شركة الصحراء للبتروكيماويات
(رقم السجل التجاري)1010199710 :
ـاء عل ــى الع ــرض المق ــدم م ــن الش ــركة الس ــعودية العالمي ــة للبتروكيماوي ــات لالس ــتحواذ
تعمي ــم مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء للبتروكيماوي ــات المع ــد بن ـ ً
عل ــى  %100م ــن أس ــهم رأس الم ــال المص ــدرة والمدفوع ــة لش ــركة الصح ــراء للبتروكماوي ــات مقاب ــل إص ــدار أس ــهم جدي ــدة ف ــي الش ــركة الس ــعودية العالمي ــة
للبتروكيماوي ــات لمس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء للبتروكيماوي ــات
قامــت شــركة الصحــراء للبتروكيماويــات (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ "شــركة
الصحــراء") بتاريــخ 1440/3/28هـــ (الموافــق 2018/12/6م) بإبــرام اتفاقيــة
ملزمــة مــع الشــركة الســعودية العالميــة للبتروكيماويــات (ويشــار إليهــا فيمــا
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")
وفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة واللوائــح والقواعــد
الصــادرة بموجبهمــا .وعنــد إتمــام الصفقــة ،ســيلغى إدراج أســهم شــركة
الصحــراء فــي تــداول وســتصبح شــركة الصحــراء شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل
لشــركة ســبكيم ،علمــاً بــأن الصفقــة تخضــع للشــروط المحــددة فــي اتفاقيــة
تنفيــذ الصفقــة المشــار إليهــا فــي القســم ( )2مــن هــذا التعميــم.
وســيحصل كل مســاهم فــي شــركة الصحــراء علــى ( )0,8356ســهم فــي شــركة
ســبكيم مقابــل كل ســهم واحــد يملكــه فــي شــركة الصحــراء (ويشــار إليــه فيمــا
بعــد بــ"معامــل مبادلــة األســهم") .وبالتالــي ،ســتقوم شــركة ســبكيم بإصــدار
( )366,666,666ســهم جديــد لصالــح مســاهمي شــركة الصحــراء وذلــك مقابــل
االســتحواذ علــى جميــع األســهم المصــدرة لشــركة الصحــراء ،والــذي ســينتج
عنــه زيــادة رأس مــال شــركة ســبكيم مــن ( )3,666,666,660ريــال ســعودي إلــى
( )7,333,333,320ريــال ســعودي وزيــادة عــدد أســهمها مــن ()366,666,666
ســهم إلــى ( )733,333,332ســهم ،والتــي تمثــل زيــادة قدرهــا  %100مــن رأس
مــال شــركة ســبكيم الحالــي .وعنــد إتمــام الصفقــة ،ســيملك مســاهمي شــركة
ســبكيم الحالييــن مــا نســبته  %50مــن رأس مــال شــركة ســبكيم ،وســيملك
مســاهمي شــركة الصحــراء الحالييــن مــا نســبته  %50مــن رأس مــال شــركة
ســبكيم.
وفــي حــال أنــه نتــج عــن عمليــة احتســاب عــدد األســهم المســتحق ألي مــن
ـاء علــى معامــل مبادلــة األســهم كســور أســهم،
مســاهمي شــركة الصحــراء بنـ ً
فســيتم تقريــب الرقــم الناتــج إلــى أقــل رقــم صحيــح .وفــي حــال وجــود كســور
أســهم فســيتم تجميعهــا وبيعهــا بالســعر الســائد فــي الســوق خــال ســتين
( )60يومــاً مــن تاريــخ اســتكمال الصفقــة .ومــن ثــم ســيتم توزيــع المتحصــات
الناتجــة عــن عمليــة بيــع كســور األســهم علــى مســتحقيها مــن مســاهمي شــركة
كل حســب مــا يســتحقه .وســيتم خصــم التكاليــف المتعلقــة بعمليــة
الصحــراء ٌ
بيــع كســور األســهم مــن إجمالــي متحصــات بيــع كســور األســهم.
إن جميــع أســهم شــركة ســبكيم مــن فئــة واحــدة وال يعطــي أي ســهم لحاملــه
حقــوق تفضيليــة .وســتصدر أســهم العــوض مــن نفــس فئــة أســهم شــركة
ســبكيم الحاليــة وبنفــس الحقــوق التــي تتمتــع بهــا .وســيكون ألســهم العــوض
الحــق فــي الحصــول علــى األربــاح الموزعــة بعــد تاريــخ إتمــام الصفقــة.
وقــد قامــت شــركة ســبكيم بتاريــخ 1440/3/28هـــ (الموافــق 2018/12/6م)
باإلعــان عــن نيتهــا المؤكــدة بتقديــم عــرض لمســاهمي شــركة الصحــراء
لالســتحواذ علــى جميــع األســهم المصــدرة لشــركة الصحــراء وتنفيــذ الصفقــة.
بنــاء علــى مســتند العــرض الخــاص بعــرض مبادلــة
تــم إعــداد هــذا التعميــم
ً
األســهم الصــادر مــن قبــل شــركة ســبكيم  -بموجــب أحــكام المــادة ( )38مــن
الئحــة االندمــاج واالســتحواذ والــذي تــم تقديمــه لمســاهمي شــركة الصحــراء
بشــأن الصفقــة  -لالســتحواذ علــى جميــع األســهم المصــدرة لشــركة الصحــراء
وذلــك بموجــب أحــكام المــادة ( )26مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ وشــروط
ويشــار إليــه بـ"مســتند العــرض").
وأحــكام الصفقــة ( ُ
وللتوضيــح ،فإنــه فــي حــال وافقــت النســبة المطلوبــة مــن مســاهمي شــركة
الصحــراء علــى الصفقــة – ويقصــد بهــا أصــوات مســاهمي شــركة الصحــراء
الــذي يمثلــون علــى األقــل مــا نســبته  %75مــن األســهم المملثــة فــي الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة لشــركة الصحــراء الخاصــة بالصفقــة – وتحقــق جميــع شــروط
الصفقــة األخــرى والموضحــة فــي القســم ( )2مــن هــذا التعميــم ،فــإن جميــع
مســاهمي شــركة الصحــراء (بمــا فــي ذلــك المســاهمين الذيــن صوتــوا بالرفــض
أو لــم يشــاركوا فــي التصويــت) لــن يصبحــوا مالكيــن ألي أســهم فــي شــركة

الصحــراء وســيحصلون فــي المقابــل علــى أســهم العــوض فــي شــركة ســبكيم
وفقــاً لشــروط وأحــكام الصفقــة وذلــك عنــد إتمــام الصفقــة ،وذلــك بموجــب
أحــكام المــادة ( )26مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه
بنــاء علــى الفقــرة (ن) مــن المــادة ( )3مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ ،ال
ً
يحــق للمســاهمين الذيــن يملكــون أســهماً فــي كل مــن شــركة الصحــراء وشــركة
ســبكيم (بمــا فــي ذلــك المســاهمين مــن األطــراف ذوي العالقــة) التصويــت
علــى قــرارات الصفقــة إال فــي إحــدى الشــركتين ،وفــي حــال قــام أي مــن
المســاهمين بالتصويــت علــى أي مــن تلــك القــرارات فــي كل مــن الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة لشــركة الصحــراء والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة
ســبكيم فســيتم احتســاب صوتــه فــي جمعيــة واحــدة فقــط.
يحتــوي هــذا التعميــم علــى معلومــات ُقدمــت بحســب متطلبــات المــادة
( )39مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ .ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة
الصحــراء – مجتمعيــن ومنفرديــن – كامــل المســؤولية عــن دقــة وصحــة
المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم ،وذلــك باســتثناء ( )1االستشــارة
المســتقلة الــواردة فــي الملحــق رقــم ( )2مــن 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) ( )2المعلومــات المتعلقــة بشــركة ســبكيم .ويؤكــدون بحســب
علمهــم واعتقادهــم – بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد
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.
وينبغــي التوضيــح أن إتمــام الصفقــة مشــروط بالحصــول علــى موافقــة
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 ( )2مــن
هــذا التعميــم.
وتنطــوي الصفقــة علــى وجــود أطــراف ذوي عالقــة حيــث تعــد كل مــن شــركة
مجموعــة الزامــل القابضــة والمؤسســة العامــة للتقاعــد مســاهمين كبــار فــي
كل مــن شــركة الصحــراء وشــركة ســبكيم ،كمــا أن لــكل منهمــا ممثــل فــي
ـتثناء مــن المادتيــن (()3س) و( )48مــن الئحــة
مجلــس إدارة كال الشــركتين .واسـ ً
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 إعــان 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
مســاء بتاريــخ 2019/5/16م.
فــي يــوم الخميــس الســاعة التاســعة والنصــف
ً
وقــد تــم تضميــن نمــوذج دعــوة عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
الخــاص بالصفقــة فــي الملحــق رقــم ( )3مــن 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 اإلعــان عنــه مــن قبــل الشــركتين علــى موقــع تــداول
بتاريــخ 1440/6/30هـــ (الموافــق 2019/5/7م) – حيــث تضمــن العــرض التعريفــي
تفاصيــل إضافيــة عــن الصفقــة المقترحــة.

