية معقوال �إذا ما �أخذنا يف االعتبار موقع امل�شروع وم�ستوى حجم الأحكام النقدية ال�صادرة عن
املحاكم يف اململكة العربية ال�سعودية ،كما �أنه �أعلى من احلدود التي نراها عموما بالن�سبة للم�شاريع يف اململكة العربية ال�سعودية .يجب �أن ي�أخذ هذا احلد
يف االعتبار مواقف الأطراف الأخرى املوردة املوجودة يف موقع املجمع يف اململكة .وقد متت مناق�شة ذلك كذلك يف الق�سم  6-3من هذا التقرير .كما يجب
علينا فهم �شروط التعوي�ض �ضمن االتفاقيات املربمة مع الأطراف الثالثة املوردة والتي ح�سب علمنا مل ت�ؤكد ما �إذا كان احلد البالغ 100.000.000
دوالر كافي ًا.
(ب)مبلغ اخل�صم – املبلغ املقرتح هو  1.000.000دوالر �أمريكي بحد �أق�صى .وبر�أينا ف�إن هذا املبلغ معقول كحد �أق�صى ملبلغ االقتطاع مل�شروع بهذا احلجم
والطبيعة واملوقع يف اململكة العربية ال�سعودية ،وميكن قبول ذلك كمبلغ خ�صم �أق�صى.
اإلرهاب:

لي�س هناك غطاء ت�أميني مقرتح �ضد الإرهاب خالل مرحلة الت�شغيل .وبعد انتهاء �ضمانات االكتمال ف�إن �أي خ�سارة ناجتة عن �أعمال �إرهابية �ستكون من
م�سئولية �شركة امل�شروع .وح�سب جتربتنا ،ف�إن غطاء الت�أمني �ضد الإرهاب يكون �أغلى يف اململكة العربية ال�سعودية من بع�ض البلدان الأخرى يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،ومن ال�صعب احل�صول على حدود ب�أكرث من  800.000.000دوالر .وت�شمل ن�صو�ص بولي�صة الت�أمني �ضد الإرهاب �شرط عبء الإثبات وتتطلب
من امل�ؤمن له �إثبات �أن اخل�سارة ناجتة عن عمل �إرهابي ،و�أن كافة ا�ستثناءات البولي�صة ال تنطبق ،ولذلك ال�سبب فمن ال�صعب احل�صول على دفع مطالبة
من �شركات الت�أمني يف مناطق كاململكة العربية ال�سعودية .هذا و�إن ا�ستثناء ت�أمني الإرهاب لوحظ يف متويالت �أخرى يف اململكة العربية ال�سعودية .ومبوجب
الق�سم ( 3-5ز) من وثيقة الأحكام ف�إن هناك عراقيل توزيع حمددة قد تنطبق يف حالة ح�صول �أي حادثة �إرهاب.
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ذكرت اجلهات الراعية ب�أن الغطاء الت�أميني �سوف ي�شمل �شروطا مطلوبة كما هو معتاد يف �صفقات متويل امل�شاريع بهدف حماية م�صالح الدائنني .ويت�ضمن
ذلك ذكر �أ�سماء الدائنني كم�ؤمن لهم �إ�ضافيني ،والتنازل عن احللول ل�صالح الدائنني وغطاء عدم الإف�ساد مع اخل�ضوع لتوفره يف �سوق الت�أمني .و�سوف
تنطبق تلك ال�شروط كالتايل:
(�أ)مرحلة الإن�شاء – �سوف تتم ت�سمية الدائنني كم�ؤمن لهم �إ�ضافيني يف غطاء ت�أمني الإن�شاء  -امل�سئولية جتاه الغري ،ولكن لن تتم ت�سميتهم كذلك يف �أي
تغطية �أخرى تتعلق بالإن�شاء .لن يتم ت�ضمني �شروط الدائنني املو�ضحة يف امللحق  3من اجلدول  7من وثيقة الأحكام يف بوال�ص الت�أمني املتعلقة بالإن�شاء
وذلك ب�سبب �ضمانات االكتمال.
(ب)مرحلة الت�شغيل حتى تاريخ اكتمال امل�شروع � -سوف تتم ت�سمية الدائنني كم�ؤمن لهم �إ�ضافيني يف غطاء ت�أمني �أ�ضرار املمتلكات وغطاء ت�أمني امل�سئولية
جتاه الغري .و�سوف يتم ت�ضمني جميع �شروط الدائنني املو�ضحة يف امللحق ( )3من اجلدول ( )7من وثيقة الأحكام يف بوال�ص الت�أمني با�ستثناء ()1
�شرط امل�ستفيد من دفعة اخل�سارة و (� )2شرط �إ�شعار التنازل.
(ج)مرحلة الت�شغيل من تاريخ اكتمال امل�شروع � -سو يتم ت�ضمني جميع �شروط الدائنني املو�ضحة يف امللحق  3من اجلدول  7من وثيقة الأحكام يف عقود
الت�أمني ،و�سيتم التنازل عن كافة بوال�ص الت�أمني ل�صالح الدائنني.
ي�شرتط لقبول هذه الرتتيبات للفرتة حتى تاريخ اكتمال امل�شروع �أن يكون لدى الدائنني ال�شعور باالطمئنان عن التعهدات التي قبلها الراعون �ضمن �ضمانات
االكتمال.
كما وندرك ب�أن �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي قد ي�شارك يف التمويل .ومن خرباتنا ف�إنه عندما ي�شارك �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،ف�إنه
يتطلب التنازل عن بوال�ص الت�أمني له ،و�أنه �سيكون امل�ستفيد الوحيد من اخل�سارة ،فيما ي�ستفيد املقر�ضون الآخرون من تلك املتح�صالت على �أ�سا�س ما
يتبقى منها .ويتعني مناق�شة متطلبات �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي عند الت�أكد من م�شاركته يف التمويل .وقد مت االطالع على متطلبات �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف �صفقات �أخرى �شارك فيها وكان هذا الأمر مقبو ًال بالن�سبة ل�سوق الت�أمني .هذا وتعك�س وثيقة الأحكام م�شاركة �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي يف متطلبات ال�ضمان يف الق�سم  .10-3ويف الق�سم  7يف هذا التقرير ،فقد قدمنا تفا�صيل عن مواد الت�أمني التي نتوقع �أن يتم ت�ضمينها.
ويت�ضمن امللحق  3من اجلدول  7لوثيقة �شروط التمويل الن�صو�ص املقرتحة لتزكية الدائنني ،وهذا ي�شمل كافة الأوجه التي نتوقع ر�ؤيتها مغطاة بتزكية
الدائنني تلك.
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 1 1 1 -1النتيجة:

