
بـــ "شــركة  إليهــا فيمــا بعــد  للبتروكيماويــات )ويشــار  قامــت شــركة الصحــراء 
اتفاقيــة  بإبــرام  2018/12/6م(  )الموافــق  1440/3/28هـــ  بتاريــخ  الصحــراء"( 
ــات )ويشــار إليهــا فيمــا  ــة للبتروكيماوي ملزمــة مــع الشــركة الســعودية العالمي
بعــد بـــ "شــركة ســبكيم"(  )"اتفاقيــة تنفيــذ الصفقــة"( والتــي تتضمــن األحــكام 
والشــروط التــي ســيتم بموجبهــا تنفيــذ اتحــاد تجــاري عــن طريــق العــرض المقتــرح 
مــن شــركة ســبكيم لالســتحواذ علــى جميــع األســهم المصــدرة فــي شــركة 
الصحــراء مقابــل إصــدار أســهم جديــدة فــي شــركة ســبكيم )"أســهم العــوض"( 
وفقــًا ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة واللوائــح والقواعــد 
شــركة  أســهم  إدراج  ســيلغى  الصفقــة،  إتمــام  وعنــد  بموجبهمــا.  الصــادرة 
الصحــراء فــي تــداول وســتصبح شــركة الصحــراء شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل 
لشــركة ســبكيم، علمــًا بــأن الصفقــة تخضــع للشــروط المحــددة فــي اتفاقيــة 

تنفيــذ الصفقــة المشــار إليهــا فــي القســم )2( مــن هــذا التعميــم.

وســيحصل كل مســاهم فــي شــركة الصحــراء علــى )0,8356( ســهم فــي شــركة 
ســبكيم مقابــل كل ســهم واحــد يملكــه فــي شــركة الصحــراء )ويشــار إليــه فيمــا 
بعــد بــ"معامــل مبادلــة األســهم"(. وبالتالــي، ســتقوم شــركة ســبكيم بإصــدار 
ــل  ــح مســاهمي شــركة الصحــراء وذلــك مقاب ــد لصال )366,666,666( ســهم جدي
االســتحواذ علــى جميــع األســهم المصــدرة لشــركة الصحــراء، والــذي ســينتج 
عنــه زيــادة رأس مــال شــركة ســبكيم مــن )3,666,666,660( ريــال ســعودي إلــى 
 )366,666,666( مــن  أســهمها  عــدد  وزيــادة  ســعودي  ريــال   )7,333,333,320(
ســهم إلــى )733,333,332( ســهم، والتــي تمثــل زيــادة قدرهــا 100% مــن رأس 
مــال شــركة ســبكيم الحالــي. وعنــد إتمــام الصفقــة، ســيملك مســاهمي شــركة 
ســبكيم الحالييــن مــا نســبته 50% مــن رأس مــال  شــركة ســبكيم، وســيملك 
مــال شــركة  رأس  مــن  نســبته %50  مــا  الحالييــن  الصحــراء  مســاهمي شــركة 

ســبكيم.

وفــي حــال أنــه نتــج عــن عمليــة احتســاب عــدد األســهم المســتحق ألي مــن 
مســاهمي شــركة الصحــراء بنــاًء علــى معامــل مبادلــة األســهم كســور أســهم، 
فســيتم تقريــب الرقــم الناتــج إلــى أقــل رقــم صحيــح. وفــي حــال وجــود كســور 
أســهم فســيتم تجميعهــا وبيعهــا بالســعر الســائد فــي الســوق خــالل ســتين 
ــع المتحصــالت  ــم ســيتم توزي ــخ اســتكمال الصفقــة. ومــن ث )60( يومــًا مــن تاري
الناتجــة عــن عمليــة بيــع كســور األســهم علــى مســتحقيها مــن مســاهمي شــركة 
ــة  الصحــراء كٌل حســب مــا يســتحقه. وســيتم خصــم التكاليــف المتعلقــة بعملي

بيــع كســور األســهم مــن إجمالــي متحصــالت بيــع كســور األســهم.   

إن جميــع أســهم شــركة ســبكيم مــن فئــة واحــدة وال يعطــي أي ســهم لحاملــه 
نفــس فئــة أســهم شــركة  العــوض مــن  حقــوق تفضيليــة. وســتصدر أســهم 
ســبكيم الحاليــة وبنفــس الحقــوق التــي تتمتــع بهــا. وســيكون ألســهم العــوض 

الحــق فــي الحصــول علــى األربــاح الموزعــة بعــد تاريــخ إتمــام الصفقــة.

2018/12/6م(  )الموافــق  1440/3/28هـــ  بتاريــخ  ســبكيم  شــركة  قامــت  وقــد 
الصحــراء  شــركة  لمســاهمي  عــرض  بتقديــم  المؤكــدة  نيتهــا  عــن  باإلعــالن 
لالســتحواذ علــى جميــع األســهم المصــدرة لشــركة الصحــراء وتنفيــذ الصفقــة.  

الخــاص بعــرض مبادلــة  العــرض  بنــاًء علــى مســتند  التعميــم  إعــداد هــذا  تــم 
األســهم الصــادر مــن قبــل شــركة ســبكيم - بموجــب أحــكام المــادة )38( مــن 
الئحــة االندمــاج واالســتحواذ والــذي تــم تقديمــه لمســاهمي شــركة الصحــراء 
بشــأن الصفقــة - لالســتحواذ علــى جميــع األســهم المصــدرة لشــركة الصحــراء 
وذلــك بموجــب أحــكام المــادة )26( مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ وشــروط 

وأحــكام الصفقــة ) وُيشــار إليــه بـ"مســتند العــرض"(.

ــة مــن مســاهمي شــركة  ــه فــي حــال وافقــت النســبة المطلوب وللتوضيــح، فإن
الصحــراء  أصــوات مســاهمي شــركة  بهــا  ويقصــد   – الصفقــة  علــى  الصحــراء 
الــذي يمثلــون علــى األقــل مــا نســبته 75% مــن األســهم المملثــة فــي الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة لشــركة الصحــراء الخاصــة بالصفقــة – وتحقــق جميــع شــروط 
ــع  ــم، فــإن جمي الصفقــة األخــرى والموضحــة فــي القســم )2( مــن هــذا التعمي
مســاهمي شــركة الصحــراء )بمــا فــي ذلــك المســاهمين الذيــن صوتــوا بالرفــض 
أو لــم يشــاركوا فــي التصويــت( لــن يصبحــوا مالكيــن ألي أســهم فــي شــركة 

تعميـــم  مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء للبتروكيماويـــات المعـــد بنـــاًء علـــى العـــرض المقـــدم مـــن الشـــركة الســـعودية العالميـــة للبتروكيماويـــات لالســـتحواذ 
علـــى 100% مـــن أســـهم رأس المـــال المصـــدرة والمدفوعـــة لشـــركة الصحـــراء للبتروكماويـــات مقابـــل إصـــدار أســـهم جديـــدة فـــي الشـــركة الســـعودية العالميـــة 

للبتروكيماويـــات لمســـاهمي شـــركة الصحـــراء للبتروكيماويـــات

الصحــراء وســيحصلون فــي المقابــل علــى أســهم العــوض فــي شــركة ســبكيم 
ــد إتمــام الصفقــة، وذلــك بموجــب  وفقــًا لشــروط وأحــكام الصفقــة وذلــك عن
أحــكام المــادة )26( مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه 
بنــاًء  علــى الفقــرة )ن( مــن المــادة )3( مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ، ال 
يحــق للمســاهمين الذيــن يملكــون أســهمًا فــي كل مــن شــركة الصحــراء وشــركة 
ســبكيم )بمــا فــي ذلــك المســاهمين مــن األطــراف ذوي العالقــة( التصويــت 
مــن  أي  قــام  حــال  وفــي  الشــركتين،  إحــدى  فــي  إال  الصفقــة  قــرارات  علــى 
المســاهمين بالتصويــت علــى أي مــن تلــك القــرارات فــي كل مــن الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة لشــركة الصحــراء والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة 

ــة واحــدة فقــط.  ــه فــي جمعي ســبكيم فســيتم احتســاب صوت

المــادة  التعميــم علــى معلومــات ُقدمــت بحســب متطلبــات   يحتــوي هــذا 
)39( مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ. ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة 
وصحــة  دقــة  عــن  المســؤولية  كامــل   – ومنفرديــن  مجتمعيــن   – الصحــراء 
االستشــارة   )1( باســتثناء  وذلــك  التعميــم،  هــذا  فــي  الــواردة  المعلومــات 
المســتقلة الــواردة فــي الملحــق رقــم )2( مــن هــذا التعميــم والتــي تــم إعدادهــا 
وتقديمهــا مــن قبــل شــركة مورغــان ســتانلي الســعودية )المستشــار المالــي 
لشــركة الصحــراء( إلــى مجلــس إدارة شــركة الصحــراء )حيــث تقتصــر مســؤولية 
أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى التأكــد مــن تضميــن المشــورة بشــكل صحيــح فــي 
هــذا التعميــم( )2( المعلومــات المتعلقــة بشــركة ســبكيم. ويؤكــدون بحســب 
الحــد  وإلــى  الممكنــة  الدراســات  جميــع  إجــراء  بعــد   – واعتقادهــم  علمهــم 
المعقــول – أن جميــع المعلومــات التــي يتحملــون المســؤولية بشــأنها فــي 
هــذا التعميــم صحيحــة وأنــه ال يوجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم 

تضمينهــا فــي هــذا التعميــم إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيــه مضللــة.  

موافقــة  علــى  بالحصــول  مشــروط  الصفقــة  إتمــام  أن  التوضيــح  وينبغــي 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الصحــراء الخاصــة بالصفقــة والحصــول 
علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة ســبكيم الخاصــة بالصفقــة. 
ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول شــروط الصفقــة، الرجــاء مراجعــة القســم )2( مــن 

هــذا التعميــم. 

وتنطــوي الصفقــة علــى وجــود أطــراف ذوي عالقــة حيــث تعــد كل مــن شــركة 
ــار فــي  مجموعــة الزامــل القابضــة والمؤسســة العامــة للتقاعــد مســاهمين كب
لــكل منهمــا ممثــل فــي  كل مــن شــركة الصحــراء وشــركة ســبكيم، كمــا أن 
مجلــس إدارة كال الشــركتين. واســتثناًء مــن المادتيــن )3()س( و)48( مــن الئحــة 
االندمــاج واالســتحواذ، يحــق للمســاهمين الذيــن يملكــون أســهم فــي شــركة 
الصحــراء وشــركة ســبكيم والذيــن لهــم ممثليــن فــي مجلســي إدارة الشــركتين 
أو إحداهمــا، التصويــت علــى قــرارات الصفقــة فــي الجمعيــة العامــة إلحــدى 
الشــركتين مــع مراعــاة القيــود الخاصــة بعــدم تصويــت ممثليهــم فــي اجتمــاع 
مجلــس اإلدارة أو أي مــن اللجــان. ولذلــك، فــإن المســاهمين مــن األطــراف 
ذوي العالقــة وهــم شــركة مجموعــة الزامــل القابضــة والمؤسســة العامــة 
للتقاعــد ســيكون لهــم الحــق فــي التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
الخاصــة بالصفقــة إلحــدى الشــركتين. وعليــه فإنهــم لــن يخضعوا للقيود المشــار 
إليهــا فــي إعــالن كل مــن الشــركتين بخصــوص إبــرام اتفاقيــة تنفيــذ الصفقــة 
والمنشــور علــى موقــع تــداول بتاريــخ 1440/3/28هــــ )الموافــق 2018/12/6م(. 
ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن األطــراف ذوي العالقــة يرجــى مراجعــة القســم )8( 

مــن هــذا التعميــم. 

ســيعقد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الصحراء الخــاص بالصفقة 
يــوم الخميــس الســاعة التاســعة والنصــف مســاًء بتاريــخ 2019/5/16م.  فــي 
وقــد تــم تضميــن نمــوذج دعــوة عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 

الخــاص بالصفقــة فــي الملحــق رقــم )3( مــن هــذا التعميــم. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركتي الصحــراء وســبكيم قــد قامتــا بإعــداد ونشــر 
عــرض تعريفــي عــن الصفقــة المقترحــة علــى الموقــع اإللكترونــي لــكل مــن 
الشــركتين – والــذي تــم اإلعــالن عنــه مــن قبــل الشــركتين علــى موقــع تــداول 
بتاريــخ 1440/6/30هـــ )الموافــق 2019/5/7م( – حيــث تضمــن العــرض التعريفــي 

تفاصيــل إضافيــة عــن الصفقــة المقترحــة. 

شركة الصحراء للبتروكيماويات
)رقم السجل التجاري: 1010199710(





المستشار المالي

يحتـــوي هـــذا التعميـــم علـــى رأي مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء حـــول الصفقـــة )والـــذي يمثـــل رأي أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء 
ـــم أيضـــًا علـــى المشـــورة المقدمـــة لمجلـــس إدارة شـــركة  ـــح فيمـــا يتعلـــق بالصفقـــة(، ويحتـــوي التعمي ـــن ليـــس لديهـــم تعـــارض مصال الذي
ــان  ــركة مورغـ ــد بــــ "شـ ــا بعـ ــه فيمـ ــار إليـ ــعودية )ويشـ ــتانلي السـ ــان سـ ــركة مورغـ ــتقل شـ ــارها المالـــي المسـ ــن قبـــل مستشـ ــراء مـ الصحـ

ســـتانلي الســـعودية"( والمرخـــص لهـــا مـــن قبـــل هيئـــة الســـوق الماليـــة. 

ـــن ســـيقومون بالتصويـــت علـــى قـــرارات الصفقـــة فـــي اجتمـــاع  ـــع أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء الذي ـــأن جمي كمـــا تجـــدر اإلشـــارة ب
ـــة لشـــركة الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة ســـيصوتون بالموافقـــة علـــى قـــرارات الصفقـــة.   ـــر العادي ـــة العامـــة غي الجمعي

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء )مـــن غيـــر األعضـــاء ذوي المصلحـــة( لـــم يأخـــذوا فـــي االعتبـــار األهـــداف 
ــروف  ــرًا الختـــاف الظـ ــاهم نظـ ــة بـــكل مسـ ــروف الخاصـ ــع الزكـــوي والضريبـــي أو الظـ ــع المالـــي أو الوضـ ــة أو الوضـ ــتثمارية الفرديـ االسـ
واألوضـــاع واألهـــداف الخاصـــة بـــكل منهـــم. وعليـــه، يؤكـــد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة علـــى ضـــرورة قيـــام مســـاهمي شـــركة الصحـــراء 
بالحصـــول علـــى استشـــارة مهنيـــة مســـتقلة مـــن مستشـــار مالـــي مرخـــص لـــه بخصـــوص الصفقـــة ويجـــب عليهـــم االعتمـــاد علـــى مراجعتهـــم 
ــاع  ــتثمارية واألوضـ ــداف االسـ ــم لألهـ ــذا التعميـ ــي هـ ــواردة فـ ــات الـ ــة والمعلومـ ــة الصفقـ ــدى مائمـ ــن مـ ــد مـ ــة للتأكـ ــة للصفقـ الخاصـ

الماليـــة الخاصـــة بهـــم. 

يتضمـــن هـــذا التعميـــم معلومـــات مهمـــه حـــول الصفقـــة، وبالتالـــي ينبغـــي قـــراءة هـــذا التعميـــم بشـــكل كامـــل ومراجعـــة كافـــة أقســـامه 
بعنايـــة، ال ســـيما قســـم "إشـــعار مهـــم"، وكذلـــك قـــراءة مســـتند العـــرض الصـــادر مـــن شـــركة ســـبكيم لمســـاهمي شـــركة الصحـــراء بشـــكل 
ـــأن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة  كامـــل وبعنايـــة الســـيما قســـم "عوامـــل المخاطـــرة" وذلـــك قبـــل التصويـــت علـــى الصفقـــة، مـــع العلـــم ب
الصحـــراء ال يتحملـــون أي مســـؤولية حـــول دقـــة وصحـــة المعلومـــات الـــواردة فـــي مســـتند العـــرض. وفـــي حـــال وجـــود أي شـــك بخصـــوص 
ـــأن يتـــم الحصـــول علـــى استشـــارة  ـــا نوصـــي ب ـــة الخاصـــة بالصفقـــة، فإنن ـــر العادي ـــة العامـــة غي التصويـــت الـــذي ينبغـــي اتخـــاذه فـــي الجمعي

ماليـــة مســـتقلة مـــن أي مستشـــار مالـــي مســـتقل ومرخـــص لـــه مـــن قبـــل هيئـــة الســـوق الماليـــة الســـعودية.

 ال تتحمـــل هيئـــة الســـوق الماليـــة وشـــركة الســـوق الماليـــة الســـعودية )"تـــداول"( أي مســـئولية عـــن محتويـــات هـــذا التعميـــم 
وال تقدمـــان أي تأكيـــد يتعلـــق بدقتهـــا أو اكتمالهـــا، وتخليـــان نفســـيهما صراحـــة مـــن أي مســـؤولية مهمـــا كانـــت عـــن أي خســـارة 

تنتـــج عمـــا ورد فـــي هـــذا التعميـــم أو عـــن االعتمـــاد علـــى أي جـــزء منـــه. 

تـــم نشـــر هـــذا التعميـــم بتاريـــخ 1440/8/24هــــ )الموافـــق 2019/4/29م(، وقـــد تـــم إعـــداده باللغتيـــن العربيـــة واالنجليزيـــة، وتعتبـــر اللغـــة 
العربيـــة هـــي المعتمـــدة وبالتالـــي فـــي حـــال وجـــود اختـــاف بيـــن النـــص العربـــي واإلنجليـــزي فســـيؤخذ بالنـــص العربـــي.
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إشعار مهم

يهـــدف هـــذا التعميـــم إلـــى تقديـــم رأي مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء حـــول الصفقـــة لمســـاهميها وذلـــك لتمكينهـــم مـــن اتخـــاذ قـــرار 
التصويـــت علـــى قـــرارات الصفقـــة والموضحـــة فـــي دعـــوة عقـــد اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة 
والمرفـــق نمـــوذج منـــه فـــي الملحـــق رقـــم )3( مـــن هـــذا التعميـــم. وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن 4 أعضـــاء مـــن أصـــل 11 عضـــوًا فـــي مجلـــس 
إدارة شـــركة الصحـــراء لديهـــم تعـــارض فـــي المصالـــح فيمـــا يتعلـــق بالصفقـــة. وعليـــه، فـــإن هـــؤالء األعضـــاء – أي أعضـــاء مجلـــس إدارة 
شـــركة الصحـــراء الذيـــن لديهـــم تعـــارض فـــي المصالـــح – قـــد امتنعـــوا عـــن التصويـــت علـــى أي مســـائل تتعلـــق بالصفقـــة أو المشـــاركة فـــي 
أي قـــرارات تتعلـــق بهـــا فـــي اجتماعـــات مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء. وعليـــه، فـــإن رأي مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء حـــول الصفقـــة 
والـــذي تـــم تضمينـــه فـــي هـــذا التعميـــم يمثـــل فقـــط رأي أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء الذيـــن ليـــس لديهـــم تعـــارض فـــي المصالـــح. 
ولمزيـــد مـــن التفاصيـــل عـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء الذيـــن لديهـــم تعـــارض فـــي المصالـــح يرجـــى مراجعـــة القســـم )9( مـــن 

هـــذا التعميـــم. 

يتضمـــن هـــذا التعميـــم معلومـــات مهمـــة حـــول الصفقـــة، وبالتالـــي ينبغـــي قـــراءة هـــذا التعميـــم بشـــكل كامـــل ومراجعـــة كافـــة أقســـامه 
بعنايـــة، ال ســـيما قســـم "إشـــعار مهـــم"، وكذلـــك قـــراءة مســـتند العـــرض الصـــادر مـــن شـــركة ســـبكيم لمســـاهمي شـــركة الصحـــراء بشـــكل 
ـــأن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة  كامـــل وبعنايـــة الســـيما قســـم "عوامـــل المخاطـــرة" وذلـــك قبـــل التصويـــت علـــى الصفقـــة، مـــع العلـــم ب
الصحـــراء ال يتحملـــون أي مســـؤولية حـــول دقـــة وصحـــة المعلومـــات الـــواردة فـــي مســـتند العـــرض. وفـــي حـــال وجـــود أي شـــك بخصـــوص 
ـــأن يتـــم الحصـــول علـــى استشـــارة  ـــا نوصـــي ب ـــة الخاصـــة بالصفقـــة، فإنن ـــر العادي ـــة العامـــة غي التصويـــت الـــذي ينبغـــي اتخـــاذه فـــي الجمعي
ماليـــة مســـتقلة مـــن أي مستشـــار مالـــي مســـتقل ومرخـــص لـــه مـــن قبـــل هيئـــة الســـوق الماليـــة الســـعودية. إن المعلومـــات والبيانـــات 
ـــخ آخـــر ألي مـــن المعلومـــات  ـــد تاري ـــم تحدي ـــم يت ـــم، مـــا ل ـــخ نشـــر هـــذا التعمي ـــم تقديمهـــا كمـــا هـــي فـــي تاري ـــم ت ـــواردة فـــي هـــذا التعمي ال
والبيانـــات الـــواردة فيـــه. وال يعنـــي ذلـــك أن تلـــك المعلومـــات أو البيانـــات ســـتبقى صحيحـــة بعـــد تاريـــخ نشـــر التعميـــم، حيـــث أن بعـــض 

ـــارات ذات العاقـــة. ـــر نظـــرًا لظـــروف الســـوق وغيرهـــا مـــن االعتب المعلومـــات مـــن الممكـــن أن تتغي

ـــة عـــن مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء حـــول الصفقـــة باســـتثناء مـــا  ـــم أي معلومـــات أو إفـــادات بالنياب ـــم تفويـــض أي شـــخص بتقدي ـــم يت ل
هـــو مفصـــح عنـــه فـــي هـــذا التعميـــم. وبالتالـــي فإنـــه يجـــب عـــدم االعتمـــاد علـــى أي معلومـــات أو إفـــادات صـــادرة عـــن أطـــراف أخـــرى 
علـــى أســـاس أنهـــا صـــادرة عـــن شـــركة الصحـــراء أو شـــركة مورغـــان ســـتانلي الســـعودية أو أي مـــن مستشـــاري شـــركة الصحـــراء فيمـــا يتعلـــق 

بالصفقـــة.  

يمكن الحصول على نسخ مجانية من هذا التعميم من المقر الرئيسي لشركة الصحراء أو من موقع الشركة اإللكتروني
ــراء أو أي  ــركة الصحـ ــي لشـ ــع اإللكترونـ ــى الموقـ ــة علـ ــرى متاحـ ــات أخـ ــى أن أي معلومـ ــارة إلـ ــدر اإلشـ www.saharapcc.com . وتجـ
موقـــع إلكترونـــي آخـــر ال تشـــكل جـــزءًا مـــن هـــذا التعميـــم، وال تتحمـــل شـــركة الصحـــراء أو أي مـــن مستشـــاريها أي مســـؤولية تتعلـــق بتلـــك 

المعلومـــات.  

وقـــد قامـــت شـــركة الصحـــراء بتعييـــن شـــركة مورغـــان ســـتانلي الســـعودية كمستشـــار مالـــي حصـــري لهـــا فيمـــا يتعلـــق بالصفقـــة. وعليـــه، 
ال تتحمـــل شـــركة مورغـــان ســـتانلي الســـعودية أي مســـؤولية اتجـــاه أي شـــخص آخـــر باســـتثناء شـــركة الصحـــراء وذلـــك فيمـــا يتعلـــق 
باالستشـــارات المقدمـــة لشـــركة الصحـــراء بشـــأن الصفقـــة بمـــا ذلـــك المحتـــوى الـــذي يتضمنـــه هـــذا التعميـــم. وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن 

شـــركة مورغـــان ســـتانلي الســـعودية مرخـــص لهـــا مـــن قبـــل هيئـــة الســـوق الماليـــة.    

لـــم يتـــم تقديـــم أي ضمانـــات – فعليـــة أو ضمنيـــة – مـــن قبـــل أي مستشـــار أو أي مـــن شـــركاته التابعـــة أو الزميلـــة بشـــأن دقـــة أو اكتمـــال 
المعلومـــات الـــواردة فـــي هـــذا التعميـــم كمـــا أنهـــم ال يتحملـــون أي مســـؤولية بشـــأن دقتـــه أو اكتمالـــه. 
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التوقعات واإلفادات المستقبلية

تضمـــن هـــذا التعميـــم بعـــض التوقعـــات واإلفـــادات المســـتقبلية المتعلقـــة بالصفقـــة. وتتمثـــل التوقعـــات واإلفـــادات المســـتقبلية فـــي 
كونهـــا غيـــر مبنيـــة علـــى حقائـــق تاريخيـــة أو حاليـــة. ومـــن الممكـــن أن يســـتدل علـــى هـــذه اإلفـــادات المســـتقبلية مـــن خـــال اســـتخدام 
مفـــردات وعبـــارات مســـتقبلية، ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال "يتوقع"،"يهدف"،"يقـــدر"، "ينـــوي"، "يخطـــط" "ســـوف"، "هـــدف"، "يعتقـــد"، 
"يســـعى"، "قـــد"، "ســـيكون"، "يمكـــن"، "ينبغـــي" أو صيـــغ النفـــي لهـــذه المفـــردات أو المفـــردات األخـــرى المقاربـــة أو المشـــابهة لهـــا فـــي 
المعنـــى. وتتضمـــن اإلفـــادات المســـتقبلية الـــواردة فـــي هـــذا التعميـــم، علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، )1( التقديـــرات األوليـــة للمنافـــع 
المتوقعـــة مـــن الصفقـــة، )2( اســـتراتيجيات العمـــل، واإلدارة والتوســـع وتنميـــة أعمـــال المجموعـــة المشـــتركة بعـــد إتمـــام الصفقـــة، )3( 
معلومـــات عـــن الصفقـــة ومســـائل أخـــرى ذات صلـــة والتواريـــخ التـــي يتوقـــع فيهـــا وقـــوع هـــذه األحـــداث. وال يمكـــن الجـــزم أو التأكيـــد 

ـــم.  ـــة تحقيـــق أي مـــن األهـــداف أو التوقعـــات المشـــار إليهـــا فـــي هـــذا التعمي بإمكاني

وينبغـــي اإلشـــارة الـــى أن هـــذه اإلفـــادات المســـتقبلية تتضمـــن مخاطـــر قـــد تكـــون ظاهـــرة أو غيـــر ظاهـــرة، وعوامـــل أخـــرى قـــد تـــؤدي إلـــى 
اختـــاف النتائـــج الفعليـــة أو األداء أو االســـتراتيجيات أو األحـــداث بشـــكل جوهـــري عـــن تلـــك التـــي تضمنتهـــا هـــذه اإلفـــادات صراحـــة أو 
ضمنـــًا. وتعتبـــر المخاطـــر المتعلقـــة باإلفـــادات المســـتقبلية خـــارج ســـيطرة شـــركة الصحـــراء وال يمكـــن تقديرهـــا بشـــكل دقيـــق، مثـــل أوضـــاع 
الســـوق المســـتقبلية وســـلوك المشـــاركين اآلخريـــن فـــي الســـوق ولهـــذا ينبغـــي عـــدم االعتمـــاد علـــى هـــذه اإلفـــادات بشـــكل كامـــل. 
كمـــا أن هـــذه اإلفـــادات المســـتقبلية ال تعتبـــر ضمانـــًا لـــألداء الفعلـــي المســـتقبلي للمجموعـــة المشـــتركة بعـــد إتمـــام الصفقـــة. وتســـتند 
هـــذه اإلفـــادات المســـتقبلية إلـــى افتراضـــات عديـــدة منهـــا االفتراضـــات المتعلقـــة باســـتراتيجيات العمـــل الحاليـــة والمســـتقبلية لشـــركة 
الصحـــراء وشـــركة ســـبكيم والبيئـــة التنظيميـــة التـــي ســـتمارس المجموعـــة المشـــتركة أعمالهـــا فيهـــا فـــي المســـتقبل. ونـــود التوضيـــح بـــأن 
كل اإلفـــادات المســـتقبلية الشـــفهية منهـــا والخطيـــة الصـــادرة عـــن شـــركة الصحـــراء أو أي أشـــخاص يتصرفـــون نيابـــة عنهـــا مقيـــدة بشـــكل 

صريـــح فـــي مجملهـــا باإلشـــعار المهـــم الـــوارد فـــي هـــذا القســـم.

ومن تلك العوامل والمخاطر، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

أي تقديـــرات مســـتقبلية للمنافـــع المتوقعـــة مـــن الصفقـــة والتـــي تمثـــل تقديـــرات أوليـــة مـــن مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء، ولـــم 	 
تخضـــع للمراجعـــة المســـتقلة والتـــي قـــد يتـــم تعديلهـــا بعـــد دراســـة أكثـــر تفصيـــل. 

األوضاع االقتصادية والمالية للسوق في المملكة بصفة عامة.	 
قدرة الشركتين على ممارسة أعمالهم من خال الحصول على الموافقات النظامية الازمة.	 
قدرة المجموعة المشتركة على إدارة أعمالها وتنميتها.	 
قدرة المجموعة المشتركة على الحصول على التمويل أو الحفاظ على رأس مال كاف لتمويل عملياتها الحالية والمستقبلية.	 
التغييـــرات فـــي الظـــروف السياســـية أو االجتماعيـــة أو القانونيـــة أو االقتصاديـــة فـــي األســـواق التـــي تـــزاول فيهـــا المجموعـــة 	 

المشـــتركة أعمالهـــا.
التغيرات التي تطرأ على البيئة التنافسية في القطاع الذي تزاول فيه المجموعة المشتركة أعمالها. 	 
عدم التزام المجموعة المشتركة باللوائح واألنظمة التي تخضع لها.	 

ولمزيد من المعلومات حول هذه المخاطر، الرجاء مراجعة الجزء )2( )"عوامل المخاطرة"( من مستند العرض.

