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 ثانيةالمحاولة ال، لالندماجتوقيع مذكرة تفاهم 
 

أن  سبكيم لشركة ستسمح ملزمة والتي غير ثانية تفاهم مذكرة اتوقع قد بأنهما تداول على الصحراء شركةو سبكيم شركة أعلنت
مذكرة  توقيع على أول . يأتي هذا اإلعالن بعد خمس سنوات مناألسهم مبادلة خالل منبالكامل  الصحراء شركة ذ علىوتحتس

إلى أجل غير  وسيؤجالنهامفاوضات االندماج  نوقفاتس هماأن ا  التفاهم لالندماج وبعد أربع سنوات من إعالن الشركتين رسمي
في ذلك التنظيمي  بموجب اإلطار من قبل الشركتينوفقا  لهيكلة مقبولة مسمى. يعزى ذلك إلى صعوبة المضي في عملية الدمج 

عمليات  هيل، أدخلت هيئة السوق المالية السعودية قواعد جديدة تهدف إلى تسن. منذ ذلك الحينيالشركت وفقا  لتصريح، الوقت

ة بعد أن ، خاصالمحاولة السابقةك توليس بالنجاحلها احتمالية أكبر  لالندماجلذلك نعتقد أن هذه المحاولة واالستحواذ.  االندماج
 ل عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة.أعلن بنك ساب وبنك األو

 

، خرىجديد لكل سهم لمساهمي الصحراء. بعبارة أسهم  0.8356سبكيم بإصدار شركة ، ستقوم ملزمةال االندماجاتفاقية  تنفذ عندما
 .ورد أعالهمليون سهم لمساهمي الصحراء مقابل جميع األسهم المصدرة. يوضح الجدول التالي ما  366.7ستقوم سبكيم بإصدار 

 

 
   

 

تناقص الفرق بين سعر السهمين.  ، يعود ذلك إلى0.685والبالغ  السابق المبادلةمعامل مقارنة ب ا  عالي يمعامل المبادلة الحاليعد 
 بأكثر من الضعف مقارنة بالعالوة األولية كما هو موضح أدناه. العالوة باإلضافة إلى ذلك، ارتفعت

 

 
    

 
 

في السوق مع تعديل تكاليف التداول. يظهر  0.8356 البالغمبادلة المعامل الشركتين اآلن أن تتبع  كلتاينبغي على أسعار أسهم 

 الجدول التالي دليال  ألسعار أسهم الشركتين وفقا  لمعامل المبادلة.  
 

 
 

 
 أقوى مركز اتخاذ 

 قطاعشركات  ترتيب سلم فيكيان الجديد ال مرتبة من ترفع أن بكيم والصحراءما بين شركتي س االندماج عملية شأن من إن
 الصحراء بلغت بينما عشر الحادية المرتبة تحتل سبكيم شركة كانت ،2017 لعام الربح صافي حيث فمن. المحلي البتروكيماويات

 في الدامجة الشركة يضع سوف المجموع فإن ،لصافي دخل وأصول الشركتين بسيطة جمع عملية افتراض على .ةشراالع المرتبة
  .األصول من حيث السابع المركز فيوصافي الربح  من حيث البتروكيماويات قطاع سوق في السادسة المرتبة

 

 
 
 

 

4,388 3,667 رأس المال المدفوع الحالي 1

439 367 عدد األسهم )مليون( 2

0.8356 معامل المبادلة 3

367 عدد األسهم الجديدة )مليون( 4

3,667 رأس المال المدفوع اإلضافي 5

7,333 رأس المال المدفوع - الجديد  )1+5(

جدول 1: رأس المال المدفوع سبكيم-الصحراء )مليون لاير(

الصحراء سبكيم

جدول 2: التغير في قيمة سهم شركة الصحراء

العالوة
سعر السهم 

الضمني

معامل مبادلة 

السهم
الفارق )لاير(

سعر سهم الصحراء 

)لاير(*

سعر سهم سبكيم 

)لاير(*

3.0% 19.73 0.6850 9.65 19.15 28.80 أول مذكرة تفاهم لالندماج

7.0% 18.83 0.8356 4.94 17.60 22.54 ثاني مذكرة تفاهم لالندماج

جدول 3: دليل أسعار أسهم سبكيم-الصحراء )لاير(

24.00 23.00 22.00 21.00 20.00 سعر سهم سبكيم

0.8356 0.8356 0.8356 0.8356 0.8356 معامل المبادلة

20.05 19.22 18.38 17.55 16.71 سعر سهم الصحراء

 السعودي البتروكيماويات قطاع
 شركتي سبكيم والصحراءاندماج  
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 3من  2 صفحة
 