لقد راجعنا تعهدات الت�أمني و�إعادة الت�أمني املقرتحة للم�شروع ،وبر�أينا ف�إن توزيع املخاطر والغطاء الت�أميني املقرتح معقول وهو مقبول ب�شكل عام لدينا
مل�شروع بهذا احلجم والطبيعة واملوقع.
ي�شرتط �أن يكون لدى الدائنني ال�شعور باالطمئنان عن �ضمانات االكتمال للقبول ب�أن م�ستندات التمويل لن يكون لها متطلبات لتوفري غطاء ت�أميني حتى تاريخ
اكتمال امل�شروع.
�إن الغطاء الت�أميني الذي يتطلبه امل�شروع مو�ضح يف امللحق ( )1من اجلدول ( )7لوثيقة �شروط التمويل وميكن اعتباره معقوال بالن�سبة مل�شروع من هذا
احلجم والطبيعة واملوقع مع الأخذ يف االعتبار القدرة املتوفرة يف �سوق الت�أمني بالن�سبة لتغطية �أ�ضرار املمتلكات والت�أمني الت�شغيلي وانقطاع الأعمال.
كما �أننا نرغب يف مراجعة االتفاقيات املتعلقة مب�شاريع الأطراف االخرى يف جممع �صدارة لفهم �شروط التعوي�ض بالن�سبة خل�سائر االلتزامات.
وكما ذكرنا ،نظرا حلجم امل�شروع وخ�سارة انقطاع الأعمال املحتملة ،ف�إن مبلغ الغطاء الت�أميني الذي �سيكون امل�شروع قادرا على ترتيبه يخ�ضع لقيود
قدرة �سوق الت�أمني ،وبالن�سبة لأ�ضرار املمتلكات والت�أمني الت�شغيلي وت�أمني انقطاع الأعمال ف�إننا يف الوقت احلا�ضر نتوقع توفر حد يرتاوح بني حوايل
 3.000.000.000دوالر �إلى  3.500.000.000دوالر .كما نتوقع ب�أن الغطاء الت�أميني لأ�ضرار املمتلكات وانقطاع الأعمال �سوف يتم ترتيبه بحد جممع عن
كل خ�سارة� ،إال �أنه من املحتمل �أن يكون للقدرة ال�سوقية دور يف حتديد مبلغ التغطية الذي ميكن توفريه خل�سارة انقطاع الأعمال.
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الملحق ()8
الملخص التنفيذي لتقرير البيئة الذي أعدته شركة نيكسانت لمتد
 1 11 -1نظرة عامة

1 11 -11 -1عام
فيما يتعلق بتمويل امل�شروع� ،شارك عدد من اخلرباء امل�ستقلني يف تقدمي امل�شورة للدائنني ،ومتعهدي تغطية الأوراق املالية ،ووكاالت ائتمان ال�صادرات،
وال�ضامنني ،وامل� ِّؤمنني ،وغريهم من مقدمي االئتمان املحتملني �إلى �صدارة ،مبا يف ذلك حملة ال�صكوك املحتملني (وي�شار �إليهم جمتمعني بالدائنني) .وقد
مت االتفاق مع بنيك�سانت املحدودة (نيك�سانت) للعمل كم�ست�شار فني وبيئي للدائنني.
يقدم هذا التقرير الذي �أعدنه نيك�سانت حلملة ال�صكوك فيما يتعلق بالدرا�سة البيئية النافية للجهالة للمرحلة الثالثة  ،مراجعة للم�شروع حلملة ال�صكوك
املحتملني.
�سيقع مقر �صدارة يف منطقة اجلبيل الثانية ،كجزء من جممع برتوكيماويات �ضخم يف مدينة اجلبيل ال�صناعية ،والذي يحتوي فعليا على العديد من امل�صانع
الكيماوية وعمليات الت�صنيع ،حيث من املت�صور �أن يجري هناك املزيد من التطوير من قبل الهيئة امللكية للجبيل وينبع .وبعيدا عن تقييم �أثر وخماطر
امل�شروع على عوامل ال�صحة وال�سالمة البيئية ،ف�إن التعقيد الهائل للم�شروع يتطلب ت�صميما ونظما ت�شغيلية منا�سبة للتخفيف من �آثار وخماطر املجمع نف�سه.
وبالتايل ،ف�إن مراجعة ال�صحة وال�سالمة البيئية ( )EHSتويل اهتمام ًا خا�ص ًا لكل من الت�أثريات واملخاطر الداخلية واخلارجية.
قامت نيك�سانت بتقييم اكتمال تغطية املعلومات املقدمة من اجلهات الراعية ،وكذلك م�صادر املعلومات واخلربات امل�ستخدمة من قبل املن�شئني .وقد كان
تركيز هذه املراجعة ين�صب على حتديد جماالت احتمال عدم االلتزام باملتطلبات التنظيمية ،والآثار الهامة لل�صحة وال�سالمة البيئية ( ،)EHSوالإجراءات
املقرتحة للتخفيف واملراقبة.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إلى حلول كاملة لبع�ض البنود ،فقد �أو�ضحت نيك�سانت الأوقات املنا�سبة ال�ستكمال البنود املعلقة ،والتي قد يقع بع�ضها بعد الإقفال
املايل .وقد مت ت�ضمني تلك البنود يف جدول ن�شاط االلتزام البيئي واالجتماعي مع حتديد التوقيت املنا�سب الذي يظهر مقابل ن�شاط االلتزام.
 1 11 -1تقييم األثر البيئي