إن شـــركة الصحـــراء ال تعتـــزم وال تتحمـــل أي التـــزام بتعديـــل أو تحديـــث اإلفـــادات المســـتقبلية الـــواردة فـــي هـــذا التعميـــم باســـتثناء مـــا 
ـــح الســـارية. هـــو مطلـــوب بموجـــب األنظمـــة واللوائ

وال ُيعـــد هـــذا التعميـــم وال يمكـــن اعتبـــاره بمثابـــة استشـــارة قانونيـــة أو ماليـــة أو ضريبيـــة، وفـــي حـــال وجـــود أي شـــك بخصـــوص التصويـــت 
ــة  ــارة ماليـ ــول علـــى استشـ ــم الحصـ ــأن يتـ ــا نوصـــي بـ ــة، فإننـ ــة بالصفقـ ــة الخاصـ ــر العاديـ ــة غيـ ــة العامـ ــاذه فـــي الجمعيـ الـــذي ينبغـــي اتخـ

ـــة الســـعودية. ـــة الســـوق المالي ـــه مـــن قبـــل هيئ مســـتقلة مـــن أي مستشـــار مالـــي مســـتقل ومرخـــص ل

5



قيود النشر والتوزيع

شركة الصحراء للبتروكيماويات 

ص. ب. 11166، مدينة الجبيل الصناعية 31961
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف : 3567777 )13( 966+
رقم الفاكس: 4766729 )11( 966+

 shareholders@SaharaPCC.com :البريد اإللكتروني
www.saharapcc.com :الموقع اإللكتروني

شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون

المبنى 15، البوابة االقتصادية
طريق مطار الملك خالد الدولي

ص.ب: 90239، الرياض 11613
 المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 9700 481 )11( 966+
رقم الفاكس: 9701 481 )11( 966+

info.ash@ashlawksa.com :البريد اإللكتروني
www.ashlawksa.com :الموقع اإللكتروني

الدور 6 والدور 14، برج الفيصلية
طريق الملك فهد

الرياض 11461
المملكة العربية السعودية 

رقم الهاتف: 2734740 )11( 966+
رقم الفاكس: 2734730 )11( 966+

Riyadh@sa.ey.com :البريد اإللكتروني
www.ey.com/mena :الموقع اإللكتروني

المستشار القانوني لشركة الصحراء للبتروكيماويات

مستشار العناية المالية لشركة الصحراء للبتروكيماويات 

دليل الشركة

شركـــه ارنست ويونغ وشركاه

هـــذا التعميـــم موجـــه إلـــى جميـــع مســـاهمي شـــركة الصحـــراء، مـــع مراعـــاة أي قيـــود فـــي األنظمـــة والقوانيـــن الخاصـــة بـــأي دولـــة قـــد 
يكـــون أي مـــن مســـاهمي شـــركة الصحـــراء مقيمـــًا فيهـــا.  
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شركة أي إتش إس ماركت المحدودة

مبنى أوفيس بارك، الدور األول، القطعة أ
مدينة دبي لانترنت

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 363 5830 )4( 971+

فاكس: 363 58010 )4( 971+
 Caludio.barando@IHS.com :البريد اإللكتروني

 www.ihsmarkit.com  :الموقع اإللكتروني

بوسطن كونسلتنج جروب )بي سي جي(

الدور 7، المكاتب 3 في مبنى ون سنترال دبي
ص.ب 32257

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 0300 448 )4( 971+

dfzreception@bcg.com :البريد اإللكتروني
 www.bcg.com :الموقع اإللكتروني

مستشار السوق لشركة الصحراء للبتروكيماويات

مستشار السوق لشركة الصحراء للبتروكيماويات

شركة مورغان ستانلي السعودية 

الدور 10، برج الراشد
شارع المعذر

ص.ب: 66633، الرياض 11586
المملكة العربية السعودية 

رقم الهاتف : 2187000 )11( 966+
 infomssa@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

www.morganstanley.com :الموقع اإللكتروني

المستشار المالي لشركة الصحراء للبتروكيماويات 

ماحظـــة: قـــدم المستشـــارون الموضحـــة أســـمائهم أعـــاه موافقتهـــم الخطيـــة علـــى نشـــر أســـمائهم وعناوينهـــم وشـــعاراتهم وإفاداتهـــم 
ــع  ــا أن جميـ ــم، كمـ ــذا التعميـ ــخ هـ ــى تاريـ ــة حتـ ــك الموافقـ ــحب تلـ ــم بسـ ــم أي منهـ ــم يقـ ــم، ولـ ــذا التعميـ ــي هـ ــوارد فـ ــياق الـ ــًا للسـ وفقـ
المستشـــارين الـــواردة أســـمائهم أعـــاه هـــم مستشـــارون مســـتقلون عـــن شـــركة الصحـــراء وليـــس لهـــم أي مصلحـــة فـــي شـــركة الصحـــراء 

أو أي مـــن شـــركاتها التابعـــة.
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التواريخ المهمة والمراحل األساسية للصفقة 

تعتبـــر التواريـــخ الموضحـــة فـــي الجـــدول التالـــي استرشـــادية فقـــط - وقـــد تتغيـــر أو تتعـــدل - وتســـتند علـــى عـــدة أمـــور مـــن بينهـــا اســـتيفاء 
شـــروط الصفقـــة )وتواريـــخ اســـتيفاء تلـــك الشـــروط( بمـــا فـــي ذلـــك – علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر – موافقـــة كل مـــن مســـاهمي شـــركة 

الصحـــراء ومســـاهمي شـــركة ســـبكيم علـــى الصفقـــة. ويوضـــح القســـم ) 2( مـــن هـــذا التعميـــم شـــروط الصفقـــة بشـــكل أكثـــر تفصيـــل.

التوقيت/التاريخ المتوقع  المرحلة الرقم

1440/08/12هـ )الموافق 2019/04/17م(

تقديم شركة سبكيم طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، بما في ذلك 
تعميم مساهمي شركة سبكيم لغرض زيادة رأس المال لاستحواذ على جميع أسهم 

مساهمي شركة الصحراء ومستند العرض الموجه لمساهمي شركة الصحراء للهيئة 
للموافقة على نشره

1

1440/08/17هـ )الموافق 2019/04/22م( موافقة الهيئة على نشر مستند العرض 2

1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م( نشر مستند العرض  3

1440/08/23هـ )الموافق 2019/04/28م( نشر تعميم مجلس إدارة شركة سبكيم لغرض زيادة رأس المال لاستحواذ على جميع 
أسهم مساهمي شركة الصحراء.  4

خال الفترة من تاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 
2019/04/25م( وحتى تاريخ 1440/08/27هـ )الموافق 

2019/5/2م( 
نشر تعميم مجلس إدارة شركة الصحراء، 5

1440/08/18هـ )الموافق 2019/04/23م( موافقة الهيئة على انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة لكل 
من شركة الصحراء وشركة سبكيم 6

1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م(

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم للتصويت على زيادة 
رأس مال شركة سبكيم لغرض االستحواذ على جميع أسهم شركة الصحراء وذلك 
بشراء جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية 

واإلعان عن الدعوة على موقع تداول

7

1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م(

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء للتصويت على العرض 
المقدم من شركة سبكيم المتعلق باستحواذ شركة سبكيم على جميع أسهم 

مساهمي شركة الصحراء عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية واإلعان عن الدعوة في 
موقع تداول

8

1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م(

توفير المستندات المتاحة للمعاينة لدى المقر الرئيسي لكل من شركة الصحراء وشركة 
سبكيم، والتي هي على النحو اآلتي:

المقر الرئيسي لشركة الصحراء بمدينة الرياض وفرع الشركة بمدينة الجبيل.	 
المقر الرئيسي لشركة سبكيم بمدينة الرياض وفرع الشركة في مدينة الخبر.	 

9

1440/09/08هـ )الموافق 2019/05/13م(
بدء فترة التصويت اإللكتروني لمساهمي شركة سبكيم  للتصويت على زيادة رأس 
مال شركة سبكيم لغرض االستحواذ على جميع أسهم شركة الصحراء وذلك بشراء 

جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء  عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية
10

1440/09/08هـ )الموافق 2019/05/13م(
بدء فترة التصويت اإللكتروني لمساهمي شركة الصحراء للتصويت على العرض 

المقدم من شركة سبكيم المتعلق باستحواذ شركة سبكيم على جميع أسهم شركة 
الصحراء عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية 

11

1440/09/11هـ )الموافق 2019/05/16م(
انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم )االجتماع األول(، وفي حال 

عدم اكتمال النصاب القانوني الازم في االجتماع األول، يتم انعقاد االجتماع الثاني 
بحضور عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل

12
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1440/09/14هـ )الموافق 2019/05/19م(

إعان شركة سبكيم  عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
)علمًا بأن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم بالموافقة على الصفقة لن 

يكون نافذًا إال بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء على 
الصفقة(

13

1440/09/16هـ )الموافق 2019/05/21م( اإلعان عن الدعوة لاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم )في 
حال عدم انعقاد اجتماع الجمعية األولى والثانية( 14

1440/09/11هـ )الموافق 2019/05/16م(

انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء )االجتماع األول(، وفي 
حال عدم اكتمال النصاب القانوني الازم في االجتماع األول، يتم انعقاد اجتماع ثاني 
خال ساعة، ويتحقق النصاب القانوني للجمعية في االجتماع الثاني بحضور عدد من 

المساهمين يمثلون ربع رأس المال على األقل

15

1440/09/14هـ )الموافق 2019/05/19م(

إعان شركة الصحراء  عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
)علمًا بأن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء بالموافقة على الصفقة 
لن يكون نافذًا إال بعد صدور قرارالجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم على 

الصفقة(

16

1440/09/16هـ )الموافق 2019/05/21م( اإلعان عن الدعوة لاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء )في 
حال عدم انعقاد اجتماع الجمعية األولى والثانية( 17

1440/10/08هـ )الموافق 2019/06/11م( انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة سبكيم 18

1440/10/09هـ )الموافق 2019/06/12م( إعان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة سبكيم 19

1440/10/08هـ )الموافق 2019/06/11م( انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الصحراء 20

1440/10/09هـ )الموافق 2019/06/12م( إعان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الصحراء 21

في حال إعان موافقة الجمعية العامة غير العادية 	 
لشركة الصحراء والجمعية العامة غير العادية 

لشركة سبكيم على الصفقة في االجتماع األول 
أو الثاني: 1440/09/14هـ )الموافق 2019/05/19م( 

)وسيستمر تعليق تداول أسهم شركة الصحراء 
في تداول حتى إلغاء إدارجها وإصدار اسهم شركة 

سبكيم الجديدة(

في حال إعان موافقة الجمعية العامة غير العادية 	 
لشركة الصحراء و/أو الجمعية العامة غير العادية 

لشركة سبكيم أو كاهما في االجتماع الثالث: 
1440/10/09هـ )الموافق 2019/06/12م( )وسيستمر 
تعليق تداول أسهم شركة الصحراء في تداول حتى 
إلغاء إدارجها وإصدار اسهم شركة سبكيم الجديدة(

تعليق تداول أسهم شركة الصحراء في تداول 22

في حال إعان موافقة الجمعية العامة غير 	 
العادية لشركة الصحراء والجمعية العامة غير 

العادية لشركة سبكيم على الصفقة في االجتماع 
األول أو الثاني: ما بين 1440/09/16هـ )الموافق 

2019/05/21م( و 1440/09/21هـ )الموافق 
2019/05/26م(

في حال إعان موافقة الجمعية العامة غير العادية 	 
لشركة الصحراء و/أو الجمعية العامة غير العادية 

لشركة سبكيم أو كاهما في االجتماع الثالث: 
ما بين 1440/10/13هـ )الموافق 2019/06/16م( و 

1440/10/16هـ )الموافق 2019/06/19م(

إلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء في تداول وإيداع أسهم شركة سبكيم الجديدة في 
محافظ مساهمي شركة الصحراء المقيدين بسجل مساهمي شركة الصحراء بنهاية 

ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء الخاصة 
بالصفقة

23

9



قامت شركة سبكيم بالحصول على الموافقة 	 
المبدئية من وزارة التجارة على تعديل نظامها 

األساس بتاريخ 1440/08/19هـ )الموافق 
2019/04/24م(، وستقوم بتعديل السجل التجاري 

بعد تاريخ اإلعان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة 
غير العادية لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء 
األول أو الثاني أو الثالث )بحسب الحال(، وستقوم 

باستكمال كافة اإلجراءات ذات العاقة إلتمام 
ذلك

ستقوم شركة سبكيم بتعديل النظام األساس 	 
والسجل التجاري لشركة الصحراء بعد اإلعان عن 
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل من 
شركة سبكيم وشركة الصحراء األول أو الثاني أو 

الثالث )بحسب الحال(

الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة التجارة واالستثمار على تعديل النظام 
األساسي لشركة سبكيم، والحصول على موافقة وزارة التجارة واالستثمار على تعديل 

السجل التجاري لشركة سبكيم وشركة الصحراء
24

من المتوقع أن يكون بيع كسور األسهم خال مدة ال 
تتجاوز 60 يوم من تاريخ استكمال الصفقة على أن يتبعها 

توزيع متحصات البيع على المستحقين من مساهمي 
شركة الصحراء  وذلك بموجب اتفاقية تنفيذ الصفقة

بيع كسور أسهم شركة الصحراء وتوزيع متحصاتها )بعد خصم التكاليف( لمستحقيها 
من مساهمي شركة الصحراء

مالحظات:

ســـيتم توفيـــر نســـخ مـــن المســـتندات المتاحـــة للمعاينـــة خـــالل الفتـــرة مـــن الســـاعة التاســـعة صباحـــًا إلـــى الســـاعة الخامســـة مســـاء فـــي أي يـــوم مـــن أيـــام العمـــل فـــي المملكـــة )أي ( 1)
ال يشـــمل ذلـــك العطـــالت األســـبوعية والرســـمية( مـــن تاريـــخ نشـــر هـــذا التعميـــم وحتـــى تاريـــخ عقـــد اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة الخـــاص بالصفقـــة.  

فـــي حـــال وافقـــت النســـبة المطلوبـــة مـــن مســـاهمي شـــركة الصحـــراء والنســـبة المطلوبـــة مـــن مســـاهمي شـــركة ســـبكيم علـــى الصفقـــة فـــي الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركتي ( 2)
الصحـــراء وســـبكيم )حســـبما ينطبـــق( وتـــم اســـتيفاء جميـــع شـــروط تنفيـــذ الصفقـــة، فســـيتم إلغـــاء إدراج جميـــع أســـهم شـــركة الصحـــراء فـــي تـــداول وســـُتصبح شـــركة الصحـــراء شـــركة 
ـــوا  تابعـــة مملوكـــة بالكامـــل لشـــركة ســـبكيم. كمـــا ســـتكون الصفقـــة ملِزمـــة لـــكل مســـاهمي شـــركة الصحـــراء ومســـاهمي شـــركة ســـبكيم )بمـــا فـــي ذلـــك المســـاهمين الذيـــن صوت
بالرفـــض أو لـــم يشـــاركوا فـــي التصويـــت(، وفـــي هـــذه الحالـــة، فـــإن جميـــع مســـاهمي شـــركة الصحـــراء )بمـــا فـــي ذلـــك المســـاهمين الذيـــن صوتـــوا بالرفـــض أو لـــم يشـــاركوا فـــي 

التصويـــت( لـــن يصبحـــوا مالكيـــن ألي أســـهم فـــي شـــركة الصحـــراء وســـيحصلون فـــي المقابـــل علـــى أســـهم العـــوض فـــي شـــركة ســـبكيم وفقـــًا لشـــروط وأحـــكام الصفقـــة. 
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خطاب مجلس إدارة شركة الصحراء

شركة الصحراء للبتروكيماويات
ص. ب 11166

مدينة الجبيل الصناعية 31961
المملكة العربية السعودية

الموضـــوع: خطـــاب مـــن مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء للبتروكيماويـــات لمســـاهميها بشـــأن عـــرض مبادلـــة األســـهم المقتـــرح 
والمقـــدم مـــن قبـــل الشـــركة الســـعودية العالميـــة للبتروكيماويـــات )ســـبكيم( مقابـــل االســـتحواذ علـــى جميـــع األســـهم المصـــدرة 

لشـــركة الصحـــراء للبتروكيماويـــات

ــركة  ــاهمي شـ ــر لمسـ ــكر والتقديـ ــداًء أن يقـــدم خالـــص الشـ ــراء"( ابتـ ــركة الصحـ ــات )"شـ ــراء للبتروكيماويـ ــركة الصحـ يـــود مجلـــس إدارة شـ
الصحـــراء علـــى قـــراءة هـــذا التعميـــم والـــذي يحتـــوي علـــى معلومـــات هامـــة حـــول الصفقـــة.     

تـــم إبـــرام اتفاقيـــة ملزمـــة لتنفيـــذ الصفقـــة مـــا بيـــن شـــركة الصحـــراء وشـــركة ســـبكيم بتاريـــخ 1440/3/28هــــ )الموافـــق 2018/12/6م( والتـــي 
تتضمـــن األحـــكام والشـــروط التـــي ســـيتم بموجبهـــا تنفيـــذ اتحـــاد تجـــاري بيـــن الشـــركتين. 

ــة  ــتتم الصفقـ ــة. وسـ ــة بالصفقـ ــروط الخاصـ ــم علـــى الشـ ــة( موافقتهـ ــاء ذوي المصلحـ ــر األعضـ ــن غيـ ــاء مجلـــس اإلدارة )مـ ــد أعضـ ويؤكـ
مـــن خـــال تقديـــم عـــرض مقتـــرح مـــن قبـــل شـــركة ســـبكيم لجميـــع مســـاهمي شـــركة الصحـــراء لاســـتحواذ علـــى جميـــع أســـهمهم التـــي 
ــار إليهـــا  ــا فـــي شـــركة الصحـــراء وذلـــك مقابـــل قيـــام شـــركة ســـبكيم بإصـــدار أســـهم جديـــدة لهـــم فـــي شـــركة ســـبكيم )وُيشـ يملكونهـ
بــــ "أســـهم العـــوض"( وفـــق معامـــل مبادلـــة األســـهم المتفـــق عليـــه. وبموجـــب أحـــكام الصفقـــة وفـــي حـــال اســـتيفاء جميـــع الشـــروط 
المتعلقـــة بهـــا ســـيتم إلغـــاء إدراج أســـهم شـــركة الصحـــراء مـــن الســـوق الماليـــة الســـعودية )تـــداول( وســـتصبح شـــركة الصحـــراء شـــركة 

تابعـــة ومملوكـــة بالكامـــل مـــن قبـــل شـــركة ســـبكيم. 

ـــن ســـيقومون بالتصويـــت علـــى قـــرارات الصفقـــة فـــي اجتمـــاع  ـــع أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء الذي ـــأن جمي كمـــا تجـــدر اإلشـــارة ب
ـــة لشـــركة الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة ســـيصوتون بالموافقـــة علـــى قـــرارات الصفقـــة.   ـــر العادي ـــة العامـــة غي الجمعي

ـــرادات وتخفيـــض  ـــادة اإلي ـــة زي ـــن الشـــركتين مـــن ناحي ـــد مشـــتركة بي ـــؤدي الصفقـــة – فـــي حـــال اكتمالهـــا – إلـــى فوائ ومـــن المتوقـــع أن ت
التكاليـــف والتـــي مـــن شـــأنها أن توفـــر قيمـــة مضافـــة لمســـاهمي شـــركة الصحـــراء. ومـــن المتوقـــع أيضـــًا أن توفـــر الصفقـــة فوائـــد للقـــوى 

العاملـــة المشـــتركة والشـــركاء التجارييـــن المحلييـــن والدولييـــن. 

ولمزيـــد مـــن التفاصيـــل عـــن رأي مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء بشـــأن الصفقـــة وعـــن المجموعـــة المشـــتركة، يرجـــى مراجعـــة القســـم رقـــم 
)4( والقســـم رقـــم )3( والقســـم رقـــم )5( مـــن هـــذا التعميـــم. 

إقرار مجلس إدارة شركة الصحراء:

يتحمـــل أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء – مجتمعيـــن ومنفرديـــن – المســـئولية عـــن صحـــة جميـــع المعلومـــات الـــواردة فـــي هـــذا 
التعميـــم، باســـتثناء )1( االستشـــارة المســـتقلة الـــواردة فـــي الملحـــق رقـــم )2( مـــن هـــذا التعميـــم والتـــي تـــم إعدادهـــا وتقديمهـــا مـــن 
قبـــل شـــركة مورغـــان ســـتانلي الســـعودية )المستشـــار المالـــي لشـــركة الصحـــراء( إلـــى مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء، إذ تقتصـــر مســـئولية 
مجلـــس اإلدارة حيـــال هـــذه االستشـــارة علـــى تضمينهـــا بشـــكل دقيـــق فـــي هـــذا التعميـــم وبإســـتثناء أيضـــًا )2( المعلومـــات المتعلقـــة 
بشـــركة ســـبكيم. بنـــاًء علـــى مـــا تقـــدم، وعلـــى حـــد علـــم أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء وحتـــى تاريـــخ هـــذا التعميـــم، فـــإن كافـــة 
ـــأي  المعلومـــات التـــي يتحملـــون المســـؤولية بشـــأنها فـــي هـــذا التعميـــم صحيحـــة، وأن مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء ليـــس علـــى علـــم ب

حقائـــق أو وقائـــع قـــد تؤثـــر علـــى صحـــة هـــذه المعلومـــات.
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تصريح مجلس إدارة شركة الصحراء:

تـــم إعـــداد هـــذا التعميـــم وفقـــًا للمـــادة )39( مـــن الئحـــة االندمـــاج واالســـتحواذ وذلـــك بشـــأن عـــرض شـــركة ســـبكيم لمســـاهمي شـــركة 
الصحـــراء لاســـتحواذ علـــى جميـــع األســـهم المصـــدرة لشـــركة الصحـــراء مقابـــل إصـــدار األســـهم الجديـــدة لشـــركة ســـبكيم.  

وفيمـــا يلـــي قائمـــة بأعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء الذيـــن ليـــس لديهـــم أي تعـــارض فـــي المصالـــح )ويشـــار إليهـــم فـــي هـــذا 
التعميـــم بــ"أعضـــاء مجلـــس إدارة مـــن غيـــر األعضـــاء ذوي المصلحـــة"(:

المهندس/ صالح بن محمد باحمدان. 1
األستاذ/ محمد بن علي المسلم. 2
األستاذ/ راشد بن سيف الغرير. 3
الدكتور/ أحمد بن فهد الضويان . 4
األستاذ/ خالد بن عبدالحميد الشويعر. 5
المهندس/ علي بن عبدالرزاق الغامدي. 6
الدكتور/ صالح بن حلوان الحميدان. 7
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المقدمة. 1

 تعميم شركة الصحراء 111

تـــم إعـــداد هـــذا التعميـــم بغـــرض تقديـــم معلومـــات عـــن الصفقـــة لمســـاهمي شـــركة الصحـــراء وفـــق لوائـــح وقواعـــد هيئـــة 
الســـوق الماليـــة. ويحتـــوي الملحـــق رقـــم )3( مـــن هـــذا التعميـــم علـــى نمـــوذج دعـــوة اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة 
لشـــركة الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة والـــذي يتضمـــن قـــرارات الصفقـــة. كمـــا يتضمـــن القســـم رقـــم )12( مـــن هـــذا التعميـــم شـــرح 
عـــن قـــرارات الصفقـــة والتـــي ســـيتم التصويـــت عليهـــا فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة الصحـــراء الخـــاص 

بالصفقـــة. 
 

قامـــت شـــركة الصحـــراء بتعييـــن شـــركة مورغـــان ســـتانلي الســـعودية كمستشـــار مالـــي مســـتقل لهـــا فيمـــا يتعلـــق بالصفقـــة، 
كمـــا عينـــت شـــركة أبـــو حيمـــد وآل الشـــيخ والحقبانـــي محامـــون ومستشـــارون قانونيـــون كمستشـــار قانونـــي لهـــا فيمـــا يتعلـــق 

بالصفقـــة. 

ـــر األعضـــاء ذوي المصلحـــة(،  ـــم علـــى رأي أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء حـــول الصفقـــة )مـــن غي ويحتـــوي هـــذا التعمي
ويحتـــوي التعميـــم أيضـــًا علـــى االستشـــارة المقدمـــة مـــن قبـــل المستشـــار المالـــي لشـــركة الصحـــراء المســـتقل )شـــركة مورغـــان 

ســـتانلي الســـعودية( لمجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء.   
   

وتعمـــل شـــركة مورغـــان ســـتانلي الســـعودية كمستشـــار مالـــي حصـــري لشـــركة الصحـــراء فيمـــا يتعلـــق بالصفقـــة. وعليـــه، ال 
تتحمـــل شـــركة مورغـــان ســـتانلي الســـعودية أي مســـؤولية تجـــاه أي شـــخص آخـــر باســـتثناء شـــركة الصحـــراء وذلـــك فيمـــا يتعلـــق 
باالستشـــارات المقدمـــة لشـــركة الصحـــراء بشـــأن الصفقـــة بمـــا فـــي ذلـــك المحتويـــات والمســـائل التـــي تضمنهـــا هـــذا التعميـــم. 

يكـــون للمصطلحـــات والمفـــردات الـــواردة فـــي هـــذا التعميـــم المعانـــي الموضحـــة أمـــام كل منهـــا فـــي الملحـــق رقـــم )1( مـــن 
هـــذا التعميـــم مـــا لـــم يقـــض ســـياق النـــص بخـــاف ذلـــك. 

خلفية عن الصفقة 112

أعلنـــت كًا مـــن شـــركة الصحـــراء وشـــركة ســـبكيم بتاريـــخ 25 /6/ 1439هــــ )الموافـــق 2018/3/13م( عـــن قرارهمـــا اســـتئناف 
ــركتين.   ــن الشـ ــرح بيـ ــاري المقتـ ــاد التجـ ــول االتحـ ــا حـ ــا بينهمـ ــات فيمـ المفاوضـ

ــرة  ــا مذكـ ــخ 1440/01/23هــــ )الموافـــق 2018/10/3م( توقيعهمـ ــبكيم بتاريـ ــركة سـ ــراء وشـ ــركة الصحـ ــن شـ ــا أعلنـــت كًا مـ كمـ
تفاهـــم غيـــر ملزمـــة وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بدمـــج أعمالهمـــا )وُيشـــار إليهـــا بــــ "مذكـــرة التفاهـــم"( والتـــي تضمنـــت معامـــل مبادلـــة 

األســـهم فيمـــا يتعلـــق بالصفقـــة. 

كمـــا قامـــت شـــركة ســـبكيم بتاريـــخ 1440/3/28هــــ )الموافـــق 2018/12/6م( باإلعـــان عـــن نيتهـــا المؤكـــدة بتقديـــم عـــرض 
ــا قامـــت  ــة. كمـ ــذ الصفقـ ــراء وتنفيـ ــركة الصحـ ــدرة لشـ ــهم المصـ ــع األسـ ــى جميـ ــتحواذ علـ ــراء لاسـ ــركة الصحـ ــاهمي شـ لمسـ
ـــذ الصفقـــة  ـــة تنفي ـــرام اتفاقي ـــخ 1440/3/28هــــ )الموافـــق 2018/12/6م( عـــن إب شـــركة الصحـــراء وشـــركة ســـبكيم باإلعـــان بتاري
والتـــي تتضمـــن األحـــكام والشـــروط التـــي ســـيتم بموجبهـــا تنفيـــذ اتحـــاد تجـــاري عـــن طريـــق العـــرض المقتـــرح مـــن شـــركة ســـبكيم 
لاســـتحواذ علـــى جميـــع األســـهم المصـــدرة فـــي شـــركة الصحـــراء مقابـــل إصـــدار أســـهم جديـــدة فـــي شـــركة ســـبكيم وفقـــًا 

ألحـــكام نظـــام الشـــركات ونظـــام الســـوق الماليـــة واللوائـــح الصـــادرة بموجبهمـــا. 

شروط الصفقة. 2

ـــة أســـهم لمســـاهمي شـــركة الصحـــراء والـــذي ســـيتم  ســـيتم تنفيـــذ الصفقـــة مـــن خـــال قيـــام شـــركة ســـبكيم بتقديـــم عـــرض مبادل
بموجبـــه مبادلـــة جميـــع األســـهم المصـــدرة فـــي شـــركة الصحـــراء مقابـــل أســـهم فـــي شـــركة ســـبكيم وفـــق معامـــل مبادلـــة األســـهم 
الموضـــح أدنـــاه، والـــذي ســـيتم وفـــق نظـــام الشـــركات ونظـــام الســـوق الماليـــة واللوائـــح الصـــادرة بموجبهمـــا )بمـــا فـــي ذلـــك الئحـــة 
االندمـــاج واالســـتحواذ وقواعـــد طـــرح األوراق الماليـــة وااللتزامـــات المســـتمرة وقواعـــد اإلدراج( باإلضافـــة إلـــى اســـتيفاء شـــروط 

الصفقـــة والتـــي تشـــمل مـــا يلـــي:

الحصول على جميع الموافقات المطلوبة على الصفقة من الهيئة العامة للمنافسة أو أي جهة تنظيمية أخرى . 1
ذات عاقة )بدون أن تكون هذه الموافقات مشروطة بأي شروط جوهرية أوإجراءات تصحيحية مطلوب القيام بها 
من قبل أي من أطراف اتفاقية تنفيذ الصفقة والتي قد تؤثر بشكل جوهري وسلبي على عمليات المجموعة ذات 

العاقة )بما في ذلك مجموعة شركة الصحراء وشركاتها التابعة(، أو الحصول على إعفاء من تلك الموافقات، أو 
انتهاء فترة االنتظار الممنوحة للحصول على الموافقة ذات الصلة. 
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الحصول على موافقة الهيئة على نشر مستند العرض وتعميم مساهمي شركة سبكيم.. 2
  
عدم انتهاء اتفاقية تنفيذ الصفقة أو إنهائها من قبل شركة سبكيم و/أو شركة الصحراء وفقًا التفاقية تنفيذ . 3

الصفقة.
 
موافقة مساهمي شركة سبكيم على القرارات الازمة لتنفيذ الصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية . 4

لشركة سبكيم المنعقد وفقًا لألنظمة والتعليمات.

موافقة مساهمي شركة الصحراء على القرارات الازمة لتنفيذ الصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية . 5
لشركة الصحراء المنعقد وفقًا لألنظمة والتعليمات.