المستشار المالي

يحت ــوي ه ــذا التعمي ــم عل ــى رأي مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء ح ــول الصفق ــة (وال ــذي يمث ــل رأي أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء
الذي ــن لي ــس لديه ــم تع ــارض مصال ــح فيم ــا يتعل ــق بالصفق ــة) ،ويحت ــوي التعمي ــم أيض ــاً عل ــى المش ــورة المقدم ــة لمجل ــس إدارة ش ــركة
الصح ــراء م ــن قب ــل مستش ــارها المال ــي المس ــتقل ش ــركة مورغ ــان س ــتانلي الس ــعودية (ويش ــار إلي ــه فيم ــا بع ــد ب ـ "ش ــركة مورغ ــان
س ــتانلي الس ــعودية") والمرخ ــص له ــا م ــن قب ــل هيئ ــة الس ــوق المالي ــة.
كم ــا تج ــدر اإلش ــارة ب ــأن جمي ــع أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء الذي ــن س ــيقومون بالتصوي ــت عل ــى ق ــرارات الصفق ــة ف ــي اجتم ــاع
الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة الصح ــراء الخ ــاص بالصفق ــة س ــيصوتون بالموافق ــة عل ــى ق ــرارات الصفق ــة.
وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء (م ــن غي ــر األعض ــاء ذوي المصلح ــة) ل ــم يأخ ــذوا ف ــي االعتب ــار األه ــداف
االس ــتثمارية الفردي ــة أو الوض ــع المال ــي أو الوض ــع الزك ــوي والضريب ــي أو الظ ــروف الخاص ــة ب ــكل مس ــاهم نظ ــراً الخت ــاف الظ ــروف
واألوض ــاع واأله ــداف الخاص ــة ب ــكل منه ــم .وعلي ــه ،يؤك ــد أعض ــاء مجل ــس اإلدارة عل ــى ض ــرورة قي ــام مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء
بالحصــول علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة مــن مستشــار مالــي مرخــص لــه بخصــوص الصفقــة ويجــب عليهــم االعتمــاد علــى مراجعتهــم
الخاص ــة للصفق ــة للتأك ــد م ــن م ــدى مالئم ــة الصفق ــة والمعلوم ــات ال ــواردة ف ــي ه ــذا التعمي ــم لأله ــداف االس ــتثمارية واألوض ــاع
المالي ــة الخاص ــة به ــم.
يتضمــن هــذا التعميــم معلومــات مهمــه حــول الصفقــة ،وبالتالــي ينبغــي قــراءة هــذا التعميــم بشــكل كامــل ومراجعــة كافــة أقســامه
بعنايــة ،ال ســيما قســم "إشــعار مهــم" ،وكذلــك قــراءة مســتند العــرض الصــادر مــن شــركة ســبكيم لمســاهمي شــركة الصحــراء بشــكل
كام ــل وبعناي ــة الس ــيما قس ــم "عوام ــل المخاط ــرة" وذل ــك قب ــل التصوي ــت عل ــى الصفق ــة ،م ــع العل ــم ب ــأن أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة
الصحــراء ال يتحملــون أي مســؤولية حــول دقــة وصحــة المعلومــات الــواردة فــي مســتند العــرض .وفــي حــال وجــود أي شــك بخصــوص
التصوي ــت ال ــذي ينبغ ــي اتخ ــاذه ف ــي الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة الخاص ــة بالصفق ــة ،فإنن ــا نوص ــي ب ــأن يت ــم الحص ــول عل ــى استش ــارة
ماليــة مســتقلة مــن أي مستشــار مالــي مســتقل ومرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة الســعودية.
ال تتحم ــل هيئ ــة الس ــوق المالي ــة وش ــركة الس ــوق المالي ــة الس ــعودية ("ت ــداول") أي مس ــئولية ع ــن محتوي ــات ه ــذا التعمي ــم
وال تقدمــان أي تأكيــد يتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا ،وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة
تنتــج عمــا ورد فــي هــذا التعميــم أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه.
ت ــم نش ــر ه ــذا التعمي ــم بتاري ــخ 1440/8/24ه ـ (المواف ــق 2019/4/29م) ،وق ــد ت ــم إع ــداده باللغتي ــن العربي ــة واالنجليزي ــة ،وتعتب ــر اللغ ــة
العربي ــة ه ــي المعتم ــدة وبالتال ــي ف ــي ح ــال وج ــود اخت ــاف بي ــن الن ــص العرب ــي واإلنجلي ــزي فس ــيؤخذ بالن ــص العرب ــي.
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إشعار مهم
يه ــدف ه ــذا التعمي ــم إل ــى تقدي ــم رأي مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء ح ــول الصفق ــة لمس ــاهميها وذل ــك لتمكينه ــم م ــن اتخ ــاذ ق ــرار
التصويــت علــى قــرارات الصفقــة والموضحــة فــي دعــوة عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الصحــراء الخــاص بالصفقــة
والمرف ــق نم ــوذج من ــه ف ــي الملح ــق رق ــم ( )3م ــن ه ــذا التعمي ــم .وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن  4أعض ــاء م ــن أص ــل  11عض ــواً ف ــي مجل ــس
إدارة ش ــركة الصح ــراء لديه ــم تع ــارض ف ــي المصال ــح فيم ــا يتعل ــق بالصفق ــة .وعلي ــه ،ف ــإن ه ــؤالء األعض ــاء – أي أعض ــاء مجل ــس إدارة
شــركة الصحــراء الذيــن لديهــم تعــارض فــي المصالــح – قــد امتنعــوا عــن التصويــت علــى أي مســائل تتعلــق بالصفقــة أو المشــاركة فــي
أي ق ــرارات تتعل ــق به ــا ف ــي اجتماع ــات مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء .وعلي ــه ،ف ــإن رأي مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء ح ــول الصفق ــة
والــذي تــم تضمينــه فــي هــذا التعميــم يمثــل فقــط رأي أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الصحــراء الذيــن ليــس لديهــم تعــارض فــي المصالــح.
ولمزي ــد م ــن التفاصي ــل ع ــن أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء الذي ــن لديه ــم تع ــارض ف ــي المصال ــح يرج ــى مراجع ــة القس ــم ( )9م ــن
ه ــذا التعمي ــم.
يتضمــن هــذا التعميــم معلومــات مهمــة حــول الصفقــة ،وبالتالــي ينبغــي قــراءة هــذا التعميــم بشــكل كامــل ومراجعــة كافــة أقســامه
بعنايــة ،ال ســيما قســم "إشــعار مهــم" ،وكذلــك قــراءة مســتند العــرض الصــادر مــن شــركة ســبكيم لمســاهمي شــركة الصحــراء بشــكل
كام ــل وبعناي ــة الس ــيما قس ــم "عوام ــل المخاط ــرة" وذل ــك قب ــل التصوي ــت عل ــى الصفق ــة ،م ــع العل ــم ب ــأن أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة
الصحــراء ال يتحملــون أي مســؤولية حــول دقــة وصحــة المعلومــات الــواردة فــي مســتند العــرض .وفــي حــال وجــود أي شــك بخصــوص
التصوي ــت ال ــذي ينبغ ــي اتخ ــاذه ف ــي الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة الخاص ــة بالصفق ــة ،فإنن ــا نوص ــي ب ــأن يت ــم الحص ــول عل ــى استش ــارة
مالي ــة مس ــتقلة م ــن أي مستش ــار مال ــي مس ــتقل ومرخ ــص ل ــه م ــن قب ــل هيئ ــة الس ــوق المالي ــة الس ــعودية .إن المعلوم ــات والبيان ــات
ال ــواردة ف ــي ه ــذا التعمي ــم ت ــم تقديمه ــا كم ــا ه ــي ف ــي تاري ــخ نش ــر ه ــذا التعمي ــم ،م ــا ل ــم يت ــم تحدي ــد تاري ــخ آخ ــر ألي م ــن المعلوم ــات
والبيان ــات ال ــواردة في ــه .وال يعن ــي ذل ــك أن تل ــك المعلوم ــات أو البيان ــات س ــتبقى صحيح ــة بع ــد تاري ــخ نش ــر التعمي ــم ،حي ــث أن بع ــض
المعلوم ــات م ــن الممك ــن أن تتغي ــر نظ ــراً لظ ــروف الس ــوق وغيره ــا م ــن االعتب ــارات ذات العالق ــة.
ل ــم يت ــم تفوي ــض أي ش ــخص بتقدي ــم أي معلوم ــات أو إف ــادات بالنياب ــة ع ــن مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء ح ــول الصفق ــة باس ــتثناء م ــا
ه ــو مفص ــح عن ــه ف ــي ه ــذا التعمي ــم .وبالتال ــي فإن ــه يج ــب ع ــدم االعتم ــاد عل ــى أي معلوم ــات أو إف ــادات ص ــادرة ع ــن أط ــراف أخ ــرى
علــى أســاس أنهــا صــادرة عــن شــركة الصحــراء أو شــركة مورغــان ســتانلي الســعودية أو أي مــن مستشــاري شــركة الصحــراء فيمــا يتعلــق
بالصفق ــة.
يمكن الحصول على نسخ مجانية من هذا التعميم من المقر الرئيسي لشركة الصحراء أو من موقع الشركة اإللكتروني
 . www.saharapcc.comوتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن أي معلوم ــات أخ ــرى متاح ــة عل ــى الموق ــع اإللكترون ــي لش ــركة الصح ــراء أو أي
موقــع إلكترونــي آخــر ال تشــكل جــزءاً مــن هــذا التعميــم ،وال تتحمــل شــركة الصحــراء أو أي مــن مستشــاريها أي مســؤولية تتعلــق بتلــك
المعلوم ــات.
وقــد قامــت شــركة الصحــراء بتعييــن شــركة مورغــان ســتانلي الســعودية كمستشــار مالــي حصــري لهــا فيمــا يتعلــق بالصفقــة .وعليــه،
ال تتحم ــل ش ــركة مورغ ــان س ــتانلي الس ــعودية أي مس ــؤولية اتج ــاه أي ش ــخص آخ ــر باس ــتثناء ش ــركة الصح ــراء وذل ــك فيم ــا يتعل ــق
باالستش ــارات المقدم ــة لش ــركة الصح ــراء بش ــأن الصفق ــة بم ــا ذل ــك المحت ــوى ال ــذي يتضمن ــه ه ــذا التعمي ــم .وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن
ش ــركة مورغ ــان س ــتانلي الس ــعودية مرخ ــص له ــا م ــن قب ــل هيئ ــة الس ــوق المالي ــة.
لــم يتــم تقديــم أي ضمانــات – فعليــة أو ضمنيــة – مــن قبــل أي مستشــار أو أي مــن شــركاته التابعــة أو الزميلــة بشــأن دقــة أو اكتمــال
المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم كمــا أنهــم ال يتحملــون أي مســؤولية بشــأن دقتــه أو اكتمالــه.
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التوقعات واإلفادات المستقبلية
تضم ــن ه ــذا التعمي ــم بع ــض التوقع ــات واإلف ــادات المس ــتقبلية المتعلق ــة بالصفق ــة .وتتمث ــل التوقع ــات واإلف ــادات المس ــتقبلية ف ــي
كونه ــا غي ــر مبني ــة عل ــى حقائ ــق تاريخي ــة أو حالي ــة .وم ــن الممك ــن أن يس ــتدل عل ــى ه ــذه اإلف ــادات المس ــتقبلية م ــن خ ــال اس ــتخدام
مف ــردات وعب ــارات مس ــتقبلية ،ومنه ــا عل ــى س ــبيل المث ــال "يتوقع""،يهدف""،يق ــدر"" ،ين ــوي"" ،يخط ــط" "س ــوف"" ،ه ــدف"" ،يعتق ــد"،
"يســعى"" ،قــد"" ،ســيكون"" ،يمكــن"" ،ينبغــي" أو صيــغ النفــي لهــذه المفــردات أو المفــردات األخــرى المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي
المعن ــى .وتتضم ــن اإلف ــادات المس ــتقبلية ال ــواردة ف ــي ه ــذا التعمي ــم ،عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر )1( ،التقدي ــرات األولي ــة للمناف ــع
المتوقع ــة م ــن الصفق ــة )2( ،اس ــتراتيجيات العم ــل ،واإلدارة والتوس ــع وتنمي ــة أعم ــال المجموع ــة المش ــتركة بع ــد إتم ــام الصفق ــة)3( ،
معلوم ــات ع ــن الصفق ــة ومس ــائل أخ ــرى ذات صل ــة والتواري ــخ الت ــي يتوق ــع فيه ــا وق ــوع ه ــذه األح ــداث .وال يمك ــن الج ــزم أو التأكي ــد
بإمكاني ــة تحقي ــق أي م ــن األه ــداف أو التوقع ــات المش ــار إليه ــا ف ــي ه ــذا التعمي ــم.
وينبغــي اإلشــارة الــى أن هــذه اإلفــادات المســتقبلية تتضمــن مخاطــر قــد تكــون ظاهــرة أو غيــر ظاهــرة ،وعوامــل أخــرى قــد تــؤدي إلــى
اخت ــاف النتائ ــج الفعلي ــة أو األداء أو االس ــتراتيجيات أو األح ــداث بش ــكل جوه ــري ع ــن تل ــك الت ــي تضمنته ــا ه ــذه اإلف ــادات صراح ــة أو
ضمنــاً  .وتعتبــر المخاطــر المتعلقــة باإلفــادات المســتقبلية خــارج ســيطرة شــركة الصحــراء وال يمكــن تقديرهــا بشــكل دقيــق ،مثــل أوضــاع
الس ــوق المس ــتقبلية وس ــلوك المش ــاركين اآلخري ــن ف ــي الس ــوق وله ــذا ينبغ ــي ع ــدم االعتم ــاد عل ــى ه ــذه اإلف ــادات بش ــكل كام ــل.
كمــا أن هــذه اإلفــادات المســتقبلية ال تعتبــر ضمانــاً لــأداء الفعلــي المســتقبلي للمجموعــة المشــتركة بعــد إتمــام الصفقــة .وتســتند
ه ــذه اإلف ــادات المس ــتقبلية إل ــى افتراض ــات عدي ــدة منه ــا االفتراض ــات المتعلق ــة باس ــتراتيجيات العم ــل الحالي ــة والمس ــتقبلية لش ــركة
الصحــراء وشــركة ســبكيم والبيئــة التنظيميــة التــي ســتمارس المجموعــة المشــتركة أعمالهــا فيهــا فــي المســتقبل .ونــود التوضيــح بــأن
كل اإلفــادات المســتقبلية الشــفهية منهــا والخطيــة الصــادرة عــن شــركة الصحــراء أو أي أشــخاص يتصرفــون نيابــة عنهــا مقيــدة بشــكل
صريــح فــي مجملهــا باإلشــعار المهــم الــوارد فــي هــذا القســم.
ومن تلك العوامل والمخاطر ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
•أي تقدي ــرات مس ــتقبلية للمناف ــع المتوقع ــة م ــن الصفق ــة والت ــي تمث ــل تقدي ــرات أولي ــة م ــن مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء ،ول ــم
تخض ــع للمراجع ــة المس ــتقلة والت ــي ق ــد يت ــم تعديله ــا بع ــد دراس ــة أكث ــر تفصي ــل.
•األوضاع االقتصادية والمالية للسوق في المملكة بصفة عامة.
•قدرة الشركتين على ممارسة أعمالهم من خالل الحصول على الموافقات النظامية الالزمة.
•قدرة المجموعة المشتركة على إدارة أعمالها وتنميتها.
•قدرة المجموعة المشتركة على الحصول على التمويل أو الحفاظ على رأس مال كاف لتمويل عملياتها الحالية والمستقبلية.
•التغيي ــرات ف ــي الظ ــروف السياس ــية أو االجتماعي ــة أو القانوني ــة أو االقتصادي ــة ف ــي األس ــواق الت ــي ت ــزاول فيه ــا المجموع ــة
المش ــتركة أعماله ــا.
•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 ("( )2عوامل المخاطرة") من مستند العرض.
إن ش ــركة الصح ــراء ال تعت ــزم وال تتحم ــل أي الت ــزام بتعدي ــل أو تحدي ــث اإلف ــادات المس ــتقبلية ال ــواردة ف ــي ه ــذا التعمي ــم باس ــتثناء م ــا
ه ــو مطل ــوب بموج ــب األنظم ــة واللوائ ــح الس ــارية.
وال ُيعــد هــذا التعميــم وال يمكــن اعتبــاره بمثابــة استشــارة قانونيــة أو ماليــة أو ضريبيــة ،وفــي حــال وجــود أي شــك بخصــوص التصويــت
ال ــذي ينبغ ــي اتخ ــاذه ف ــي الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة الخاص ــة بالصفق ــة ،فإنن ــا نوص ــي ب ــأن يت ــم الحص ــول عل ــى استش ــارة مالي ــة
مس ــتقلة م ــن أي مستش ــار مال ــي مس ــتقل ومرخ ــص ل ــه م ــن قب ــل هيئ ــة الس ــوق المالي ــة الس ــعودية.
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قيود النشر والتوزيع
ه ــذا التعمي ــم موج ــه إل ــى جمي ــع مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء ،م ــع مراع ــاة أي قي ــود ف ــي األنظم ــة والقواني ــن الخاص ــة ب ــأي دول ــة ق ــد
يك ــون أي م ــن مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء مقيم ــاً فيه ــا.