قامت �شركة ( )CH2MHILLب�إجراء تقييم الأثر البيئي ( )EIAمل�شروع �صدارة .ويهدف تقييم الأثر البيئي �إلى تقييم ما �إذا كانت اجلهات الراعية قد
�أخذت يف احل�سبان امل�سائل البيئية واالجتماعية الهامة ذات العالقة بامل�شروع ،وتو�ضيح الآثار الهامة ،وحتديد التدابري الالزمة للتخفيف من تلك الآثار.
وقد راعت �شركة ( )CH2MHILLعند �إجراء تقييم الأثر البيئي الأنظمة واللوائح التالية املنطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية:
  الأنظمة واللوائح البيئية للهيئة امللكية للجبيل وينبع ،املجلد الأول والثاين2010 ،م ( )2010 RCERالتي حتل حمل ن�سخة 2004م ،والتي بد�أ
تاريخها �سريانها يف  1يناير 2011م.
  الأنظمة البيئية اخلا�صة بالرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ،ولوائحها التنفيذية2001 ،م.
  حتديد �أف�ضل الأ�ساليب املتاحة كمطلب وفق ًا للأنظمة البيئية لدى الهيئة امللكية للجبيل وينبع.
�إ�ضافة �إلى املعايري  /الإر�شادات الدولية التالية:
  االر�شادات العامة لل�صحة وال�سالمة البيئية ملجموعة البنك الدويل /م�ؤ�س�سة التمويل الدولية2007 ،م ،مبا يف ذلك �إر�شادات ال�صحة وال�سالمة
البيئية املحددة اخلا�صة بال�صناعات الكبرية احلجم للمواد الكيميائية الع�ضوية القائمة على النفط ( .)LVOCكما �أن االر�شادات العامة
لل�صحة وال�سالمة البيئية تعطي �أمثلة على ممار�سات ال�صناعة الدولية اجليدة (.)GIIP
  منظمة ال�صحة العاملية ( )WHOو�إر�شاداتها املتعلقة بجودة الهواء ،التحديث العاملي2005 ،م.
  تقرير برونتالند ( )Brundtlandللأمم املتحدة.
ت�شري نيك�سانت �إلى �أن هناك عدة بنود مذكورة يف قواعد مبادئ التوازن البيئي واالجتماعي ( )Equatorومعايري م�ؤ�س�سة التمويل الدولية تعترب ذات
عالقة كبرية بامل�شروع ومل تتم تغطيتها يف تقييم الأثر البيئي (مثل تقييم واحتواء الأخطار الكبرية ،وال�صحة وال�سالمة املهنية) .ومع ذلك ،فقد مت �إجراء
تقييمات �أخرى من قبل �صدارة  -على �سبيل املثال درا�سة تقييم الإجهاد املفرط يف للبناء ( )BOAوالتحليل املبدئي للمخاطر الكمية ( – )PQRAملعاجلة
هذه املجاالت الإ�ضافية .كما لوحظ يف خطة العمل اخلا�صة بتقييم الأثر البيئي� ،أن هناك حاجة لتطوير برنامج �إدارة �سالمة الت�صنيع (مبا يف ذلك حتليل
املخاطر على نطاق املن�ش�أة ،وت�سليط ال�ضوء على العواقب ،واالحتماالت ،والدرا�سات من نوع املخاطر والت�شغيل  ،HAZOPالخ .).وقد مت �إعداد هذه اخلطة
من قبل �صدارة ومت تقدميها �إلى نيك�سانت للمراجعة.
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1 11 -11 -1نتائح وتحليل تقييم األثر البيئي
حيث �أن م�شروع �صدارة هو جممع �ضخم للكيماويات ،مما �أدى �إلى ت�صنيفه يف الفئة (�أ) لدى م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ،ف�إنه يتطلب درا�سة وافية لتقييم الأثر
البيئي .ويتناول تقييم الأثر البيئي الذي قامت به �شركة ( )CH2MHILLالق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية وتلك املتعلقة بال�صحة وال�سالمة املهنية �إلى حد
ما بالإ�ضافة �إلى االعتبارات البيئية.
وتعتقد نيك�سانت ب�أن تقييم الأثر البيئي ،والذي يت�ضمن تقييم الأثر االجتماعي ،قد تناول الق�ضايا الرئي�سية بطريقة احرتافية� .أما الق�ضايا التي مل تتم
كاف يف تقييم الأثر البيئي ،فقد مت تقييمها يف درا�سات �إ�ضافية .وترى نيك�سانت �أي�ضا �أن الآثار املحتملة هي عموما منخف�ضة املخاطر،
تغطيتها ب�شكل ٍ
با�ستثناء حدوث ما يلي:
 انبعاثات الغبار (تعترب م�ساهمة �صدارة يف انبعاثات ( PM2.5و� )PM10ضئيلة ،رغم �أن حدها الأدنى هو بالفعل �أعلى بكثري من احلدود التي
و�ضعتها الهيئة امللكية للجبيل وينبع)� ،إ�ضافة �إلى انبعاثات الأوزون وانبعاثات العادم يف املوقع.
  انبعاثات البنزين من نقاط وم�صادر ت�سريب.
  خماطر الت�سرب واالن�سكاب من �صهاريج تخزين البنزين وخماطر الت�سرب ب�سبب وجود خلل يف حامالت الأنابيب.
  خماطر التخل�ص العر�ضي من النفايات يف املوقع �أو �أثناء نقلها خارج املوقع.
  خماطر ت�سرب البرتوكيماويات مبا�شرة �إلى البيئة البحرية �أثناء النقل.
  ال�ضو�ضاء �أثناء الليل (ب�سبب حركة املرور يف ال�صباح الباكر).
  خماطر احلريق /االنفجار الناجتة عن عمليات الت�صنيع.
  زيادة حركة البواخر يف ميناء امللك فهد ال�صناعي.
حيث �أن احلد الأ�سا�سي جلودة الهواء املحيط يتجاوز بالفعل املعايري اخلا�صة باجل�سيمات والأوزون ،و�سيزيد ب�شكل طفيف نتيجة لأن�شطة �صدارة ،ف�إن ذلك
ال ي�شكل ق�ضية ،ومن غري املرجح �أن حتمل �صدارة امل�س�ؤولية عنها.
يف عدة جماالت �أخرى ،هناك �سيناريوهات للآثار املمكنة مثل الت�سربات  /االن�سكابات ،والتي تنطبق على معظم عمليات الت�صنيع .وبالن�سبة جلميع املجاالت
التي يغطيها تقييم الأثر البيئي -مبا يف ذلك الت�أثريات على املجتمع املحلي ،والنظام البيئي ،والرتاث الثقايف ،ف�ضال عن العوامل الفنية املتعلقة باملجمع
نف�سه ،فقد مت اقرتاح تدابري للتخفيف منها ومراقبتها .وقد �أكدت �صدارة �أنها �ستتبع تو�صيات تقييم الأثر البيئي للتخفيف من هذه املخاطر من خالل تنفيذ
�إجراءات مف�صلة �أثناء تطور امل�شروع.
كما �أ�شارت نيك�سانت �إلى �أن خماطر احلريق /االنفجار الناجتة عن عمليات الت�صنيع يف املوقع ويف جممعات اخلزانات (مبا يف ذلك ت�سرب البنزين من
�صهاريج التخزين وخماطر الف�شل يف حامالت �أنابيب البنزين والتي مت حتديدها على �أنها خماطر متو�سطة بعد التخفيف) قد مت تناولها يف درا�سات (pre-
 QRAو  .)BOAويجري حاليا �إعداد درا�سات مف�صلة( )HAZOP / LOPAو�سيتم حتديثها �أثناء مراحل تطور امل�شروع .و�سيتم �إجراء درا�سة ()QRA
لوحدة الكلور .وال يزال هناك حاجة لو�ضع خطة منع واحتواء الت�سرب/االن�سكاب .و�سيتم كذلك القيام ب�إجراءات ( )MOCح�سبما �أفادت به درا�سة تقييم
الأثر البيئي .وقد مت �إعداد خطة موارد املن�ش�أة ( )ERPكاملة وحتتاج �إلى مراجعة.
ي�شتمل تقييم الأثر البيئي �أي�ضا على مراجعة موجزة اللتزام امل�شروع مبعايري الأداء لدى م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ومبادئ التوازن البيئي واالجتماعي
( .)Equatorوقد قامت نيك�سانت بتفقد مدى امثال امل�شروع بار�شادات م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ومبادئ التوازن البيئي واالجتماعي (.)Equator
 1 11 -1معلومات إضافية