السعودي البتروكيماويات قطاع  
 اندماج شركتي سبكيم والصحراء

وتقارير الشركات المالية الرياض: المصدر    

 

تداول :المصدر    

 

 

 

 

 
أخر عن تاريخ تتإبرام اتفاقية التنفيذ الملزمة خالل مدة ال تم يعلى أن  بتعيين مستشارين ماليين وقانونيينشركتين قامت كلتا ال

هيئة السوق المالية، مسبقة من  يجب أن تخضع الصفقة لموافقةمع ذلك، . ما لم يتفق الطرفين على تمديد هذه المدة 28/02/2019
فيما . جهاتالوموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين، وموافقة الجهات الحكومية األخرى المختصة وغيرها من 

 المشتركين في كلتا الشركتين: المالكيلي قائمة بكبار 

 

 
 
 

 أوجه التعاون المشترك
فوائد مشتركة من ناحية زيادة اإليرادات وتخفيض التكاليف، والتي من شأنها أن تّوفر قيمة بالصفقة المحتملة  تعودمن المتوقع أن 

الشركاء التجاريين المحليين كذلك مضافة للمساهمين. من المتوقّع أيضا  أن تّوفر الصفقة المحتملة فوائد للقوى العاملة المشتركة و
 .والدوليين

 

 انخفاض في التكاليفكما هو الحال مع عمليات اندماج الشركات في القطاع ذاته، سوف يكون هناك  :خفض التكاليف .1

دمج العمليات اإلدارية والتسويقية والمهام ذات الصلة. كما أن من شأن وجود قوة شرائية أكبر أن يؤدي إلى على إثر 

التمويل. باإلضافة إلى ذلك، بإمكان سيؤدي إلى الخفض من تكاليف  مركز مالي أكبر جودووتكاليف المواد الخام  خفض

 الشركات المندمجة أن تتشارك مواقع العمل وتستبعد مرافق التصنيع المتكررة.
 

 بإنتاج الصحراء شركة تقومحيث  ،اللقيمعزيز تنوع المنتجات وتنويع إمدادات مواد سيتمكن الكيان الجديد من ت :التكامل .2

 القيمة ذات المنتجات من المزيد بإنتاج سبكيم تقوم في حين ،يرئيس بشكل والبروبلين كاإليثلين أولية بتروكيماوية مواد

 والمنتجات األولية المنتجات من واسعة مجموعة ميتقد نالكيان الجديد م سيتمكن. الفينيل وخالت الميثانول مثل المضافة

 .المضافة القيمة ذات

 مجموعة إلى الوصول يمكنه كما العمالء، مع للمساومة أفضل وضع في الجديد الكيان يكون قد :األسواق إلى الوصول .3

 .العمالء من أوسع

 
 لشركات التابعةا

المحتمل  لك منلذ .لها ا  مقر مدينة الجبيل الصناعية تخذ منتي الت التابعة الشركات من للعديد قابضة شركات الشركتين كلتا تعتبر
 اكلوتجنب المش عزيز الكفاءة والقدرة اإلنتاجيةتالتوحيد بين الشركات التابعة من أجل  من إلى بعض المقترح االندماجأن يؤدي 

 مكلفة.ال والتنظيميةاإلدارية 

 

 

إجمالي األصول رب  ح ي ال
 
صاف كة الشر رقم إجمالي األصول رب  ح ي ال

 
صاف كة الشر رقم

322,455,422 18,430,236 سابك 1 322,455,422 18,430,236 سابك 1

19,764,530 2,376,365 ينساب 2 19,764,530 2,376,365 ينساب 2

61,674,977 1,422,977 بترو رابغ 3 61,674,977 1,422,977 بترو رابغ 3

25,311,911 1,004,058 المجموعة السعودية 4 25,311,911 1,004,058 المجموعة السعودية 4