دليل الشركة
شركة الصحراء للبتروكيماويات
ص .ب ،11166 .مدينة الجبيل الصناعية 31961
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف +966 )13( 3567777 :
رقم الفاكس+966 )11( 4766729 :
البريد اإللكترونيshareholders@SaharaPCC.com :
الموقع اإللكترونيwww.saharapcc.com :

المستشار القانوني لشركة الصحراء للبتروكيماويات
شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون
المبنى  ،15البوابة االقتصادية
طريق مطار الملك خالد الدولي
ص.ب ،90239 :الرياض 11613
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966 )11( 481 9700 :
رقم الفاكس+966 )11( 481 9701 :
البريد اإللكترونيinfo.ash@ashlawksa.com :
الموقع اإللكترونيwww.ashlawksa.com :

مستشار العناية المالية لشركة الصحراء للبتروكيماويات
شركـــه ارنست ويونغ وشركاه
الدور  6والدور  ،14برج الفيصلية
طريق الملك فهد
الرياض 11461
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966 )11( 2734740 :
رقم الفاكس+966 )11( 2734730 :
البريد اإللكترونيRiyadh@sa.ey.com :
الموقع اإللكترونيwww.ey.com/mena :
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المستشار المالي لشركة الصحراء للبتروكيماويات
شركة مورغان ستانلي السعودية
الدور  ،10برج الراشد
شارع المعذر
ص.ب ،66633 :الرياض 11586
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف +966 )11( 2187000 :
البريد اإللكترونيinfomssa@morganstanley.com :
الموقع اإللكترونيwww.morganstanley.com :

مستشار السوق لشركة الصحراء للبتروكيماويات
شركة أي إتش إس ماركت المحدودة
مبنى أوفيس بارك ،الدور األول ،القطعة أ
مدينة دبي لالنترنت
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 )4( 5830 363 :
فاكس+971 )4( 58010 363 :
البريد اإللكترونيCaludio.barando@IHS.com :
الموقع اإللكترونيwww.ihsmarkit.com :

مستشار السوق لشركة الصحراء للبتروكيماويات
بوسطن كونسلتنج جروب (بي سي جي)
الدور  ،7المكاتب  3في مبنى ون سنترال دبي
ص.ب 32257
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 )4( 448 0300 :
البريد اإللكترونيdfzreception@bcg.com :
الموقع اإللكترونيwww.bcg.com :

مالحظــة :قــدم المستشــارون الموضحــة أســمائهم أعــاه موافقتهــم الخطيــة علــى نشــر أســمائهم وعناوينهــم وشــعاراتهم وإفاداتهــم
وفق ــاً للس ــياق ال ــوارد ف ــي ه ــذا التعمي ــم ،ول ــم يق ــم أي منه ــم بس ــحب تل ــك الموافق ــة حت ــى تاري ــخ ه ــذا التعمي ــم ،كم ــا أن جمي ــع
المستشــارين الــواردة أســمائهم أعــاه هــم مستشــارون مســتقلون عــن شــركة الصحــراء وليــس لهــم أي مصلحــة فــي شــركة الصحــراء
أو أي م ــن ش ــركاتها التابع ــة.
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التواريخ المهمة والمراحل األساسية للصفقة
تعتبــر التواريــخ الموضحــة فــي الجــدول التالــي استرشــادية فقــط  -وقــد تتغيــر أو تتعــدل  -وتســتند علــى عــدة أمــور مــن بينهــا اســتيفاء
شــروط الصفقــة (وتواريــخ اســتيفاء تلــك الشــروط) بمــا فــي ذلــك – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – موافقــة كل مــن مســاهمي شــركة
الصحــراء ومســاهمي شــركة ســبكيم علــى الصفقــة .ويوضــح القســم ( )2مــن هــذا التعميــم شــروط الصفقــة بشــكل أكثــر تفصيــل.
الرقم

المرحلة

التوقيت/التاريخ المتوقع

1

تقديم شركة سبكيم طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية ،بما في ذلك
تعميم مساهمي شركة سبكيم لغرض زيادة رأس المال لالستحواذ على جميع أسهم
مساهمي شركة الصحراء ومستند العرض الموجه لمساهمي شركة الصحراء للهيئة
للموافقة على نشره

1440/08/12هـ (الموافق 2019/04/17م)

2

موافقة الهيئة على نشر مستند العرض

1440/08/17هـ (الموافق 2019/04/22م)

3

نشر مستند العرض

1440/08/20هـ (الموافق 2019/04/25م)

4

نشر تعميم مجلس إدارة شركة سبكيم لغرض زيادة رأس المال لالستحواذ على جميع
أسهم مساهمي شركة الصحراء.

1440/08/23هـ (الموافق 2019/04/28م)

5

نشر تعميم مجلس إدارة شركة الصحراء،

خالل الفترة من تاريخ 1440/08/20هـ (الموافق
2019/04/25م) وحتى تاريخ 1440/08/27هـ (الموافق
2019/5/2م)

6

موافقة الهيئة على انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة لكل
من شركة الصحراء وشركة سبكيم

1440/08/18هـ (الموافق 2019/04/23م)

7

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
واإلعالن عن الدعوة على موقع تداول

1440/08/20هـ (الموافق 2019/04/25م)

8

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 واإلعالن عن الدعوة في
موقع تداول

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:
9

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

1440/08/20هـ (الموافق 2019/04/25م)

10

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

1440/09/08هـ (الموافق 2019/05/13م)

11

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

1440/09/08هـ (الموافق 2019/05/13م)

12

انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم (االجتماع األول) ،وفي حال
عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم في االجتماع األول ،يتم انعقاد االجتماع الثاني
بحضور عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل

1440/09/11هـ (الموافق 2019/05/16م)

8

13

إعالن شركة سبكيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(علماً بأن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم بالموافقة على الصفقة لن
يكون نافذاً إال بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء على
الصفقة)

1440/09/14هـ (الموافق 2019/05/19م)

14

اإلعالن عن الدعوة لالجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم (في
حال عدم انعقاد اجتماع الجمعية األولى والثانية)

1440/09/16هـ (الموافق 2019/05/21م)

15

انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء (االجتماع األول) ،وفي
حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم في االجتماع األول ،يتم انعقاد اجتماع ثاني
خالل ساعة ،ويتحقق النصاب القانوني للجمعية في االجتماع الثاني بحضور عدد من
المساهمين يمثلون ربع رأس المال على األقل

1440/09/11هـ (الموافق 2019/05/16م)

16

إعالن شركة الصحراء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(علماً بأن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء بالموافقة على الصفقة
لن يكون نافذاً إال بعد صدور قرارالجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم على
الصفقة)

1440/09/14هـ (الموافق 2019/05/19م)

17

اإلعالن عن الدعوة لالجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء (في
حال عدم انعقاد اجتماع الجمعية األولى والثانية)

1440/09/16هـ (الموافق 2019/05/21م)

18

انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة سبكيم

1440/10/08هـ (الموافق 2019/06/11م)

19

إعالن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة سبكيم

1440/10/09هـ (الموافق 2019/06/12م)

20

انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الصحراء

1440/10/08هـ (الموافق 2019/06/11م)

21

إعالن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الصحراء

1440/10/09هـ (الموافق 2019/06/12م)

22

تعليق تداول أسهم شركة الصحراء في تداول

23

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

•في حال إعالن موافقة الجمعية العامة غير العادية
لشركة الصحراء والجمعية العامة غير العادية
لشركة سبكيم على الصفقة في االجتماع األول
أو الثاني1440/09/14 :هـ (الموافق 2019/05/19م)
(وسيستمر تعليق تداول أسهم شركة الصحراء
في تداول حتى إلغاء إدارجها وإصدار اسهم شركة
سبكيم الجديدة)
•في حال إعالن موافقة الجمعية العامة غير العادية
لشركة الصحراء و/أو الجمعية العامة غير العادية
لشركة سبكيم أو كالهما 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)

9

•في حال إعالن 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 إعالن موافقة الجمعية العامة غير العادية
لشركة الصحراء و/أو الجمعية العامة غير العادية
لشركة سبكيم أو كالهما في االجتماع الثالث:
ما بين 1440/10/13هـ (الموافق 2019/06/16م) و
1440/10/16هـ (الموافق 2019/06/19م)

24

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

•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 اإلعالن 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 العالقة إلتمام
ذلك
•ستقوم شركة سبكيم بتعديل النظام األساس
والسجل التجاري لشركة الصحراء بعد اإلعالن عن
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل من
شركة سبكيم وشركة الصحراء األول أو الثاني أو
الثالث (بحسب الحال)

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

من المتوقع أن يكون بيع كسور األسهم خالل مدة ال
تتجاوز  60يوم من تاريخ استكمال الصفقة على أن يتبعها
توزيع متحصالت البيع على المستحقين من مساهمي
شركة الصحراء وذلك بموجب اتفاقية تنفيذ الصفقة

مالحظات:
(((1ســيتم توفيــر نســخ مــن المســتندات المتاحــة للمعاينــة خــال الفتــرة مــن الســاعة التاســعة صباحــاً إلــى الســاعة الخامســة مســاء فــي أي يــوم مــن أيــام العمــل فــي المملكــة (أي
ال يش ــمل ذل ــك العط ــات األس ــبوعية والرس ــمية) م ــن تاري ــخ نش ــر ه ــذا التعمي ــم وحت ــى تاري ــخ عق ــد اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة الخ ــاص بالصفق ــة.
(((2فــي حــال وافقــت النســبة المطلوبــة مــن مســاهمي شــركة الصحــراء والنســبة المطلوبــة مــن مســاهمي شــركة ســبكيم علــى الصفقــة فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركتي
الصحــراء وســبكيم (حســبما ينطبــق) وتــم اســتيفاء جميــع شــروط تنفيــذ الصفقــة ،فســيتم إلغــاء إدراج جميــع أســهم شــركة الصحــراء فــي تــداول وســتُ صبح شــركة الصحــراء شــركة
ملزم ــة ل ــكل مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء ومس ــاهمي ش ــركة س ــبكيم (بم ــا ف ــي ذل ــك المس ــاهمين الذي ــن صوت ــوا
تابع ــة مملوك ــة بالكام ــل لش ــركة س ــبكيم .كم ــا س ــتكون الصفق ــة ِ
بالرف ــض أو ل ــم يش ــاركوا ف ــي التصوي ــت) ،وف ــي ه ــذه الحال ــة ،ف ــإن جمي ــع مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء (بم ــا ف ــي ذل ــك المس ــاهمين الذي ــن صوت ــوا بالرف ــض أو ل ــم يش ــاركوا ف ــي
التصوي ــت) ل ــن يصبح ــوا مالكي ــن ألي أس ــهم ف ــي ش ــركة الصح ــراء وس ــيحصلون ف ــي المقاب ــل عل ــى أس ــهم الع ــوض ف ــي ش ــركة س ــبكيم وفق ــاً لش ــروط وأح ــكام الصفق ــة.
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خطاب مجلس إدارة شركة الصحراء
شركة الصحراء للبتروكيماويات
ص .ب 11166
مدينة الجبيل الصناعية 31961
المملكة العربية السعودية