ال�ستكمال تقييم الأثر البيئي مل�شروع �صدارة ،مت تقدمي وثائق �إ�ضافية من قبل اجلهات الراعية .وقد قامت نيك�سانت مبراجعة هذه الوثائق و�أدرجت حتليلها
يف تقييم امثال �صدارة مبعايري �أداء م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ،والإر�شادات البيئية وال�صحية واالجتماعية العامة ،وكذلك مبادئ التوازن البيئي واالجتماعي
( .)Equatorوقد �أجريت هذه املراجعة التف�صيلية كجزء من عملية التحقق من االمثال خارج نطاق املراجعة املقدمة يف تقييم الأثر البيئي.
1 11 -11 -1الوثائق والدراسات التي تمت مراجعتها
مت ت�صنيف الوثائق و� /أو الدرا�سات التي متت مراجعتها و�إدراجها �أدناه:
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 التنظيم البيئي وال�صحي واالجتماعي.
 �سالمة العمليات واملنهجيات  -حتليل خماطر الكيماويات  /العمليات التفاعلية ،درا�سة ما قبل الت�شغيل ( ، )HAZOPحتليل طبقات احلماية،
درا�سة تقييم الإجهاد املفرط يف البناء ،التقييم الأويل للمخاطر الكمية ،تقييم خماطر الت�شغيل( ،)HAZOP/LOPA) ، (MOCو�إجراءات
متابعة البنود.
 امل�صانع املرجعية للتقنية والت�صميم.
 انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري.