21,901,478 888,303 بتروكيم 5 21,901,478 888,303 بتروكيم 5

21,833,956 881,920 سبكيم - الصحراء 6 8,346,868 878,628 سافكو 6

8,346,868 878,628 سافكو 7 33,993,194 716,156 تصنيع 7

33,993,194 716,156 تصنيع 8 40,311,290 668,174 كيان 8

40,311,290 668,174 كيان 9 4,552,339 631,116 المتقدمة 9

4,552,339 631,116 المتقدمة 10 5,863,370 444,526 الصحراء 10

1,430,097 -1,515 نماء 11 15,970,586 437,394 سبكيم 11

2,257,068 -27,700 كيمانول 12 1,430,097 -1,515 نماء 12

563,833,130 27,868,718 اإلجمالي 2,257,068 -27,700 كيمانول 13

563,833,130 27,868,718 اإلجمالي

بعد عملية االندماج قبل عملية االندماج

جدول 5: المالك الرئيسيين لشركة سبكيم وشركة الصحراء

الصحراء المالك الرئيسيين )أكثر من 5%( سبكيم 

7.91% 9.69% 1 شركة مجموعة الزامل القابضة

- 8.17% 2 شركة ايكاروس للبتركيماويات 

6.64% 7.74% 3 المؤسسة العامة للتقاعد



 

 3من  3 صفحة
 

السعودي البتروكيماويات قطاع  
 اندماج شركتي سبكيم والصحراء

تقارير الشركات المصدر:    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

صحراء تابعة لشركة سبكيم وشركة ال جدول 6: الشركات ال

الصحراء سبكيم

الواحة للبتروكيماويات الشركة العالمية للدايول 1

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات الشركة العالمية للغازات 2

التصنيع والصحراء لألوليفينات الشركة العالمية للميثانول 3

الشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثيلين الشركة العالمية لألسيتيل 4

الشركة السعودية لحامض األكريليك الشركة العالمية للفينيل 5

الشركة السعودية لمونمرات األكريليك الشركة العالمية للبوليمرات 6

الشركة السعودية لبوليمرات األكريليك الشركة العالمية للتسويق 7

الشركة السعودية للبيوتانول شركة سبكيم للكيماويات 8

شركة الصحراء للتسويق شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة 9



 

 3من  4 صفحة
 

السعودي البتروكيماويات قطاع  
 اندماج شركتي سبكيم والصحراء

 

 

 السهم تصنيف

 مُصنّف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائدإجمالي 

 %15أكبر من +

% و      15المتوقعة بين + العوائد إجمالي

- 15% 

 المتوقعة اقل من العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد /المراجعة تحت

 

 أيضا   *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

تقرير لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

، وعلى وجه الخصوص، دقة البيانات والمعلومات المقدمةهي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن 

خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو تقديم عرض الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي 

، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل دم االعتماد على دقة، و/أو عدالةلشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب ع

منسوبي الرياض المالية من مدراء، ومسؤولين،  لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي مندام لهذا التقرير أو محتوياته، وعن أي خسارة ناجمة عن أي استخ أي التزام

كات التابعة او عمالئها قد يكون لهم استثمارات في األوراق حد أو أكثر من الشرأ. الرياض المالية أو موظفيها أو موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقريرو

 .المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

دون إشعار. ليس هنالك أي الي فهي عرضة للتغيير اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن هذه لتوقعات واردة في هذا التقرير، وضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او ا

 .ات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كلياآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراض

ن لضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكالقيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس با

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال ت طابع عام وال يعتبر ظروف، وأهدافهذا التقرير يقدم معلومات ذا

قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ الحصول  و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئلي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة يأخذ بعين االعتبار الوضع الما

يكون  لنوع من االوراق المالية قد الا اعلى المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذ

  األشخاص.مالئما لجميع 

 .اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرليا أو جزئيا، وجميع المعلومات وال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، ك
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