الموض ــوع :خط ــاب م ــن مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء للبتروكيماوي ــات لمس ــاهميها بش ــأن ع ــرض مبادل ــة األس ــهم المقت ــرح
والمقــدم مــن قبــل الشــركة الســعودية العالميــة للبتروكيماويــات (ســبكيم) مقابــل االســتحواذ علــى جميــع األســهم المصــدرة
لش ــركة الصح ــراء للبتروكيماوي ــات
ـداء أن يق ــدم خال ــص الش ــكر والتقدي ــر لمس ــاهمي ش ــركة
ي ــود مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء للبتروكيماوي ــات ("ش ــركة الصح ــراء") ابت ـ ً
الصح ــراء عل ــى ق ــراءة ه ــذا التعمي ــم وال ــذي يحت ــوي عل ــى معلوم ــات هام ــة ح ــول الصفق ــة.
تــم إبــرام اتفاقيــة ملزمــة لتنفيــذ الصفقــة مــا بيــن شــركة الصحــراء وشــركة ســبكيم بتاريــخ 1440/3/28ه ـ (الموافــق 2018/12/6م) والتــي
تتضمــن األحــكام والشــروط التــي ســيتم بموجبهــا تنفيــذ اتحــاد تجــاري بيــن الشــركتين.
ويؤك ــد أعض ــاء مجل ــس اإلدارة (م ــن غي ــر األعض ــاء ذوي المصلح ــة) موافقته ــم عل ــى الش ــروط الخاص ــة بالصفق ــة .وس ــتتم الصفق ــة
م ــن خ ــال تقدي ــم ع ــرض مقت ــرح م ــن قب ــل ش ــركة س ــبكيم لجمي ــع مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء لالس ــتحواذ عل ــى جمي ــع أس ــهمهم الت ــي
(ويش ــار إليه ــا
يملكونه ــا ف ــي ش ــركة الصح ــراء وذل ــك مقاب ــل قي ــام ش ــركة س ــبكيم بإص ــدار أس ــهم جدي ــدة له ــم ف ــي ش ــركة س ــبكيم ُ
ب ـ "أس ــهم الع ــوض") وف ــق معام ــل مبادل ــة األس ــهم المتف ــق علي ــه .وبموج ــب أح ــكام الصفق ــة وف ــي ح ــال اس ــتيفاء جمي ــع الش ــروط
المتعلق ــة به ــا س ــيتم إلغ ــاء إدراج أس ــهم ش ــركة الصح ــراء م ــن الس ــوق المالي ــة الس ــعودية (ت ــداول) وس ــتصبح ش ــركة الصح ــراء ش ــركة
تابع ــة ومملوك ــة بالكام ــل م ــن قب ــل ش ــركة س ــبكيم.
كم ــا تج ــدر اإلش ــارة ب ــأن جمي ــع أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء الذي ــن س ــيقومون بالتصوي ــت عل ــى ق ــرارات الصفق ــة ف ــي اجتم ــاع
الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة الصح ــراء الخ ــاص بالصفق ــة س ــيصوتون بالموافق ــة عل ــى ق ــرارات الصفق ــة.
وم ــن المتوق ــع أن ت ــؤدي الصفق ــة – ف ــي ح ــال اكتماله ــا – إل ــى فوائ ــد مش ــتركة بي ــن الش ــركتين م ــن ناحي ــة زي ــادة اإلي ــرادات وتخفي ــض
التكاليــف والتــي مــن شــأنها أن توفــر قيمــة مضافــة لمســاهمي شــركة الصحــراء .ومــن المتوقــع أيضــاً أن توفــر الصفقــة فوائــد للقــوى
العاملــة المشــتركة والشــركاء التجارييــن المحلييــن والدولييــن.
ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن رأي مجلــس إدارة شــركة الصحــراء بشــأن الصفقــة وعــن المجموعــة المشــتركة ،يرجــى مراجعــة القســم رقــم
( )4والقســم رقــم ( )3والقســم رقــم ( )5مــن هــذا التعميــم.
إقرار مجلس إدارة شركة الصحراء:
يتحم ــل أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء – مجتمعي ــن ومنفردي ــن – المس ــئولية ع ــن صح ــة جمي ــع المعلوم ــات ال ــواردة ف ــي ه ــذا
التعمي ــم ،باس ــتثناء ( )1االستش ــارة المس ــتقلة ال ــواردة ف ــي الملح ــق رق ــم ( )2م ــن ه ــذا التعمي ــم والت ــي ت ــم إعداده ــا وتقديمه ــا م ــن
قبــل شــركة مورغــان ســتانلي الســعودية (المستشــار المالــي لشــركة الصحــراء) إلــى مجلــس إدارة شــركة الصحــراء ،إذ تقتصــر مســئولية
مجل ــس اإلدارة حي ــال ه ــذه االستش ــارة عل ــى تضمينه ــا بش ــكل دقي ــق ف ــي ه ــذا التعمي ــم وبإس ــتثناء أيض ــاً ( )2المعلوم ــات المتعلق ــة
ـاء عل ــى م ــا تق ــدم ،وعل ــى ح ــد عل ــم أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء وحت ــى تاري ــخ ه ــذا التعمي ــم ،ف ــإن كاف ــة
بش ــركة س ــبكيم .بن ـ ً
المعلوم ــات الت ــي يتحمل ــون المس ــؤولية بش ــأنها ف ــي ه ــذا التعمي ــم صحيح ــة ،وأن مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء لي ــس عل ــى عل ــم ب ــأي
حقائ ــق أو وقائ ــع ق ــد تؤث ــر عل ــى صح ــة ه ــذه المعلوم ــات.
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تصريح مجلس إدارة شركة الصحراء:
ت ــم إع ــداد ه ــذا التعمي ــم وفق ــاً للم ــادة ( )39م ــن الئح ــة االندم ــاج واالس ــتحواذ وذل ــك بش ــأن ع ــرض ش ــركة س ــبكيم لمس ــاهمي ش ــركة
الصح ــراء لالس ــتحواذ عل ــى جمي ــع األس ــهم المص ــدرة لش ــركة الصح ــراء مقاب ــل إص ــدار األس ــهم الجدي ــدة لش ــركة س ــبكيم.
وفيم ــا يل ــي قائم ــة بأعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء الذي ــن لي ــس لديه ــم أي تع ــارض ف ــي المصال ــح (ويش ــار إليه ــم ف ــي ه ــذا
التعمي ــم بــ"أعض ــاء مجل ــس إدارة م ــن غي ــر األعض ــاء ذوي المصلح ــة"):
1.1المهندس /صالح بن محمد باحمدان
2.2األستاذ /محمد بن علي المسلم
3.3األستاذ /راشد بن سيف الغرير
4.4الدكتور /أحمد بن فهد الضويان
5.5األستاذ /خالد بن عبدالحميد الشويعر
6.6المهندس /علي بن عبدالرزاق الغامدي
7.7الدكتور /صالح بن حلوان الحميدان
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1.1المقدمة
1 111تعميم شركة الصحراء
ت ــم إع ــداد ه ــذا التعمي ــم بغ ــرض تقدي ــم معلوم ــات ع ــن الصفق ــة لمس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء وف ــق لوائ ــح وقواع ــد هيئ ــة
الس ــوق المالي ــة .ويحت ــوي الملح ــق رق ــم ( )3م ــن ه ــذا التعمي ــم عل ــى نم ــوذج دع ــوة اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة
لشــركة الصحــراء الخــاص بالصفقــة والــذي يتضمــن قــرارات الصفقــة .كمــا يتضمــن القســم رقــم ( )12مــن هــذا التعميــم شــرح
ع ــن ق ــرارات الصفق ــة والت ــي س ــيتم التصوي ــت عليه ــا ف ــي اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة الصح ــراء الخ ــاص
بالصفق ــة.
قام ــت ش ــركة الصح ــراء بتعيي ــن ش ــركة مورغ ــان س ــتانلي الس ــعودية كمستش ــار مال ــي مس ــتقل له ــا فيم ــا يتعل ــق بالصفق ــة،
كمــا عينــت شــركة أبــو حيمــد وآل الشــيخ والحقبانــي محامــون ومستشــارون قانونيــون كمستشــار قانونــي لهــا فيمــا يتعلــق
بالصفق ــة.
ويحت ــوي ه ــذا التعمي ــم عل ــى رأي أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء ح ــول الصفق ــة (م ــن غي ــر األعض ــاء ذوي المصلح ــة)،
ويحتــوي التعميــم أيضــاً علــى االستشــارة المقدمــة مــن قبــل المستشــار المالــي لشــركة الصحــراء المســتقل (شــركة مورغــان
ســتانلي الســعودية) لمجلــس إدارة شــركة الصحــراء.
وتعم ــل ش ــركة مورغ ــان س ــتانلي الس ــعودية كمستش ــار مال ــي حص ــري لش ــركة الصح ــراء فيم ــا يتعل ــق بالصفق ــة .وعلي ــه ،ال
تتحمــل شــركة مورغــان ســتانلي الســعودية أي مســؤولية تجــاه أي شــخص آخــر باســتثناء شــركة الصحــراء وذلــك فيمــا يتعلــق
باالستش ــارات المقدم ــة لش ــركة الصح ــراء بش ــأن الصفق ــة بم ــا ف ــي ذل ــك المحتوي ــات والمس ــائل الت ــي تضمنه ــا ه ــذا التعمي ــم.
يك ــون للمصطلح ــات والمف ــردات ال ــواردة ف ــي ه ــذا التعمي ــم المعان ــي الموضحــة أمــام كل منهــا ف ــي الملحــق رقــم ( )1مــن
هــذا التعميــم مــا لــم يقــض ســياق النــص بخــاف ذلــك.
1 111خلفية عن الصفقة
كال م ــن ش ــركة الصح ــراء وش ــركة س ــبكيم بتاري ــخ 1439 /6/ 25ه ـ (المواف ــق 2018/3/13م) ع ــن قرارهم ــا اس ــتئناف
أعلن ــت ً
المفاوض ــات فيم ــا بينهم ــا ح ــول االتح ــاد التج ــاري المقت ــرح بي ــن الش ــركتين.
كال م ــن ش ــركة الصح ــراء وش ــركة س ــبكيم بتاري ــخ 1440/01/23ه ـ (المواف ــق 2018/10/3م) توقيعهم ــا مذك ــرة
كم ــا أعلن ــت ً
(ويشــار إليهــا ب ـ "مذكــرة التفاهــم") والتــي تضمنــت معامــل مبادلــة
تفاهــم غيــر ملزمــة وذلــك فيمــا يتعلــق بدمــج أعمالهمــا ُ
األس ــهم فيم ــا يتعل ــق بالصفق ــة.
كم ــا قام ــت ش ــركة س ــبكيم بتاري ــخ 1440/3/28ه ـ (المواف ــق 2018/12/6م) باإلع ــان ع ــن نيته ــا المؤك ــدة بتقدي ــم ع ــرض
لمس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء لالس ــتحواذ عل ــى جمي ــع األس ــهم المص ــدرة لش ــركة الصح ــراء وتنفي ــذ الصفق ــة .كم ــا قام ــت
ش ــركة الصح ــراء وش ــركة س ــبكيم باإلع ــان بتاري ــخ 1440/3/28ه ـ (المواف ــق 2018/12/6م) ع ــن إب ــرام اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة
والتــي تتضمــن األحــكام والشــروط التــي ســيتم بموجبهــا تنفيــذ اتحــاد تجــاري عــن طريــق العــرض المقتــرح مــن شــركة ســبكيم
لالس ــتحواذ عل ــى جمي ــع األس ــهم المص ــدرة ف ــي ش ــركة الصح ــراء مقاب ــل إص ــدار أس ــهم جدي ــدة ف ــي ش ــركة س ــبكيم وفق ــاً
ألح ــكام نظ ــام الش ــركات ونظ ــام الس ــوق المالي ــة واللوائ ــح الص ــادرة بموجبهم ــا.