  ظروف العمالية والعمل -خطة املقاول للإجهاد احلراري ،وخميمات البناء (قائمة تدقيق مراجعة خميم مقاول �أعمال ( ، )PMCقواعد جودة
احلياة ،املعايري ال�صحية لدى �أرامكو ال�سعودية)� ،سيا�سة التظلم الداخلي� ،سيا�سة ودليل املوارد الب�شرية ،وقواعد ال�سلوك املهني والأخالقي.
  مرحلة بناء امل�شروع -خطة �إدارة ال�صحة وال�سالمة البيئية ( ، )EHSومعايري ال�صحة وال�سالمة ،وخطة اال�ستجابة للطوارئ ،وخطة املرور،
وخطة طوارئ ال�صحة وال�سالمة ( )HSEللمقاول ،وخطة املقاول لإدارة املرور ،وخطة املقاول لال�ستجابة حلاالت الطوارئ ،وخطة املقاول
للت�صدي للت�سربات واالن�سكابات ،وخطة املقاول لإدارة النفايات ،و�إجراءات �إدارة ومكافحة الآفات.
  مرحلة ت�شغيل امل�شروع  -درا�سة حركة املرور ،وجرد النفايات.
  �صحة و�سالمة و�أمن املجتمع  -ال�صحة املهنية و�سيا�سات ال�سالمة.
  اال�ستجابة حلاالت الطوارئ.
  الت�صاريح البيئية  -ت�صاريح العمل يف ممر خط الأنابيب ،وت�صاريح املخالفة.
مت تقدمي بع�ض هذه الوثائق لنيك�سانت يف �صيغة م�سودة ،مع حتديد التاريخ املقرر لل�صيغة النهائية من قبل اجلهات الراعية .وقد مت �إعداد ال�صيغة النهائية
للبع�ض ،وميكن �إكمال التقييم الكامل مع املزيد من الإجراءات �أو التو�صيات التي و�ضعتها نيك�سانت .ويف بع�ض احلاالت ،كما هو احلال يف خطط املقاول
لإدارة النفايات ،وخطط املقاول للت�صدي للت�سربات ،وغريها ،حيث قد تتفاوت الوثائق ح�سب املقاول والق�سم املعني لأعمال الإن�شاءات  -فقد قدمت اجلهات
الراعية وثيقة كعينة لعر�ض املحتويات واملعيار الذي وفقا له �سيتم �إعداد الوثائق الأخرى.
 1 11 -1االلتزام لمعايير مؤسسة التمويل الدولية

هناك ثمانية معايري �أداء مل�ؤ�س�سة التمويل الدولية ف�ض ًال عن القواعد الإ�ضافية لتلك امل�ؤ�س�سة ،وت�شمل :الإر�شادات العامة لل�صحة وال�سالمة البيئية،
االر�شادات اخلا�صة ب�صناعة الكيماويات الع�ضوية بكميات كبرية التي تقوم على النفط ،االر�شادات اخلا�صة بت�صنيع كميات كبرية من املركبات غري الع�ضوية
وتقطري قطران الفحم .وال تعترب القواعد املتعلقة بتقطري قطران الفحم ذات �صلة ب�صدارة.
1 11 -11 -1اإلمتثال بمعايير األداء لدى مؤسسة التمويل الدولية
�أجرت نيك�سانت مراجعة لكل فقرة من فقرات �إمتثال �صدارة مبعايري �أداء م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ،وقد �شكلت قاعدة لبيانات الإمتثال البيئي الذي مت
حتديثها وفقا لذلك خالل عملية املراجعة ،حيث يتم تقدمي املزيد من م�سودات الوثائق (و� /أو و�ضعها يف �صيغتها النهائية) من قبل اجلهات الراعية.
ترى نيك�سانت �أن �صدارة �إما �أنها ملتزمة متاما �أو يف طريقها لالمثال متاما بالبنود الفردية ملعايري �أداء م�ؤ�س�سة التمويل الدولية .وقد مت ت�سليط ال�ضوء على
الإجراءات املتبقية ذات ال�صلة �أو الوثائق املعلقة املطلوبة من �صدارة قبل �إمتام االلتزام مبعايري �أداء م�ؤ�س�سة التمويل الدولية لكل بند معلق ،وقد مت ت�سجيل
الوقت املتوقع لاللتزام يف خطة الن�شاط البيئي واالجتماعي.
وقد مت تقدمي ملحة عامة عن و�ضع التزام �صدارة مبعايري الأداء �أدناه.
اجلدول  1-1حالة التزام �صدارة مبعايري الأداء لدى م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
(�أغ�سط�س 2012م)
اجلدول  1-1حالة التزام �صدارة مبعايري الأداء لدى م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
(�أغ�سط�س 2012م)
و�ضع االلتزام