إدراج أسهم شركة سبكيم الجديدة في تداول وفقًا لقواعد اإلدراج.. 6

إتمام الصفقة قبل تاريخ التوقف النهائي. . 7

كمـــا تتضمـــن اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة عـــدد مـــن الشـــروط الســـلبية التـــي ينبغـــي عـــدم اإلخـــال بهـــا التمـــام الصفقـــة، 
أدنـــاه.  القســـم )1-2(  والموضحـــة فـــي 

وفـــي حـــال وافقـــت النســـبة المطلوبـــة مـــن مســـاهمي شـــركة الصحـــراء ومســـاهمي شـــركة ســـبكيم– ويقصـــد بهـــا أصـــوات 
المســـاهمين الذيـــن يمثلـــون علـــى األقـــل مـــا نســـبته 75% مـــن األســـهم المملثـــة فـــي الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لـــكل مـــن 
الشـــركتين الخاصـــة بالصفقـــة – واســـتيفاء الشـــروط األخـــرى الخاصـــة بالصفقـــة ســـيصبح مســـاهمي شـــركة الصحـــراء مســـاهمين 
ـــداول( وســـتصبح شـــركة  ـــة الســـعودية )ت فـــي شـــركة ســـبكيم وســـيتم إلغـــاء إدراج أســـهم شـــركة الصحـــراء مـــن الســـوق المالي
الصحـــراء شـــركة تابعـــة ومملوكـــة بالكامـــل مـــن قبـــل شـــركة ســـبكيم. وســـيحصل مســـاهمي شـــركة الصحـــراء علـــى أســـهم 

ـــة األســـهم اآلتـــي: ـــدة فـــي شـــركة ســـبكيم وفـــق معامـــل مبادل جدي

يحصـــل كل مســـاهم فـــي شـــركة الصحـــراء علـــى 0,8356 ســـهم جديـــد فـــي شـــركة ســـبكيم مقابـــل كل ســـهم واحـــد 
يملكـــه فـــي شـــركة الصحـــراء

وقـــد وافـــق أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء )مـــن غيـــر األعضـــاء ذوي المصلحـــة( فـــي اجتماعـــه المنعقـــد بتاريـــخ 
الصفقـــة. علـــى  2018/12/5م(  )الموافـــق  1440/3/27هــــ 

ـــاًء علـــى معامـــل  ـــه نتـــج عـــن عمليـــة احتســـاب عـــدد األســـهم المســـتحق ألي مـــن مســـاهمي شـــركة الصحـــراء بن وفـــي حـــال أن
المبادلـــة كســـور أســـهم، فســـيتم تقريـــب الرقـــم الناتـــج إلـــى أقـــل رقـــم صحيـــح.  فعلـــى ســـبيل المثـــال، إذا كان أحـــد مســـاهمي 
شـــركة الصحـــراء يملـــك )100( ســـهم فـــي شـــركة الصحـــراء فســـيخصص لـــه )83( ســـهم جديـــد فـــي شـــركة ســـبكيم بعـــد اســـتكمال 
الصفقـــة وليـــس )83.56( ســـهم. إذ ســـيتم تجميـــع كســـر الســـهم )0,56 ســـهم( مـــع بقيـــة كســـور األســـهم وبيعهـــا فـــي تـــداول 
بالنيابـــة عـــن مســـاهمي شـــركة الصحـــراء خـــال مـــدة ال تتجـــاوز )60( يومـــًا مـــن تاريـــخ إتمـــام الصفقـــة. ومـــن ثـــم ســـيتم توزيـــع 
المتحصـــات الناتجـــة عـــن عمليـــة بيـــع كســـور األســـهم علـــى مســـتحقيها مـــن مســـاهمي شـــركة الصحـــراء كل حســـب مـــا 

ـــة بيـــع كســـور األســـهم مـــن إجمالـــي متحصـــات بيـــع كســـور األســـهم.   يســـتحقه. وســـيتم خصـــم التكاليـــف المتعلقـــة بعملي

ــيكون  ــا. وسـ ــع بهـ ــة وبنفـــس الحقـــوق التـــي تتمتـ ــبكيم الحاليـ ــركة سـ ــة أســـهم شـ ــن نفـــس فئـ ــتصدر أســـهم العـــوض مـ وسـ
ألســـهم العـــوض الحـــق فـــي الحصـــول علـــى األربـــاح الموزعـــة بعـــد تاريـــخ إتمـــام الصفقـــة. وســـتكون أســـهم العـــوض مدفوعـــة 
بالكامـــل وســـيتم إصدارهـــا لصالـــح مســـاهمي شـــركة الصحـــراء دون أي أعبـــاء، أو رســـوم، أو مصالـــح، أو رهونـــات أو حقـــوق 

اســـترداد تخـــص أي أطـــراف ثالثـــة. 

وبموجـــب أحـــكام اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة فـــإن معامـــل مبادلـــة األســـهم قـــد يتـــم تعديلـــه )وبالتالـــي تعديـــل عـــدد أســـهم 
العـــوض( فـــي حـــال حـــدوث أي مـــن الحـــاالت الـــواردة أدنـــاه قبـــل تاريـــخ انعقـــاد اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة 
الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة، وذلـــك ليعكـــس التعديـــل الشـــروط االقتصاديـــة للصفقـــة التـــي تـــم االتفـــاق عليهـــا بيـــن شـــركتي 

الصحـــراء وســـبكيم. وفيمـــا يلـــي الحـــاالت التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى تعديـــل معامـــل مبادلـــة األســـهم: 

إجـــراء أي إعـــادة لهيكلـــة رأس مـــال شـــركة الصحـــراء أو شـــركة ســـبكيم ســـواء أكان ذلـــك مـــن خـــال إصـــدار رســـملة أو إصـــدار 	 
 أســـهم حقـــوق أولويـــة أو تخفيـــض رأس المـــال أو تغييـــر أي مـــن الحقـــوق المتصلـــة بأســـهم شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم.  

قيام شركة سبكيم أو شركة الصحراء أو كليهما بتوزيع أرباح -  سواء نقدية أو أسهم منحة -  على مساهميهم بحيث 	 
ـــة التـــي يحصـــل عليهـــا مســـاهمو شـــركة الصحـــراء طبقـــا لشـــروط الصفقـــة  ـــة الكلي تـــؤدي إلـــى خفـــض القيمـــة االقتصادي
 )ويســـتثنى مـــن ذلـــك األربـــاح المســـموح توزيعهـــا وفـــق اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة كمـــا هـــو موضـــح أدنـــاه فـــي هـــذا القســـم(. 
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ــى 	  ــة علـ ــود المفروضـ ــن القيـ ــأي مـ ــال بـ ــة باإلخـ ــام الصفقـ ــخ إتمـ ــل تاريـ ــبكيم قبـ ــراء أو سـ ــركتي الصحـ ــن شـ ــام أي مـ قيـ
ممارســـة األعمـــال وفقـــًا لمـــا هـــو منصـــوص عليـــه فـــي اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة، بشـــرط أن يكـــون لإلخـــال ذي الصلـــة 
ـــر جوهـــري علـــى المجموعـــة المشـــتركة )بمـــا فـــي ذلـــك الشـــركات التابعـــة لشـــركة الصحـــراء( والموضحـــة فـــي الفقـــرة  أث

)15( مـــن الجـــزء )3( فـــي مســـتند العـــرض.

كمـــا تضمنـــت اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة اآلليـــة التـــي ســـيتم اتباعهـــا لتعديـــل معامـــل مبادلـــة األســـهم فـــي حـــال حـــدوث أي مـــن 
الحـــاالت المبينـــة أعـــاه، وقـــد تـــم توضيـــح هـــذه اآلليـــة فـــي الفقـــرة )15( مـــن الجـــزء )3( فـــي مســـتند العـــرض. 

وفـــي حـــال موافقـــة النســـبة المطلوبـــة مـــن مســـاهمي شـــركة الصحـــراء ومســـاهمي شـــركة ســـبكيم علـــى الصفقـــة وكذلـــك 
ــة الســـعودية  ــة فـــي الســـوق الماليـ ــراء المدرجـ ــركة الصحـ ــاء إدراج أســـهم شـ ــيتم إلغـ ــة ، فسـ ــروط الصفقـ ــتيفاء جميـــع شـ اسـ
ــراء والـــذي ســـينتج  )تـــداول( وســـتقوم شـــركة ســـبكيم بإصـــدار )366,666,666( ســـهم جديـــد لصالـــح مســـاهمي شـــركة الصحـ
عنـــه زيـــادة رأس مـــال شـــركة ســـبكيم مـــن )3,666,666,660( ريـــال ســـعودي إلـــى )7,333,333,320( ريـــال ســـعودي وزيـــادة عـــدد 
أســـهمها مـــن )366,666,666( ســـهم إلـــى )733,333,332( ســـهم، والتـــي تمثـــل زيـــادة قدرهـــا 100% مـــن رأس مـــال شـــركة ســـبكيم 
الحالـــي. وعنـــد إتمـــام الصفقـــة، ســـيملك مســـاهمي شـــركة ســـبكيم الحالييـــن مـــا نســـبته 50% مـــن رأس مـــال  شـــركة ســـبكيم، 
وســـيملك مســـاهمي شـــركة الصحـــراء الحالييـــن مـــا نســـبته 50% مـــن رأس مـــال شـــركة ســـبكيم، وســـيتم تحويـــل شـــركة الصحـــراء 
مـــن شـــركة مســـاهمة مدرجـــة إلـــى شـــركة مســـاهمة مقفلـــة بحيـــث تكـــون شـــركة تابعـــة ومملوكـــة بالكامـــل لشـــركة ســـبكيم. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد شروط وأحكام إضافية خاصة بالصفقة والتي  وتشمل ما يلي:

يحـــق لشـــركة ســـبكيم االعتـــراض بعـــدم اســـتيفاء أي مـــن الشـــروط الســـلبية الـــواردة فـــي اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة – كمـــا 	 
هـــي موضحـــة فـــي القســـم )2-1( "الشـــروط الســـلبية" أدنـــاه - حتـــى تاريـــخ انعقـــاد اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة 

لمســـاهمي شـــركة ســـبكيم الخـــاص بالصفقـــة، ولـــن يتـــم قبـــول أي اعتـــراض فـــي هـــذا الخصـــوص بعـــد ذلـــك التاريـــخ. 

يحـــق لشـــركة الصحـــراء االعتـــراض بعـــدم اســـتيفاء أي مـــن الشـــروط الســـلبية الـــواردة فـــي اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة - كمـــا 	 
هـــي موضحـــة فـــي القســـم )2-1( "الشـــروط الســـلبية" أدنـــاه - حتـــى تاريـــخ انعقـــاد اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة 

لمســـاهمي شـــركة الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة، ولـــن يتـــم قبـــول أي اعتـــراض فـــي هـــذا الخصـــوص بعـــد ذلـــك التاريـــخ.

مـــع العلـــم بأنـــه ال يحـــق للطـــرف المعنـــي االعتـــراض بعـــدم اســـتيفاء أي مـــن الشـــروط الســـلبية  إال فـــي حـــال تحقـــق الشـــرطين 
التالييـــن:

أن يؤدي عدم تحقق الشرط السلبي ذو الصلة إلى حدوث تغيير سلبي جوهري وذلك في حال عدم تصحيح اإلخال . 1
)بشكل مرضي للطرف اآلخر( خال ثاثين )30( يوم تقويمي من إشعار الطرف المتضرر من ذلك اإلخال للطرف 

 اآلخر. 

أال يكون سبب عدم استيفاء الشرط السلبي ذو الصلة بسبب فعل أو إهمال من قبل الطرف المعني.. 2

وبموجـــب أحـــكام اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة، اتفقـــت شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم أنـــه فـــي حـــال قـــررت أي مـــن الشـــركتين 
ـــاح علـــى مســـاهميهما خـــال الفتـــرة مـــن تاريـــخ التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة وحتـــى تاريـــخ إتمـــام الصفقـــة  توزيـــع أرب
فســـيكون توزيـــع هـــذه األربـــاح علـــى المســـاهمين المعنييـــن وفقـــًا لسياســـة توزيـــع األربـــاح المتبعـــة مـــن قبـــل الشـــركتين بتاريـــخ 
توقيـــع اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة، ووفقـــًا لآلتـــي )وذلـــك مـــا لـــم يتـــم الحصـــول علـــى الموافقـــة الكتابيـــة مـــن الطـــرف اآلخـــر 

علـــى غيـــر ذلـــك(:

أال تزيد قيمة األرباح المدفوعة من قبل أي من الشركتين لمساهميهم عن مائتين وأربعين مليون )240,000,000( . 1
 ريال سعودي وذلك فيما يتعلق بفترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م )"األرباح النصف السنوية"(. 

أن تقوم أي من الشركتين التي ترغب في توزيع أرباح على مساهميها باستيفاء نسبة االحتياطي النظامي لها وأي . 2
احتياطيات أخرى يتطلب تجنيبها من قبلها قبل إقرار توزيع أي أرباح على مساهميها. 

ـــم يتـــم الوصـــول إلـــى  ـــة تنفيـــذ الصفقـــة قبـــل تاريـــخ 30 يونيـــو 2019م ول وفـــي حـــال عـــدم إتمـــام الصفقـــة وفـــق أحـــكام اتفاقي
تاريـــخ التوقـــف النهائـــي، فســـتقوم الشـــركتين بالتفـــاوض - بحســـن نيـــة - علـــى توزيـــع أربـــاح مرحليـــة لمســـاهميهم المعنييـــن 
خـــال الســـنة الماليـــة )2019م( مـــع مراعـــاة معامـــل مبادلـــة األســـهم، وفـــي حـــال أجـــرت أحـــد الشـــركتين هـــذه التوزيعـــات 
قبـــل االتفـــاق مـــع الشـــركة األخـــرى علـــى ذلـــك فـــإن ذلـــك ســـيمثل إحـــدى الحـــاالت التـــي يجـــوز فيهـــا تعديـــل معامـــل مبادلـــة 

األســـهم وفـــق أحـــكام اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة.  
 

ـــن  ـــكل منهمـــا علـــى مســـاهميهم المعنيي ـــاح النصـــف ســـنوية ل ـــع األرب ـــم توزي ـــأن يت وقـــد اتفقـــت شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم ب
قبـــل تاريـــخ إتمـــام الصفقـــة وذلـــك شـــريطة الموافقـــة علـــى توزيـــع هـــذه األربـــاح وفـــق النظـــام األساســـي للشـــركة المعنيـــة 
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ووفـــق األنظمـــة واللوائـــح ذات العاقـــة، وبشـــرط أال يتـــم تأجيـــل إتمـــام الصفقـــة مـــن قبـــل أي مـــن الشـــركتين بعـــد تاريـــخ 
التوقـــف النهائـــي بســـبب تأخـــر توزيـــع إحـــدى الشـــركتين لألربـــاح نصـــف الســـنوية لمســـاهميها المعنييـــن.

وتجدر اإلشارة إلى أن الجزء )3( من مستند العرض تضمن أيضًا شرحًا لشروط الصفقة وأحكامها. 

الشروط السلبية 211

تتضمـــن اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة المبرمـــة بيـــن شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم عـــدد مـــن الشـــروط الســـلبية التـــي ينبغـــي عـــدم 
اإلخـــال بهـــا التمـــام الصفقـــة، وفيمـــا يلـــي ملخـــص لتلـــك الشـــروط:

عـــدم قيـــام بـــأي مـــن اإلجـــراءات المثبطـــة الـــواردة فـــي المـــادة )36( مـــن الئحـــة االندمـــاج واالســـتحواذ ، أو الســـماح بهـــا . 1
أو الموافقـــة عليهـــا وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بـــأي مـــن شـــركات مجموعـــة الصحـــراء.  

عـــدم قيـــام أي محكمـــة أو جهـــة تنظيميـــة أو ســـلطة أو هيئـــة حكوميـــة - فـــي أي مـــن الـــدول التـــي تمـــارس فيهـــا . 2
مجموعـــة الصحـــراء ومجموعـــة ســـبكيم جـــزءًا جوهريـــًا مـــن نشـــاطها التجـــاري - بإصـــدار قـــرار أو اقتـــراح تغييـــر فـــي األنظمـــة 
أو الممارســـات ذات العاقـــة )بعـــد تاريـــخ تنفيـــذ الصفقـــة( والـــذي مـــن شـــأنه أن يـــؤدي )أو يتوقـــع أن يـــؤدي( إلـــى أي 

ممـــا يلـــي:

جعـــل الصفقـــة أو تنفيذهـــا أو اســـتحواذ شـــركة ســـبكيم علـــى األوراق الماليـــة فـــي شـــركة الصحـــراء أو حصـــول أ. 
ــذ بموجـــب  ــل للتنفيـ ــر قابـ ــي و/أو غيـ ــر قانونـ ــًا أو غيـ ــرًا الغيـ ــهم العـــوض أمـ ــى أسـ ــراء علـ ــركة الصحـ ــاهمي شـ مسـ

قوانيـــن الدولـــة المعنيـــة، علـــى أن يكـــون لذلـــك تأثيـــرًا جوهريـــًا علـــى المجموعـــة المشـــتركة ككل.

مطالبـــة أي مـــن الشـــركات التابعـــة أو الزميلـــة للمجموعـــة المشـــتركة بإنهـــاء جميـــع أعمالهـــا، أو بيـــع جميـــع أصولهـــا ب. 
أو ممتلكاتهـــا أو جـــزء منهـــا، أو فـــرض أي قيـــد علـــى قدرتهـــا فـــي مزاولـــة جميـــع أعمالهـــا أو جـــزء منهـــا، أو فـــرض 
ـــًا علـــى  ـــرًا جوهري أي قيـــد يتعلـــق بتملكهـــا لجميـــع أصولهـــا أو عقاراتهـــا أو أي جـــزء منهـــا، علـــى أن يكـــون لذلـــك تأثي
المجموعـــة المشـــتركة ككل. ويســـتثنى مـــن المطالبـــات الســـابقة التطبيـــق اإلجرائـــي للمادتيـــن )150( و )181( مـــن 

نظـــام الشـــركات علـــى أي مـــن الشـــركات التابعـــة أو الزميلـــة للمجموعـــة المشـــتركة

فـــرض أي قيـــود علـــى شـــركة ســـبكيم بشـــأن االســـتحواذ - بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر- علـــى أي مـــن حقـــوق ج. 
الملكيـــة المرتبطـــة بـــاألوراق الماليـــة لشـــركة الصحـــراء. أو فـــرض أي قيـــود علـــى مســـاهمي شـــركة الصحـــراء فـــي 
الحصـــول -بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر- علـــى أســـهم العـــوض أو ممارســـة أي مـــن الحقـــوق المرتبطـــة بهـــا، علـــى 

أن يكـــون لذلـــك تأثيـــرًا جوهريـــًا علـــى المجموعـــة المشـــتركة ككل.

 فـــرض أي قيـــود علـــى أي مـــن الشـــركات التابعـــة أو الزميلـــة للمجموعـــة المشـــتركة فـــي تملـــك أو ممارســـة أي د. 
مـــن الحقـــوق المرتبطـــة باألســـهم المملوكـــة فـــي أي مـــن شـــركات المجموعـــة المشـــتركة األخـــرى – ســـواء بشـــكل 
مباشـــر أو غيـــر مباشـــر– أو فـــرض أي قيـــود علـــى إدارتهـــا، علـــى أن يكـــون لذلـــك تأثيـــرًا جوهريـــًا علـــى المجموعـــة 

المشـــتركة ككل. 

تـــم تقديـــم جميـــع  اإلشـــعارات أو المراســـات أو المعلومـــات المطلـــوب تقديمهـــا بموجـــب أي عقـــد جوهـــري أو بموجـــب . 3
أي مـــن األنظمـــة واللوائـــح المعمـــول بهـــا لغـــرض إتمـــام الصفقـــة )بمـــا فيهـــا متطلبـــات هيئـــة الســـوق الماليـــة وتـــداول(، 
واســـتيفاء جميـــع فتـــرات االنتظـــار الضروريـــة )بمـــا فيهـــا أي فتـــرات تمديـــد لهـــا( بموجـــب األنظمـــة واللوائـــح المعمـــول 
بهـــا )حســـبما ينطبـــق(، واالمتثـــال لكافـــة االلتزامـــات القانونيـــة والتنظيميـــة المطبقـــة فـــي أي مـــن الـــدول ذات العاقـــة 
والحصـــول علـــى جميـــع الموافقـــات الازمـــة لغـــرض اتمـــام الصفقـــة وفقـــًا لألنظمـــة واللوائـــح المعمـــول بهـــا فـــي أي 
مـــن الـــدول ذات العاقـــة. وُيشـــترط اســـتمرار ســـريان كافـــة التصاريـــح الازمـــة التمـــام الصفقـــة علـــى أال يكـــون قـــد صـــدر 

قـــرار بإلغـــاء تلـــك التراخيـــص أو تعليقهـــا أو تقييدهـــا أو تعديلهـــا أو عـــدم تجديدهـــا.

ـــة لمجموعـــة الصحـــراء ومجموعـــة ســـبكيم  خاضعـــة . 4 ـــه الشـــركات التابعـــة أو الزميل عـــدم وجـــود أي ترتيـــب تكـــون بموجب
ألي وضـــع يمكـــن أن يـــؤدي بشـــكل معقـــول إلـــى وقـــوع أي مـــن الحـــاالت الموضحـــة أدنـــاه وذلـــك نتيجـــة إلبـــرام الصفقـــة 
المقترحـــة، علـــى أن يكـــون لذلـــك تأثيـــرًا جوهريـــًا علـــى مجموعـــة الصحـــراء و/أو مجموعـــة ســـبكيم ككل وذلـــك حســـبما 
ــا تـــم اإلفصـــاح عنـــه مـــن قبـــل شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم حســـب بنـــود اتفاقيـــة  ينطبـــق )ويســـتنثى مـــن ذلـــك:  1( مـ
ـــة تنفيـــذ الصفقـــة تســـتخدم  ـــخ اتفاقي تنفيـــذ الصفقـــة، أو 2( أي إجـــراء تتخـــذه شـــركة تابعـــة لمجموعـــة الصحـــراء بعـــد تاري
فيـــه شـــركة الصحـــراء جهودهـــا المعقولـــة لمنـــع ذلـــك، أو 3( أي إجـــراء ُيســـمح بالقيـــام بـــه وفـــق اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة 

ـــة(: ـــه االتفاقي أو تتطلب

اســـتحقاق ســـداد أي أمـــوال مقترضـــة أو مديونـــات أخـــرى )فعليـــة أو مشـــروطة(أو أي منحـــة متاحـــة ألي مـــن أ. 
الشـــركات التابعـــة أو الزميلـــة لمجموعـــة الصحـــراء أو مجموعـــة ســـبكيم قبـــل تاريـــخ اســـتحقاقها الفعلـــي. أو تقييـــد 
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قـــدرة أي مـــن الشـــركات التابعـــة أو الزميلـــة لمجموعتـــي الصحـــراء وســـبكيم مـــن اقتـــراض أمـــوال أو تحّمـــل مديونـــات. 

إنهـــاء أو إلغـــاء أو تعديـــل أو التأثيـــر بصـــورة ســـلبية علـــى حقـــوق أو التزامـــات أو مصالـــح أو أعمـــال  أي مـــن الشـــركات ب. 
التابعـــة أو الزميلـــة لمجموعتـــي الصحـــراء وســـبكيم الناشـــئة بموجـــب أي ترتيـــب حالـــي.

عـــدم قـــدرة أي مـــن الشـــركات التابعـــة أو الزميلـــة لمجموعتـــي الصحـــراء وســـبكيم مـــن القيـــام بأعمالهـــا تحـــت أي ج. 
ـــة. ـــه أعمالهـــا التجاري ـــزاول ب اســـم ت

تنفيـــذ أو تعجيـــل ســـداد أي التـــزام )فعلـــي أو مشـــروط( أو رهـــن أو عـــبء أو أيـــة حقـــوق ضمـــان أخـــرى علـــى جميـــع د. 
األعمـــال أو الممتلـــكات أو األصـــول أو أي جـــزء منهـــا التـــي تخـــص مجموعـــة الصحـــراء أو مجموعـــة ســـبكيم.    

عـــدم قيـــام أي مـــن مجموعـــة الصحـــراء أو مجموعـــة ســـبكيم )حســـبما ينطبـــق( منـــذ تاريـــخ 31 ديســـمبر 2017م بـــأي مـــن . 5
األمـــور التاليـــة )ويســـتثنى منهـــا: 1( مـــا تـــم اإلفصـــاح عنـــه مـــن قبـــل شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم حســـب بنـــود اتفاقيـــة 
تنفيـــذ الصفقـــة، و 2( أي إجـــراء تتخـــذه شـــركة تابعـــة لمجموعـــة الصحـــراء بعـــد تاريـــخ اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة تســـتخدم 
فيـــه شـــركة الصحـــراء جهودهـــا المعقولـــة لمنـــع ذلـــك، و 3( أي إجـــراء ُيســـمح بالقيـــام بـــه وفـــق اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة 

أو تتطلبـــه االتفاقيـــة(:

إصـــدار أو الموافقـــة علـــى إصـــدار أو االقتـــراح بإصـــدار أســـهم أو ســـندات أو ســـندات إضافيـــة )مـــن أي نـــوع( وذلـــك أ. 
فيمـــا يتعلـــق بشـــركتي الصحـــراء وســـبكيم فقـــط )حســـبما ينطبـــق(.

إصـــدار أو الموافقـــة علـــى إصـــدار أو اعتمـــاد أو االقتـــراح بإصـــدار أســـهم أو أوراق أو ســـندات إضافيـــة ) مـــن أي نـــوع( ب. 
ــا  ــندات وذلـــك فيمـ ــة أو السـ ــذه األوراق الماليـ ــن لهـ ــن الحالييـ ــبي للحامليـ ــاس تناسـ ــون علـــى أسـ ــا يكـ ــتثناء مـ باسـ

يتعلـــق بمجموعتـــي الصحـــراء وســـبكيم )باســـتثناء شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم(. 

ــركتي ج.  ــا يتعلـــق بشـ ــات وذلـــك فيمـ ــن التوزيعـ ــا مـ ــاح أو غيرهـ ــع أي عـــاوة أو أربـ ــة علـــى توزيـ ــة أو الموافقـ التوصيـ
ـــاح المســـموح توزيعهـــا علـــى مســـاهمي شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم  الصحـــراء وســـبكيم )ويســـتثنى مـــن ذلـــك األرب

كمـــا هـــو موضـــح فـــي القســـم )2( "شـــروط الصفقـــة" أعـــاه(. 

التوصيـــة أو الموافقـــة علـــى توزيـــع أي عـــاوة أو أربـــاح أو غيرهـــا مـــن التوزيعـــات وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بمجموعتـــي د. 
الصحـــراء وســـبكيم )ويســـتثنى منهـــم شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم( باســـتثناء التوزيعـــات التـــي تكـــون علـــى أســـاس 

تناســـبي علـــى المســـاهمين ذوي العاقـــة. 

االندمـــاج أو فـــك االندمـــاج مـــع أي كيـــان اعتبـــاري أو االســـتحواذ عليـــه علـــى أن يكـــون تأثيـــر ذلـــك جوهريـــًا - أو مـــن ه. 
ــبق  ــا سـ ــتثنى ممـ ــتركة ككل )ويسـ ــة المشـ ــًا - علـــى المجموعـ ــره جوهريـ ــون تأثيـ ــول أن يكـ ــل بشـــكل معقـ المحتمـ
الحـــاالت التـــي تكـــون مـــع أي شـــركة فـــي نفـــس مجموعـــة الصحـــراء أو أي شـــركة فـــي نفـــس مجموعـــة ســـبكيم(.

التنـــازل أو اإلعفـــاء عـــن أي ديـــن أو التـــزام مســـتحق ألي شـــركة فـــي مجموعـــة الصحـــراء أو مجموعـــة ســـبكيم مـــن و. 
قبـــل طـــرف ثالـــث أو التنـــازل عـــن أي حـــق مـــن حقـــوق أي شـــركة فـــي مجموعـــة الصحـــراء أو مجموعـــة ســـبكيم فـــي 
تقديـــم مطالبـــة ضـــد أي طـــرف ثالـــث بمبلـــغ يزيـــد عـــن )200( مليـــون ريـــال ســـعودي، أو تعديـــل حقـــوق أو التزامـــات 
أي طـــرف ثالـــث بموجـــب اتفاقيـــة مبرمـــة مـــع أي شـــركة فـــي مجموعـــة الصحـــراء أو مجموعـــة ســـبكيم علـــى أن 

يكـــون تأثيـــر ذلـــك جوهريـــًا علـــى المجموعـــة المشـــتركة ككل. 

زيادة صافي مديونية مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم بمقدار يتجاوز )400( مليون ريال سعودي.ز. 

إدخـــال أي تعديـــل جوهـــري علـــى اتفاقيـــات الخدمـــة أو عقـــود العمـــل أو أي ترتيبـــات أخـــرى مبرمـــة مـــع أي مـــن ح. 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو كبـــار التنفيذييـــن لـــدى أي مـــن الشـــركات التابعـــة أو الزميلـــة لمجموعـــة الصحـــراء أو 

ــادي. ــاط االعتيـ ــياق النشـ ــون فـــي سـ ــا يكـ ــتثناء مـ ــبكيم، باسـ ــة سـ مجموعـ

االقتـــراح أو الموافقـــة علـــى تقديـــم أو تعديـــل أي بنـــد يتعلـــق بشـــروط وأحـــكام أي برنامـــج يمنـــح موظفـــي ط. 
ــز مقدمـــة  ــا فـــي ذلـــك أي برامـــج حوافـ ــراء األســـهم )بمـ ــبكيم الحـــق فـــي شـ ــراء أو مجموعـــة سـ مجموعـــة الصحـ
ــى  ــري علـ ــر جوهـ ــه تأثيـ ــون لـ ــى أن يكـ ــم( علـ ــاء عملهـ ــم أو إنهـ ــق بتوظيفهـ ــرى تتعلـ ــة أخـ ــن أو أي منفعـ للموظفيـ
المجموعـــة المشـــتركة ككل )ويســـتثنى مـــن ذلـــك مـــا يتعلـــق ببرنامـــج اإلســـكان الســـعودي التابـــع لشـــركتي 

الصحـــراء أو ســـبكيم(.
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االســـتثمار أو المســـاهمة فـــي أي مشـــروع مشـــترك أو االتفـــاق علـــى تقاســـم أي أصـــول أو أربـــاح أو أي ترتيـــب آخـــر ي. 
ذي طبيعـــة مماثلـــة يكـــون تأثيـــره جوهريـــًا علـــى المجموعـــة المشـــتركة ككل. 