2.2شروط الصفقة
س ــيتم تنفي ــذ الصفق ــة م ــن خ ــال قي ــام ش ــركة س ــبكيم بتقدي ــم ع ــرض مبادل ــة أس ــهم لمس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء وال ــذي س ــيتم
بموجبــه مبادلــة جميــع األســهم المصــدرة فــي شــركة الصحــراء مقابــل أســهم فــي شــركة ســبكيم وفــق معامــل مبادلــة األســهم
الموضــح أدنــاه ،والــذي ســيتم وفــق نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة واللوائــح الصــادرة بموجبهمــا (بمــا فــي ذلــك الئحــة
االندم ــاج واالس ــتحواذ وقواع ــد ط ــرح األوراق المالي ــة وااللتزام ــات المس ــتمرة وقواع ــد اإلدراج) باإلضاف ــة إل ــى اس ــتيفاء ش ــروط
الصفقــة والتــي تشــمل مــا يلــي:
1.1الحصول على جميع الموافقات المطلوبة على الصفقة من الهيئة العامة للمنافسة أو أي جهة تنظيمية أخرى
ذات عالقة (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
العالقة (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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2.2الحصول على موافقة الهيئة على نشر مستند العرض وتعميم مساهمي شركة سبكيم.
3.3عدم انتهاء اتفاقية تنفيذ الصفقة أو إنهائها من قبل شركة سبكيم و/أو شركة الصحراء وفقاً التفاقية تنفيذ
الصفقة.
4.4موافقة مساهمي شركة سبكيم على القرارات الالزمة لتنفيذ الصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة سبكيم المنعقد وفقاً لألنظمة والتعليمات.
5.5موافقة مساهمي شركة الصحراء على القرارات الالزمة لتنفيذ الصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الصحراء المنعقد وفقاً لألنظمة والتعليمات.
6.6إدراج أسهم شركة سبكيم الجديدة في تداول وفقاً لقواعد اإلدراج.
7.7إتمام الصفقة قبل تاريخ التوقف النهائي.
كم ــا تتضم ــن اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة ع ــدد م ــن الش ــروط الس ــلبية الت ــي ينبغ ــي ع ــدم اإلخ ــال به ــا التم ــام الصفق ــة،
والموضح ــة ف ــي القس ــم ( )1-2أدن ــاه.
وف ــي ح ــال وافق ــت النس ــبة المطلوب ــة م ــن مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء ومس ــاهمي ش ــركة س ــبكيم– ويقص ــد به ــا أص ــوات
المســاهمين الذيــن يمثلــون علــى األقــل مــا نســبته  %75مــن األســهم المملثــة فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكل مــن
الشــركتين الخاصــة بالصفقــة – واســتيفاء الشــروط األخــرى الخاصــة بالصفقــة ســيصبح مســاهمي شــركة الصحــراء مســاهمين
ف ــي ش ــركة س ــبكيم وس ــيتم إلغ ــاء إدراج أس ــهم ش ــركة الصح ــراء م ــن الس ــوق المالي ــة الس ــعودية (ت ــداول) وس ــتصبح ش ــركة
الصح ــراء ش ــركة تابع ــة ومملوك ــة بالكام ــل م ــن قب ــل ش ــركة س ــبكيم .وس ــيحصل مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء عل ــى أس ــهم
جدي ــدة ف ــي ش ــركة س ــبكيم وف ــق معام ــل مبادل ــة األس ــهم اآلت ــي:
يحص ــل كل مس ــاهم ف ــي ش ــركة الصح ــراء عل ــى  0,8356س ــهم جدي ــد ف ــي ش ــركة س ــبكيم مقاب ــل كل س ــهم واح ــد
يملك ــه ف ــي ش ــركة الصح ــراء
وق ــد واف ــق أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء (م ــن غي ــر األعض ــاء ذوي المصلح ــة) ف ــي اجتماع ــه المنعق ــد بتاري ــخ
1440/3/27ه ـ (المواف ــق 2018/12/5م) عل ــى الصفق ــة.
ـاء عل ــى معام ــل
وف ــي ح ــال أن ــه نت ــج ع ــن عملي ــة احتس ــاب ع ــدد األس ــهم المس ــتحق ألي م ــن مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء بن ـ ً
المبادلــة كســور أســهم ،فســيتم تقريــب الرقــم الناتــج إلــى أقــل رقــم صحيــح .فعلــى ســبيل المثــال ،إذا كان أحــد مســاهمي
شــركة الصحــراء يملــك ( )100ســهم فــي شــركة الصحــراء فســيخصص لــه ( )83ســهم جديــد فــي شــركة ســبكيم بعــد اســتكمال
الصفقــة وليــس ( )83.56ســهم .إذ ســيتم تجميــع كســر الســهم ( 0,56ســهم) مــع بقيــة كســور األســهم وبيعهــا فــي تــداول
بالنياب ــة ع ــن مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء خ ــال م ــدة ال تتج ــاوز ( )60يوم ــاً م ــن تاري ــخ إتم ــام الصفق ــة .وم ــن ث ــم س ــيتم توزي ــع
المتحص ــات الناتج ــة ع ــن عملي ــة بي ــع كس ــور األس ــهم عل ــى مس ــتحقيها م ــن مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء كل حس ــب م ــا
يس ــتحقه .وس ــيتم خص ــم التكالي ــف المتعلق ــة بعملي ــة بي ــع كس ــور األس ــهم م ــن إجمال ــي متحص ــات بي ــع كس ــور األس ــهم.
وس ــتصدر أس ــهم الع ــوض م ــن نف ــس فئ ــة أس ــهم ش ــركة س ــبكيم الحالي ــة وبنف ــس الحق ــوق الت ــي تتمت ــع به ــا .وس ــيكون
ألســهم العــوض الحــق فــي الحصــول علــى األربــاح الموزعــة بعــد تاريــخ إتمــام الصفقــة .وســتكون أســهم العــوض مدفوعــة
بالكام ــل وس ــيتم إصداره ــا لصال ــح مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء دون أي أعب ــاء ،أو رس ــوم ،أو مصال ــح ،أو رهون ــات أو حق ــوق
اس ــترداد تخ ــص أي أط ــراف ثالث ــة.
وبموج ــب أح ــكام اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة ف ــإن معام ــل مبادل ــة األس ــهم ق ــد يت ــم تعديل ــه (وبالتال ــي تعدي ــل ع ــدد أس ــهم
العــوض) فــي حــال حــدوث أي مــن الحــاالت الــواردة أدنــاه قبــل تاريــخ انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة
الصح ــراء الخ ــاص بالصفق ــة ،وذل ــك ليعك ــس التعدي ــل الش ــروط االقتصادي ــة للصفق ــة الت ــي ت ــم االتف ــاق عليه ــا بي ــن ش ــركتي
الصح ــراء وس ــبكيم .وفيم ــا يل ــي الح ــاالت الت ــي ق ــد ت ــؤدي إل ــى تعدي ــل معام ــل مبادل ــة األس ــهم:
•إجــراء أي إعــادة لهيكلــة رأس مــال شــركة الصحــراء أو شــركة ســبكيم ســواء أكان ذلــك مــن خــال إصــدار رســملة أو إصــدار
أســهم حقــوق أولويــة أو تخفيــض رأس المــال أو تغييــر أي مــن الحقــوق المتصلــة بأســهم شــركتي الصحــراء وســبكيم.
•قيام شركة سبكيم أو شركة الصحراء أو كليهما بتوزيع أرباح  -سواء نقدية أو أسهم منحة  -على مساهميهم بحيث
ت ــؤدي إل ــى خف ــض القيم ــة االقتصادي ــة الكلي ــة الت ــي يحص ــل عليه ــا مس ــاهمو ش ــركة الصح ــراء طبق ــا لش ــروط الصفق ــة
(ويســتثنى مــن ذلــك األربــاح المســموح توزيعهــا وفــق اتفاقيــة تنفيــذ الصفقــة كمــا هــو موضــح أدنــاه فــي هــذا القســم).
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•قي ــام أي م ــن ش ــركتي الصح ــراء أو س ــبكيم قب ــل تاري ــخ إتم ــام الصفق ــة باإلخ ــال ب ــأي م ــن القي ــود المفروض ــة عل ــى
ممارس ــة األعم ــال وفق ــاً لم ــا ه ــو منص ــوص علي ــه ف ــي اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة ،بش ــرط أن يك ــون لإلخ ــال ذي الصل ــة
أث ــر جوه ــري عل ــى المجموع ــة المش ــتركة (بم ــا ف ــي ذل ــك الش ــركات التابع ــة لش ــركة الصح ــراء) والموضح ــة ف ــي الفق ــرة
( )15م ــن الج ــزء ( )3ف ــي مس ــتند الع ــرض.
كمــا تضمنــت اتفاقيــة تنفيــذ الصفقــة اآلليــة التــي ســيتم اتباعهــا لتعديــل معامــل مبادلــة األســهم فــي حــال حــدوث أي مــن
الحــاالت المبينــة أعــاه ،وقــد تــم توضيــح هــذه اآلليــة فــي الفقــرة ( )15مــن الجــزء ( )3فــي مســتند العــرض.
وف ــي ح ــال موافق ــة النس ــبة المطلوب ــة م ــن مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء ومس ــاهمي ش ــركة س ــبكيم عل ــى الصفق ــة وكذل ــك
اس ــتيفاء جمي ــع ش ــروط الصفق ــة  ،فس ــيتم إلغ ــاء إدراج أس ــهم ش ــركة الصح ــراء المدرج ــة ف ــي الس ــوق المالي ــة الس ــعودية
(ت ــداول) وس ــتقوم ش ــركة س ــبكيم بإص ــدار ( )366,666,666س ــهم جدي ــد لصال ــح مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء وال ــذي س ــينتج
عن ــه زي ــادة رأس م ــال ش ــركة س ــبكيم م ــن ( )3,666,666,660ري ــال س ــعودي إل ــى ( )7,333,333,320ري ــال س ــعودي وزي ــادة ع ــدد
أســهمها مــن ( )366,666,666ســهم إلــى ( )733,333,332ســهم ،والتــي تمثــل زيــادة قدرهــا  %100مــن رأس مــال شــركة ســبكيم
الحالــي .وعنــد إتمــام الصفقــة ،ســيملك مســاهمي شــركة ســبكيم الحالييــن مــا نســبته  %50مــن رأس مــال شــركة ســبكيم،
وســيملك مســاهمي شــركة الصحــراء الحالييــن مــا نســبته  %50مــن رأس مــال شــركة ســبكيم ،وســيتم تحويــل شــركة الصحــراء
م ــن ش ــركة مس ــاهمة مدرج ــة إل ــى ش ــركة مس ــاهمة مقفل ــة بحي ــث تك ــون ش ــركة تابع ــة ومملوك ــة بالكام ــل لش ــركة س ــبكيم.
وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد شروط وأحكام إضافية خاصة بالصفقة والتي وتشمل ما يلي:
•يحــق لشــركة ســبكيم االعتــراض بعــدم اســتيفاء أي مــن الشــروط الســلبية الــواردة فــي اتفاقيــة تنفيــذ الصفقــة – كمــا
هــي موضحــة فــي القســم (" )1-2الشــروط الســلبية" أدنــاه  -حتــى تاريــخ انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
لمســاهمي شــركة ســبكيم الخــاص بالصفقــة ،ولــن يتــم قبــول أي اعتــراض فــي هــذا الخصــوص بعــد ذلــك التاريــخ.
•يحــق لشــركة الصحــراء االعتــراض بعــدم اســتيفاء أي مــن الشــروط الســلبية الــواردة فــي اتفاقيــة تنفيــذ الصفقــة  -كمــا
هــي موضحــة فــي القســم (" )1-2الشــروط الســلبية" أدنــاه  -حتــى تاريــخ انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
لمســاهمي شــركة الصحــراء الخــاص بالصفقــة ،ولــن يتــم قبــول أي اعتــراض فــي هــذا الخصــوص بعــد ذلــك التاريــخ.
مــع العلــم بأنــه ال يحــق للطــرف المعنــي االعتــراض بعــدم اســتيفاء أي مــن الشــروط الســلبية إال فــي حــال تحقــق الشــرطين
التالييــن:
1.1أن يؤدي عدم تحقق الشرط السلبي ذو الصلة إلى حدوث تغيير سلبي جوهري وذلك في حال عدم تصحيح اإلخالل
(بشكل مرضي للطرف اآلخر) خالل ثالثين ( )30يوم تقويمي من إشعار الطرف المتضرر من ذلك اإلخالل للطرف
اآلخر.
2.2أال يكون سبب عدم استيفاء الشرط السلبي ذو الصلة بسبب فعل أو إهمال من قبل الطرف المعني.
وبموج ــب أح ــكام اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة ،اتفق ــت ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم أن ــه ف ــي ح ــال ق ــررت أي م ــن الش ــركتين
توزي ــع أرب ــاح عل ــى مس ــاهميهما خ ــال الفت ــرة م ــن تاري ــخ التوقي ــع عل ــى اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة وحت ــى تاري ــخ إتم ــام الصفق ــة
فســيكون توزيــع هــذه األربــاح علــى المســاهمين المعنييــن وفقــاً لسياســة توزيــع األربــاح المتبعــة مــن قبــل الشــركتين بتاريــخ
توقي ــع اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة ،ووفق ــاً لآلت ــي (وذل ــك م ــا ل ــم يت ــم الحص ــول عل ــى الموافق ــة الكتابي ــة م ــن الط ــرف اآلخ ــر
عل ــى غي ــر ذل ــك):
1.1أال تزيد قيمة األرباح المدفوعة من قبل أي من الشركتين لمساهميهم عن مائتين وأربعين مليون ()240,000,000
ريال سعودي وذلك فيما يتعلق بفترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2018م ("األرباح النصف السنوية").
2.2أن تقوم أي من الشركتين التي ترغب في توزيع أرباح على مساهميها باستيفاء نسبة االحتياطي النظامي لها وأي
احتياطيات أخرى يتطلب تجنيبها من قبلها قبل إقرار توزيع أي أرباح على مساهميها.
وف ــي ح ــال ع ــدم إتم ــام الصفق ــة وف ــق أح ــكام اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة قب ــل تاري ــخ  30يوني ــو 2019م ول ــم يت ــم الوص ــول إل ــى
تاري ــخ التوق ــف النهائ ــي ،فس ــتقوم الش ــركتين بالتف ــاوض  -بحس ــن ني ــة  -عل ــى توزي ــع أرب ــاح مرحلي ــة لمس ــاهميهم المعنيي ــن
خ ــال الس ــنة المالي ــة (2019م) م ــع مراع ــاة معام ــل مبادل ــة األس ــهم ،وف ــي ح ــال أج ــرت أح ــد الش ــركتين ه ــذه التوزيع ــات
قبــل االتفــاق مــع الشــركة األخــرى علــى ذلــك فــإن ذلــك ســيمثل إحــدى الحــاالت التــي يجــوز فيهــا تعديــل معامــل مبادلــة
األس ــهم وف ــق أح ــكام اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة.
وق ــد اتفق ــت ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم ب ــأن يت ــم توزي ــع األرب ــاح النص ــف س ــنوية ل ــكل منهم ــا عل ــى مس ــاهميهم المعنيي ــن
قب ــل تاري ــخ إتم ــام الصفق ــة وذل ــك ش ــريطة الموافق ــة عل ــى توزي ــع ه ــذه األرب ــاح وف ــق النظ ــام األساس ــي للش ــركة المعني ــة
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ووف ــق األنظم ــة واللوائ ــح ذات العالق ــة ،وبش ــرط أال يت ــم تأجي ــل إتم ــام الصفق ــة م ــن قب ــل أي م ــن الش ــركتين بع ــد تاري ــخ
التوق ــف النهائ ــي بس ــبب تأخ ــر توزي ــع إح ــدى الش ــركتين لألرب ــاح نص ــف الس ــنوية لمس ــاهميها المعنيي ــن.
وتجدر اإلشارة إلى أن الجزء ( )3من مستند العرض تضمن أيضاً شرحاً لشروط الصفقة وأحكامها.
2 222الشروط السلبية
تتضم ــن اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة المبرم ــة بي ــن ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم ع ــدد م ــن الش ــروط الس ــلبية الت ــي ينبغ ــي ع ــدم
اإلخ ــال به ــا التم ــام الصفق ــة ،وفيم ــا يل ــي ملخ ــص لتل ــك الش ــروط:
1.1عــدم قيــام بــأي مــن اإلجــراءات المثبطــة الــواردة فــي المــادة ( )36مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ  ،أو الســماح بهــا
أو الموافقــة عليهــا وذلــك فيمــا يتعلــق بــأي مــن شــركات مجموعــة الصحــراء.
2.2ع ــدم قي ــام أي محكم ــة أو جه ــة تنظيمي ــة أو س ــلطة أو هيئ ــة حكومي ــة  -ف ــي أي م ــن ال ــدول الت ــي تم ــارس فيه ــا
مجموعــة الصحــراء ومجموعــة ســبكيم جــزءاً جوهريــاً مــن نشــاطها التجــاري  -بإصــدار قــرار أو اقتــراح تغييــر فــي األنظمــة
أو الممارس ــات ذات العالق ــة (بع ــد تاري ــخ تنفي ــذ الصفق ــة) وال ــذي م ــن ش ــأنه أن ي ــؤدي (أو يتوق ــع أن ي ــؤدي) إل ــى أي
مم ــا يل ــي:
.