معايري الأداء
معيار الأداء  :1تقييم و�إدارة املخاطر والآثار االجتماعية والبيئية

معلق

معيار الأداء  :2ظروف العمالة والعمل

معلق

معيار الأداء  :3كفاءة املوارد ومنع التلوث

معلق

معيار الأداء � :4صحة و�سالمة و�أمن املجتمع

معلق

معيار الأداء  :5حيازة الأر�ض و�إعادة �شغلها ب�شكل غري طوعي

ملتزم

معيار الأداء  :6حفظ التنوع البيولوجي والإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية احلية

معلق

معيار الأداء  :7ال�سكان الأ�صليني

غري منطبق

معيار الأداء  :8الرتاث الثقايف

معلق

يف املجموع ،هناك التزام من امل�شروع بـ  57بند من معايري الأداء ،وهناك  28بند ًا ال يزال معلقا ،و  9بنود ال تنطبق عليها املعايري .وتتطلب �أغلب البنود املعلقة
وثائق حمددة يتعني �إعدادها مع تقدم �سري العمل يف امل�شروع (خطط الطوارئ البيئية ( ،)EERPخطة املراقبة البيئية ( )EMPملرحلة الت�شغيل ،ودرا�سات
حتليل خماطر الكمية  /خماطر الت�شغيل ( )HAZOP / QRAالتي �سيتم �إكمالها ،ووثائق التدريب ،وخطة �إدارة النفايات ،الخ) قبل �أن يكون بالإمكان
اعتبار �صدارة ملتزمة متاما مبعيار الأداء ب�شكل عام.
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يف ر�أي نيك�سانت� ،أن التزام امل�شروع يعتمد حاليا على �إعداد وو�ضع ال�صيغة النهائية لعدد قليل من الوثائق الأ�سا�سية والإجراءات .وفور �إيجاد هذه الوثائق
وتنفيذ الإجراءات ،ف�ست�صل �صدارة �إلى االلتزام الكامل بجميع معايري الأداء لدى م�ؤ�س�سة التمويل الدولية.
1 11 -11 -1االلتزام العام إلرشادات  /قواعد الصحة والسالمة البيئية
يقدم اجلدول التايل ملخ�صا بنتائج مراجعة نيك�سانت امل�ستقلة ال�شاملة اللتزام امل�شروع ب�إر�شادات وقواعد ال�صحة وال�سالمة البيئية ( )EHSاخلا�صة
مب�ؤ�س�سة التمويل الدولية.
اجلدول  2-1حالة ملتزم للإر�شادات العامة مل�ؤ�س�سة التمويل الدولية
�أغ�سط�س 2012م
الق�سم
بيئي

ال�صحة وال�سالمة
املهنية

�صحة و�سالمة
املجتمع

االن�شاءات و�إيقاف
الت�شغيل

البند
1-1

االر�شادات
انبعاثات الهواء ،غازات االحتبا�س احلراري  ،GHGجودة الهواء املحيط واملراقبة

و�ضع ملتزم
غالبا ملتزم

2-1

كفاءة الطاقة ،وحتويل الطاقة ،و�أنظمة الهواء امل�ضغوط

ملتزم

3-1

�إدارة مياه ال�صرف ال�صحي واملراقبة

ملتزم

4-1

املحافظة على املياه واملراقبة والإدارة

ملتزم

5-1

�إدارة املواد اخلطرة

ملتزم

6-1

�إدارة النفايات

ملتزم

7-1

ال�ضو�ضاء

غالبا ملتزم

9-1

االر�ض امللوثة

ملتزم

1-2

ت�صميم وت�شغيل املرافق العامة

ملتزم

2-2

االت�صاالت والتدريب

ملتزم

3-2

الأخطار الطبيعية

ملتزم

4-2

الأخطار الكيماوية

ملتزم

5-2

الأخطار البيولوجية

ملتزم

6-2

الأخطار اال�شعاعية

ملتزم

7-2

معدات الوقاية ال�شخ�صية PPE

ملتزم

8-2

بيئات الأخطار اخلا�صة

معلق

1-3

جودة املاء وتوفره

ملتزم

2-3

ال�سالمة االن�شائية للبنية التحتية للم�شروع

ملتزم

3-3

�سالمة احلياة والوقاية من احلريق

غالبا ملتزم

4-3

�سالمة حركة املرور

ملتزم

5-3

نقل املواد اخلطرة

معلق

6-3

الوقاية من الأمرا�ض

ملتزم

7-3

اال�ستعداد واال�ستجابة للطوارئ

معلق

1-4

البيئة

ملتزم

2-4

ال�صحة وال�سالمة املهنية

ملتزم

3-4

�صحة و�سالمة املجتمع

ملتزم

 1 11 -1االلتزام لمبادئ التوازن البيئي واالجتماعي ()Equator

امل�شروع م�صنف �ضمن الفئة (�أ) ح�سب مبادئ التوازن البيئي واالجتماعي (. )Equator
مت �إدخال فح�ص التزام امل�شروع التف�صيلي مببادئ التوازن البيئي واالجتماعي ( )Equatorيف قاعدة بيانات االلتزام البيئي لنيك�سانت ،والتي مت حتديثها
ب�شكل دوري بناء على املعلومات اجلديدة ال�صادرة عن �صدارة .يلخ�ص اجلدول التايل ر�أي نيك�سانت ب�ش�أن االلتزام احلايل للم�شروع ملبادئ التوازن البيئي
واالجتماعي (. )Equator
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اجلدول  3-1حالة االلتزام ملبادئ التوازن البيئي واالجتماعي ()Equator
(�أغ�سط�س 2012م)
اجلدول  3-1حالة االلتزام ملبادئ التوازن البيئي واالجتماعي ()Equator
(�أغ�سط�س 2012م)
االلتزام