اتخـــاذ أو عـــدم اتخـــاذ أي إجـــراء يترتـــب عليـــه اإلخـــال بـــأي مـــن اتفاقيـــات التمويـــل المبرمـــة مـــع أي مـــن شـــركات ك. 
مجموعـــة الصحـــراء أو أي مـــن شـــركات مجموعـــة ســـبكيم  )مـــا لـــم يتـــم التنـــازل عـــن ذلـــك مـــن قبـــل المقرضيـــن 
ـــًا  علـــى مجموعـــة الصحـــراء أو مجموعـــة ســـبكيم ككل )حســـبما  ذوي العاقـــة(، علـــى أن يكـــون تأثيـــر ذلـــك جوهري

ينطبـــق(.

اتخـــاذ أي إجـــراء يعـــد مخالـــف لقواعـــد اإلدراج أو الئحـــة االندمـــاج واالســـتحواذ أو أي نظـــام آخـــر معمـــول بـــه علـــى ل. 
نحـــو يكـــون جوهريـــًا فـــي ســـياق الصفقـــة المقترحـــة.

ـــل م.  ـــة تتعلـــق بســـداد أو تأجي ـــر الازمـــة بشـــأن أي إجـــراءات قانوني ـــون أو اتخـــاذ التدابي عـــدم القـــدرة علـــى ســـداد الدي
ســـداد أيـــة مديونيـــة أو تصفيـــة )بشـــكل تطوعـــي أو خـــاف ذلـــك( أو إعـــادة تنظيـــم أو تعييـــن أي مصـــٍف أو حـــارس 
قضائـــي أو مديـــر أو حـــارس إداري أو أميـــن أو مســـؤول مماثـــل علـــى أي مـــن أصـــول الشـــركة أو إيراداتهـــا. ويشـــمل 
كذلـــك عـــدم اتخـــاذ التدابيـــر بشـــأن أي إجـــراءات مماثلـــة فـــي أي دولـــة أو تعييـــن أي شـــخص مماثـــل فـــي أيـــة دولـــة 

أو أن يكـــون قـــد تـــم تعييـــن أي شـــخص مماثـــل.  

االتفاق بشكل آخر على القيام بأٍي مما ورد ذكره أعاه.ن. 

عـــدم وقـــوع أي مـــن الحـــاالت المذكـــورة أدنـــاه منـــذ تاريـــخ 31 ديســـمبر 2013م )ويســـتثنى منهـــا اآلتـــي: 1( مـــا تـــم . 6
اإلفصـــاح عنـــه مـــن قبـــل شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم حســـب اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة، 2( والحـــاالت التـــي ال يكـــون تأثيرهـــا 
جوهريـــًا أو مـــن غيـــر المحتمـــل بشـــكل معقـــول أن يكـــون تأثيرهـــا جوهريـــًا علـــى مجموعـــة الصحـــراء أ و مجموعـــة ســـبكيم 
ككل، 3( فيمـــا يتعلـــق بالفقـــرة الفرعيـــة )أ( أدنـــاه، الحـــاالت التـــي ال تعـــَرض تنفيـــذ الصفقـــة للمخاطـــر وذلـــك بالطريقـــة 

الـــواردة فـــي اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة(:

ــم أ.  ــة تـ ــراءات القانونيـ ــن اإلجـ ــا مـ ــة أو غيرهـ ــات قضائيـ ــم أو منازعـ ــراءات تحكيـ ــي أو إجـ ــراءات تقاضـ ــة إجـ ــد أيـ ال توجـ
ــن  ــراء أو أي مـ ــة الصحـ ــركات مجموعـ ــن شـ ــد أي مـ ــل أو ضـ ــن قبـ ــا مـ ــا أو رفعهـ ــان عنهـ ــا أو اإلعـ ــد برفعهـ التهديـ
شـــركات مجموعـــة ســـبكيم بمـــا فـــي ذلـــك أي إجـــراءات مماثلـــة يكـــون أي منهـــم )او مـــن المحتمـــل أن يكـــون أي 

منهـــم( طرفـــًا فيهـــا )ســـواء كمدعـــي أو مدعـــى عليـــه أو غيـــر ذلـــك(.

لـــم يتـــم اتخـــاذ أيـــة خطـــوات أو عـــدم اتخـــاذ أي خطـــوات يمكـــن أن تـــؤدي بشـــكل معقـــول إلـــى ســـحب أو إلغـــاء ب. 
ـــة تملكهـــا أي مـــن شـــركات مجموعـــة الصحـــراء أو شـــركات مجموعـــة ســـبكيم والتـــي  ـــة رخصـــة جوهري ـــل أي أو تعدي
تعـــد ضروريـــة لمزاولـــة أعمـــال أي مـــن تلـــك الشـــركات )ويســـتثنى مـــن ذلـــك -فيمـــا يتعلـــق بالتراخيـــص الخاصـــة بـــأي 
مـــن الشـــركات التابعـــة لشـــركة الصحـــراء - مـــا يكـــون نتيجـــة ألي إجـــراء تقـــوم بـــه أي مـــن الشـــركات التابعـــة لشـــركة 
الصحـــراء بعـــد تاريـــخ اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة علـــى أن تكـــون شـــركة الصحـــراء قـــد اســـتخدمت جهودهـــا المعقولـــة 

لمنـــع ذلـــك(.

ـــذ . 7 ـــة تنفي ـــه مـــن قبـــل مجموعـــة الصحـــراء )بموجـــب اتفاقي ـــم اإلفصـــاح عن ـــاًء علـــى مـــا ت ـــم تكتشـــف شـــركة ســـبكيم – بن ل
الصفقـــة( مـــن معلومـــات ماليـــة أو تجاريـــة أو غيرهـــا مـــن المعلومـــات ذات الصلـــة بمجموعـــة الصحـــراء – أي معلومـــات 
مضللـــة أو تحريـــف للحقائـــق أو عـــدم توضيـــح لحقائـــق مهمـــة تجعـــل هـــذه المعلومـــات غيـــر مضللـــة، علـــى أن تكـــون 

هـــذه المعلومـــات جوهريـــة فـــي ســـياق الصفقـــة.

ـــذ . 8 ـــة تنفي ـــه مـــن قبـــل مجموعـــة ســـبكيم )بموجـــب اتفاقي ـــم اإلفصـــاح عن ـــاًء علـــى مـــا ت ـــم تكتشـــف شـــركة الصحـــراء – بن ل
الصفقـــة( مـــن معلومـــات ماليـــة أو تجاريـــة أو غيرهـــا مـــن المعلومـــات ذات الصلـــة بمجموعـــة الصحـــراء – علـــى أي 
معلومـــات مضللـــة أو تحريـــف للحقائـــق أو عـــدم توضيـــح لحقائـــق مهمـــة تجعـــل هـــذه المعلومـــات غيـــر مضللـــة، علـــى أن 

تكـــون هـــذه المعلومـــات جوهريـــة فـــي ســـياق الصفقـــة.

رأي أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء من غير األعضاء ذوي المصلحة حول الصفقة . 3

يـــرى أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء )مـــن غيـــر األعضـــاء ذوي المصلحـــة( بـــأن العـــرض المقـــدم مـــن شـــركة ســـبكيم عـــادل 
ومعقـــول لمســـاهمي شـــركة الصحـــراء )مـــن غيـــر األطـــراف ذوي عاقـــة(، وذلـــك بعـــد األخـــذ فـــي االعتبـــار وضـــع الشـــركة والســـوق 
فـــي تاريـــخ توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم وتاريـــخ إبـــرام اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة وتاريـــخ نشـــر مســـتند العـــرض والمنافـــع المتوقعـــة للصفقـــة 
وفـــرص النمـــو المســـتقبلية للشـــركتين وكذلـــك األخـــذ فـــي االعتبـــار هيكلـــة الصفقـــة والتـــي ســـتتم عـــن طريـــق عـــرض مبادلـــة أســـهم 
مقـــدم مـــن قبـــل شـــركة ســـبكيم مقابـــل االســـتحواذ علـــى جميـــع األســـهم المصـــدرة لشـــركة الصحـــراء، وكذلـــك بعـــد األخـــذ فـــي 
االعتبار"المشـــورة المســـتقلة" المقدمـــة لمجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء مـــن قبـــل شـــركة مورغـــان ســـتانلي الســـعودية. وعليـــه 

فإنهـــم يوصـــون مســـاهمي شـــركة الصحـــراء بالتصويـــت بالموافقـــة علـــى الصفقـــة.  
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ـــر األعضـــاء ذوي المصلحـــة( علـــى شـــروط وأحـــكام الصفقـــة، مـــع العلـــم  كمـــا وافـــق أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء )مـــن غي
بـــأن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة مـــن ذوي المصلحـــة بالصفقـــة قامـــوا باإلفصـــاح عـــن مصلحتهـــم فـــي الصفقـــة لمجلـــس إدارة شـــركة 
ــى  ــة علـ ــادر بالموافقـ ــراء الصـ ــركة الصحـ ــرار مجلـــس إدارة شـ ــى قـ ــت علـ ــي التصويـ ــاركة فـ ــن المشـ ــك عـ ــر ذلـ ــوا إثـ ــراء وامتنعـ الصحـ

الصفقـــة. 

ــرارات الصفقـــة فـــي  ــراء الذيـــن ســـيقومون بالتصويـــت علـــى قـ ــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـ ــارة بـــأن جميـــع أعضـ ــا تجـــدر اإلشـ كمـ
ــة. ــرارات الصفقـ ــة علـــى قـ ــراء الخـــاص بالصفقـــة ســـيصوتون بالموافقـ ــركة الصحـ ــة لشـ ــر العاديـ ــة غيـ ــة العامـ ــاع الجمعيـ اجتمـ

ـــر األعضـــاء ذوي المصلحـــة( بحقهـــم فـــي ســـحب توصيتهـــم بخصـــوص  كمـــا يحتفـــظ أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء )مـــن غي
الصفقـــة أو تعديلهـــا تماشـــيًا مـــع التزاماتهـــم وواجباتهـــم بصفتهـــم أعضـــاء فـــي مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء. 

وبنـــاًء علـــى المعلومـــات المتوفـــرة لشـــركة مورغـــان ســـتانلي الســـعودية بتاريـــخ تقديـــم المشـــورة المســـتقلة، ومـــع مراعـــاة 
االفتراضـــات واالســـتثناءات والتحفظـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المشـــورة المســـتقلة، أوضحـــت شـــركة مورغـــان ســـتانلي الســـعودية 
ــراف  ــر األطـ ــراء )مـــن غيـ ــركة الصحـ ــبة لمســـاهمي شـ ــة بالنسـ ــأن الشـــروط الماليـــة للصفقـــة عادلـ ــراء بـ ــركة الصحـ لمجلـــس إدارة شـ
ـــه ينبغـــي قـــراءة المشـــورة التـــي قدمتهـــا شـــركة مورغـــان ســـتانلي الســـعودية ضمـــن ســـياق  ـــى أن ذوي عاقـــة(. وتجـــدر اإلشـــارة إل
المشـــورة المســـتقلة والتـــي تمـــت ترجمتهـــا بالصيغـــة الـــواردة فـــي الملحـــق رقـــم )2( مـــن هـــذا التعميـــم. وســـيكون خطـــاب المشـــورة 
ـــخ انعقـــاد  ـــارًا مـــن تاريـــخ نشـــر هـــذا التعميـــم وحتـــى تاري المســـتقلة متاحـــًا لاطـــاع عليـــه فـــي المقـــر الرئيســـي لشـــركة الصحـــراء اعتب
ـــة لشـــركة الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة كمـــا هـــو موضـــح فـــي القســـم رقـــم )14( )"المســـتندات  ـــر العادي ـــة العامـــة غي اجتمـــاع الجمعي

المتاحـــة للمعاينـــة"( مـــن هـــذا التعميـــم.

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء )مـــن غيـــر األعضـــاء ذوي المصلحـــة( لـــم يأخـــذوا فـــي االعتبـــار األهـــداف 
االســـتثمارية الفرديـــة أو الوضـــع المالـــي أو الوضـــع الزكـــوي والضريبـــي أو الظـــروف الخاصـــة بـــكل مســـاهم نظـــرًا الختـــاف الظـــروف 
ـــام مســـاهمي شـــركة الصحـــراء  ـــه، يؤكـــد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة علـــى ضـــرورة قي واألوضـــاع واألهـــداف الخاصـــة بـــكل منهـــم. وعلي
بالحصـــول علـــى استشـــارة مهنيـــة مســـتقلة مـــن مستشـــار مالـــي مرخـــص لـــه بخصـــوص الصفقـــة ويجـــب عليهـــم االعتمـــاد علـــى 
مراجعتهـــم الخاصـــة للصفقـــة للتأكـــد مـــن مـــدى مائمـــة الصفقـــة والمعلومـــات الـــواردة فـــي هـــذا التعميـــم لألهـــداف االســـتثمارية 

واألوضـــاع الماليـــة الخاصـــة بهـــم. 

كمـــا ينبغـــي علـــى مســـاهمي شـــركة الصحـــراء األخـــذ فـــي االعتبـــار أن ســـعر أســـهم شـــركة الصحـــراء وأســـهم شـــركة ســـبكيم قـــد 
يتأثـــر خـــال هـــذه الفتـــرة وحتـــى تاريـــخ إتمـــام الصفقـــة بعـــدة أمـــور والتـــي تشـــمل – أداء ووضـــع كل مـــن شـــركة الصحـــراء وشـــركة 
ســـبكيم والشـــركات التابعـــة لهمـــا، وظـــروف الســـوق واالقتصـــاد بشـــكل عـــام، والظـــروف الخاصـــة بســـوق األســـهم باإلضافـــة إلـــى 
عـــدد مـــن المخاطـــر األخـــرى المرتبطـــة بالصفقـــة )ولمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول هـــذه المخاطـــر، الرجـــاء مراجعـــة الجـــزء )2( )"عوامـــل 
ــاء ذوي  ــر األعضـ ــن غيـ ــراء )مـ ــركة الصحـ ــاء مجلـــس إدارة شـ ــة أعضـ ــإن توصيـ ــه، فـ ــرض(. وعليـ ــتند العـ ــوارد فـــي مسـ ــرة"( الـ المخاطـ
المصلحـــة( حـــول الصفقـــة ال تأخـــذ فـــي االعتبـــار ظـــروف الســـوق المســـتقبلية واألســـعار الســـوقية ألســـهم شـــركة الصحـــراء وأســـهم 

شـــركة ســـبكيم بعـــد تاريـــخ نشـــر هـــذا التعميـــم.

وحتـــى تاريـــخ هـــذا التعميـــم، فـــإن شـــركة الصحـــراء لـــم تســـتلم أي عـــرض آخـــر لاســـتحواذ علـــى جميـــع أســـهم رأس المـــال الُمصـــدر 
لشـــركة الصحـــراء.

رأي أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء )من غير األعضاء ذوي المصلحة( حول المنافع المتوقعة . 4
من الصفقة

يحتـــوي هـــذا القســـم علـــى رأي أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء )مـــن غيـــر األعضـــاء ذوي المصلحـــة( بشـــأن المنافـــع المتوقعـــة 
مـــن الصفقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك عـــدد مـــن المعلومـــات والتقديـــرات المعـــدة مـــن قبـــل مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء.

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن هـــذا القســـم يحتـــوي علـــى توقعـــات مســـتقبلية وبالتالـــي فإنهـــا قـــد ال تتحقـــق بالطريقـــة التـــي يتوقعهـــا 
مجلـــس إدارة شـــركة االصحـــراء أو قـــد ال تتحقـــق إطاقـــًا، ولمزيـــد مـــن التفاصيـــل عـــن المخاطـــر المرتبطـــة بالتوقعـــات المســـتقبلية 
والصفقـــة بشـــكل عـــام يرجـــى مراجعـــة قســـم )إشـــعار هـــام( مـــن هـــذا التعميـــم والجـــزء )2( )"عوامـــل المخاطـــرة"( الـــوارد فـــي مســـتند 

العـــرض.  

ـــة لمجلـــس إدارة شـــركة  ـــرات أولي ـــل تقدي كمـــا يجـــب مراعـــاة أن المنافـــع المتوقعـــة مـــن الصفقـــة التـــي يتضمنهـــا هـــذا القســـم تمث
الصحـــراء وبالتالـــي قـــد يتـــم تعديلهـــا بعـــد إجـــراء المزيـــد مـــن التخطيـــط لعمليـــة دمـــج أعمـــال الشـــركتين. علمـــًا بـــأن مجلـــس إدارة 
ــذا القســـم،  ــتقبلية أخـــرى واردة فـــي هـ ــة أو أي توقعـــات مسـ ــة مـــن الصفقـ ــراء ال ينـــوي تحديـــث الفوائـــد المتوقعـ ــركة الصحـ شـ

باســـتثناء مـــا يلـــزم تحديثـــه بموجـــب األنظمـــة واللوائـــح ذات العاقـــة.
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يجـــب أال ُتعامـــل المعلومـــات الـــواردة فـــي هـــذا القســـم علـــى أنهـــا توقـــع أو تقديـــر لـــألداء المالـــي الحالـــي أو المســـتقبلي "للمجموعـــة 
المشـــتركة" وينبغـــي عـــدم تفســـير أي عبـــارة تـــرد فـــي هـــذا التعميـــم علـــى أنهـــا تعنـــي أن العائـــد للســـهم للمجموعـــة المشـــتركة 

ســـواًء للفتـــرات الماليـــة الحاليـــة أم المســـتقبلية ســـيماثل أو يزيـــد عـــن العوائـــد التاريخيـــة المنشـــورة للســـهم.

معلومات عامة 411

تـــم الحصـــول علـــى البيانـــات والمعلومـــات واإلفـــادات الـــواردة فـــي هـــذه القســـم مـــن دراســـة شـــركة بوســـطن كونســـلتنج 
ـــاًء علـــى معلومـــات تـــم جمعهـــا مـــن مصـــادر عامـــة، ومـــن معلومـــات مقدمـــة  جـــروب )بـــي ســـي جـــي(، والتـــي تـــم إعدادهـــا بن

مـــن شـــركة الصحـــراء وشـــركة ســـبكيم، وعلـــى تقييمـــات بوســـطن كونســـلتنج جـــروب )بـــي ســـي جـــي(.

قطـــاع البتروكيماويـــات هـــو أحـــد أكثـــر القطاعـــات فـــي االقتصـــاد الســـعودي جذبـــًا لـــرؤوس األمـــوال المحليـــة واألجنبيـــة 
وذلـــك بالنظـــر إلـــى مـــا يتمتـــع بـــه مـــن مزايـــا اســـتراتيجية والتـــي تشـــمل وفـــرة المـــواد الخـــام واللقيـــم والخدمـــات المســـاندة 
ـــه،  ـــن. وعلي ـــع الصناعيتي ـــة راســـخة لهـــذا القطـــاع فـــي مدينتـــي الجبيـــل وينب ـــة تحتي بأســـعار تنافســـية، باإلضافـــة إلـــى وجـــود بني
فـــإن قطـــاع البتروكيماويـــات ُيعـــد أحـــد القطاعـــات الرئيســـية التـــي تســـاهم فـــي نمـــو القطـــاع الخـــاص واالقتصـــاد الســـعودي 
بشـــكل عـــام وذلـــك فـــي ظـــل مـــا يشـــهده مـــن نمـــو واســـتثمار متواصـــل، الســـيما فـــي مصـــادر اللقيـــم األساســـية للكيماويـــات، 

ـــر مـــن ثـــاث عقـــود. ـــة نمـــو متســـارع قبـــل أكث وذلـــك منـــذ دخـــول هـــذا القطـــاع مرحل

وكمـــا بتاريـــخ هـــذا التعميـــم، فـــإن قطـــاع البتروكيماويـــات فـــي المملكـــة يشـــهد بعـــض التطـــورات التـــي قـــد تســـهم فـــي تغيـــر 
طبيعـــة القطـــاع علـــى المـــدى المتوســـط إلـــى البعيـــد، وتشـــمل هـــذه التطـــورات:

االستثمار في الكيماويات المتخصصة الثانوية في المملكة من المستثمرين المحليين واألجانب.	 

انخفـــاض الميـــزة التنافســـية ألســـعار المـــواد الخـــام بالنســـبة للمنتجيـــن الســـعوديين وذلـــك بســـبب انخفـــاض أســـعار الغـــاز 	 
فـــي أمريـــكا الشـــمالية والزيـــادة المحتملـــة فـــي أســـعار اللقيـــم فـــي المملكـــة. 

اإلنخفـــاض المتوقـــع فـــي تخصيـــص المـــواد الخـــام فـــي المملكـــة فـــي المســـتقبل القريـــب، والـــذي مـــن المتوقـــع أن يحـــد 	 
مـــن النمـــو المحلـــي لشـــركات البتروكيماويـــات الســـعودية علـــى المـــدى البعيـــد.

االســـتثمار فـــي تحســـين صافـــي أربـــاح المبيعـــات عـــن طريـــق زيـــادة نطـــاق أنشـــطة التســـويق والتوســـع فـــي الخدمـــات 	 
اللوجســـتية الداخليـــة الخاصـــة بالمبيعـــات.

وفـــي ضـــوء التطـــورات الهامـــة المبينـــة أعـــاه، قـــررت كل مـــن شـــركة ســـبكيم وشـــركة الصحـــراء أن تقومـــا مًعـــا بدراســـة جـــدوى 
"االتحـــاد التجـــاري" المقتـــرح وتقييـــم مـــدى القيمـــة التـــي ســـيحققها هـــذا االتحـــاد فـــي ســـبيل التأقلـــم مـــع هـــذه التطـــورات 

وذلـــك مـــن خـــال تقويـــة الميـــزة التنافســـية للشـــركتين وتســـهيل نموهـــم المســـتقبلي.

 وعليـــه، تـــم إعـــداد دراســـة عـــن شـــركة ســـبكيم وشـــركة الصحـــراء وشـــركاتهم التابعـــة لتقييـــم المنافـــع المحتملـــة للصفقـــة، 
حيـــث تـــم تحليـــل أهـــم األنشـــطة والوظائـــف التجاريـــة وذلـــك مـــن خـــال نقاشـــات مطولـــة مـــع عـــدد مـــن التنفيذييـــن فـــي إدارة 

الشـــركتين.
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تتمثـــل المنافـــع المتوقعـــة مـــن الصفقـــة فـــي تمكيـــن المجموعـــة المشـــتركة مـــن اســـتغال القـــدرات واإلمكانيـــات اإلضافيـــة 
التـــي ســـتتاح للمجموعـــة المشـــتركة نتيجـــة لدمـــج أعمـــال الشـــركتين وذلـــك مـــن خـــال توظيـــف القـــدرات الفنيـــة والتســـويقية 

وتعزيـــز المـــوارد البشـــرية والقـــوى العاملـــة بمـــا يعـــزز القيمـــة المضافـــة للمســـاهمين.  

ومـــن المتوقـــع أن تحقـــق المجموعـــة المشـــتركة منافـــع وفوائـــد محتملـــة تقـــدر بـــأن تكـــون بمبلـــغ مـــا بيـــن 175 مليـــون 
ريـــال ســـعودي – 225 مليـــون ريـــال ســـعودي ســـنوًيا كزيـــادة متكـــررة فـــي األربـــاح قبـــل خصـــم الفوائـــد والضرائـــب وتكاليـــف 
االســـتهاك )EBITDA(، ومـــن المتوقـــع أن تتحقـــق هـــذه المنافـــع  المحتملـــة بشـــكل كامـــل بنهايـــة الســـنة الثالثـــة مـــن تاريـــخ 
إتمـــام الصفقـــة، وســـيتطلب لتحقيـــق هـــذه المنافـــع المحتملـــة تكبـــد المجموعـــة المشـــتركة تكاليـــف غيـــر مكـــررة تبلـــغ 0.5 – 

0.75 ضعـــف مبلـــغ المنافـــع المحتملـــة الموضـــح أعـــاه. 

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه تـــم اســـتخدام مقيـــاس األربـــاح قبـــل خصـــم الفوائـــد والضرائـــب وتكاليـــف االســـتهاك نظـــرًا للطريقـــة 
المحاســـبية المتبعـــة مـــن قبـــل شـــركة الصحـــراء، حيـــث ال تقـــوم شـــركة الصحـــراء بتوحيـــد إيراداتهـــا مـــع كامـــل إيـــرادات المشـــاريع 
ـــراف  ـــم االعت ـــك، يت ـــا عـــن ذل ـــة 2017م. وعوًض ـــا لسياســـتها المحاســـبية كمـــا فـــي الســـنة المالي ـــة وذلـــك وفًق وشـــركاتها الزميل
بحصـــة شـــركة الصحـــراء مـــن أربـــاح تلـــك المشـــاريع والشـــركات الزميلـــة فـــي قائمـــة الدخـــل مـــن خـــال حقـــوق الملكيـــة وفًقـــا 
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للمعاييـــر المحاســـبية المتبعـــة )وهـــي المعاييـــر الدوليـــة إلعـــداد التقاريـــر الماليـــة المعتمـــدة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
والمعاييـــر واإلصـــدارات األخـــرى الصـــادرة عـــن الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين القانونييـــن(. وبنـــاًء علـــى مـــا ســـبق، فـــإن المقيـــاس 

الموضـــح أعـــاه هـــو المقيـــاس األنســـب للنظـــر فـــي منافـــع الصفقـــة بعـــد إتمامهـــا.

 علًمـــا بـــأن البيانـــات الـــواردة فـــي الفقـــرة أعـــاه تتعلـــق بتعزيـــز اإليـــرادات وال يقصـــد منهـــا أن تكـــون توقعـــات لألربـــاح، ويجـــب 
عـــدم تفســـير البيانـــات المذكـــورة علـــى أن أربـــاح األســـهم ســـتكون أكبـــر مـــن تلـــك التـــي تحققـــت فـــي الفتـــرة الماليـــة الســـابقة. 
كمـــا تخلـــي شـــركة الصحـــراء مســـؤوليتها عـــن أي خســـارة أو ضـــرر ينشـــأ – ســـواًء بشـــكل مباشـــرة أو غيـــر مباشـــر – عـــن اســـتخدام 

المعلومـــات الـــواردة فـــي هـــذه الفقـــرة باعتبـــار أنهـــا غيـــر ذلـــك.

وبنـــاًء علـــى دراســـة المنافـــع المتوقعـــة للصفقـــة، توصـــل مجلـــس إدارة شـــركة ســـبكيم ومجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء 
مجتمعيـــن – بحســـب رأيهـــم - ألهـــم المزايـــا الرئيســـية التـــي ســـتحققها الصفقـــة، وهـــي كالتالـــي:

تعزيز تنوع المنتجات، وتنويع إمدادات المواد األولية. 4-2-1

فـــي ظـــل النمـــو المتســـارع لقطـــاع المنتجـــات الهيدروكربونيـــة، ســـتقوم كل مـــن شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم - 
ــذه  ــر هـ ــيعها. حيـــث تظهـ ــن خـــال توسـ ــات وذلـــك مـ ــة المنتجـ ــز محفظـ ــة -  بتعزيـ ــم المتكاملـ ــج أعمالهـ ــد دمـ بعـ
القطاعـــات نظـــرة إيجابيـــة متوقعـــة للطلـــب يقابلـــه هيـــكل أكثـــر تعقيـــدًا للطلـــب ممـــا ســـيتيح للمجموعـــة المشـــتركة 
أن تكـــون فـــي وضـــع أفضـــل لاســـتفادة مـــن ميـــزة المـــواد الخـــام، وكذلـــك تمكينهـــا مـــن أن تكـــون أقـــرب لألســـواق 
المســـتهدفة بمـــا فـــي ذلـــك االســـتفادة مـــن الخبـــرات المشـــتركة للمجموعـــة فـــي خلـــق قيمـــة إضافيـــة لهـــا مـــن 

هـــذه القطاعـــات. 

كمـــا ستســـتفيد المجموعـــة المشـــتركة مـــن التكامـــل بيـــن محفظـــة الشـــراكة المحليـــة والعالميـــة التـــي تمتلكهـــا 
كل مـــن شـــركة الصحـــراء وشـــركة ســـبكيم علـــى نحـــو يســـاهم فـــي تســـويق المنتجـــات بشـــكل أفضـــل فـــي الســـوق 

الســـعودي وكذلـــك الوصـــول إلـــى أســـواق أخـــرى وتكنولوجيـــا جديـــدة. 

زيـــادة الحجـــم والمرونـــة للشـــركتين فـــي قطـــاع البتروكيماويـــات الـــذي يتســـم بالتغيـــر والتطـــور المتســـارع،  4-2-2
ســـواًء فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية أو علـــى المســـتوى العالمـــي.

ـــز الوجـــود المحلـــي والعالمـــي لشـــركتي الصحـــراء وســـبكيم مـــن خـــال  سيســـاعد ضـــم أعمـــال الشـــركتين علـــى تعزي
المجموعـــة المشـــتركة، كمـــا سيســـاعد أيضـــا فـــي تحقيـــق حجـــم مشـــترك أكبـــر للمجموعـــة ممـــا سيســـاهم فـــي 
تقويـــة مركـــز المجموعـــة بالســـوق. كمـــا يتوقـــع أن تتمكـــن المجموعـــة المشـــتركة مـــن بيـــع منتجاتهـــا بأســـعار 
أعلـــى نســـبيًا )حيـــث سيســـاعد ضـــم أعمـــال الشـــركتين فـــي خفـــض التكاليـــف اللوجســـتية وتســـهيل أي صعوبـــات 
فـــي توصيـــل المنتجـــات ممـــا قـــد يزيـــد مـــن رغبـــة العمـــاء فـــي شـــراء منتجـــات المجموعـــة المشـــتركة وإن كانـــت 
بســـعر أعلـــى نســـبيًا( ممـــا سيســـاهم فـــي زيـــادة الهامـــش الربحـــي للمجموعـــة. وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن زيـــادة حجـــم 
محفظـــة المنتجـــات وتنوعهـــا سيســـاعد المجموعـــة المشـــتركة فـــي مواجهـــة العوامـــل الخارجيـــة بمرونـــة أكبـــر حيـــث 
يشـــمل ذلـــك - علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر – تمكيـــن المجموعـــة المشـــتركة مـــن زيـــادة إنتـــاج بعـــض المنتجـــات 

المختـــارة حســـب متطلبـــات الســـوق وبالتالـــي تقليـــل آثـــار تقلـــب األســـعار الناتجـــة عـــن عوامـــل خارجيـــة.  