أجع ــل الصفق ــة أو تنفيذه ــا أو اس ــتحواذ ش ــركة س ــبكيم عل ــى األوراق المالي ــة ف ــي ش ــركة الصح ــراء أو حص ــول
مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء عل ــى أس ــهم الع ــوض أم ــراً الغي ــاً أو غي ــر قانون ــي و/أو غي ــر قاب ــل للتنفي ــذ بموج ــب
قواني ــن الدول ــة المعني ــة ،عل ــى أن يك ــون لذل ــك تأثي ــراً جوهري ــاً عل ــى المجموع ــة المش ــتركة ككل.
 .بمطالبــة أي مــن الشــركات التابعــة أو الزميلــة للمجموعــة المشــتركة بإنهــاء جميــع أعمالهــا ،أو بيــع جميــع أصولهــا
أو ممتلكاته ــا أو ج ــزء منه ــا ،أو ف ــرض أي قي ــد عل ــى قدرته ــا ف ــي مزاول ــة جمي ــع أعماله ــا أو ج ــزء منه ــا ،أو ف ــرض
أي قي ــد يتعل ــق بتملكه ــا لجمي ــع أصوله ــا أو عقاراته ــا أو أي ج ــزء منه ــا ،عل ــى أن يك ــون لذل ــك تأثي ــراً جوهري ــاً عل ــى
المجموع ــة المش ــتركة ككل .ويس ــتثنى م ــن المطالب ــات الس ــابقة التطبي ــق اإلجرائ ــي للمادتي ــن ( )150و ( )181م ــن
نظ ــام الش ــركات عل ــى أي م ــن الش ــركات التابع ــة أو الزميل ــة للمجموع ــة المش ــتركة
 .جف ــرض أي قي ــود عل ــى ش ــركة س ــبكيم بش ــأن االس ــتحواذ  -بش ــكل مباش ــر أو غي ــر مباش ــر -عل ــى أي م ــن حق ــوق
الملكي ــة المرتبط ــة ب ــاألوراق المالي ــة لش ــركة الصح ــراء .أو ف ــرض أي قي ــود عل ــى مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء ف ــي
الحصــول -بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر -علــى أســهم العــوض أو ممارســة أي مــن الحقــوق المرتبطــة بهــا ،علــى
أن يك ــون لذل ــك تأثي ــراً جوهري ــاً عل ــى المجموع ــة المش ــتركة ككل.
 .د ف ــرض أي قي ــود عل ــى أي م ــن الش ــركات التابع ــة أو الزميل ــة للمجموع ــة المش ــتركة ف ــي تمل ــك أو ممارس ــة أي
مــن الحقــوق المرتبطــة باألســهم المملوكــة فــي أي مــن شــركات المجموعــة المشــتركة األخــرى – ســواء بشــكل
مباش ــر أو غي ــر مباش ــر– أو ف ــرض أي قي ــود عل ــى إدارته ــا ،عل ــى أن يك ــون لذل ــك تأثي ــراً جوهري ــاً عل ــى المجموع ــة
المش ــتركة ككل.

3.3تــم تقديــم جميــع اإلشــعارات أو المراســات أو المعلومــات المطلــوب تقديمهــا بموجــب أي عقــد جوهــري أو بموجــب
أي مــن األنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا لغــرض إتمــام الصفقــة (بمــا فيهــا متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة وتــداول)،
واس ــتيفاء جمي ــع فت ــرات االنتظ ــار الضروري ــة (بم ــا فيه ــا أي فت ــرات تمدي ــد له ــا) بموج ــب األنظم ــة واللوائ ــح المعم ــول
بهــا (حســبما ينطبــق) ،واالمتثــال لكافــة االلتزامــات القانونيــة والتنظيميــة المطبقــة فــي أي مــن الــدول ذات العالقــة
والحص ــول عل ــى جمي ــع الموافق ــات الالزم ــة لغ ــرض اتم ــام الصفق ــة وفق ــاً لألنظم ــة واللوائ ــح المعم ــول به ــا ف ــي أي
ويشــترط اســتمرار ســريان كافــة التصاريــح الالزمــة التمــام الصفقــة علــى أال يكــون قــد صــدر
مــن الــدول ذات العالقــةُ .
قــرار بإلغــاء تلــك التراخيــص أو تعليقهــا أو تقييدهــا أو تعديلهــا أو عــدم تجديدهــا.
4.4ع ــدم وج ــود أي ترتي ــب تك ــون بموجب ــه الش ــركات التابع ــة أو الزميل ــة لمجموع ــة الصح ــراء ومجموع ــة س ــبكيم خاضع ــة
ألي وضــع يمكــن أن يــؤدي بشــكل معقــول إلــى وقــوع أي مــن الحــاالت الموضحــة أدنــاه وذلــك نتيجــة إلبــرام الصفقــة
المقترح ــة ،عل ــى أن يك ــون لذل ــك تأثي ــراً جوهري ــاً عل ــى مجموع ــة الصح ــراء و/أو مجموع ــة س ــبكيم ككل وذل ــك حس ــبما
ينطب ــق (ويس ــتنثى م ــن ذل ــك )1 :م ــا ت ــم اإلفص ــاح عن ــه م ــن قب ــل ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم حس ــب بن ــود اتفاقي ــة
تنفي ــذ الصفق ــة ،أو  )2أي إج ــراء تتخ ــذه ش ــركة تابع ــة لمجموع ــة الصح ــراء بع ــد تاري ــخ اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة تس ــتخدم
فيــه شــركة الصحــراء جهودهــا المعقولــة لمنــع ذلــك ،أو  )3أي إجــراء ُيســمح بالقيــام بــه وفــق اتفاقيــة تنفيــذ الصفقــة
أو تتطلب ــه االتفاقي ــة):
.
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أاس ــتحقاق س ــداد أي أم ــوال مقترض ــة أو مديون ــات أخ ــرى (فعلي ــة أو مش ــروطة)أو أي منح ــة متاح ــة ألي م ــن
الشــركات التابعــة أو الزميلــة لمجموعــة الصحــراء أو مجموعــة ســبكيم قبــل تاريــخ اســتحقاقها الفعلــي .أو تقييــد

تحم ــل مديون ــات.
ق ــدرة أي م ــن الش ــركات التابع ــة أو الزميل ــة لمجموعت ــي الصح ــراء وس ــبكيم م ــن اقت ــراض أم ــوال أو ّ
 .بإنهــاء أو إلغــاء أو تعديــل أو التأثيــر بصــورة ســلبية علــى حقــوق أو التزامــات أو مصالــح أو أعمــال أي مــن الشــركات
التابعــة أو الزميلــة لمجموعتــي الصحــراء وســبكيم الناشــئة بموجــب أي ترتيــب حالــي.
 .جع ــدم ق ــدرة أي م ــن الش ــركات التابع ــة أو الزميل ــة لمجموعت ــي الصح ــراء وس ــبكيم م ــن القي ــام بأعماله ــا تح ــت أي
اس ــم ت ــزاول ب ــه أعماله ــا التجاري ــة.
 .دتنفيــذ أو تعجيــل ســداد أي التــزام (فعلــي أو مشــروط) أو رهــن أو عــبء أو أيــة حقــوق ضمــان أخــرى علــى جميــع
األعمــال أو الممتلــكات أو األصــول أو أي جــزء منهــا التــي تخــص مجموعــة الصحــراء أو مجموعــة ســبكيم.
5.5عــدم قيــام أي مــن مجموعــة الصحــراء أو مجموعــة ســبكيم (حســبما ينطبــق) منــذ تاريــخ  31ديســمبر 2017م بــأي مــن
األم ــور التالي ــة (ويس ــتثنى منه ــا )1 :م ــا ت ــم اإلفص ــاح عن ــه م ــن قب ــل ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم حس ــب بن ــود اتفاقي ــة
تنفي ــذ الصفق ــة ،و  )2أي إج ــراء تتخ ــذه ش ــركة تابع ــة لمجموع ــة الصح ــراء بع ــد تاري ــخ اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة تس ــتخدم
فيــه شــركة الصحــراء جهودهــا المعقولــة لمنــع ذلــك ،و  )3أي إجــراء ُيســمح بالقيــام بــه وفــق اتفاقيــة تنفيــذ الصفقــة
أو تتطلب ــه االتفاقي ــة):
أإصــدار أو الموافقــة علــى إصــدار أو االقتــراح بإصــدار أســهم أو ســندات أو ســندات إضافيــة (مــن أي نــوع) وذلــك
فيمــا يتعلــق بشــركتي الصحــراء وســبكيم فقــط (حســبما ينطبــق).