املبد�أ
املبد�أ :1

املراجعة والت�صنيف

ال ينطبق

املبد�أ :2

التقييم االجتماعي والبيئي

نعم

املبد�أ :3

املعايري االجتماعية والبيئية املنطبقة

نعم

املبد�أ :4

خطة العمل ونظام الإدارة

معلق

املبد�أ :5

اال�ست�شارة والإف�صاح

نعم

املبد�أ :6

�آلية التظلم

نعم

املبد�أ :7

املراجعة امل�ستقلة

ال ينطبق

املبد�أ :8

التعهدات

نعم

املبد�أ :9

املراقبة امل�ستقلة ورفع التقارير

ال ينطبق

املبد�أ :10

�إعداد تقارير امل�ؤ�س�سات املالية ملبادئ التوازن البيئي واالجتماعي ()Equator) (EPFI

ال ينطبق

مبادئ التعادل  1و  7و  9و  10هي من م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سات املالية ملبادئ التوازن البيئي واالجتماعي ( .)Equator) (EPFIsوبالتايل ،ف�إن االلتزام بهذه
املبادئ لي�س من م�س�ؤولية �صدارة ومت و�ضع عالمة عليها �أنها ال تنطبق.
 1 11 -1خطة اإلدارة البيئية

مبوجب �إر�شادات م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ومبادئ التوازن البيئي واالجتماعي ( ،)Equatorيتعني على اجلهات الراعية االلتزام بخطة الإدارة البيئية
( )EMPالتي تعتمد على نتائج تقييم الأثر البيئي .يجب �أن تتكون خطة االدارة البيئية من مزيج موثق للإجراءات الت�شغيلية ،واملمار�سات ،وخطط العمل
والوثائق الداعمة ذات العالقة (مبا يف ذلك االتفاقيات القانونية) التي يتم �إدارتها بطريقة منهجية .يجب �أن ت�ستخدم �صدارة خطة الإدارة البيئية كدليل
لتحديد جميع االلتزامات املو�صى بها �ضمن تقييم الأثر البيئي وكيفية تنفيذها.
مت تقدمي خطة الإدارة البيئية للإن�شاءات �إلى نيك�سانت ومت مراجعتها من حيث االلتزام .وقد و�ضعت هذه الوثيقة كدليل للمقاولني يف تطوير خطة االدارة
البيئية اخلا�صة بهم .و�سيكون هدف املقاولني تلبية �أو جتاوز املتطلبات البيئية للربنامج املو�ضحة يف وثيقة �صدارة .وعلى الرغم من �أن الوثيقة ق�صرية جدا
وت�سرد اخلطط التي يتعني تطويرها من قبل املقاولني (مثل خطط �إدارة النفايات ،وخطط �إدارة جودة الهواء ،وغريها) ،ف�إن نيك�سانت ت�شري �إلى �أنه لي�س
هناك ذكر خلطة حركة املرور على الطرق وبرنامج �سالمة النقل الربي �أو �إجراء احتمال العثور على الآثار وهو مايتعار�ض مع ما مت �سرده يف تقييم االثر
البيئي كم�س�ؤوليات ملقاويل �أعمال الهند�سة وال�شراء والإن�شاء ( .)EPCكما يذكر تقييم الأثر البيئي على وجه التحديد �ضرورة �إدراج متطلب مراقبة وك�شف
الأمرا�ض املعدية �ضمن عقد مقاول الهند�سة وال�شراء والإن�شاء .وتتوقع نيك�سانت �أن ذلك �سيتم �إدراجه يف خطة "�إدارة ال�صحة البيئية".
وقد �أ�شارت نيك�سانت �أي�ضا� ،أنه عند �سرد املتطلبات القانونية ،ف�إن خطة االدارة البيئية ( )EMPت�شري �إلى الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة (،)PME
واملعايري الهند�سية لأرامكو ال�سعودية ،والقوانني ال�صحية ف�ضال عن معايري ال�صحة وال�سالمة البيئية للربنامج (والتي ت�شمل قانون ال�صحة وال�سالمة
البيئية ( ،)OSHAاملعهد الوطني لل�صحة وال�سالمة البيئية ( ،)NIOSHمعهد املعايري الوطني الأمريكي ( )ANSIوقواعد ومعايري املعاهدة الدولية للحياة
البحرية ( .))SOLASويف حني يتم و�ضع م�سودة خلطة االدارة البيئية مع االلتزام مبعيار الأداء  1لدى م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ،مل تتم اال�شارة لالتفاقيات
الدولية والإر�شادات املف�صلة مل�ؤ�س�سة التمويل الدولية (مثل �إر�شادات ال�صحة وال�سالمة البيئية).
�أكدت �صدارة انها ملتزمة بتنفيذ كامل خطة الإدارة البيئية ( )EMPكما وردت يف امللحق (�أ) من تقييم الأثر البيئي .وتعتقد نيك�سانت �أن �أي �أثر ناجت عن
املرافق ذات العالقة يتعني �أي�ضا التخفيف منه و�إدراجه يف خطة الإدارة البيئية .ومن املتوقع �أن تكتمل خطة الإدارة البيئية ملرحلة الت�شغيل يف �شهر يونيو
2013م ،و�سيتم مراجعة االلتزام مبلخ�ص خطة الإدارة البيئية ،وخطة العمل ،بالإ�ضافة �إلى متطلبات م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ،ومتطلبات الهند�سة وال�شراء،
مبجرد توفريها من قبل اجلهات الراعية.
 1 11 -1الخاتمة