ـــكل مـــن شـــركة الصحـــراء وشـــركة ســـبكيم بهـــدف تحقيـــق  4-2-3 ـــة ل ـــات المتكامل ـــز القـــدرة التنافســـية واإلمكاني تعزي
ـــة. ـــة وتشـــغيلية وعملي ـــد تجاري فوائ

ــية  ــا التنافسـ ــال مزاياهـ ــن خـ ــك مـ ــتركة وذلـ ــة المشـ ــة للمجموعـ ــة إضافيـ ــة قيمـ ــق الصفقـ ــع أن تحقـ ــن المتوقـ مـ
ـــة والتشـــغيلية والوظيفيـــة للشـــركتين ويشـــمل ذلـــك –  وإمكانياتهـــا المتكاملـــة الناتجـــة عـــن دمـــج القـــدرات التجاري

علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر – اآلتـــي: 

ـــرات وأفضـــل الممارســـات المتعلقـــة بمجـــال تخطيـــط العمليـــات وتحســـينها، ومجـــال 	  التعـــاون ومشـــاركة الخب
الصيانـــة، ومجـــال الخدمـــات الهندســـية، وكذلـــك دمـــج المرافـــق. حيـــث ُيتوقـــع أن يـــؤدي التعـــاون ومشـــاركة 
الخبـــرات فـــي هـــذه المجـــاالت إلـــى تعزيـــز االســـتفادة مـــن األصـــول التـــي ســـتديرها المجموعـــة المشـــتركة بمـــا 
ـــادة إيراداتهـــا. ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك البرامـــج المقدمـــة مـــن شـــركة الصحـــراء ومنهـــا برنامـــج  يـــؤدي إلـــى زي
"منهـــاج" والـــذي يهـــدف إلـــى تحســـين كفـــاءة المصانـــع باإلضافـــة إلـــى البرامـــج المقدمـــة مـــن شـــركة ســـبكيم 
ــة  ــوارد الداخليـ ــتخدام المـ ــين اسـ ــة وتحسـ ــار الداخليـ ــع الغيـ ــة قطـ ــن صناعـ ــتفادة مـ ــى االسـ ــي تهـــدف إلـ والتـ

ـــز فـــي مجـــال الســـامة.  وكذلـــك تحقيـــق التمي
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تعزيـــز القـــدرات التســـويقية مـــن خـــال اتحـــاد الشـــركات التســـويقية التابعـــة لشـــركتي الصحـــراء وســـبكيم، 	 
وكذلـــك تطويـــر المعرفـــة الســـوقية والوجـــود العالمـــي للمجموعـــة المشـــتركة والتـــي ستســـاهم فـــي دعـــم 

ــًا.  ــًا وعالميـ ــتركة محليـ ــة المشـ ــات المجموعـ ــويق منتجـ تسـ

تقاســـم القـــدرات الوظيفيـــة المرتبطـــة بعـــدد مـــن المجـــاالت ومنهـــا المجـــال المالـــي، ومجـــال تطويـــر األعمـــال، 	 
ومجـــال البحـــث والتطويـــر.

ـــز الكفـــاءة والقـــدرة اإلنتاجيـــة لألصـــول الصناعيـــة القائمـــة فـــي مدينـــة الجبيـــل لـــكل مـــن شـــركتي الصحـــراء  4-2-4 تعزي
وســـبكيم.

ُيتوقـــع أن تســـاهم الصفقـــة فـــي زيـــادة كفـــاءة وانتاجيـــة األصـــول الصناعيـــة للشـــركتين وذلـــك مـــن خـــال عـــدد مـــن 
ــتريات والخدمـــات اللوجســـتية والصيانـــة والخدمـــات  ــر التكاليـــف المرتبطـــة بالمشـ العوامـــل المختلفـــة مثـــل توفيـ
الفنيـــة والخدمـــات المشـــتركة التـــي تقـــوم بهـــا المجموعـــة المشـــتركة والتـــي تشـــمل – علـــى ســـبيل المثـــال ال 

الحصـــر – اآلتـــي:

االســـتفادة مـــن المواقـــع الصناعيـــة ألصـــول المجموعـــة المشـــتركة فـــي مدينـــة الجبيـــل الصناعيـــة وذلـــك مـــن - 
خـــال ربـــط البنـــى التحتيـــة لألصـــول الصناعيـــة الخاصـــة بشـــركتي الصحـــراء وســـبكيم بمـــا يحقـــق قيمـــة إيجابيـــة 
 للمجموعـــة المشـــتركة وكذلـــك تـــوازن داخلـــي أمثـــل لخطـــوط انتـــاج المـــواد الصناعيـــة فـــي تلـــك المواقـــع.

تخفيـــض التكاليـــف المرتبطـــة بالمشـــتريات والخدمـــات اللوجســـتية مـــن خـــال إعـــادة التفـــاوض مـــع المورديـــن - 
 والبائعيـــن بشـــأن العقـــود القائمـــة وذلـــك عـــن طريـــق توظيـــف القـــدرات التاليـــة للمجموعـــة المشـــتركة:

قدرة المجموعة المشتركة على تعزيز قوتها الشرائية حيث سيكون بمقدور المجموعة زيادة نطاق 	 
 االنفاق على المشتريات المشتركة بين الشركتين. 

 قدرة المجموعة المشتركة على زيادة حجم المنتجات الصلبة والسائلة للمجموعة.  	 

االســـتفادة مـــن الخدمـــات المشـــتركة بيـــن الشـــركتين حيـــث يتوقـــع أن يـــؤدي اندمـــاج وظائـــف شـــركتي - 
الصحـــراء وســـبكيم وكذلـــك دمـــج الكيانـــات التـــي تديرهـــا شـــركة الصحـــراء فـــي هيـــكل الخدمـــات المشـــتركة 
للمجموعـــة المشـــتركة إلـــى زيـــادة الكفـــاءة فـــي المـــوارد البشـــرية وتقنيـــة المعلومـــات والمشـــتريات والتمويـــل 
والصيانـــة والخدمـــات الفنيـــة والتخزيـــن للمجموعـــة. كمـــا مـــن المتوقـــع أن تـــؤدي العوامـــل التاليـــة إلـــى كفـــاءة 

أعلـــى فـــي عمليـــات المجموعـــة المشـــركة:  

استبدال أنظمة العمليات الحالية بأنظمة أكثر كفاءة.	 

زيادة وفورات نطاق االنتاج من خال اتحاد الشركتين بشكل متكامل. 	 

ـــة أفضـــل تمكنهـــا مـــن الوصـــول ألســـواق المـــال بشـــكل أســـهل، ويكـــون لديهـــا  4-2-5 إنشـــاء منصـــة ذات مـــوارد مالي
خبـــرات إنتاجيـــة وتكنولوجيـــة أفضـــل وذلـــك لالســـتفادة مـــن فـــرص النمـــو المحليـــة والعالميـــة، األساســـية منهـــا 

وغيـــر األساســـية.

ـــًا لـــدى شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم عـــدد مـــن المشـــاريع قيـــد اإلنشـــاء والتـــي مـــن المتوقـــع ان تســـاهم  يوجـــد حالي
فـــي اســـتمرار نمـــو أعمـــال الشـــركتين علـــى المـــدى القصيـــر والمتوســـط. إال أنـــه تجـــدر اإلشـــارة أن المحافظـــة بشـــكل 
منفـــرد -  مـــن قبـــل كل مـــن شـــركة الصحـــراء وشـــركة ســـبكيم علـــى حـــده - علـــى هـــذا النمـــو قـــد يواجـــه بعـــض 
الصعوبـــات علـــى المـــدى الطويـــل وذلـــك نظـــرًا للتحديـــات التـــي يواجهـــا قطـــاع البتروكيماويـــات فـــي المملكـــة كمـــا 

هـــو موضـــح فـــي القســـم رقـــم )4-1( أعـــاه.  

كمـــا يتوقـــع أن تســـتفيد المجموعـــة المشـــتركة مـــن حجمهـــا األكبـــر وكذلـــك مـــن اتســـاع تواجدهـــا اإلقليمـــي 
والعالمـــي باإلضافـــة إلـــى تحســـين وضعهـــا المالـــي وامتاكهـــا لمزيـــج أوســـع مـــن المنتجـــات. ونتيجـــة لذلـــك، 
ســـتكون المجموعـــة المشـــتركة أكثـــر قـــدرة علـــى خلـــق فـــرص للنمـــو حيـــث يتوقـــع أن تكـــون المجموعـــة أكثـــر 
جاذبيـــة لشـــركاء األعمـــال والمرخصيـــن والمقرضيـــن.  وباإلضافـــة لمـــا ســـبق، يتوقـــع أن يحقـــق حجـــم األعمـــال 
المندمجـــة وزيـــادة إمكانيـــات اســـتثمارات المجموعـــة المشـــتركة إلـــى تعزيـــز قـــدرة المجموعـــة علـــى الحصـــول علـــى 
تخصيصـــات إضافيـــة مـــن اللقيـــم.  وبنـــاًء علـــى ذلـــك، ستســـاهم هـــذه الفوائـــد فـــي خلـــق قيمـــة إيجابيـــة لمســـاهمي 
المجموعـــة المشـــتركة مـــن خـــال فـــرص النمـــو الناشـــئة مـــن االســـتثمارات الحاليـــة وكذلـــك االســـتثمارات الناشـــئة 

مـــن اتحـــاد أعمـــال الشـــركتين ســـواء محليـــًا أو عالميـــًا.  
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تـــم وضـــع هيـــكل حوكمـــة إلدارة عمليـــة دمـــج أعمـــال الشـــركتين وتطويـــر خطـــة إلدارة هـــذه العمليـــة وذلـــك بهـــدف تحقيـــق 
المنافـــع المتوقعـــة مـــن الصفقـــة. ويتكـــون هيـــكل الحوكمـــة مـــن قســـم إداري يتألـــف مـــن ممثليـــن مـــن شـــركتي الصحـــراء 
وســـبكيم، باإلضافـــة إلـــى فريـــق مشـــترك معنـــي بجميـــع الجوانـــب المتعلقـــة بإجـــراءات عمليـــة دمـــج أعمـــال الشـــركتين.  
ويتمثـــل دور القســـم اإلداري فـــي اإلشـــراف علـــى عمليـــة دمـــج األعمـــال وتخصيـــص المـــوارد المطلوبـــة لـــه بهـــدف التركيـــز 
علـــى المخاطـــر والمنافـــع التـــي قـــد تنتـــج خـــال فتـــرة عمليـــة دمـــج األعمـــال لغـــرض تحقيـــق المنافـــع المتوقعـــة مـــن الصفقـــة.

رأي أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء )من غير األعضاء ذوي المصلحة( حول خطط المجموعة . 5
المشتركة بشأن الموظفين والهيكل التنظيمي للمجموعة 

تـــم االتفـــاق بيـــن شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم علـــى عـــدد مـــن الشـــروط التجاريـــة بهـــدف ضمـــان اســـتفادة المجموعـــة المشـــتركة 
مـــن نقـــاط القـــوة التـــي تتمتـــع بهـــا كل مـــن شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم ومـــن بينهـــا حوكمـــة مجلســـي إدارة الشـــركتين، والهيـــكل 
ـــة  ـــة للشـــركتين، ومهـــارات موظفيهمـــا وكذلـــك العامـــة التجاري ـــرات اإلداري التنظيمـــي لهمـــا، وكفـــاءة الشـــركتين، والمعرفـــة والخب
لمنتجـــات كا الشـــركتين. وفيمـــا يتعلـــق بـــإدارة المجموعـــة المشـــتركة واســـمها وموظفيهـــا وكذلـــك المقـــر الرئيـــس لهـــا، فقـــد تـــم 

ـــذ الصفقـــة:  ـــة تنفي ـــي بموجـــب اتفاقي االتفـــاق علـــى اآلت

تشكيل مجلس إدارة المجموعة المشتركة 511

سيتألف مجلس إدارة المجموعة المشتركة – بعد إتمام الصفقة – من )11( عضو وذلك وفق التقسيم التالي:

ــذي أ.  ــي والـ ــبكيم الحالـ ــركة سـ ــم رئيـــس مجلـــس إدارة شـ ــن بينهـ ــة مـ ــل القابضـ ــة الزامـ ــركة مجموعـ ــان شـ ــوان يمثـ عضـ
سيســـتمر كرئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة المجموعـــة المشـــتركة.  

عضو واحد يمثل المؤسسة العامة للتقاعد. . ب. 

أربعـــة )4( أعضـــاء مـــن بيـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء الحالييـــن )بخـــاف األعضـــاء الممثليـــن  لمجموعـــة الزامـــل ج. 
القابضـــة والمؤسســـة العامـــة للتقاعـــد(.

أربعـــة )4( أعضـــاء مـــن بيـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة ســـبكيم الحالييـــن )بخـــاف األعضـــاء الممثليـــن لشـــركة مجموعـــة د. 
الزامـــل القابضـــة والمؤسســـة العامـــة للتقاعـــد(.

وسيقوم المجلس بتعيين نائب لرئيس مجلس إدارته من بين أعضائه.ه. 

ــاة متطلبـــات الئحـــة حوكمـــة  ــا هـــو موضـــح أعـــاه( ومـــع مراعـ ــتركة )كمـ ولغـــرض تشـــكيل مجلـــس إدارة  المجموعـــة المشـ
الشـــركات الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة، ســـتقوم شـــركة ســـبكيم بالتنســـيق مـــع أعضـــاء مجلـــس إدارتهـــا الحالييـــن بإجـــراء 
ـــم ســـيقوم مجلـــس  ـــي لشـــركة ســـبكيم ومـــن ث ـــات الازمـــة بحيـــث يســـتقيل )4( أربعـــة أعضـــاء مـــن مجلـــس اإلدارة الحال الترتيب
إدارة شـــركة ســـبكيم بتعييـــن )4( أعضـــاء ترشـــحهم شـــركة الصحـــراء مـــن بيـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء الحالييـــن، 
علـــى أن يكـــون قـــرار اســـتقالة أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة ســـبكيم وتعييـــن األعضـــاء الجـــدد نافـــذًا مـــن تاريـــخ إتمـــام الصفقـــة.  

كمـــا ســـتقوم شـــركة الصحـــراء بإجـــراء الترتيبـــات الازمـــة بخصـــوص اســـتقالة )4( أعضـــاء مـــن مجلـــس إدارتهـــا والذيـــن ســـيتم 
تعيينهـــم فـــي مجلـــس إدارة شـــركة ســـبكيم، ومـــن ثـــم ســـيقوم مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء بتعييـــن األربعـــة أعضـــاء 
المســـتقيلين مـــن مجلـــس إدارة شـــركة ســـبكيم كأعضـــاء فـــي مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء، علـــى أن يكـــون قـــرار اســـتقالة 

ــة. ــام الصفقـ ــخ إتمـ ــن تاريـ ــذًا مـ ــدد نافـ ــاء الجـ ــن األعضـ ــراء وتعييـ ــركة الصحـ ــاء مجلـــس إدارة شـ أعضـ

وســـيكمل األعضـــاء المشـــار إليهـــم أعـــاه مـــدة مجلـــس اإلدارة الحاليـــة للمجموعـــة المشـــتركة وبعـــد ذلـــك ســـيقوم مســـاهمي 
شـــركة المجموعـــة المشـــتركة بالتصويـــت علـــى تعييـــن مجلـــس إدارة جديـــد مـــن خـــال الجمعيـــة العامـــة للمجموعـــة المشـــتركة 

وذلـــك وفقـــًا للنظـــام األساســـي لشـــركة ســـبكيم واألنظمـــة واللوائـــح ذات العاقـــة.  

ــيلتزم مجلـــس إدارة المجموعـــة المشـــتركة بأحـــكام ومتطلبـــات الئحـــة حوكمـــة الشـــركات الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق  وسـ
الماليـــة.
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الرئيس التنفيذي

اإلدارة القانونية وااللتزام
مكتب إدارة عملية االتحاد 

التجاري بين الشركتين )1(

إدارة األبحاث والتطوير

إدارة شؤون الشركات

إدارة التسويق والمبيعات

إدارة خدمات الدعم 
إدارة األمن الصناعي 

والسالمة والبيئة
إدارة الصيانة

اإلدارة التشغيلية 
)العمليات(

الخدمات الفنية

إدارة تطوير األعمال 
واالستراتيجية

الرئيس التشغيلي 
)رئيس العمليات( 

إدارة استراتيجية الشركة	 

إدارة تطوير األعمال	 

إدارة الشركات التابعة	 

إدارة األداء	 

خدمات تقنية المعلومات	 

خدمات المشتريات	 

الخدمات العامة	 

الموارد البشرية)2(	 

الصناعات الكيميائية	 

صناعات البوليمرات 	 

الخدمات الوسيطة 	 

والمرافق 

عمليات شركة الواحة	 

عمليات شركة الصحراء 	 

ومعادن للبتروكيماويات

الخدمات التقنية 	 
والهندسية)3(

 وحدة المشاريع الكبير	 

اإلدارة المالية

إدارة التدقيق الداخلي

مالحظة: المسميات الواردة في الرسم البياني تمثل وظائفها فقط، و ال تمثل المسمى الوظيفي لها.
1 تعنى هذه اإلدارة باإلشراف على تنقيذ عملية االندماج الفعلي بين الشركتين.

2 ستقوم هذه اإلدارة برفع تقاريرها مباشرة للرئيس التنفيذي في مرحلة الحقة من عملية االتحاد التجاري بين الشركتين.
3 تشمل هذه الخدمات هندسة المصانع وخدمات مختبرات ضبط الجودة.

ونتيجـــة للصفقـــة، ســـيتم إجـــراء عـــدد مـــن التغيـــرات علـــى الهيـــكل التنظيمـــي لشـــركتي ســـبكيم والصحـــراء وذلـــك لتمكيـــن 
ــتراتيجيتها.   ــذ اسـ ــن تنفيـ ــتركة مـ ــة المشـ المجموعـ

وســـيتم إجـــراء هـــذه التغييـــرات علـــى عـــدة مراحـــل بحيـــث يتـــم تفعيـــل هيـــكل تنظيمـــي لفتـــرة انتقاليـــة بعـــد تاريـــخ إتمـــام 
الصفقـــة والموضـــح فـــي الشـــكل أعـــاه، وســـيتم فـــي مرحلـــة الحقـــة إجـــراء عـــدد مـــن التحســـينات علـــى الهيـــكل التنظيمـــي 
فـــور اكتمـــال عمليـــة دمـــج أعمـــال الشـــركتين وذلـــك مـــن أجـــل وضـــع هيـــكل تنظيمـــي مســـتدام قـــادر علـــى خدمـــة مصالـــح 

ــل.    ــتركة علـــى المـــدى الطويـ ــة المشـ المجموعـ

وتـــم تصميـــم الهيـــكل التنظيمـــي خـــال الفتـــرة االنتقاليـــة للمجموعـــة المشـــتركة بهـــدف تحقيـــق المنافـــع المتوقعـــة مـــن 
الصفقـــة واالســـتفادة مـــن القـــدرات المتوفـــرة لـــدى كل مـــن شـــركة الصحـــراء وشـــركة ســـبكيم وتقليـــل المخاطـــر المرتبطـــة 
بـــأي انقطـــاع محتمـــل فـــي عمليـــات الشـــركتين. وخـــال هـــذه المرحلـــة ستســـتمر العمليـــات الصناعيـــة لشـــركتي الصحـــراء 
ــا مـــن قبـــل رئيـــس  ــراف عليهـ ــيتم اإلشـ ــة، ولكـــن سـ ــة علـــى األنشـــطة الصناعيـ ــبكيم بشـــكل منفصـــل وذلـــك للمحافظـ وسـ
العمليـــات )الرئيـــس التشـــغيلي( للمجموعـــة المشـــتركة. وبالمقابـــل ســـيتم دمـــج وظائـــف الشـــركات والدعـــم بشـــكل كبيـــر مـــن 
أجـــل تحقيـــق منافـــع مشـــتركة فـــي هـــذه المجـــاالت. كمـــا ســـيتم إنشـــاء إدارة ســـتكون معنيـــة بإجـــراءات عمليـــة دمـــج أعمـــال 

الشـــركتين وإدارتهـــا والتأكـــد مـــن تنفيذهـــا بفعاليـــة وكفـــاءة. 
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وعنـــد اكتمـــال الصفقـــة ســـيتولى المهنـــدس/ صالـــح بـــن محمـــد باحمـــدان – الرئيـــس التنفيـــذي الحالـــي لشـــركة الصحـــراء – 
منصـــب الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة المشـــتركة، كمـــا ســـتقوم المجموعـــة المشـــتركة باعتمـــاد هيـــكل إداري فعـــال يمّكـــن 
ــات،  ــة، والتســـويق، والمبيعـ ــا فـــي ذلـــك اإلدارة الماليـ ــرة للرئيـــس التنفيـــذي بمـ ــا مباشـ ــية مـــن رفـــع تقاريرهـ اإلدارات الرئيسـ
والتخطيـــط االســـتراتيجي، وتطويـــر األعمـــال. وســـيتم إدارة هـــذه اإلدارات مـــن قبـــل  موظفيـــن يتمتعـــون بالخبـــرات والمهـــارات 
المطلوبـــة مـــن كا الشـــركتين بمـــا يمّكـــن المجموعـــة المشـــتركة مـــن االســـتفادة مـــن هـــذه الخبـــرات والكفـــاءات. وإضافـــة 
لمـــا ســـبق، ســـيتم إنشـــاء إدارة معنيـــة بإجـــراءات دمـــج أعمـــال الشـــركتين والتـــي ســـتقدم تقاريرهـــا مباشـــرة للرئيـــس التنفيـــذي 
للمجموعـــة المشـــتركة وســـتكون مســـؤولة عـــن تســـهيل إجـــراءات عمليـــة دمـــج األعمـــال التشـــغيلية فـــي للمجموعـــة 

المشـــتركة.  

وعنـــد إتمـــام الصفقـــة ســـيكون رئيـــس العمليـــات )الرئيـــس التشـــغيلي( للمجموعـــة المشـــتركة المهنـــدس/ عبداللـــه بـــن 
ـــات )الرئيـــس التشـــغيلي(  ـــر رئيـــس العملي ـــي المكلـــف لشـــركة ســـبكيم. ويعتب ســـيف الســـعدون وهـــو الرئيـــس التنفيـــذي الحال
للمجموعـــة المشـــتركة عضـــو رئيســـي فـــي فريـــق اإلدارة العليـــا للمجموعـــة. ويتولـــى رئيـــس العمليـــات )الرئيـــس التشـــغيلي( 
العديـــد مـــن المهـــام التـــي تدعـــم العمليـــات اليوميـــة للمجموعـــة وتشـــمل خدمـــات الصيانـــة والعمليـــات والدعـــم والخدمـــات 
الفنيـــة، ويشـــرف الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة علـــى رئيـــس العمليـــات )الرئيـــس التشـــغيلي( . ويتمتـــع منصـــب رئيـــس العمليـــات 
ـــات التشـــغيلية للمجموعـــة تعمـــل  ـــأن العملي ـــه لضمـــان ب ـــادي فيمـــا يتعلـــق بالمهـــام المناطـــة ب ـــدور قي )الرئيـــس التشـــغيلي( ب
بكفـــاء وبمـــا يتماشـــى مـــع أهـــداف المجموعـــة المشـــتركة. ويشـــمل ذلـــك ضمـــان فعاليـــة أنشـــطة التشـــغيل، وكذلـــك 
التعـــاون مـــع أعضـــاء اإلدارة اآلخريـــن لتطويـــر وتنفيـــذ الخطـــط الازمـــة لتحقيـــق أهـــداف المجموعـــة المشـــتركة، باإلضافـــة إلـــى 

تحفيزهـــم ودعمهـــم لتحقيـــق تلـــك األهـــداف.
 

وتتضمـــن العمليـــات التـــي تتبـــع لرئيـــس العمليـــات )الرئيـــس التشـــغيلي( جميـــع عمليـــات الشـــركات التابعـــة للمجموعـــة 
المشـــتركة. وتشـــمل العمليـــات الفنيـــة وعمليـــات الصيانـــة مـــا يلـــي: الخدمـــات الفنيـــة والهندســـية وخدمـــات الصيانـــة باإلضافـــة 
إلـــى المشـــاريع الكبيـــرة. وتشـــمل خدمـــات الدعـــم وظائـــف متعـــددة ومنهـــا وظائـــف المشـــتريات واالمـــن الصناعـــي وتقنيـــة 
المعلومـــات والمـــوارد البشـــرية )ماحظـــة: ســـيقوم الرئيـــس التنفيـــذي باإلشـــراف بشـــكل مباشـــر علـــى إدارة المـــوارد البشـــرية 

وذلـــك فـــي مرحلـــة الحقـــة مـــن عمليـــة دمـــج األعمـــال(.   

رأي مجلس إدارة شركة الصحراء حول خطط المجموعة المشتركة الخاصة بموظفي شركة الصحراء 513

ســـتقوم المجموعـــة المشـــتركة بوضـــع معاييـــر جديـــدة لتدريـــب الموظفيـــن وتطويـــر مهاراتهـــم، ويـــرى مجلـــس إدارة شـــركة 
الصحـــراء بـــأن تطويـــر وتدريـــب الموظفيـــن سيســـاهم فـــي توفيـــر فـــرص وظيفيـــة مميـــزة لهـــم فـــي المجموعـــة المشـــتركة. وال 

ـــة.   يتوقـــع مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء أن ينتـــج عـــن الصفقـــة حـــال إتمامهـــا تســـريح الموظفيـــن بصفـــة إجباري

المقر الرئيس للمجموعة المشتركة  514

ســـيكون المقـــر الرئيـــس للمجموعـــة المشـــتركة فـــي مدينـــة الريـــاض بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية ويكـــون عنوانـــه كالتالـــي: بـــرج 
المشـــارق، حـــي المعـــذر، طريـــق الملـــك فهـــد، ميـــدان القاهـــرة.

اسم المجموعة المشتركة وعالمتها التجارية  515

ســـيكون اســـم المجموعـــة المشـــتركة هـــو "شـــركة الصحـــراء العالميـــة للبتروكيماويـــات )ســـبكيم(". وســـتقوم المجموعـــة 
المشـــتركة بتعييـــن شـــركة استشـــارية متخصصـــة فـــي الهويـــات التجاريـــة لتقديـــم مشـــورتها فيمـــا يتعلـــق بالعامـــة التجاريـــة 

ــا فـــي ذلـــك اللـــون، والشـــكل، وحجـــم الخـــط المناســـب(.  ــتركة وطريقـــة كتابـــة اســـمها وشـــعارها )بمـ للمجموعـــة المشـ

حصص الملكية والتعامالت . 6

ال يوجـــد لـــدى شـــركة الصحـــراء حصـــص ملكيـــة أو حصـــة ســـيطرة )بالمعنـــى الـــوارد لـــكل منهمـــا فـــي الئحـــة االندمـــاج واالســـتحواذ( فـــي 
شـــركة ســـبكيم، كمـــا لـــم يكـــن لشـــركة الصحـــراء أي حصـــص ملكيـــة أو حصـــة ســـيطرة فـــي شـــركة ســـبكيم خـــال فتـــرة االثنـــي عشـــر شـــهرًا 

الســـابقة لتاريـــخ هـــذا التعميـــم.
 

ــراء فـــي  ــركة الصحـ ــاء مجلـــس إدارة شـ ــل أعضـ ــن قبـ ــر مـ ــر مباشـ ــر وغيـ ــة بشـــكل مباشـ ــدد األســـهم المملوكـ ــاه عـ ــح الجـــدول أدنـ ويوضـ
شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم كمـــا بتاريـــخ 1440/8/10هــــ )الموافـــق 2019/4/15(:
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اسم عضو 
مجلس 

إدارة 
شركة 

الصحراء

عدد األسهم المملوكة في الصفة
شركة الصحراء

حصة الملكية في 
شركة الصحراء

عدد األسهم المملوكة في 
شركة سبكيم

حصة الملكية في 
شركة سبكيم

بشكل 
مباشر

بشكل بشكل غير مباشر
مباشر

بشكل غير 
مباشر

بشكل 
مباشر

بشكل بشكل غير مباشر
مباشر

بشكل غير 
مباشر

عبد العزيز 
عبد الله 

الزامل1

رئيس مجلس 
إدارة شركة 

الصحراء، 
وممثل لشركة 

مجموعة 
الزامل القابضة

1,651,50036,768,318.00%0.3764%8.3794186,60036,392,178.00%0.0509%9.9251

صالح محمد 
باحمدان

نائب رئيس 
مجلس إدارة 

شركة الصحراء
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد0.0146%ال يوجد64,000

جبر عبد 
الرحمن 

الجبر2

عضو مجلس 
إدارة في 

شركة الصحراء، 
وممثل 

للمؤسسة 
العامة للتقاعد

7.7470%ال يوجد28,405,514ال يوجد6.6466%ال يوجد29,164,956ال يوجد

أسامة 
عبد العزيز 

الزامل 3

عضو مجلس 
إدارة في 

شركة الصحراء
9.9760%ال يوجد36,578,778.00ال يوجد2,00038,419,818.00%0.0005%8.7558

سعيد عمر 
العيسائي4

عضو مجلس 
إدارة في 

شركة الصحراء
7,634,765700,000%1.7399%0.1595889,6021,733,510%0.2426%0.4728

أحمد فهد 
الضويان

عضو مجلس 
إدارة في 

شركة الصحراء
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد0.0002%ال يوجد1,000

خالد 
عبدالحميد 

الشويعر

عضو مجلس 
إدارة في 

شركة الصحراء
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد0.00005%ال يوجد2

محمد علي 
المسلم

عضو مجلس 
إدارة في 

شركة الصحراء
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد0.0114%ال يوجد50,000

صالح حلوان 
الحميدان5

عضو مجلس 
إدارة في 

شركة الصحراء
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد30,0008,400%0.0068%0.0019

راشد سيف 
الغرير

عضو مجلس 
إدارة في 

شركة الصحراء
: ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

علي 
عبدالرزاق 
الغامدي

عضو مجلس 
إدارة في 

شركة الصحراء
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد0.0014%ال يوجد6000

مالحظـــة 1: تشـــمل الملكيـــة غيـــر المباشـــرة األســـهم المملوكـــة فـــي شـــركة الصحـــراء لـــكل مـــن: 1( شـــركة مجموعـــة الزامـــل القابضـــة و2( مجموعـــة الزامـــل لالســـتثمار و3( أســـامة عبدالعزيـــز 

الزامـــل )ابـــن عضـــو مجلـــس اإلدارة(. كمـــا تشـــمل الملكيـــة غيـــر المباشـــرة األســـهم المملوكـــة فـــي شـــركة ســـبكيم لـــكل مـــن: 1( شـــركة مجموعـــة الزامـــل القابضـــة و2( مجموعـــة 

الزامـــل لالســـتثمار. 