.

 .بإصــدار أو الموافقــة علــى إصــدار أو اعتمــاد أو االقتــراح بإصــدار أســهم أو أوراق أو ســندات إضافيــة ( مــن أي نــوع)
باس ــتثناء م ــا يك ــون عل ــى أس ــاس تناس ــبي للحاملي ــن الحاليي ــن له ــذه األوراق المالي ــة أو الس ــندات وذل ــك فيم ــا
يتعل ــق بمجموعت ــي الصح ــراء وس ــبكيم (باس ــتثناء ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم).
 .جالتوصي ــة أو الموافق ــة عل ــى توزي ــع أي ع ــاوة أو أرب ــاح أو غيره ــا م ــن التوزيع ــات وذل ــك فيم ــا يتعل ــق بش ــركتي
الصح ــراء وس ــبكيم (ويس ــتثنى م ــن ذل ــك األرب ــاح المس ــموح توزيعه ــا عل ــى مس ــاهمي ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم
كم ــا ه ــو موض ــح ف ــي القس ــم (" )2ش ــروط الصفق ــة" أع ــاه).
 .دالتوصي ــة أو الموافق ــة عل ــى توزي ــع أي ع ــاوة أو أرب ــاح أو غيره ــا م ــن التوزيع ــات وذل ــك فيم ــا يتعل ــق بمجموعت ــي
الصح ــراء وس ــبكيم (ويس ــتثنى منه ــم ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم) باس ــتثناء التوزيع ــات الت ــي تك ــون عل ــى أس ــاس
تناس ــبي عل ــى المس ــاهمين ذوي العالق ــة.
 .هاالندمــاج أو فــك االندمــاج مــع أي كيــان اعتبــاري أو االســتحواذ عليــه علــى أن يكــون تأثيــر ذلــك جوهريــاً  -أو مــن
المحتم ــل بش ــكل معق ــول أن يك ــون تأثي ــره جوهري ــاً  -عل ــى المجموع ــة المش ــتركة ككل (ويس ــتثنى مم ــا س ــبق
الح ــاالت الت ــي تك ــون م ــع أي ش ــركة ف ــي نف ــس مجموع ــة الصح ــراء أو أي ش ــركة ف ــي نف ــس مجموع ــة س ــبكيم).
 .والتنــازل أو اإلعفــاء عــن أي ديــن أو التــزام مســتحق ألي شــركة فــي مجموعــة الصحــراء أو مجموعــة ســبكيم مــن
قبــل طــرف ثالــث أو التنــازل عــن أي حــق مــن حقــوق أي شــركة فــي مجموعــة الصحــراء أو مجموعــة ســبكيم فــي
تقديــم مطالبــة ضــد أي طــرف ثالــث بمبلــغ يزيــد عــن ( )200مليــون ريــال ســعودي ،أو تعديــل حقــوق أو التزامــات
أي ط ــرف ثال ــث بموج ــب اتفاقي ــة مبرم ــة م ــع أي ش ــركة ف ــي مجموع ــة الصح ــراء أو مجموع ــة س ــبكيم عل ــى أن
يكــون تأثيــر ذلــك جوهريــاً علــى المجموعــة المشــتركة ككل.
.

ززيادة صافي مديونية مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم بمقدار يتجاوز ( )400مليون ريال سعودي.
 .حإدخ ــال أي تعدي ــل جوه ــري عل ــى اتفاقي ــات الخدم ــة أو عق ــود العم ــل أو أي ترتيب ــات أخ ــرى مبرم ــة م ــع أي م ــن
أعض ــاء مجل ــس اإلدارة أو كب ــار التنفيذيي ــن ل ــدى أي م ــن الش ــركات التابع ــة أو الزميل ــة لمجموع ــة الصح ــراء أو
مجموع ــة س ــبكيم ،باس ــتثناء م ــا يك ــون ف ــي س ــياق النش ــاط االعتي ــادي.
 .طاالقت ــراح أو الموافق ــة عل ــى تقدي ــم أو تعدي ــل أي بن ــد يتعل ــق بش ــروط وأح ــكام أي برنام ــج يمن ــح موظف ــي
مجموع ــة الصح ــراء أو مجموع ــة س ــبكيم الح ــق ف ــي ش ــراء األس ــهم (بم ــا ف ــي ذل ــك أي برام ــج حواف ــز مقدم ــة
للموظفي ــن أو أي منفع ــة أخ ــرى تتعل ــق بتوظيفه ــم أو إنه ــاء عمله ــم) عل ــى أن يك ــون ل ــه تأثي ــر جوه ــري عل ــى
المجموع ــة المش ــتركة ككل (ويس ــتثنى م ــن ذل ــك م ــا يتعل ــق ببرنام ــج اإلس ــكان الس ــعودي التاب ــع لش ــركتي
الصح ــراء أو س ــبكيم).
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 .ياالســتثمار أو المســاهمة فــي أي مشــروع مشــترك أو االتفــاق علــى تقاســم أي أصــول أو أربــاح أو أي ترتيــب آخــر
ذي طبيعــة مماثلــة يكــون تأثيــره جوهريــاً علــى المجموعــة المشــتركة ككل.
 .كاتخ ــاذ أو ع ــدم اتخ ــاذ أي إج ــراء يترت ــب علي ــه اإلخ ــال ب ــأي م ــن اتفاقي ــات التموي ــل المبرم ــة م ــع أي م ــن ش ــركات
مجموع ــة الصح ــراء أو أي م ــن ش ــركات مجموع ــة س ــبكيم (م ــا ل ــم يت ــم التن ــازل ع ــن ذل ــك م ــن قب ــل المقرضي ــن
ذوي العالق ــة) ،عل ــى أن يك ــون تأثي ــر ذل ــك جوهري ــاً عل ــى مجموع ــة الصح ــراء أو مجموع ــة س ــبكيم ككل (حس ــبما
ينطب ــق).
 .لاتخــاذ أي إجــراء يعــد مخالــف لقواعــد اإلدراج أو الئحــة االندمــاج واالســتحواذ أو أي نظــام آخــر معمــول بــه علــى
نحــو يكــون جوهريــاً فــي ســياق الصفقــة المقترحــة.
 .مع ــدم الق ــدرة عل ــى س ــداد الدي ــون أو اتخ ــاذ التدابي ــر الالزم ــة بش ــأن أي إج ــراءات قانوني ــة تتعل ــق بس ــداد أو تأجي ــل
ـف أو حــارس
ســداد أيــة مديونيــة أو تصفيــة (بشــكل تطوعــي أو خــاف ذلــك) أو إعــادة تنظيــم أو تعييــن أي مصـ ٍ
قضائــي أو مديــر أو حــارس إداري أو أميــن أو مســؤول مماثــل علــى أي مــن أصــول الشــركة أو إيراداتهــا .ويشــمل
كذلــك عــدم اتخــاذ التدابيــر بشــأن أي إجــراءات مماثلــة فــي أي دولــة أو تعييــن أي شــخص مماثــل فــي أيــة دولــة
أو أن يكــون قــد تــم تعييــن أي شــخص مماثــل.
بأي مما ورد ذكره أعاله.
 .ناالتفاق بشكل آخر على القيام ٍ
6.6ع ــدم وق ــوع أي م ــن الح ــاالت المذك ــورة أدن ــاه من ــذ تاري ــخ  31ديس ــمبر 2013م (ويس ــتثنى منه ــا اآلت ــي )1 :م ــا ت ــم
اإلفصــاح عنــه مــن قبــل شــركتي الصحــراء وســبكيم حســب اتفاقيــة تنفيــذ الصفقــة )2 ،والحــاالت التــي ال يكــون تأثيرهــا
جوهريــاً أو مــن غيــر المحتمــل بشــكل معقــول أن يكــون تأثيرهــا جوهريــاً علــى مجموعــة الصحــراء أ و مجموعــة ســبكيم
ككل )3 ،فيم ــا يتعل ــق بالفق ــرة الفرعي ــة (أ) أدن ــاه ،الح ــاالت الت ــي ال تع ـ َـرض تنفي ــذ الصفق ــة للمخاط ــر وذل ــك بالطريق ــة
ال ــواردة ف ــي اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة):
.

أال توج ــد أي ــة إج ــراءات تقاض ــي أو إج ــراءات تحكي ــم أو منازع ــات قضائي ــة أو غيره ــا م ــن اإلج ــراءات القانوني ــة ت ــم
التهدي ــد برفعه ــا أو اإلع ــان عنه ــا أو رفعه ــا م ــن قب ــل أو ض ــد أي م ــن ش ــركات مجموع ــة الصح ــراء أو أي م ــن
ش ــركات مجموع ــة س ــبكيم بم ــا ف ــي ذل ــك أي إج ــراءات مماثل ــة يك ــون أي منه ــم (او م ــن المحتم ــل أن يك ــون أي
منه ــم) طرف ــاً فيه ــا (س ــواء كمدع ــي أو مدع ــى علي ــه أو غي ــر ذل ــك).
 .بل ــم يت ــم اتخ ــاذ أي ــة خط ــوات أو ع ــدم اتخ ــاذ أي خط ــوات يمك ــن أن ت ــؤدي بش ــكل معق ــول إل ــى س ــحب أو إلغ ــاء
أو تعدي ــل أي ــة رخص ــة جوهري ــة تملكه ــا أي م ــن ش ــركات مجموع ــة الصح ــراء أو ش ــركات مجموع ــة س ــبكيم والت ــي
تعــد ضروريــة لمزاولــة أعمــال أي مــن تلــك الشــركات (ويســتثنى مــن ذلــك -فيمــا يتعلــق بالتراخيــص الخاصــة بــأي
م ــن الش ــركات التابع ــة لش ــركة الصح ــراء  -م ــا يك ــون نتيج ــة ألي إج ــراء تق ــوم ب ــه أي م ــن الش ــركات التابع ــة لش ــركة
الصح ــراء بع ــد تاري ــخ اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة عل ــى أن تك ــون ش ــركة الصح ــراء ق ــد اس ــتخدمت جهوده ــا المعقول ــة
لمن ــع ذل ــك).