يعمل امل�شروع وفق معايري ت�صميم ت�شغيل وا�ضحة جد ًا مبا يف ذلك الأنظمة البيئية اخلا�صة بالهيئة امللكية للجبيل وينبع2010 ،م ( ،)RCER 2010والأنظمة
البيئية اخلا�صة بهيئة الأر�صاد وحماية البيئة ولوائحها التنفيذية (2001م) التي تنطبق على مبادئ التوازن البيئي واالجتماعي ( ،)Equatorومعايري الأداء
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مل�ؤ�س�سة التمويل الدولية والإر�شادات العامة لل�صحة وال�سالمة البيئية ملجموعة البنك الدويل (2007م) وكذلك منظمة ال�صحة العاملية ( )WHOوحتديثها
العاملي لإر�شادات جودة الهواء (2005م) .كما مت حتديد �أف�ضل الأ�ساليب املتاحة ( )BATواملمار�سات ال�صناعية الدولية اجليدة ( )GIIPوت�ضمينها يف
ت�صميم امل�شروع.
وي�ضم املجمع عدة �أنواع خمتلفة من وحدات الت�صنيع ،لكل منها خ�صائ�صها من حيث املواد الكيميائية امل�ستخدمة ،واملرافق الالزمة ،الخ .وقد متت تغطية
متطلباتها بوا�سطة ممار�سة الت�صميم من قبل اجلهات الراعية ح�سب املنا�سب� ،أو من قبل مانحي الرتخي�ص ذوي اخلربة .ويف �سياق تغري املناخ ،ي�ستند
الت�صميم على التقنية ذات الكفاءة العالية يف ا�ستخدام الطاقة .وت�شمل بع�ض تقنيات الت�صنيع لدى �صدارة ا�ستخدام مواد ذات خ�صائ�ص معينة مثل ال�سمية
العالية .ولدى داو خربة كبرية يف ت�شغيل تقريبا جميع تقنيات الت�صنيع املوجودة يف جممع �صدارة ،مبا فيها تلك التي تتطلب ا�ستخدام تلك املواد.
وفيما يلي ملحة �سريعة من التزام م�ؤ�س�سة التمويل الدولية مبعايري الأداء ،والإر�شادات العامة ،LVOC ،و : LVIC
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*بالن�سبة لالكتمال ،جميع املعايري والإر�شادات التي ال تنطبق على م�شروع �صدارة مت اعتبارها على �أنها مطابقة "ملتزمة".

هناك عدد كبري من البنود املعلقة التي تت�صل بالإر�شادات العامة لل�صحة وال�سالمة البيئية .ت�شمل هذه االر�شادات عدد ًا كبري ًا من املنهجيات املقرتحة
للحد من ت�أثري امل�صانع الكيماوية بطرق خمتلفة .يف املمار�سة العملية ،يقوم م�صممو م�صانع املعاجلة �أو املرفق خارج املوقع باختيار الأف�ضل مع وجود عدد
قليل ن�سبيا من خيارات الت�صميم .وت�شعر نيك�سانت باالرتياح ب�أن �صدارة ت�ستخدم ت�صاميم املمار�سة احلديثة والرائدة التي تقع �ضمن فئة �أف�ضل الأ�ساليب
املتاحة (.)BAT
تتعلق البنود املعلقة يف �إطار معايري �أداء م�ؤ�س�سة التمويل الدولية بعدة وثائق معلقة وذلك نظر ًا ملرحلة البناء الأولى للم�شروع .وت�شمل هذه الوثائق خطة
الإدارة البيئية ( )EMPوخطة اال�ستجابة للطوارئ ( )ERPاخلا�صة مبراحل الت�شغيل و�إيقاف الت�شغيل ،ودليل �سيا�سات و�إجراءات املوارد الب�شرية ،وقواعد
ال�سلوك املهني لدى �صدارة يف �صيغتها النهائية ،وخطة �إدارة النفايات ملرحلة الت�شغيل.
وح�سب ر�أي نيك�سانت ،ف�إن امل�شروع يجري ت�صميمه وتنفيذه طبق ًا ملعايري عالية .و�أن البنود املعلقة تتعلق �إما بالوثائق التي مل يتم �إعدادها حتى الآن لأن
امل�شروع ال يزال يف مرحلة مبكرة ن�سبي ًا من البناء� ،أو تتعلق ب�صياغة �أدلة وثائقية لدعم االلتزام مبتطلبات م�ؤ�س�سة التمويل الدولية .وفور �إعداد هذه
امل�ستندات و�إمتام الإجراءات ،تكون �صدارة ملتزمة متاما بكافة الأنظمة البيئية الالزمة لتقدم �سري العمل يف امل�شروع.
كما تعتقد نيك�سانت �أن اجلهات الراعية تتمتع بخربة كبرية يف ت�شغيل املرافق ال�صناعية واال�ستثمار يف الطاقات الإنتاجية اجلديد ،ولديها �إجراءاتها
و�أنظمتها اخلا�صة .وتدعم �إجراءات ونظم �إدارة ال�صحة وال�سالمة البيئية لدى �صدارة هذه اخلربة وتعك�س التزام ًا قوي ًا باملحافظة على البيئة والقوى العاملة
عرب كافة مراحل البناء والت�شغيل و�إيقاف الت�شغيل.
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