مالحظة 2: تشمل الملكية غير المباشرة األسهم المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد في شركتي الصحراء وسبكيم.

مالحظة 3: تشمل الملكية غير المباشرة األسهم المملوكة في شركتي الصحراء وسبكيم لعبد العزيز عبدالله الزامل )والد عضو مجلس اإلدارة( بشكل مباشر وغير مباشر.

مالحظـــة 4: تشـــمل الملكيـــة غيـــر المباشـــرة األســـهم المملوكـــة فـــي شـــركتي الصحـــراء وســـبكيم لـــكل مـــن: 1( شـــركة عمـــر قاســـم العيســـائي وشـــركاه للتســـويق المحـــدودة و2( شـــركة 

عمـــر قاســـم العيســـائي لالســـتثمارات.

مالحظـــة 5: تشـــمل الملكيـــة غيـــر المباشـــرة األســـهم المملوكـــة فـــي شـــركة الصحـــراء لـــكل مـــن: 1( خالـــد صالـــح الحميـــدان )ابـــن عضـــو مجلـــس اإلدارة( و2( غـــادة صالـــح الحميـــدان )ابـــن 

عضـــو مجلـــس اإلدارة(.

باســـتثناء تعامـــات أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء الموضحـــة أدنـــاه، لـــم يقـــم أي مـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء 
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بالتعامـــل فـــي أي مـــن األســـهم المملوكـــة لهـــم  فـــي شـــركة ســـبكيم أو شـــركة الصحـــراء – وفقـــًا لمـــا هـــو موضـــح أعـــاه - خـــال فتـــرة 
االثنـــي عشـــر شـــهرا الســـابقة لتاريـــخ هـــذا التعميـــم:

صفة الشخصاسم الشخص المتعامل

شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق  
المحدودة

شركة يملك فيها عضو 
مجلس إدارة شركة 
الصحراء سعيد عمر 

العيسائي
التعامالت في أسهم شركة الصحراء

متوسط السعرالقيمةالكميةالتاريخشراء/بيع
2018/08/2350000776141.7415.50بيع

عضو مجلس إدارة شركة سعيد عمر العيسائي
الصحراء

التعامالت في أسهم شركة سبكيم
متوسط السعرالقيمةالكميةالتاريخشراء/بيع

2018/12/3157725335954321.30شراء

2018/12/41825153887569.521.30شراء

2018/12/18923621898039.120.55شراء

2018/12/19157000321850020.50شراء

عضو مجلس إدارة شركة محمد علي المسلم
الصحراء

التعامالت في أسهم شركة الصحراء
متوسط السعرالقيمةالكميةالتاريخشراء/بيع

2018/8/924552458385.8418.67شراء

2018/9/61400923815317شراء

عضو مجلس إدارة شركة صالح حلوان الحميدان
الصحراء

التعامالت في أسهم شركة الصحراء
متوسط السعرالقيمةالكميةالتاريخشراء/بيع

2018/05/1610001728017.28شراء

2018/05/1710001724017.24شراء

ابن عضو مجلس إدارة خالد صالح الحميدان
شركة الصحراء صالح 

حلوان الحميدان
التعامالت في أسهم شركة سبكيم

متوسط السعرالقيمةالكميةالتاريخشراء/بيع
2018/05/2130006114020.38شراء

2018/10/230006930023.1بيع

يمثلها عضو مجلس المؤسسة العامة للتقاعد
إدارة شركة الصحراء جبر 

عبدالرحمن الجبر
التعامالت في أسهم شركة الصحراء 

متوسط السعرالقيمةالكميةالتاريخشراء/بيع
2018/06/28524.054942249117.98بيع

التعامالت في أسهم شركة سبكيم
متوسط السعرالقيمةالكميةالتاريخشراء/بيع

2018/06/28262747578043422شراء
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ــة  ــركة تابعـ ــا أي شـ ــا أو تســـيطر عليهـ ــبكيم تمتلكهـ ــركة سـ ــراء أو شـ ــركة الصحـ وال توجـــد أي حصـــص ملكيـــة أو حصـــة ســـيطرة فـــي شـ
لشـــركة الصحـــراء أو صنـــدوق تقاعـــد تابـــع لشـــركة الصحـــراء أو ألي مـــن شـــركاتها التابعـــة أو مستشـــار لشـــركة الصحـــراء أو أي شـــخص 
يتصـــرف باالتفـــاق مـــع شـــركة الصحـــراء ولـــم يقـــم أي مـــن هـــؤالء األطـــراف بالتعامـــل فـــي أســـهم شـــركة الصحـــراء أو شـــركة ســـبكيم خـــال 

ـــم.  ـــخ نشـــر هـــذا التعمي ـــوم الســـابق لتاري ـــرة العـــرض وحتـــى الي فت

وال توجـــد أي حصـــص ملكيـــة أو حصـــة ســـيطرة فـــي شـــركة الصحـــراء أو شـــركة ســـبكيم يمتلكهـــا أو يســـيطر عليهـــا أي شـــخص لديـــه مـــع 
شـــركة الصحـــراء )أو أي شـــخص يتصـــرف باالتفـــاق معهـــا( اتفـــاق علـــى أي ترتيـــب تعويـــض أو خيـــار أو أي ترتيـــب أو اتفـــاق أو تفاهـــم – 
ســـواء أكان بشـــكل رســـمي أو غيـــر رســـمي – وأيـــًا كانـــت طبيعتـــه قـــد يكـــون حافـــزًا ألي شـــخص لاحتفـــاظ أو التعامـــل )أو االمتنـــاع عـــن 
التعامـــل( فـــي أســـهم شـــركة الصحـــراء. ولـــم يقـــم أي مـــن هـــؤالء األشـــخاص بالتعامـــل فـــي أســـهم شـــركة الصحـــراء أو شـــركة ســـبكيم 

خـــال فتـــرة العـــرض وحتـــى اليـــوم الســـابق لتاريـــخ نشـــر هـــذا التعميـــم. 

ـــرة العـــرض وحتـــى اليـــوم الســـابق لتاريـــخ نشـــر   ال يوجـــد أي حصـــص ملكيـــة فـــي شـــركة الصحـــراء تتـــم إدارتهـــا -أو تمـــت إدارتهـــا خـــال فت
هـــذا التعميـــم - علـــى أســـاس الســـلطة التقديريـــة مـــن قبـــل أي مديـــر صنـــدوق ذي صلـــة بشـــركة الصحـــراء.  ولـــم يقـــم أي مـــن هـــؤالء 

األشـــخاص بالتعامـــل فـــي أســـهم شـــركة الصحـــراء خـــال فتـــرة العـــرض وحتـــى اليـــوم الســـابق لتاريـــخ نشـــر هـــذا التعميـــم. 

ولـــم تقـــم شـــركة الصحـــراء باســـترداد أو شـــراء أي أســـهم ذات عاقـــة خـــال االثنـــي عشـــر شـــهرًا الســـابقة لفتـــرة العـــرض وحتـــى اليـــوم 
الســـابق لنشـــر هـــذا التعميـــم.

ـــن ســـيقومون بالتصويـــت علـــى قـــرارات الصفقـــة فـــي اجتمـــاع  ـــع أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء الذي ـــأن جمي كمـــا تجـــدر اإلشـــارة ب
ـــة لشـــركة الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة ســـيصوتون بالموافقـــة علـــى قـــرارات الصفقـــة.   ـــر العادي ـــة العامـــة غي الجمعي
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ــن  ــراء أو أي مـ ــركة الصحـ ــم تقـــم شـ ــة"(، لـ ــذ الصفقـ ــة تنفيـ ــبكيم )"اتفاقيـ ــراء وسـ ــركتي الصحـ ــة بيـــن شـ ــذ الصفقـ ــة تنفيـ ــتثناء اتفاقيـ باسـ
ــغ  ــادي - تبلـ ــاط العـ ــار النشـ ــارج إطـ ــة - خـ ــة جوهريـ ــرام أي اتفاقيـ ــرض بإبـ ــرة العـ ــة فتـ ــابقتين لبدايـ ــنتين السـ ــال السـ ــة خـ ــركاتها التابعـ شـ
قيمتهـــا )10%( أو أكثـــر مـــن اإليـــرادات الســـنوية لشـــركة الصحـــراء )وفـــق آخـــر قوائـــم ماليـــة ربـــع ســـنوية لشـــركة الصحـــراء للفتـــرة المنتهيـــة 

بتاريـــخ 31 ديســـمبر 2018م(. وفيمـــا يلـــي ملخـــص التفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة:

اتفاقية تنفيذ صفقة االتحاد التجاري بين شركتي الصحراء وسبيكم 711

أبرمـــت كل مـــن شـــركة الصحـــراء وشـــركة ســـبكيم بتاريـــخ 1440/3/28هــــ )الموافـــق 2018/12/6م( اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة، 
والتـــي تتضمـــن الشـــروط واألحـــكام المتعلقـــة بتنفيـــذ صفقـــة االتحـــاد التجـــاري بيـــن الشـــركتين وذلـــك مـــن خـــال قيـــام شـــركة 
ســـبكيم بتقديـــم عـــرض مقتـــرح لاســـتحواذ علـــى جميـــع األســـهم المصـــدرة فـــي شـــركة الصحـــراء مقابـــل إصـــدار أســـهم جديـــدة 
لمســـاهمي شـــركة الصحـــراء فـــي شـــركة ســـبكيم وفـــق نظـــام الســـوق الماليـــة ونظـــام الشـــركات واللوائـــح والقواعـــد الصـــادرة 
بموجبهمـــا بمـــا فـــي ذلـــك الئحـــة االندمـــاج واالســـتحواذ وقواعـــد طـــرح األوراق الماليـــة وااللتزامـــات المســـتمرة الصادرتيـــن 

عـــن مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليـــة.  

وتتضمـــن اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة الشـــروط واألحـــكام الخاصـــة بالتزامـــات الشـــركتين فيمـــا يتعلـــق بالصفقـــة باإلضافـــة إلـــى 
شـــروط تجاريـــة خاصـــة بالصفقـــة والتـــي تـــم االتفـــاق عليهـــا بيـــن الشـــركتين بمـــا فـــي ذلـــك – علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر 
– الشـــروط المتعلقـــة بإجـــراءات تعييـــن مجلـــس إدارة المجموعـــة المشـــتركة، وتحديـــد االســـم التجـــاري الجديـــد للمجموعـــة 
المشـــتركة، وااللتزامـــات األخـــرى لتنفيـــذ الصفقـــة. ولمزيـــد مـــن التفاصيـــل عـــن تلـــك الشـــروط يرجـــى مراجعـــة القســـم )5( مـــن 

هـــذا التعميـــم. 

كمـــا تتضمـــن اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة عـــدد مـــن الضمانـــات المقدمـــة مـــن كل مـــن شـــركة الصحـــراء وشـــركة ســـبكيم علـــى 
أســـاس تبادلـــي، باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن القيـــود المتعلقـــة بممارســـة األعمـــال وكذلـــك قيـــود بشـــأن الحصـــول علـــى عـــروض 

ـــات.  ـــة فـــي مثـــل هـــذه االتفاقي ـــودًا اعتيادي ـــر قي ـــة والتـــي ُتعتب ـــل أطـــراف ثالث منافِســـة مـــن قب

ووفقًا ألحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة، فإن االتفاقية تنتهي بأثر فوري في حال وقوع أي من الحاالت التالية:

فـــي حـــال وافقـــت هيئـــة الســـوق الماليـــة لشـــركة ســـبكيم علـــى عـــدم المضـــي فـــي الصفقـــة بنـــاًء علـــى طلـــب مقـــدم أ. 
ـــل شـــركة ســـبكيم شـــريطة أن يســـبق ذلـــك الطلـــب إشـــعار مقـــدم مـــن شـــركة ســـبكيم لشـــركة الصحـــراء  ـــة مـــن قب للهيئ

يفيـــد بقـــرار شـــركة ســـبكيم بعـــدم المضـــي فـــي الصفقـــة. 

فـــي حـــال قامـــت شـــركة الصحـــراء باإلعـــان علـــى موقـــع الســـوق الماليـــة الســـعودية )تـــداول( بـــأن أعضـــاء مجلـــس ب. 
إدارتهـــا قـــد قـــرروا ســـحب توصيتهـــم لمســـاهمي شـــركة الصحـــراء بالموافقـــة علـــى الصفقـــة أو تعديـــل توصيتهـــم بشـــكل 

جوهـــري.
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فـــي حـــال قامـــت إحـــدى الشـــركتين بإشـــعار الطـــرف اآلخـــر كتابيـــًا عـــن نيتهـــا بإنهـــاء اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة بســـبب إخـــال ج. 
الطـــرف اآلخـــر بـــأي مـــن بنـــود االتفاقيـــة أو األنظمـــة واللوائـــح ذات العاقـــة بمـــا فـــي ذلـــك اإلخـــال بـــأي شـــرط ســـلبي  
)كمـــا هـــي موضحـــة فـــي القســـم )2-1( "الشـــروط الســـلبية" مـــن هـــذا التعميـــم( فـــي حـــال شـــكل ذلـــك حالـــة تغييـــر ســـلبي 
جوهـــري وذلـــك فـــي حـــال عـــدم تصحيـــح اإلخـــال خـــال ثاثيـــن )30( يـــوم تقويمـــي مـــن إشـــعار الطـــرف المتضـــرر مـــن 

ذلـــك اإلخـــال للطـــرف اآلخـــر. 

في حال عدم إتمام الصفقة قبل تاريخ التوقف النهائي.د. 

إذا قامـــت إحـــدى الشـــركتين بإشـــعار الطـــرف اآلخـــر عـــن نيتهـــا إنهـــاء االتفاقيـــة بســـبب اســـتمرار أي مـــن الظـــروف القاهـــرة ه. 
لمـــدة ســـتين )60( يومـــًا. ويقصـــد بالظـــروف القاهـــرة أي حـــدث ال يملـــك األطـــراف أي ســـيطرة عليـــه )بمـــا فـــي ذلـــك 
علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر( أي نـــزاع إقليمـــي، أو أي عمـــل مـــن أعمـــال الحـــرب، أو األعمـــال االرهابيـــة، أو إعـــان حالـــة 
الطـــوارئ، أو حـــدوث كـــوارث الطبيعيـــة أو حـــدوث أي عطـــل أو تلـــف رئيســـي فـــي المصانـــع أو المعـــدات، أو انقطـــاع 
التيـــار الكهربائـــي أو إمـــدادات الميـــاه، أو صـــدور أي قـــرار أو قيـــد حكومـــي او تنظيمـــي، أو حـــدوث أي نزاعـــات عماليـــة 
ـــر  مهمـــا كانـــت طبيعتهـــا، أو حـــدوث أي حصـــار أو إقامـــة حجـــر صحـــي علـــى أن تكـــون كل حالـــة مـــن تلـــك الحـــاالت لهـــا أث

ـــذ الصفقـــة. ـــة تنفي ـــة بموجـــب اتفاقي جوهـــري ســـلبي علـــى قـــدرة أي مـــن الطرفيـــن علـــى ممارســـة أعمالهـــم االعتيادي

في حال اتفقتا الشركتين كتابيًا على إنهاء اتفاقية تنفيذ الصفقة.و. 

كمـــا تتضمـــن اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة عـــدد مـــن الشـــروط المســـبقة التـــي يجـــب اســـتيفائها إلتمـــام الصفقـــة، ولمزيـــد مـــن 
التفاصيـــل عـــن تلـــك الشـــروط يرجـــى مراجعـــة القســـم )2( مـــن هـــذا التعميـــم.  

وتتضمـــن اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة كذلـــك الحـــاالت التـــي يجـــوز فيهـــا تعديـــل معامـــل مبادلـــة األســـهم )وبالتالـــي تعديـــل عـــدد 
أســـهم العـــوض( كمـــا هـــو موضـــح فـــي القســـم رقـــم )2( مـــن هـــذا التعميـــم. 
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تنطـــوي الصفقـــة علـــى وجـــود أطـــراف ذوي عاقـــة حيـــث تعـــد كل مـــن شـــركة مجموعـــة الزامـــل القابضـــة والمؤسســـة العامـــة للتقاعـــد 
مســـاهمين كبـــار فـــي كل مـــن شـــركة الصحـــراء وشـــركة ســـبكيم، كمـــا أن لـــكل منهمـــا ممثـــل فـــي مجلـــس إدارة كا الشـــركتين. واســـتثناًء 
مـــن المادتيـــن )3()س( و)48( مـــن الئحـــة االندمـــاج واالســـتحواذ، يحـــق للمســـاهمين الذيـــن يملكـــون أســـهم فـــي شـــركة الصحـــراء وشـــركة 
ــة  ــة العامـ ــي الجمعيـ ــة فـ ــرارات الصفقـ ــى قـ ــت علـ ــا، التصويـ ــركتين أو إحداهمـ ــي إدارة الشـ ــي مجلسـ ــن فـ ــم ممثليـ ــن لهـ ــبكيم والذيـ سـ
إلحـــدى الشـــركتين مـــع مراعـــاة القيـــود الخاصـــة بعـــدم تصويـــت ممثليهـــم فـــي اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة أو أي مـــن اللجـــان. ولذلـــك، فـــإن 
المســـاهمين مـــن األطـــراف ذوي العاقـــة وهـــم شـــركة مجموعـــة الزامـــل القابضـــة والمؤسســـة العامـــة للتقاعـــد ســـيكون لهـــم الحـــق 
فـــي التصويـــت فـــي الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة الخاصـــة بالصفقـــة إلحـــدى الشـــركتين. وعليـــه فإنهـــم لـــن يخضعـــوا للقيـــود المشـــار 
ــخ 1440/3/28هـــــ  ــداول بتاريـ ــع تـ ــى موقـ ــور علـ ــة والمنشـ ــذ الصفقـ ــة تنفيـ ــرام اتفاقيـ ــوص إبـ ــركتين بخصـ ــن الشـ ــان كل مـ ــي إعـ ــا فـ إليهـ

)الموافـــق 2018/12/6م(.

ـــاًء علـــى الفقـــرة )ن( مـــن المـــادة )3( فـــي الئحـــة االندمـــاج واالســـتحواذ، ال يحـــق للمســـاهمين الذيـــن يملكـــون أســـهمًا فـــي كل مـــن  وبن
الشـــركة وشـــركة ســـبكيم )بمـــا فـــي ذلـــك المســـاهمين مـــن األطـــراف ذوي العاقـــة( التصويـــت علـــى قـــرارات الصفقـــة إال فـــي إحـــدى 
الشـــركتين، وفـــي حـــال قـــام أي مـــن المســـاهمين بالتصويـــت علـــى أي مـــن تلـــك القـــرارات فـــي كل مـــن الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة 

للشـــركة والجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة ســـبكيم فســـيتم احتســـاب صوتـــه فـــي جمعيـــة واحـــدة فقـــط. 

وفيما يلي تفاصيل األطراف ذوي العاقة وذلك كما بتاريخ نشر هذا التعميم: 

سبب اعتباره طرف الطرف ذو العالقة
ذو عالقة  

عدد األسهم 
التي يمتلكها 

في شركة 
سبكيم

نسبة األسهم 
التي يمتلكها 

في شركة 
سبكيم

عدد األسهم 
التي يمتلكها 

في شركة 
الصحراء

نسبة األسهم 
التي يمتلكها 

في شركة 
الصحراء

تفاصيل أي 
مشتقات أوراق 
مالية أو حقوق 

خيار

شركة مجموعة الزامل 
القابضة 

نظرًا ألن شركة 
مجموعة الزامل القابضة 

تعتبر مساهم كبير في 
كل من شركتي الصحراء 

وسبكيم، كما لديها 
ممثلْين في مجلس 

إدارة كل من شركتي 
الصحراء وسبكيم

ال ينطبق35,549,375%9.7034,719,001%7.91
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معالي المهندس/ 
عبدالعزيز عبدالله الزامل 
)ممثل شركة مجموعة 

الزامل القابضة(

يمثل شركة مجموعة 
الزامل القابضة وهي 
مساهم كبير في كل 
من شركتي الصحراء 

وسبكيم

ال ينطبق186,6000,051,651,5000,38

المؤسسة العامة 
للتقاعد 

نظرًا ألن المؤسسة 
العامة للتقاعد تعتبر 
مساهم كبير في كل 
من شركتي الصحراء 
وسبكيم، كما لديها 
ممثلْين في مجلس 

إدارة كل من شركتي 
الصحراء وسبكيم

ال ينطبق28,405,514%7,7529,164,956%6,65

األستاذ/ جبر عبدالرحمن 
الجبر 

يمثل المؤسسة العامة 
للتقاعد وهي مساهم 

كبير في كل من شركتي 
الصحراء وسبكيم

ال يملك أي 
ال ينطبقال ينطبقال يملك أي أسهمال ينطبقأسهم

أعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم تعارض في المصالح. 9

يحتـــوي هـــذا القســـم علـــى شـــرح عـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء الذيـــن  لديهـــم مصلحـــة فـــي الصفقـــة وبالتالـــي امتنعـــوا 
عـــن التصويـــت علـــى قـــرارات شـــركة الصحـــراء المتعلقـــة بالصفقـــة وذلـــك فـــي اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة واجتماعـــات اللجـــان المنبثقـــة عـــن 

المجلـــس. 

ــبيل المثـــال ال  ــرة  فـــي الصفقـــة وذلـــك  – علـــى سـ ــر مباشـ ــرة أو غيـ ــراء مصلحـــة  مباشـ ــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـ وســـيكون ألعضـ
الحصـــر – فـــي أي مـــن الحـــاالت التاليـــة:

إذا كان العضو ذو العاقة )أو أي من أقربائه( عضوًا في مجلس إدارة شركة سبكيم.	 

إذا كان العضو ذو العاقة )أو أي من أقربائه( يملك أسهم في شركة سبكيم أو أي من شركاتها التابعة.	 

 إذا كان العضـــو ذو العاقـــة )أو أي مـــن أقربائـــه( يشـــغل منصـــب تنفيـــذي أو موظـــف فـــي شـــركة ســـبكيم أو أي مـــن شـــركاتها 	 
التابعـــة.

إذا كان العضو ذو العاقة ممثًا لمساهم يملك أسهم في كل من شركتي الصحراء وسبكيم. 	 

ويوضـــح الجـــدول التالـــي أســـماء أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء الذيـــن لديهـــم تعـــارض فـــي المصالـــح وتفاصيـــل تعـــارض مصالحهـــم 
فيمـــا يتعلـــق بالصفقـــة:

تفاصيل تعارض المصالح عضو مجلس اإلدارة الذي لديه تعارض في المصالح

يمثل شركة مجموعة الزامل القابضة في مجلس إدارة شركة الصحراء ومجلس معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل
إدارة شركة سبكيم، كما أنه يملك أسهم في كا الشركتين. 

يمثل المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة شركة الصحراء التي تملك األستاذ/ جبر بن عبدالرحمن الجبر
أسهم في كل من شركتي الصحراء وسبكيم.  

عضو في مجلس إدارة شركة الصحراء، ويملك والده )معالي المهندس/ األستاذ/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل 
عبدالعزيز بن عبدالله الزامل( أسهم في شركة سبكيم.

عضو في مجلس إدارة شركة الصحراء ويملك أسهم في شركة سبكيم. األستاذ/ سعيد بن عمر العيسائي 
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أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء - المشـــار إليهـــم فـــي الجـــدول أعـــاه - الذيـــن لديهـــم تعـــارض فـــي المصالـــح بشـــأن الصفقـــة قامـــوا 
باإلفصـــاح عـــن مصلحتهـــم فـــي الصفقـــة لمجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء وامتنعـــوا عـــن المشـــاركة فـــي التصويـــت علـــى قـــرار مجلـــس 
ـــة لمســـاهمي شـــركة الصحـــراء فيمـــا يتعلـــق بالصفقـــة.  ـــن يقدمـــوا أي توصي إدارة شـــركة الصحـــراء الصـــادر بالموافقـــة علـــى الصفقـــة، ول

الضرائب والزكاة. 10

قد يترتب على الصفقة مستحقات ضريبية أو زكوية على مساهمي شركة الصحراء. إذا كان لدى أي مساهم أي شك بخصوص 
موقفه الضريبي أو الزكوي فينبغي على المساهم استشارة مستشار ضريبي مختص مستقل.

الجمعية العامة غير العادية. 11

ُيشـــترط إلتمـــام الصفقـــة اســـتيفاء عـــدد مـــن الشـــروط )والمنصـــوص عليهـــا فـــي القســـم )2( مـــن هـــذا التعميـــم( والتـــي تشـــمل الحصـــول 
ــا علـــى الجمعيـــة  ــرارات الصفقـــة والتـــي ســـيتم عرضهـ علـــى موافقـــة مســـاهمي شـــركة الصحـــراء ومســـاهمي شـــركة ســـبكيم علـــى قـ
العامـــة غيـــر العاديـــة الخاصـــة بالصفقـــة لمســـاهمي كل مـــن شـــركة الصحـــراء وشـــركة ســـبكيم، وفـــق التفصيـــل الـــوارد فـــي األقســـام 

الفرعيـــة )16-1( و )16-2( مـــن الجـــزء )1( مـــن مســـتند العـــرض.

ـــة لشـــركة الصحـــراء  ـــر العادي وعليـــه، يتضمـــن الملحـــق رقـــم )3( مـــن هـــذا التعميـــم نمـــوذج الدعـــوة الخاصـــة باجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غي
الخـــاص بالصفقـــة والمقـــرر انعقـــاده فـــي فنـــدق الريتـــز كارلتـــون بمدينـــه الريـــاض يـــوم الخميـــس الســـاعة التاســـعة والنصـــف مســـاًء بتاريـــخ 
2019/5/16م وذلـــك للتصويـــت علـــى قـــرارات الصفقـــة وعـــدد مـــن المســـائل ذات العاقـــة. ويتضمـــن نمـــوذج الدعـــوة النـــص الكامـــل 

ـــة. لقـــرارات الصفقـــة التـــي ســـيتم التصويـــت عليهـــا فـــي الجمعي

موافقة مساهمي شركة الصحراء على الصفقة

ســـيتم عـــرض قـــرارات الصفقـــة علـــى مســـاهمي شـــركة الصحـــراء فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة الصحـــراء الخـــاص 
بالصفقـــة وذلـــك للتصويـــت عليهـــا. وتتـــم الموافقـــة علـــى قـــرارات الصفقـــة  فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة الخـــاص بالصفقـــة 

ـــة. ـــة أو الوكال ـــاع األســـهم الممثلـــة فـــي االجتمـــاع ســـواء باإلصال إذا صـــدر قـــرار الموافقـــة بأغلبيـــة ثـــاث أرب
 

وللتوضيـــح، فإنـــه فـــي حـــال وافقـــت النســـبة المطلوبـــة مـــن مســـاهمي شـــركة الصحـــراء علـــى الصفقـــة فـــي الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة 
لشـــركة الصحـــراء الخاصـــة بالصفقـــة وتحققـــت جميـــع شـــروط الصفقـــة األخـــرى، فـــإن جميـــع مســـاهمي شـــركة الصحـــراء )بمـــا فـــي ذلـــك 
المســـاهمين الذيـــن صوتـــوا بالرفـــض أو لـــم يشـــاركوا فـــي التصويـــت( لـــن يصبحـــوا مالكيـــن ألي أســـهم فـــي شـــركة الصحـــراء وســـيحصلون 
فـــي المقابـــل علـــى أســـهم العـــوض فـــي شـــركة ســـبكيم وفقـــًا لشـــروط وأحـــكام الصفقـــة وذلـــك عنـــد إتمـــام الصفقـــة، وذلـــك بموجـــب 
أحـــكام المـــادة )26( مـــن الئحـــة االندمـــاج واالســـتحواذ. وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه ال يحـــق للمســـاهمين الذيـــن يملكـــون أســـهمًا فـــي كل 
مـــن الشـــركة وشـــركة ســـبكيم )بمـــا فـــي ذلـــك المســـاهمين مـــن األطـــراف ذوي العاقـــة(  التصويـــت علـــى قـــرارات الصفقـــة إال فـــي 
إحـــدى الشـــركتين، وفـــي حـــال قـــام أي مـــن المســـاهمين بالتصويـــت علـــى أي مـــن تلـــك القـــرارات فـــي كل مـــن الجمعيـــة العامـــة غيـــر 

ـــة لشـــركة ســـبكيم فســـيتم احتســـاب صوتـــه فـــي جمعيـــة واحـــدة فقـــط. ـــر العادي ـــة للشـــركة والجمعيـــة العامـــة غي العادي

نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء الخاص بالصفقة

ـــر العاديـــة لشـــركة الصحـــراء بحضـــور مســـاهمين يمثلـــون 50% مـــن رأس مـــال شـــركة الصحـــراء )ســـواء  يتحقـــق نصـــاب الجمعيـــة العامـــة غي
أصالـــًة أو بالوكالـــة أو مـــن خـــال اســـتخدام آليـــة التصويـــت االلكترونـــي(. وفـــي حـــال لـــم يتحقـــق هـــذا النصـــاب، ســـيتم توجيـــه دعـــوة إلـــى 
اجتمـــاع ثـــان يعقـــد بعـــد ســـاعة واحـــدة مـــن انتهـــاء المـــدة المحـــددة النعقـــاد االجتمـــاع األول )بشـــرط أن تتضمـــن الدعـــوة لعقـــد االجتمـــاع 
األول مـــا يفيـــد اإلعـــان عـــن إمكانيـــة عقـــد اجتمـــاع ثانـــي بعـــد ســـاعة واحـــدة مـــن انتهـــاء المـــدة المحـــددة النعقـــاد االجتمـــاع األول فـــي 
حـــال عـــدم اكتمـــال النصـــاب القانونـــي الـــازم لعقـــد االجتمـــاع( . ويكـــون االجتمـــاع الثانـــي صحيحـــًا إذا حضـــره مســـاهمون يمثلـــون ربـــع 

رأس المـــال علـــى األقـــل. 

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الحصـــول علـــى موافقـــة األغلبيـــة المطلوبـــة مـــن مســـاهمي شـــركة الصحـــراء فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر 
ـــة مـــن مســـاهمي شـــركة ســـبكيم فـــي اجتمـــاع  ـــة المطلوب ـــة لشـــركة الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة والحصـــول علـــى موافقـــة األغلبي العادي

الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة ســـبكيم الخـــاص بالصفقـــة، يعتبـــران مـــن شـــروط الصفقـــة.
 

تصويت المساهمين الذين يملكون أسهما في كل من شركة الصحراء وشركة سبكيم

بنـــاًء علـــى الفقـــرة )ن( مـــن المـــادة )3( فـــي الئحـــة االندمـــاج واالســـتحواذ، ال يحـــق للمســـاهمين الذيـــن يملكـــون أســـهمًا فـــي كل مـــن 
الشـــركة وشـــركة ســـبكيم التصويـــت علـــى قـــرارات الصفقـــة )بمـــا فـــي ذلـــك المســـاهمين مـــن األطـــراف ذوي العاقـــة( إال فـــي إحـــدى 
الشـــركتين، وفـــي حـــال قـــام أي مـــن المســـاهمين )بمـــا فـــي ذلـــك المســـاهمين مـــن األطـــراف ذوي العاقـــة( بالتصويـــت علـــى أي مـــن 
تلـــك القـــرارات فـــي كل مـــن الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة للشـــركة والجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة ســـبكيم فســـيتم احتســـاب 
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ـــة واحـــدة فقـــط.  ـــه فـــي جمعي صوت

قرارات شركة الصحراء والتصويت عليها. 12

يســـتطيع مســـاهمو شـــركة الصحـــراء التصويـــت فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة عـــن طريـــق 
أي مـــن الخيـــارات التاليـــة:

حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء الخاص بالصفقة والتصويت على القرارات.	 

توكيـــل مســـاهم آخـــر لحضـــور االجتمـــاع والتصويـــت بالنيابـــة عـــن المســـاهم كوكيـــل عنـــه - قبـــل انعقـــاد اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر 	 
العاديـــة - وذلـــك فـــي حـــال عـــدم قـــدرة المســـاهم علـــى الحضـــور. 

استخدام آلية التصويت عن بعد.	 

وفـــي حـــال لـــم يحضـــر المســـاهم اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة )أو الجمعيـــة العامـــة غيـــر 
العاديـــة الثانيـــة لشـــركة الصحـــراء، بحســـب الحـــال( )ســـواء بنفســـه أو بالوكالـــة أو عـــن طريـــق آليـــة التصويـــت عـــن بعـــد(، فســـوف يفقـــد 
ـــر العاديـــة الخـــاص بالصفقـــة ولـــن يتـــم  المســـاهم المعنـــي حقـــه فـــي التصويـــت علـــى قـــرارات الصفقـــة فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غي

احتســـاب أســـهمه باعتبارهـــا ممثلـــة فـــي االجتمـــاع.

وإذا رغـــب أي مســـاهم فـــي شـــركة الصحـــراء فـــي التصويـــت علـــى قـــرارات شـــركة الصحـــراء عـــن طريـــق توكيـــل مســـاهم آخـــر فـــي شـــركة 
ـــه  ـــه االســـتعداد لتمثيل ـــار مســـاهم آخـــر لدي ـــه، فيجـــب علـــى هـــذا المســـاهم أن يقـــوم أواًل باختي ـــة عن الصحـــراء للحضـــور والتصويـــت بالنياب

ـــار األشـــخاص التالييـــن كـــوكاء: ـــه ال يجـــوز اختي ـــه علمـــًا بأن كوكيـــل عن

عضو في مجلس إدارة شركة الصحراء أو مساهم بشركة الصحراء لديه تعارض في المصالح.	 

موظف في شركة الصحراء.	 

شخص موظف أو معين بدوام كامل في دور إداري أو فني في مجموعة شركة الصحراء.	 

ــام بذلـــك  ــاهم القيـ ــذا المسـ ــتطيع هـ ــة، يسـ ــرارات الصفقـ ــى قـ ــد علـ ــن بعـ ــت عـ ــي التصويـ ــراء فـ ــركة الصحـ ــي شـ ــاهم فـ ــب مسـ وإذا رغـ
عـــن طريـــق آليـــة التصويـــت عـــن بعـــد والتـــي توفرهـــا تـــداول ضمـــن خدمـــة "تداوالتـــي" )"آليـــة التصويـــت عـــن بعـــد"(. ســـيكون التصويـــت 
ــًا قبـــل انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة بثاثـــة أيـــام علـــى األقـــل، وســـيتم تحديـــد التواريـــخ التـــي ســـيتاح فيهـــا  االلكترونـــي متاحـ
التصويـــت االلكترونـــي فـــي دعـــوة الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة. وســـوف يســـتلم مســـاهمو شـــركة الصحـــراء الذيـــن قامـــوا بالتســـجيل 
ــا لتســـجيل الدخـــول علـــى  ــة مـــن تـــداول تدعوهـــم فيهـ ــرة )SMS( علـــى هواتفهـــم الجوالـ ــالة نصيـــة قصيـ ــة "تداوالتـــي" رسـ فـــي خدمـ
الموقـــع اإللكترونـــي لخدمـــة "تداوالتـــي" والتصويـــت علـــى قـــرارات الصفقـــة. وســـيتم عـــرض خيـــار التصويـــت إلكترونيـــا ضمـــن قائمـــة عامـــة 

للمعامـــات المتوفـــرة لمســـاهمي شـــركة الصحـــراء علـــى الموقـــع.

كمـــا يســـتطيع مســـاهمو شـــركة الصحـــراء التســـجيل فـــي خدمـــة "تداوالتـــي" إلكترونيـــا مـــن خـــال حســـابهم الشـــخصي لتـــداول األســـهم 
أو بزيـــارة مكاتـــب شـــركات الوســـاطة الخاصـــة بهـــم. وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن التســـجيل فـــي خدمـــة "تداوالتـــي" واســـتخدام آليـــة التصويـــت 
عـــن بعـــد للتصويـــت علـــى قـــرارات شـــركة الصحـــراء هـــي خدمـــة مجانيـــة لكافـــة مســـاهمي شـــركة الصحـــراء. ولمزيـــد مـــن المعلومـــات يرجـــى 

.https://login.tadawulaty.com.sa :زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي

ويتضمـــن الملحـــق رقـــم )3( مـــن هـــذا التعميـــم نمـــوذج الدعـــوة الجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة، 
ويتضمـــن الملحـــق رقـــم )4( نمـــوذج التوكيـــل بحضـــور اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة.

وتتمثل القرارات التي ستعرض على مساهمي شركة الصحراء فيما يلي:

التصويـــت علـــى عـــرض مبادلـــة األســـهم المقـــدم مـــن قبـــل الشـــركة الســـعودية العالميـــة للبتروكيماويـــات )" شـــركة ســـبكيم"( . 1
والـــذي ســـتقوم بموجبـــه شـــركة ســـبكيم باالســـتحواذ علـــى جميـــع أســـهم مســـاهمي الشـــركة مقابـــل إصـــدار 0,8356 ســـهم جديـــد 
ــة االندمـــاج  ــن الئحـ ــادة )26( مـ ــك بموجـــب أحـــكام المـ ــة "( وذلـ ــكل ســـهم مـــن أســـهم الشـــركة )"الصفقـ ــبكيم لـ ــي شـــركة سـ فـ
واالســـتحواذ الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة وأحـــكام وشـــروط اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة المبرمـــة بيـــن الشـــركة وشـــركة ســـبكيم 
بتاريـــخ 1440/3/28هــــ )الموافـــق 2018/12/6م( والمعدلـــة بتاريـــخ 1440/7/28هــــ )الموافـــق 2019/4/3م( )"اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة"(، 

بمـــا فـــي ذلـــك التصويـــت علـــى األمـــور التاليـــة المتعلقـــة بالصفقـــة: 

أحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة.أ. 
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تفويـــض مجلـــس إدارة الشـــركة أو أي شـــخص يفوضـــه المجلـــس الســـتكمال اإلجـــراءات الازمـــة لتنفيـــذ القـــرارات الموضحـــة  ب. 
أعـــاه. 

معلومات أخرى. 13

يجـــب االطـــاع علـــى الجـــزء )2( )"عوامـــل المخاطـــرة"( مـــن مســـتند العـــرض والـــذي يوضـــح عـــدد مـــن عوامـــل المخاطـــرة التـــي ينبغـــي 
مراعاتهـــا عنـــد اتخـــاذ قـــرار بشـــأن التصويـــت علـــى الصفقـــة، باإلضافـــة إلـــى الجـــزء )1( )"معلومـــات عامـــة"( والـــذي يحتـــوي علـــى معلومـــات 

إضافيـــة بخصـــوص الصفقـــة.

المستندات المتاحة للمعاينة. 14

ــاعة  ــراء مـــن السـ ــركة الصحـ ــر الرئيســـي لشـ ــراء فـــي المقـ ــركة الصحـ ــاهمي شـ ــاه لمسـ ــواردة أدنـ ــتندات الـ ــر نســـخ مـــن المسـ ــيتم توفيـ سـ
التاســـعة صباحـــًا إلـــى الســـاعة الخامســـة مســـاء فـــي أي يـــوم مـــن أيـــام العمـــل فـــي المملكـــة )أي ال يشـــمل ذلـــك العطـــات األســـبوعية 
والرســـمية( وذلـــك اعتبـــارا مـــن تاريـــخ نشـــر هـــذا التعميـــم وحتـــى تاريـــخ انعقـــاد اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة )األول( لشـــركة 

الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة أو اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة )الثانـــي( لشـــركة الصحـــراء الخـــاص بالصفقـــة )بحســـب الحـــال(:

النظام األساسي لكل من شركة الصحراء وشركة سبكيم.	 
 

القوائـــم الماليـــة المراجعـــة لشـــركة الصحـــراء وشـــركة ســـبكيم للســـنوات الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2016م و31 ديســـمبر 	 
2017م و 31 ديســـمبر 2018م.

اتفاقية تنفيذ الصفقة. 	 

خطابات موافقات المستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم.	 

 الخطاب المتضمن "المشورة المستقلة" من شركة مورغان ستانلي السعودية.	 

كمـــا تضمـــن مســـتند العـــرض علـــى عـــدد مـــن المســـتندات المتاحـــة للمعاينـــة لمســـاهمي شـــركة الصحـــراء والمشـــار إليهـــا فـــي القســـم 
)20( مـــن الجـــزء )1( مـــن مســـتند العـــرض. 

اإلعفاءات . 15

تم الحصول على اإلعفاء اآلتي من الهيئة:
 

ــن فـــي مجلســـي إدارة 	  ــم ممثليـ ــن لهـ ــبكيم والذيـ ــركة سـ ــراء وشـ ــركة الصحـ ــون أســـهم فـــي شـ ــن يملكـ ــاهمين الذيـ ــتثناء المسـ اسـ
الشـــركتين أو إحداهمـــا مـــن المادتيـــن )3()س( و)48( مـــن الئحـــة االندمـــاج واالســـتحواذ، بحيـــث يحـــق لهـــم التصويـــت علـــى قـــرارات 
الصفقـــة فـــي الجمعيـــة العامـــة إلحـــدى الشـــركتين مـــع مراعـــاة القيـــود الخاصـــة بعـــدم تصويـــت ممثليهـــم فـــي اجتمـــاع مجلـــس 
اإلدارة او أي مـــن اللجـــان. ولذلـــك، فـــإن المســـاهمين مـــن األطـــراف ذوي العاقـــة وهـــم شـــركة مجموعـــة الزامـــل القابضـــة 
والمؤسســـة العامـــة للتقاعـــد ســـيكون لهـــم الحـــق فـــي التصويـــت فـــي الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة الخاصـــة بالصفقـــة إلحـــدى 
الشـــركتين. وعليـــه، فإنهـــم لـــن يخضعـــوا للقيـــود المشـــار إليهـــا فـــي إعـــان كل مـــن الشـــركتين بخصـــوص إبـــرام اتفاقيـــة تنفيـــذ 

الصفقـــة والمنشـــور علـــى موقـــع تـــداول بتاريـــخ 1440/3/28هـــــ )الموافـــق 2018/12/6م(. 
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الملحق )1(

التعريفات

يكـــون للعبـــارات اآلتيـــة أينمـــا وردت فـــي هـــذا التعميـــم )بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك الـــواردة فـــي "دعـــوة الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة 
الصحـــراء"( المعانـــي المبينـــة أمـــام كل منهـــا، مـــا لـــم يقتـــض الســـياق خـــاف ذلـــك:

يتصرف باإلتفاق

يقصد به، وفقًا لتقدير الهيئة، التعاون الفعلي بموجب اتفاق )سواء أكان 
ملزمًا أم غير ملزم( أو تفاهم )سواًء أكان رسميًا أم غير رسمي( بين أشخاص 

ليسيطروا )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء الملكية غير المباشرة عن 
طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري اليكون لمالك وحداته 

أي حق في قرارات استثماره( على شركة، من خال استحواذ أي منهم )من 
خال ملكية مباشرة أو غير مباشرة( على أسهم تتمتع بحق التصويت في تلك 
الشركة. وبما ال يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيعد األشخاص المذكورين 

أدناه، على سبيل المثال ال الحصر، ممن يتصرفون باالتفاق مع أشخاص 
آخرين في ذات الفئة مالم يثبت خاف ذلك: )1( األشخاص األعضاء في ذات 
المجموعة )2( أقارب الشخص )3( شخص أو أشخاص قدموا مساعدات مالية 
)بخاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد( إلى العارض أو األشخاص 

األعضاء في ذات المجموعة مع ذلك الشخص لغرض شراء أسهم تتمتع 
بحقوق التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل.

يقصد به نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/30( "نظام السوق المالية"
وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م( وأي تعديات تطرأ عليه. 

يقصد بها هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية."الهيئة" أو "هيئة السوق المالية"

يقصد بها المجموعة بعد إتمام الصفقة والتي ستضم كل من مجموعة "المجموعة المشتركة"
الصحراء ومجموعة سبكيم. 

يقصد به نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ "نظام الشركات"
1437/01/28هـ  وأي تعديات تطرأ عليه.

هيئة السوق المالية"الهيئة"

يقصد بها الشروط التي تم االتفاق عليها بموجب اتفاقية تنفيذ الصفقة "شروط الصفقة"
والملخصة في القسم )2( من هذا التعميم والجزء )3( من مستند العرض.   

يقصد بهم المساهمون الموضحة أسمائهم في القسم رقم )8( و )9( من هذا "مساهمو شركة الصحراء من ذوي المصلحة بالصفقة"
التعميم. 

تعميم مساهمي شركة سبكيم 
ويقصد به التعميم الصادر من قبل مجلس إدارة شركة سبكيم لمساهمي 
شركة سبكيم لغرض زيادة رأس مال شركة سبكيم لاستحواذ على جميع 

أسهم مساهمي شركة الصحراء. 

عدد )0,8356( سهم في شركة سبكيم مقابل كل سهم في شركة الصحراء."معامل مبادلة األسهم" 

يقصد به نموذج توكيل حضور الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء "نموذج التوكيل"
والموضح في الملحق رقم )4( من هذا التعميم.

"اتفاقية تنفيذ الصفقة"
يقصد بها االتفاقية المبرمة بين شركتي الصحراء وسبكيم بتاريخ 1440/3/28هـ 
)الموافق 2018/12/6م( والتي تنظم شروط وأحكام الصفقة، والمعدلة بتاريخ 

1440/7/28هـ )الموافق 2019/4/3م(. 

“فترة العرض”
ويقصد بها الفترة التي تبدأ من تاريخ إعان شركة سبكيم – والذي تم تاريخ 

1440/3/28هـ )الموافق 2018/12/6م( - عن نيتها المؤكدة يتقديم عرض لتنفيذ 
الصفقة وحتى تاريخ صدور نتائج قرارات الصفقة.  

"المشورة المستقلة"
يقصد بها المشورة المستقلة المقدمة من قبل شركة مورغان ستانلي 

السعودية لمجلس إدارة شركة الصحراء بموجب أحكام المادة )18( من الئحة 
االندماج واالستحواذ، والموضحة في الملحق رقم )2( من هذا التعميم.

يقصد بها المملكة العربية السعودية."المملكة "
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"قواعد اإلدراج"
يقصد بها قواعد اإلدراج الموافق عليها من قبل مجلس هيئة السوق المالية 

بموجب القرار رقم 3-123-2017بتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( 
وأي تعديات تطرأ عليها.

"تاريخ التوقف النهائي"

يقصد به تمام الساعة 23:59 في التاريخ الذي يكون )أيهما أسبق(:

بعد مضي مائة وخمسين )150( يوم من تاريخ موافقة هيئة السوق . 1
المالية على مستند العرض المقدم من شركة سبكيم، أو

بعد مضي اثني عشر )12( شهرًا من تاريخ التوقيع على اتفاقية تنفيذ . 2
الصفقة، أو

أي وقت أو يوم آخر ُيتفق عليه كتابة من قبل الشركتين.. 3

"الئحة حوكمة الشركات"

يقصد بها الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية 
بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/5/16هـ )الموافق 2017/2/13م( 

والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 1439/8/7هـ 
)الموافق 2018/4/23م( وأي تعديات أخرى تطرأ عليها. 

"الئحة االندماج واالستحواذ"

يقصد بها الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق 
المالية بموجب القرار رقم 1-50-2007 وتاريخ 1428/9/21هـ )الموافق 2007/10/3 

م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 
1439/08/07هـ )الموافق 2018/04/23م( وأي تعديات أخرى تطرأ عليها. 

يقصد بها وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية."وزارة التجارة واالستثمار"

"شركة مورغان ستانلي السعودية"
يقصد بها شركة مورغان ستانلي السعودية، وهي شركة مرخص لها في 
المملكة من قبل هيئة السوق المالية، والتي تم تعيينها كمستشار مالي 

حصري لمجلس إدارة شركة الصحراء فيما يتعلق بالصفقة.  

"مذكرة التفاهم" أو "مذكرة التفاهم الخاصة بالصفقة"
يقصد بها مذكرة التفاهم الغير ملزمة والمبرمة بين كل من شركتي الصحراء 

وسبكيم بتاريخ 1440/01/23هـ )الموافق 2018/10/3م( فيما يتعلق بدمج 
أعمالهما. 

"شرط سلبي"
يقصد به كل شرط وارد في الفقرات من )8( إلى )15( في الجدول رقم )4( 

الملحق باتفاقية تنفيذ الصفقة، والملخصة في القسم )2( من هذا التعميم، 
والجزء )3( )"شروط الصفقة"( من مستند العرض. 

"األسهم الجديدة لشركة سبكيم" أو "أسهم العوض"
يقصد بها األسهم العادية التي ستصدرها شركة سبكيم لمساهمي شركة 

الصحراء وفقًا ألحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة، حيث ستكون القيمة االسمية 
لكل سهم عوض عشر )10( رياالت سعودية.  

يقصد بهم أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء الذين تظهر أسمائهم في "أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء من غير األعضاء ذوي المصلحة" 
خطاب مجلس إدارة شركة الصحراء المرفق في هذا التعميم. 

يقصد بهم أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء الذين لديهم تعارض في "األعضاء ذوي المصلحة"
المصالح بشأن الصفقة والمشار إليهم في القسم )9( من هذا التعميم.

"مستند العرض" أو " مستند العرض المقدم من شركة سبكيم "
يقصد به مستند العرض المعد والمقدم من قبل شركة سبكيم بموجب أحكام 

المادة )38( من الئحة االندماج واالستحواذ والذي تم تقديمه لمساهمي 
شركة الصحراء – وغيرهم – بشأن الصفقة. 

يقصد به آخر يوم تداول في السوق المالية السعودية )تداول( قبل انعقاد "آخر يوم تداول" 
الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء الخاص بالصفقة.  

يقصد به التعريف الموضح له في اتفاقية تنفيذ الصفقة. "حدث سلبي جوهري" 

"نسبة  األصوات المطلوبة للموافقة على الصفقة"
يقصد بها أصوات مساهمي شركة الصحراء أو مساهمي شركة سبكيم )حسبما 

يقتضي السياق( الذين يمثلون على األقل ما نسبته 75% من األسهم الممثلة 
في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة.
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"طرف ذو عالقة" أو "أطراف ذوي عالقة"

يقصد به شخص )سواء أكان يتصرف باالتفاق مع شركة سبكيم أو شركة 
الصحراء أو أي من شركاتهم التابعة، أو ال يتصرف باالتفاق معهم( يملك أو 
يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسهم شركة سبكيم أو شركة الصحراء 
سواًء عن طريق صفقة بيع أو شراء خاصة أو عرض أو أي شخص )زيادة على 

مصالحه االعتيادية كمساهم( لديه مصلحة أو مصلحة محتملة – سواء كانت 
شخصية أم مالية أم تجارية – فيما سينتج عن الصفقة أو طرف ذو عاقة مع 
كل من شركة سبكيم أو شركة الصحراء. ويشمل التعريف – على سبيل المثال 

ال الحصر – اآلتي: 

شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية )بخاف ما يقوم به بنك في . 1
سياق عمله المعتاد( إلى شركة سبكيم أو شركة الصحراء.

عضو مجلس إدارة في شركة سبكيم وشركة الصحراء )أو أي من . 2
تابعيهما(.

شخص يملك 20% أو أكثر في شركة سبكيم وشركة الصحراء )سواء . 3
بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه باالتفاق(.

مساهم يملك 5% أو أكثر في شركة سبكيم ويكون في الوقت نفسه . 4
عضوًا في مجلس إدارة شركة الصحراء.

مساهم يملك 5% أو أكثر في شركة الصحراء ويكون في الوقت نفسه . 5
عضوًا في مجلس إدارة شركة سبكيم أو العكس.

يقصد به الزوج والزوجة واألوالد والوالدين. "قريب" أو "أقرباء"

"العرض" أو "عرض شركة سبكيم"  

يقصد به العرض المقدم من قبل شركة سبكيم لاستحواذ على جميع 
األسهم المصدرة لشركة الصحراء وفق الشروط واألحكام التي تضمنها مستند 

العرض، وأي تعديات الحقة على العرض بما في ذلك تجديده أو تمديده 
)حسبما يقتضي السياق(. 

يقصد بها خدمة التصويت عن بعد والتي توفرها تداول ضمن خدمة "خدمة التصويت عن بعد"
"تداوالتي". 

"قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة"

يقصد بها قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن 
مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017بتاريخ 1439/04/09هـ 

)الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 
3-45-2018 وتاريخ 1439/08/07هـ )الموافق 2018/04/23م( وأي تعديات أخرى 

تطرأ عليها.

"قرارات الصفقة"

فيما يخص شركة الصحراء فإنه يقصد بها القرارات التي سيتم التصويت عليها 
في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء الخاص بالصفقة، 

والموضحة في الملحق )3( من هذا التعميم. وفيما يخص شركة سبكيم فإنه 
يقصد بها القرارات التي سيتم التصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة غير 

العادية لشركة سبكيم الخاص بالصفقة والموضحة في مستند العرض. 

"التعميم" 

يقصد به هذا المستند، وهو تعميم مجلس إدارة شركة الصحراء موجه 
لمساهمي شركة الصحراء يحتوي على معلومات تتعلق بالصفقة - ومنها رأي 

مجلس إدارة شركة الصحراء حول الصفقة وخطط شركة سبكيم بشأن شركة 
الصحراء وموظفيها، باإلضافة الى معلومات أخرى تتعلق بحصص الملكية 

والتعامات والعقود الجوهرية - وذلك وفقًا ألحكام المادة )39( من الئحة 
االندماج واالستحواذ.

"اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء الخاص بالصفقة"
يقصد به اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء الخاص بالصفقة، 

والذي سيعقد للتصويت والموافقة على قرارات الصفقة. ويشمل التعريف أي 
اجتماع ثاني يعقد في حال عدم انعقاد االجتماع األول

"اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم الخاص بالصفقة"

يقصد به اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم الخاص بالصفقة، 
والذي سيعقد للتصويت والموافقة على عدد من المسائل بما في ذلك 

الصفقة. ويشمل التعريف أي اجتماع ثاني يعقد في حال عدم انعقاد االجتماع 
األول. 
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"شركة الصحراء" أو "الشركة" أو "المعروض عليها"

يقصد بها شركة الصحراء للبتروكيماويات، وهي شركة مساهمة تأسست 
بموجب  أنظمة المملكة العربية السعودية وسجلها التجاري رقم 1010199710 

وعنوان مكتبها الرئيسي: ص.ب. 251، مدينة الرياض، 11411، المملكة العربية 
السعودية.

يقصد بها شركة الصحراء وشركاتها التابعة والزميلة. "مجموعة الصحراء" 

يقصد بهم المساهمون الذي يملكون أسهم في شركة الصحراء."مساهمو شركة الصحراء" 

يقصد بها أسهم شركة الصحراء العادية، حيث تبلغ القيمة االسمية لكل سهم "األسهم المصدرة لشركة الصحراء" أو "أسهم في شركة الصحراء" 
عشر )10( رياالت سعودية.

"شركة سبكيم" أو "العارض"

يقصد بها الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات، وهي شركة مساهمة 
تأسست بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية وسجلها التجاري رقم 

1010156910 وعنوان مكتبها الرئيسي: ص.ب. 355776، الرياض، 11383، المملكة 
العربية السعودية

يقصد بها الزيادة المقترحة في رأسمال شركة سبكيم من 3,666,666,660 ريال "زيادة رأس مال شركة سبكيم"
سعودي إلى 7,333,333,320 ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم العوض. 

يقصد بها شركة سبكيم وشركاتها التابعة والزميلة."مجموعة سبكيم" 

يقصد بهم المساهمون الذي يملكون أسهم في شركة سبكيم. "مساهمو شركة سبكيم"

يقصد بها أسهم شركة سبكيم العادية، حيث تبلغ القيمة االسمية لكل سهم "األسهم المصدرة لشركة سبكيم" أو "أسهم في شركة سبكيم"
عشر )10( رياالت سعودية.

"تابع" 
يقصد به الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص 
اآلخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي 

مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر. 

يقصد بها أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة"شركة تابعة" 

إتمام الصفقة 

يقصد به عندما يتم إدراج أسهم العوض في تداول وفقًا لقواعد اإلدراج )شرط 
أن تكون قد انتقلت ملكية جميع أسهم شركة الصحراء إلى شركة سبكيم أو 

إلى واحدة أو أكثر من الشركات المملوكة بالكامل من شركة سبكيم والتي يتم 
تحديدها كتابًة من قبل شركة سبكيم( في أو قبل تاريخ إدراج أسهم العوض.

يقصد به التاريخ الذي يتم فيه إتمام الصفقةتاريخ إتمام الصفقة 

يقصد بهم أي شخص يملك )5%( أو أكثر من أسهم شركة سبكيم او شركة "مساهمين كبار "
الصحراء. 

"تداول"
يقصد بها شركة السوق المالية السعودية التي تأسست في المملكة العربية 
السعودية وفقًا لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/30( 

بتاريخ 1424/6/2هـ )الموافق 2003/7/31م(. 

"الصفقة"

يقصد بها االتحاد التجاري ألعمال شركتي سبكيم والصحراء والذي سيتم 
تنفيذه من خال عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل شركة سبكيم لمساهمي 
شركة الصحراء لاستحواذ على جميع األسهم المصدرة لشركة الصحراء مقابل 

إصدار أسهم عوض لمساهمي شركة الصحراء في شركة سبكيم وذلك 
بموجب أحكام المادة )26( من الئحة االندماج واالستحواذ ووفقًا للوائح 
والقواعد الصادرة عن هيئة السوق المالية )بما في ذلك الئحة االندماج 

واالستحواذ، وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وقواعد 
اإلدراج(، ونظام الشركات، وأي إعانات أو تأكيدات ذات عاقة تصدر من 

الهيئة أو وزارة التجارة واالستثمار.  
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الملحق )2(

6 ديسمبر 2018 

المحترمين السادة مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات   

6894 – المدينة الصناعية
الوحدة رقم 1

الجبيل 4801 - 35725
المملكة العربية السعودية 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

إنَّ شـــركة الصحـــراء للبتروكيماويـــات )"الصحـــراء" أو "الشـــركة"( والشـــركة الســـعودية العالميـــة للبتروكيماويـــات )"ســـبكيم" أو "الشـــركة 
المســـتحِوذة"( قـــد أبرمتـــا اتفاقيـــة تنفيـــذ )Implementation Agreement( بتاريـــخ 6 ديســـمبر 2018 )"االتفاقيـــة"( والتـــي تنـــص، مـــن 
بيـــن جملـــة أمـــور أخـــرى، علـــى أن تقـــوم ســـبكيم بتقديـــم عـــرض )"العـــرض"( لشـــراء جميـــع األســـهم العاديـــة المصـــدرة والقائمـــة وعددهـــا 
ــا الشـــركة المســـتحِوذة ("الصفقـــة"(.  438,795,000  ســـهم فـــي الشـــركة )"أســـهم الشـــركة"( مقابـــل 366,666,666 ســـهم عـــادي تصدرهـ
ويمثـــل ذلـــك 0,8356 ســـهم ســـبكيم لـــكل ســـهم مـــن أســـهم الشـــركة )"معامـــل مبادلـــة األســـهم"(. وبعـــد إتمـــام تنفيـــذ العـــرض، فـــإن 
المســـاهمين فـــي شـــركة الصحـــراء )والمســـجلين فـــي ســـجل مســـاهمي شـــركة الصحـــراء فـــي نهايـــة يـــوم التـــداول األول التالـــي النعقـــاد 
الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة للشـــركة للموافقـــة علـــى الصفقـــة( ســـيمتلكون مجتمعيـــن 50.0% مـــن رأس مـــال شـــركة ســـبكيم بعـــد 
ـــة الســـوق الماليـــة الســـعودية )"الهيئـــة"( )بمـــا فـــي ذلـــك الئحـــة  ـــادة. وســـيتم تنفيـــذ إتمـــام الصفقـــة وفقـــًا للقواعـــد وتعليمـــات هيئ الزي
االندمـــاج واالســـتحواذ الصـــادرة عـــن مجلـــس إدارة الهيئـــة( ونظـــام الشـــركات الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي م/36 بتاريـــخ 1437/1/28هــــ ومـــع 

ـــة. ـــة فـــي بعـــض الظـــروف المنصـــوص عليهـــا فـــي االتفاقي مراعـــاة تعديـــات محتمل

لقـــد طلبتـــم رأينـــا، بصفتنـــا مستشـــارين مالييـــن مســـتقلين، فيمـــا إذا كانـــت معامـــل مبادلـــة األســـهم عـــادل مـــن الناحيـــة الماليـــة لمالكـــي 
أســـهم الشـــركة. 

وألغراض الرأي الذي تضمنه هذا الخطاب، فإننا قم قمنا بما يلي: 

لقـــد راجعنـــا قوائـــم ماليـــة محـــددة متاحـــة بشـــكٍل عـــام وغيرهـــا مـــن المعلومـــات التجاريـــة والماليـــة عـــن الشـــركة والشـــركة أ. 
العامـــة"(؛  )"المعلومـــات  التوالـــي  علـــى  المســـتحِوذة، 

لقـــد راجعنـــا تقاريـــر ماليـــة وإداريـــة داخليـــة محـــددة وغيرهـــا مـــن البيانـــات الماليـــة والتشـــغيلية لـــكل مـــن الشـــركة والشـــركة ب. 
التوالـــي؛ علـــى  المســـتحوذة، 

لقد راجعنا توقعات مالية محددة معدة من قبل إدارة كل من الشركة والشركة المستحوذة، على التوالي؛ج. 

لقد راجعنا معلومات تتعلق بمنافع استراتيجية ومالية وتشغيلية محددة، على التوالي؛د. 

ـــار التنفيذييـــن فـــي الشـــركة العمليـــات الســـابقة والحاليـــة والوضـــع المالـــي وتوقعـــات الشـــركة، بمـــا فـــي ذلـــك ه.  لقـــد ناقشـــنا مـــع كب
تلـــك المعلومـــات التـــي تتعلـــق بمنافـــع اســـتراتيجية وماليـــة وتشـــغيلية محـــددة والمتوقـــع تحقيقهـــا مـــن الصفقـــة؛

لقـــد ناقشـــنا مـــع كبـــار التنفيذييـــن فـــي الشـــركة المســـتحوذة العمليـــات الســـابقة والحاليـــة والوضـــع المالـــي وتوقعـــات الشـــركة و. 
المســـتحوذة، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك المعلومـــات التـــي تتعلـــق بمنافـــع اســـتراتيجية وماليـــة وتشـــغيلية محـــددة والمتوقـــع تحقيقهـــا 

مـــن الصفقـــة؛

لقـــد راجعنـــا األثـــر االفتراضـــي للصفقـــة علـــى أربـــاح الســـهم والتدفـــق النقـــدي والرســـاميل المجمعـــة والنســـب الماليـــة المتعلقـــة ز. 
بالشـــركة المســـتحوذة؛

لقد راجعنا تقارير األسعار ونشاط التداول ألسهم الشركة وأسهم الشركة المستحوذة؛ح. 

مورغان ستانلي السعودية

مورغان ستانلي السعودية س.ت. 1010224144 تخضع لرقابة هيئة السوق المالية
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لقـــد قارنـــا األداء المالـــي للشـــركة والشـــركة المســـتحوذة وكذلـــك األســـعار ونشـــاط التـــداول ألســـهم الشـــركة وأســـهم الشـــركة ط. 
المســـتحوذة، علـــى التوالـــي، باألســـعار والنشـــاط الخـــاص بأســـهم شـــركات متداولـــة محـــددة التـــي اعتبرناهـــا ذات صلـــة، علـــى 

ــا؛ ــة بهـ ــة الخاصـ ــي، وكذلـــك األوراق الماليـ التوالـ

لقـــد شـــاركنا فـــي بعـــض المناقشـــات والمفاوضـــات التـــي أجريـــت بيـــن ممثليـــن مـــن الشـــركة والشـــركة المســـتحوذة ومستشـــاريهم ي. 
المالييـــن والقانونييـــن؛

لقـــد راجعنـــا التقاريـــر التـــي أعدتهـــا شـــركة الصحـــراء مـــن خـــال مستشـــاري العنايـــة الواجبـــة لديهـــا بمـــا يشـــمل تقريـــر عـــن الســـوق، ك. 
وتقريـــر عـــن التكامـــل والتجانـــس ومنطقيـــة الصفقـــة، وتقريـــر فنـــي، وتقريـــر مالـــي وضريبـــي، وتقريـــر قانونـــي؛

لقد راجعنا، ألغراض االطاع والعلم فقط، االتفاقية وبعض الوثائق ذات الصلة؛ و                                  ل. 

لقد راجعنا معلومات أخرى وأخذنا في االعتبار عوامل أخرى حسبما وجدناه مائًما.م. 

كما راعينا واعتمدنا في تكوين الرأي الذي تضمنه هذا الخطاب على ما يلي )دون التحقق من صحة كل حالة بصورة مستقلة(:

دقـــة واكتمـــال المعلومـــات العامـــة المتاحـــة أو التـــي تـــم تزويدنـــا بهـــا أو إتاحتهـــا لنـــا علـــى أي نحـــو آخـــر مـــن قبـــل الشـــركة والشـــركة أ. 
ـــا لهـــذا الـــرأي؛ المســـتحوذة والتـــي شـــكلت أساًســـا جوهرًي

ــتراتيجية وماليـــة وتشـــغيلية محـــددة متوقعـــة مـــن الصفقـــة ب.  ــا يشـــمل المعلومـــات المتعلقـــة بمنافـــع اسـ التوقعـــات الماليـــة، بمـ
والتـــي افترضنـــا أنـــه تـــم إعدادهـــا علـــى نحـــو معقـــول اســـتناًدا إلـــى أســـس تعكـــس أفضـــل التقديـــرات واألحـــكام المتاحـــة فـــي الوقـــت 

الحالـــي لـــإلدارة فـــي كٍل مـــن الشـــركة والشـــركة المســـتحوذة بشـــأن األداء المالـــي المســـتقبلي للشـــركة والشـــركة المســـتحوذة؛

أن الصفقـــة ســـيتم إنفاذهـــا وفًقـــا للشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي االتفاقيـــة دون أي تنـــازل أو تعديـــل أو تأخيـــر ألي بنـــد أو شـــرط. ج. 
لقـــد افترضـــت شـــركة مورغـــان ســـتانلي الســـعودية أنـــه فيمـــا يتصـــل بالحصـــول علـــى جميـــع التصريحـــات والموافقـــات الحكوميـــة 
والتنظيميـــة وغيرهـــا المطلوبـــة للّصفقـــة المقترحـــة، فإنـــه لـــن يتـــم فـــرض أي تأخيـــرات أو قيـــود أو شـــروط أو تقييـــدات مـــن شـــأنها 

ـــر ســـلًبا علـــى المنافـــع المرجـــو تحقيقهـــا مـــن خـــال الصفقـــة المقترحـــة؛ و أن تؤث
 

أن الشـــركة قـــد حصلـــت علـــى المشـــورة القانونيـــة أو الضريبيـــة أو التنظيميـــة أو االكتواريـــة الخاصـــة بهـــا. نحـــن مستشـــارون ماليـــون د. 
فقـــط وقـــد اعتمدنـــا، دون تحقـــق مســـتقل، علـــى دراســـة الشـــركة ومستشـــاريها القانونييـــن أو الضريبييـــن أو التنظيمييـــن أو 
ـــا  ـــا، فإنن ـــل الخـــاص بن ـــة. إضافـــة إلـــى ذلـــك، وألغـــراض التحلي ـــة أو االكتواري ـــة أو التنظيمي ـــة أو الضريبي األكتوارييـــن للمســـائل القانوني

لـــم ُنجـــِر أي تقديـــر أو تثميـــن مســـتقل لألصـــول أو الخصـــوم كمـــا لـــم يتـــم تزويدنـــا بمثـــل هـــذه التقديـــرات. 

نحـــن ال نقـــدم أي رأي فيمـــا يتعلـــق بمـــدى عدالـــة المبلـــغ أو طبيعـــة التعويـــض الـــذي يحصـــل عليـــه أي مـــن مســـؤولي الشـــركة أو مديريهـــا 
أو موظفيهـــا أو أي فئـــة مـــن هـــؤالء األشـــخاص فـــي ضـــوء العـــوض الـــذي ســـيتم دفعـــه إلـــى حاملـــي أســـهم الشـــركة فـــي الصفقـــة.

كمـــا يســـتند رأينـــا بالضـــرورة علـــى الظـــروف الماليـــة واالقتصاديـــة والســـوقية والظـــروف األخـــرى الســـائدة فـــي تاريخـــه وعلـــى المعلومـــات 
ـــرأي واالفتراضـــات المســـتخدمة فـــي إعدادهـــا  ـــر األحـــداث التـــي تقـــع بعـــد تاريخـــه علـــى هـــذا ال ـــا فـــي ذلـــك الوقـــت. وقـــد تؤث المتاحـــة لن

وال نتحمـــل نحـــن أي مســـؤولية أو التـــزام بتحديـــث أو مراجعـــة أو إعـــادة تأكيـــد هـــذا الـــرأي.

فـــي تكويـــن رأينـــا، لـــم يكـــن مصرًحـــا لنـــا باســـتقطاب، ولـــم نســـتقطب، اهتمـــام أي طـــرف بشـــأن االســـتحواذ علـــى أو االندمـــاج مـــع 
األعمـــال أو بشـــأن أي صفقـــة غيـــر عاديـــة أخـــرى تتعلـــق بالشـــركة كمـــا لـــم نتفـــاوض مـــع أي أطـــراف، باســـتثناء الشـــركة المســـتحوذة، 
والتـــي عبـــرت لمورغـــان ســـتانلي عـــن اهتمامهـــا بعمليـــة اســـتحواذ محتملـــة علـــى الشـــركة أو بعًضـــا مـــن وحـــدات األعمـــال المكونـــة لهـــا.

ـــا مقابـــل خدماتنـــا وجـــزء كبيـــر  لقـــد عملنـــا كمستشـــارين مالييـــن مســـتقلين لمجلـــس إدارة الشـــركة فيمـــا يتصـــل بالصفقـــة وســـنتلقى أتعاًب
ـــة مـــن  مـــن هـــذه األتعـــاب مشـــروط بإتمـــام الصفقـــة. إضافـــة إلـــى ذلـــك، فقـــد تحصـــل مورغـــان ســـتانلي الســـعودية علـــى أتعـــاب تقديري
الشـــركة لـــدى إتمـــام الصفقـــة. قـــد تســـعى أيًضـــا مورغـــان ســـتانلي الســـعودية إلـــى تقديـــم خدمـــات المشـــورة الماليـــة والتمويـــل إلـــى 
الشـــركة المســـتحوذة والشـــركة فـــي المســـتقبل وتتوقـــع الحصـــول علـــى أتعـــاب نظيـــر هـــذه الخدمـــات. ويرجـــى ماحظـــة أن مورغـــان 
ســـتانلي الســـعودية هـــي شـــركة تابعـــة لشـــركة مورغـــان ســـتانلي، التـــي هـــي شـــركة خدمـــات ماليـــة عالميـــة تعمـــل فـــي مجـــاالت األوراق 
الماليـــة وإدارة االســـتثمارات وأعمـــال إدارة الثـــروة لألفـــراد. وتشـــارك أعمـــال األوراق الماليـــة الخاصـــة بنـــا فـــي ضمـــان األوراق الماليـــة 
وأنشـــطة التـــداول والوســـاطة والصـــرف األجنبـــي وتـــداول الســـلع والمشـــتقات والوســـاطة الرئيســـية وكذلـــك تقديـــم خدمـــات المشـــورة 
ــركات  ــعودية والشـ ــتانلي السـ ــان سـ ــركة مورغـ ــوز لشـ ــة. يجـ ــل والماليـ ــة والتمويـ ــات المصرفيـ ــتثمارات والمعامـ ــإدارة االسـ ــة بـ المتعلقـ
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التابعـــة لهـــا وأعضـــاء مجلـــس إدارتهـــا ومســـؤوليها فـــي أي وقـــت االســـتثمار علـــى أســـاس مـــوِكل، أو إدارة صناديـــق اســـتثمارية، أو 
االحتفـــاظ بالمراكـــز الطويلـــة أو القصيـــرة، أو تمويـــل المراكـــز كمـــا يجـــوز لهـــا تـــداول المعامـــات أو هيكلتهـــا بـــأي شـــكل آخـــر لحســـابها 
الخـــاص أو حســـاب العمـــاء فـــي أوراق الديـــن أو حقـــوق الملكيـــة أو القـــروض فـــي الشـــركة المســـتحوذة أو الشـــركة أو أي شـــركة أخـــرى 

أو أي عملـــة أو ســـلعة قـــد تكـــون ضمـــن هـــذه الصفقـــة أو أي أداة مشـــتقة ذات صلـــة.

هـــذا الـــرأي تـــم اعتمـــاده مـــن جانـــب لجنـــة مؤلفـــة مـــن متخصصيـــن فـــي مجـــاالت المصرفيـــة االســـتثمارية لـــدى مورغـــان ســـتانلي 
ومتخصصيـــن آخريـــن بمـــا يتفـــق مـــع الممارســـة المتعـــارف عليهـــا لدينـــا. وهـــذا الـــرأي ألغـــراض إعـــام مجلـــس إدارة الشـــركة فيمـــا يتصـــل 
ـــه يجـــوز  ـــا باســـتثناء أن ـــة من بالصفقـــة وألغـــراض تقييمهـــا فقـــط وال يجـــوز اســـتخدامه ألي غـــرض آخـــر دون الحصـــول علـــى موافقـــة خطي
تضميـــن نســـخة كاملـــة مـــن هـــذا الـــرأي فـــي أي ملفـــات يتعيـــن علـــى الشـــركة تقديمهـــا لهيئـــة الســـوق الماليـــة فيمـــا يتصـــل بالصفقـــة 
ـــا بموجـــب القانـــون. إضافـــة إلـــى ذلـــك، فقـــد منحنـــا موافقتنـــا، ولـــم نســـحب هـــذه الموافقـــة، علـــى  إذا كان مثـــل هـــذا التضميـــن مطلوًب
ــا للمراجعـــة  ــا يتصـــل بالصفقـــة شـــرط خضوعهـ ــا مـــن جانـــب الشـــركة فيمـ ــرر إصدارهـ ــرة المســـاهمين المقـ تضميـــن هـــذا الـــرأي فـــي نشـ
ـــا علـــى شـــروطها، لكـــن ال يجـــوز اإلفصـــاح عنهـــا بطريقـــة أخـــرى للجمهـــور دون الحصـــول علـــى موافقـــة  ـــا وموافقتن المســـبقة مـــن جانبن
خطيـــة مســـبقة منـــا. هـــذا الـــرأي غيـــر موجـــه إلـــى وال يجـــوز االعتمـــاد عليـــه مـــن قبـــل أي طـــرف ثالـــث، بمـــا يشـــمل، علـــى ســـبيل المثـــال ال 
الحصـــر، موظفـــي الشـــركة ودائنيهـــا والمســـاهمين فيهـــا. عـــاوة علـــى ذلـــك، فـــإن هـــذا الـــرأي ال يتطـــرق بـــأي شـــكٍل مـــن األشـــكال إلـــى 
األســـعار التـــي ســـيتم تـــداول أســـهم الشـــركة المســـتحوذة علـــى أساســـها بعـــد إتمـــام الصفقـــة كمـــا ال تقـــدم مورغـــان ســـتانلي الســـعودية 
أي رأي أو توصيـــة بشـــأن كيفيـــة تصويـــت المســـاهمين فـــي الشـــركة المســـتحوذة والشـــركة فـــي اجتماعـــات المســـاهمين المقـــرر عقدهـــا 

فيمـــا يتصـــل بالصفقـــة. 

مـــن المفهـــوم أن وجهـــات النظـــر المعبـــر عنهـــا فـــي هـــذا الخطـــاب تقـــع ضمـــن نطـــاق، ومقدمـــة اســـتناًدا إلـــى، خطـــاب التكليـــف المحـــرر 
فـــي 24 مايـــو 2018 وخطـــاب التعويـــض ضـــد المســـؤولية المصاحـــب لـــه المحـــرر فـــي 25 مايـــو 2018 بيـــن مورغـــان ســـتانلي الســـعودية 

والشـــركة.
  

لقـــد أخذنـــا فـــي االعتبـــار عنـــد تحديـــد معنـــى كلمـــة "عـــادل" ألغـــراض هـــذا الـــرأي الحقائـــق واألحـــداث والظـــروف المشـــار إليهـــا فـــي هـــذا 
الـــرأي إلـــى جانـــب افتراضاتنـــا ومؤهاتنـــا. وألغـــراض هـــذا الـــرأي، لـــم نـــراع ظـــروف األفـــراد المســـاهمين.

واســـتناًدا إلـــى ومـــع مراعـــاة مـــا ســـبق، فإننـــا نـــرى فـــي تاريخـــه أن معامـــل مبادلـــة األســـهم فـــي هـــذه الصفقـــة عـــادل مـــن الناحيـــة الماليـــة 
لحاملـــي أســـهم الشـــركة.

ــا صـــدر باللغـــة االنجليزيـــة. وفـــي حـــال ترجمـــة هـــذا الـــرأي، تقـــدم  صـــدر هـــذا الـــرأي باللغـــة االنجليزيـــة وال يجـــوز االعتمـــاد عليـــه إال كمـ
الترجمـــة لغـــرض تســـهيل الرجـــوع إلـــى الـــرأي المذكـــور، وال يترتـــب عـــن الترجمـــة أي أثـــر قانونـــي، وال يقـــر المستشـــارون )وال يقبلـــون أي 

مســـؤولية( فيمـــا يتعلـــق بدقـــة أي اكتمـــال أي مـــن تلـــك الترجمـــات.
 

وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،

مورغان ستانلي السعودية

بواسطة:

بواسطة:   
       

------------------------------------
معتز علي العنقري

المدير التنفيذي
رئيس المصرفية اإلستثمارية بمورغان ستانلي السعودية

مورغان ستانلي السعودية س.ت. 1010224144 تخضع لرقابة هيئة السوق المالية
ص.ب الرياض 66622 الرياض 11586 المملكة العربية السعودية هاتف 96612187000 +  فاكس: 96612187002 +
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الملحق )3(

نموذج دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء الخاص بالصفقة 

جمعية عامة غير العاديةنوع اجتماع الجمعية العامة

االجتماع األولعدد مرات الدعوة الجتماع الجمعية العامة

تدعو شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول(عنوان اإلعالن

الكـــرام لحضـــور اجتمـــاع مقدمة )"الشـــركة"( دعـــوة مســـاهميها  للبتروكيماويـــات  يســـر مجلـــس إدارة شـــركة الصحـــراء 
العاديـــة )االجتمـــاع األول( العامـــة غيـــر  الجمعيـــة 

فندق الرتز كارلتون - بمدينة الرياضمكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة 

https://goo.gl/maps/igehiyZqdS72رابط بمقر االجتماع 

يوم الخميس  2019/05/16م تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

السـاعة التاسعة والنصف مساًء  وقت انعقاد الجمعية العامة 

حق الحضور 

يحـــق لـــكل مســـاهم مـــن المســـاهمين المقيديـــن فـــي ســـجل مســـاهمي الشـــركة لـــدى مركـــز اإليـــداع بنهايـــة جلســـة 
التـــداول التـــي تســـبق اجتمـــاع الجمعيـــة حضـــور اجتمـــاع الجمعيـــة وبحســـب األنظمـــة واللوائـــح. علمـــًا بـــأن أحقيـــة 
تســـجيل الحضـــور الجتمـــاع الجمعيـــة تنتهـــي وقـــت انعقـــاد الجمعيـــة و أحقيـــة التصويـــت علـــى بنـــود الجمعيـــة 

للحاضريـــن تنتهـــي عنـــد انتهـــاء لجنـــة الفـــرز مـــن فـــرز األصـــوات.

النصاب الالزم النعقاد الجمعية 

يكـــون اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة صحيحـــًا إذا حضـــرة مســـاهمون يمثلـــون نصـــف رأس المـــال علـــى 
األقـــل. وإذا لـــم يتوفـــر النصـــاب الـــازم لعقـــد هـــذا االجتمـــاع، ســـيتم عقـــد االجتمـــاع الثانـــي بعـــد ســـاعة مـــن انتهـــاء 
ــًا إذا حضـــر مســـاهمون يمثلـــون ربـــع  المـــدة المحـــددة النعقـــاد االجتمـــاع األول، ويكـــون االجتمـــاع الثانـــي صحيحـ

رأس المـــال علـــى األقـــل.

جدول أعمال الجمعية 

التصويـــت علـــى عـــرض مبادلـــة األســـهم المقـــدم مـــن قبـــل الشـــركة الســـعودية العالميـــة للبتروكيماويـــات . 1
)" شـــركة ســـبكيم"( والـــذي ســـتقوم بموجبـــه شـــركة ســـبكيم باالســـتحواذ علـــى جميـــع أســـهم مســـاهمي 
الشـــركة  أســـهم  مـــن  ســـهم  لـــكل  ســـبكيم  شـــركة  فـــي  جديـــد  ســـهم   0,8356 إصـــدار  مقابـــل  الشـــركة 
ــادرة عـــن هيئـــة  ــاج واالســـتحواذ الصـ ــادة )26( مـــن الئحـــة االندمـ )"الصفقـــة "( وذلـــك بموجـــب أحـــكام المـ
الســـوق الماليـــة وأحـــكام وشـــروط اتفاقيـــة تنفيـــذ الصفقـــة المبرمـــة بيـــن الشـــركة وشـــركة ســـبكيم بتاريـــخ 
ــة  ــة بتاريـــخ 1440/7/28هــــ )الموافـــق 2019/4/3م( )"اتفاقيـ 1440/3/28هــــ )الموافـــق 2018/12/6م( والمعدلـ

ــة: ــة بالصفقـ ــة المتعلقـ ــور التاليـ ــة علـــى األمـ ــا فـــي ذلـــك الموافقـ ــة"(، بمـ ــذ الصفقـ تنفيـ
  

أحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة.أ. 

تفويـــض مجلـــس إدارة الشـــركة أو أي شـــخص يفوضـــه المجلـــس الســـتكمال اإلجـــراءات الازمـــة لتنفيـــذ هـــذا ب. 
البنـــد.  

مرفق نموذج التوكيل 

التصويت االلكتروني 

ســـيكون بإمـــكان المســـاهمين المســـجلين فـــي خدمـــات تداوالتـــي التصويـــت عـــن بعـــد علـــى بنـــود الجمعيـــة ابتـــداًء 
مـــن الســـاعة العاشـــرة صبـــاح اليـــوم األحـــد تاريـــخ 2019/5/12م وحتـــى الســـاعة الرابعـــة عصـــرًا مـــن يـــوم انعقـــاد 
ــًا  الجمعيـــة الخميـــس بتاريـــخ 2019/5/16م، وســـيكون التســـجيل والتصويـــت فـــي خدمـــات تداوالتـــي متاحـــًا ومجانـ

www.tadawulaty.com.sa :لجميـــع المســـاهمين باســـتخدام الرابـــط التالـــي
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معلومات اضافية

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن البنـــد الـــوارد أعـــاه يعـــد مـــن شـــروط الصفقـــة، ولمزيـــد مـــن التفاصيـــل عـــن الصفقـــة 
وأحكامهـــا وشـــروطها وجميـــع المســـائل المتصلـــة بهـــا بمـــا فـــي ذلـــك المخاطـــر ذات الصلـــة، وإجـــراءات إتمـــام 
الصفقـــة ومراحلهـــا، وتاريـــخ أحقيـــة حصـــول مســـاهمي الشـــركة علـــى األســـهم الجديـــدة فـــي شـــركة ســـبكيم، 
ـــى مســـتند العـــرض الصـــادر عـــن عـــن شـــركة ســـبكيم والموجـــه لمســـاهمي الشـــركة  ـــى المســـاهمين الرجـــوع إل فعل
بشـــأن الصفقـــة )"مســـتند العـــرض"(، وتعميـــم مجلـــس إدارة الشـــركة لمســـاهميها )"تعميـــم مســـاهمي شـــركة 
الصحـــراء"(، واللـــذان ســـيتم اإلعـــان عـــن نشـــرهما فـــي وقـــت الحـــق. ويؤكـــد مجلـــس إدارة الشـــركة علـــى أهميـــة 
قـــراءة المســـاهمين لمســـتند العـــرض وتعميـــم مســـاهمي شـــركة الصحـــراء بشـــكل مفصـــل قبـــل التصويـــت علـــى 

البنـــد الـــوارد أعـــاه. 

وبنـــاًء علـــى الفقـــرة )ن( مـــن المـــادة )3( فـــي الئحـــة االندمـــاج واالســـتحواذ الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة، ال 
يحـــق للمســـاهمين الذيـــن يملكـــون أســـهمًا فـــي كل مـــن الشـــركة وشـــركة ســـبكيم التصويـــت علـــى البنـــود المتعلقـــة 
بالصفقـــة )والـــواردة فـــي جـــدول أعمـــال هـــذه الدعـــوة( إال فـــي إحـــدى الشـــركتين، وفـــي حـــال قـــام أي مـــن 
المســـاهمين بالتصويـــت علـــى أي مـــن تلـــك البنـــود فـــي كل مـــن الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة للشـــركة والجمعيـــة 

العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة ســـبكيم فســـيتم احتســـاب صوتـــه فـــي جمعيـــة واحـــدة فقـــط.

كمـــا يحـــق للمســـاهم توكيـــل شـــخص آخـــر عنـــه فـــي الحضـــور بموجـــب توكيـــل خطـــي علـــى أال يكـــون عضـــوًا فـــي 
مجلـــس اإلدارة أو موظفـــًا فـــي الشـــركة، وأن يكـــون مصادقـــًا عليـــه مـــن الغـــرف التجاريـــة الصناعيـــة متـــى كان 
المســـاهم منتســـبًا ألحدهـــا أو إذا كان المســـاهم شـــركة أو مؤسســـة اعتباريـــة أو إحـــدى البنـــوك المرخصـــة أو 
األشـــخاص المرخـــص لهـــم فـــي المملكـــة شـــريطة أن يكـــون للمـــوكل حســـاب لـــدى البنـــك أو الشـــخص المرخـــص لـــه 
ـــة العـــدل أو األشـــخاص المرخـــص لهـــم بأعمـــال التوثيـــق. وعلـــى المســـاهم أو وكيلـــة  الـــذي يقـــوم بالتصديـــق، كتاب

تزويـــد الشـــركة بنســـخة مـــن التوكيـــل قبـــل يوميـــن علـــى األقـــل علـــى عنـــوان الشـــركة الموضـــح أدنـــاه. 

شـــركة الصحـــراء للبتروكيماويـــات 6894 المنطقـــة الصناعيـــة وحـــدة رقـــم 1 الجبيـــل 35725 4801 المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية أو علـــى فاكـــس الشـــركة رقـــم )3589911 13 966+( 

ـــراز أصـــل التوكيـــل قبـــل انعقـــاد اجتمـــاع الجمعيـــة، كمـــا يجـــب علـــى جميـــع المســـاهمين / الوكيـــل  وعلـــى الوكيـــل إب
احضـــار الهويـــة. 

وفـــي حـــال وجـــود استفســـار نأمـــل التواصـــل مـــع إدارة عاقـــات المســـاهمين علـــى هاتـــف رقـــم )3567788 13 966+( 
أو المراســـلة علـــى البريـــد اإللكترونـــي

)Shareholders@SaharaPCC.com( 

يرجـــى مـــن المســـاهمين الكـــرام الحضـــور إلـــى مقـــر االجتمـــاع قبـــل موعـــد االجتمـــاع بوقـــت كاف إلنهـــاء إجـــراءات 
التســـجيل، مـــع ضـــرورة إحضـــار إثبـــات الهويـــة الشـــخصية وأصـــل التوكيـــل. 
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الملحق رقم )4(

نموذج التوكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء الخاص بالصفقة

تاريخ تحرير التوكيل: 
   

الموافق: 

أنـــا المســـاهم )اســـم المـــوِكل الرباعـــي( --------------------------------------- الجنســـية ------------ بموجـــب الهويـــة )ســـجل 
ــي الشـــخصية أو بصفتـــي مفـــوض  ــن ------------------ بصفتـ ــادرة مـ ــم --------------------- صـ ــفر( رقـ ــواز سـ ــة / جـ ــي/ إقامـ مدنـ
بالتوقيـــع عـــن )مالـــك األســـهم/ مديـــر شـــركة/ رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة( ------------------------------------------- المالـــك/
المالكـــة ألســـهم عددهـــا )-------------------- ســـهم( مـــن أســـهم شـــركة الصحـــراء للبتروكيماويـــات )شـــركة مســـاهمة ســـعودية 
مدرجـــة( مســـجلة بموجـــب ســـجل تجـــاري صـــادر مـــن الريـــاض برقـــم 1010199710 وتاريـــخ 1425/05/19هــــ، واســـتنادا لنـــص المـــادة )25( مـــن 
ــم  ــة رقـ ــي(  ---------------------------------- هويـ ــل الرباعـ ــم الوكيـ ــل أوكل )اسـ ــذا التوكيـ ــي بهـ ــركة، فإننـ ــي للشـ ــام األساسـ النظـ
------------------ وهـــو مـــن غيـــر أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو عاملـــي الشـــركة، لينـــوب عنـــي فـــي حضـــور اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الغيـــر 
عاديـــة التـــي ســـتعقد فـــي  فنـــدق الريتـــز كارلتـــون بمدينـــة الريـــاض فـــي تمــــام الســــاعة التاســـعة والنصـــف مســـاًء  يـــوم الخميـــس  تاريـــخ 11 
رمضـــان 1440هــــ الموافـــق 2019/05/16م )حســـب تقويـــم أم القـــرى(. وقـــد وكلتـــه بالتصويـــت نيابـــة عنـــي علـــى المواضيـــع المدرجـــة علـــى 
جـــدول األعمـــال وغيرهـــا مـــن المواضيـــع التـــي قـــد تطرحهـــا الجمعيـــة العامـــة للتصويـــت عليهـــا، والتوقيـــع نيابـــًة عنـــي علـــى كافـــة القـــرارات 
والمســـتندات المتعلقـــة بهـــذه االجتماعـــات، ويعتبـــر هـــذا التوكيـــل ســـاري المفعـــول لهـــذا االجتمـــاع أو أي اجتمـــاع الحـــق يؤجـــل إليـــه. 

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل )أو رقم اإلقامة أو جواز سفر لغير السعوديين(:

توقيع الموِكل )باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصيًا معنويًا(:
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