ـاء عل ــى م ــا ت ــم اإلفص ــاح عن ــه م ــن قب ــل مجموع ــة الصح ــراء (بموج ــب اتفاقي ــة تنفي ــذ
7.7ل ــم تكتش ــف ش ــركة س ــبكيم – بن ـ ً
الصفق ــة) م ــن معلوم ــات مالي ــة أو تجاري ــة أو غيره ــا م ــن المعلوم ــات ذات الصل ــة بمجموع ــة الصح ــراء – أي معلوم ــات
مضلل ــة أو تحري ــف للحقائ ــق أو ع ــدم توضي ــح لحقائ ــق مهم ــة تجع ــل ه ــذه المعلوم ــات غي ــر مضلل ــة ،عل ــى أن تك ــون
ه ــذه المعلوم ــات جوهري ــة ف ــي س ــياق الصفق ــة.
ـاء عل ــى م ــا ت ــم اإلفص ــاح عن ــه م ــن قب ــل مجموع ــة س ــبكيم (بموج ــب اتفاقي ــة تنفي ــذ
8.8ل ــم تكتش ــف ش ــركة الصح ــراء – بن ـ ً
الصفق ــة) م ــن معلوم ــات مالي ــة أو تجاري ــة أو غيره ــا م ــن المعلوم ــات ذات الصل ــة بمجموع ــة الصح ــراء – عل ــى أي
معلومــات مضللــة أو تحريــف للحقائــق أو عــدم توضيــح لحقائــق مهمــة تجعــل هــذه المعلومــات غيــر مضللــة ،علــى أن
تك ــون ه ــذه المعلوم ــات جوهري ــة ف ــي س ــياق الصفق ــة.

3.3رأي أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء من غير األعضاء ذوي المصلحة حول الصفقة
ي ــرى أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء (م ــن غي ــر األعض ــاء ذوي المصلح ــة) ب ــأن الع ــرض المق ــدم م ــن ش ــركة س ــبكيم ع ــادل
ومعقــول لمســاهمي شــركة الصحــراء (مــن غيــر األطــراف ذوي عالقــة) ،وذلــك بعــد األخــذ فــي االعتبــار وضــع الشــركة والســوق
فــي تاريــخ توقيــع مذكــرة التفاهــم وتاريــخ إبــرام اتفاقيــة تنفيــذ الصفقــة وتاريــخ نشــر مســتند العــرض والمنافــع المتوقعــة للصفقــة
وفــرص النمــو المســتقبلية للشــركتين وكذلــك األخــذ فــي االعتبــار هيكلــة الصفقــة والتــي ســتتم عــن طريــق عــرض مبادلــة أســهم
مق ــدم م ــن قب ــل ش ــركة س ــبكيم مقاب ــل االس ــتحواذ عل ــى جمي ــع األس ــهم المص ــدرة لش ــركة الصح ــراء ،وكذل ــك بع ــد األخ ــذ ف ــي
االعتبار"المش ــورة المس ــتقلة" المقدم ــة لمجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء م ــن قب ــل ش ــركة مورغ ــان س ــتانلي الس ــعودية .وعلي ــه
فإنه ــم يوص ــون مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء بالتصوي ــت بالموافق ــة عل ــى الصفق ــة.
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كم ــا واف ــق أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء (م ــن غي ــر األعض ــاء ذوي المصلح ــة) عل ــى ش ــروط وأح ــكام الصفق ــة ،م ــع العل ــم
ب ــأن أعض ــاء مجل ــس اإلدارة م ــن ذوي المصلح ــة بالصفق ــة قام ــوا باإلفص ــاح ع ــن مصلحته ــم ف ــي الصفق ــة لمجل ــس إدارة ش ــركة
الصح ــراء وامتنع ــوا إث ــر ذل ــك ع ــن المش ــاركة ف ــي التصوي ــت عل ــى ق ــرار مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء الص ــادر بالموافق ــة عل ــى
الصفق ــة.
كم ــا تج ــدر اإلش ــارة ب ــأن جمي ــع أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء الذي ــن س ــيقومون بالتصوي ــت عل ــى ق ــرارات الصفق ــة ف ــي
اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة الصح ــراء الخ ــاص بالصفق ــة س ــيصوتون بالموافق ــة عل ــى ق ــرارات الصفق ــة.
كم ــا يحتف ــظ أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء (م ــن غي ــر األعض ــاء ذوي المصلح ــة) بحقه ــم ف ــي س ــحب توصيته ــم بخص ــوص
الصفق ــة أو تعديله ــا تماش ــياً م ــع التزاماته ــم وواجباته ــم بصفته ــم أعض ــاء ف ــي مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء.
ـاء عل ــى المعلوم ــات المتوف ــرة لش ــركة مورغ ــان س ــتانلي الس ــعودية بتاري ــخ تقدي ــم المش ــورة المس ــتقلة ،وم ــع مراع ــاة
وبن ـ ً
االفتراضــات واالســتثناءات والتحفظــات المنصــوص عليهــا فــي المشــورة المســتقلة ،أوضحــت شــركة مورغــان ســتانلي الســعودية
لمجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء ب ــأن الش ــروط المالي ــة للصفق ــة عادل ــة بالنس ــبة لمس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء (م ــن غي ــر األط ــراف
ذوي عالق ــة) .وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن ــه ينبغ ــي ق ــراءة المش ــورة الت ــي قدمته ــا ش ــركة مورغ ــان س ــتانلي الس ــعودية ضم ــن س ــياق
المشــورة المســتقلة والتــي تمــت ترجمتهــا بالصيغــة الــواردة فــي الملحــق رقــم ( )2مــن هــذا التعميــم .وســيكون خطــاب المشــورة
المس ــتقلة متاح ــاً لالط ــاع علي ــه ف ــي المق ــر الرئيس ــي لش ــركة الصح ــراء اعتب ــاراً م ــن تاري ــخ نش ــر ه ــذا التعمي ــم وحت ــى تاري ــخ انعق ــاد
اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة الصح ــراء الخ ــاص بالصفق ــة كم ــا ه ــو موض ــح ف ــي القس ــم رق ــم ("( )14المس ــتندات
المتاح ــة للمعاين ــة") م ــن ه ــذا التعمي ــم.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الصحــراء (مــن غيــر األعضــاء ذوي المصلحــة) لــم يأخــذوا فــي االعتبــار األهــداف
االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو الوضــع الزكــوي والضريبــي أو الظــروف الخاصــة بــكل مســاهم نظــراً الختــاف الظــروف
واألوض ــاع واأله ــداف الخاص ــة ب ــكل منه ــم .وعلي ــه ،يؤك ــد أعض ــاء مجل ــس اإلدارة عل ــى ض ــرورة قي ــام مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء
بالحص ــول عل ــى استش ــارة مهني ــة مس ــتقلة م ــن مستش ــار مال ــي مرخ ــص ل ــه بخص ــوص الصفق ــة ويج ــب عليه ــم االعتم ــاد عل ــى
مراجعتهــم الخاصــة للصفقــة للتأكــد مــن مــدى مالئمــة الصفقــة والمعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم لألهــداف االســتثمارية
واألوضــاع الماليــة الخاصــة بهــم.
كم ــا ينبغ ــي عل ــى مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء األخ ــذ ف ــي االعتب ــار أن س ــعر أس ــهم ش ــركة الصح ــراء وأس ــهم ش ــركة س ــبكيم ق ــد
يتأث ــر خ ــال ه ــذه الفت ــرة وحت ــى تاري ــخ إتم ــام الصفق ــة بع ــدة أم ــور والت ــي تش ــمل – أداء ووض ــع كل م ــن ش ــركة الصح ــراء وش ــركة
ســبكيم والشــركات التابعــة لهمــا ،وظــروف الســوق واالقتصــاد بشــكل عــام ،والظــروف الخاصــة بســوق األســهم باإلضافــة إلــى
عــدد مــن المخاطــر األخــرى المرتبطــة بالصفقــة (ولمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذه المخاطــر ،الرجــاء مراجعــة الجــزء ("( )2عوامــل
المخاط ــرة") ال ــوارد ف ــي مس ــتند الع ــرض) .وعلي ــه ،ف ــإن توصي ــة أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء (م ــن غي ــر األعض ــاء ذوي
المصلحــة) حــول الصفقــة ال تأخــذ فــي االعتبــار ظــروف الســوق المســتقبلية واألســعار الســوقية ألســهم شــركة الصحــراء وأســهم
ش ــركة س ــبكيم بع ــد تاري ــخ نش ــر ه ــذا التعمي ــم.
المص ــدر
وحت ــى تاري ــخ ه ــذا التعمي ــم ،ف ــإن ش ــركة الصح ــراء ل ــم تس ــتلم أي ع ــرض آخ ــر لالس ــتحواذ عل ــى جمي ــع أس ــهم رأس الم ــال ُ
لش ــركة الصح ــراء.

4.4رأي أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء (من غير األعضاء ذوي المصلحة) حول المنافع المتوقعة
من الصفقة
يحتــوي هــذا القســم علــى رأي أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الصحــراء (مــن غيــر األعضــاء ذوي المصلحــة) بشــأن المنافــع المتوقعــة
مــن الصفقــة ،بمــا فــي ذلــك عــدد مــن المعلومــات والتقديــرات المعــدة مــن قبــل مجلــس إدارة شــركة الصحــراء.
وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن ه ــذا القس ــم يحت ــوي عل ــى توقع ــات مس ــتقبلية وبالتال ــي فإنه ــا ق ــد ال تتحق ــق بالطريق ــة الت ــي يتوقعه ــا
مجل ــس إدارة ش ــركة االصح ــراء أو ق ــد ال تتحق ــق إطالق ــاً  ،ولمزي ــد م ــن التفاصي ــل ع ــن المخاط ــر المرتبط ــة بالتوقع ــات المس ــتقبلية
والصفقــة بشــكل عــام يرجــى مراجعــة قســم (إشــعار هــام) مــن هــذا التعميــم والجــزء ("( )2عوامــل المخاطــرة") الــوارد فــي مســتند
العــرض.
كم ــا يج ــب مراع ــاة أن المناف ــع المتوقع ــة م ــن الصفق ــة الت ــي يتضمنه ــا ه ــذا القس ــم تمث ــل تقدي ــرات أولي ــة لمجل ــس إدارة ش ــركة
الصح ــراء وبالتال ــي ق ــد يت ــم تعديله ــا بع ــد إج ــراء المزي ــد م ــن التخطي ــط لعملي ــة دم ــج أعم ــال الش ــركتين .علم ــاً ب ــأن مجل ــس إدارة
ش ــركة الصح ــراء ال ين ــوي تحدي ــث الفوائ ــد المتوقع ــة م ــن الصفق ــة أو أي توقع ــات مس ــتقبلية أخ ــرى واردة ف ــي ه ــذا القس ــم،
باس ــتثناء م ــا يل ــزم تحديث ــه بموج ــب األنظم ــة واللوائ ــح ذات العالق ــة.
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يجــب أال تُ عامــل المعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم علــى أنهــا توقــع أو تقديــر لــأداء المالــي الحالــي أو المســتقبلي "للمجموعــة
المش ــتركة" وينبغ ــي ع ــدم تفس ــير أي عب ــارة ت ــرد ف ــي ه ــذا التعمي ــم عل ــى أنه ــا تعن ــي أن العائ ــد للس ــهم للمجموع ــة المش ــتركة
ـواء للفتــرات الماليــة الحاليــة أم المســتقبلية ســيماثل أو يزيــد عــن العوائــد التاريخيــة المنشــورة للســهم.
سـ ً
4 444معلومات عامة
ت ــم الحص ــول عل ــى البيان ــات والمعلوم ــات واإلف ــادات ال ــواردة ف ــي ه ــذه القس ــم م ــن دراس ــة ش ــركة بوس ــطن كونس ــلتنج
ـاء عل ــى معلوم ــات ت ــم جمعه ــا م ــن مص ــادر عام ــة ،وم ــن معلوم ــات مقدم ــة
ج ــروب (ب ــي س ــي ج ــي) ،والت ــي ت ــم إعداده ــا بن ـ ً
م ــن ش ــركة الصح ــراء وش ــركة س ــبكيم ،وعل ــى تقييم ــات بوس ــطن كونس ــلتنج ج ــروب (ب ــي س ــي ج ــي).
قط ــاع البتروكيماوي ــات ه ــو أح ــد أكث ــر القطاع ــات ف ــي االقتص ــاد الس ــعودي جذب ــاً ل ــرؤوس األم ــوال المحلي ــة واألجنبي ــة
وذل ــك بالنظ ــر إل ــى م ــا يتمت ــع ب ــه م ــن مزاي ــا اس ــتراتيجية والت ــي تش ــمل وف ــرة الم ــواد الخ ــام واللقي ــم والخدم ــات المس ــاندة
بأس ــعار تنافس ــية ،باإلضاف ــة إل ــى وج ــود بني ــة تحتي ــة راس ــخة له ــذا القط ــاع ف ــي مدينت ــي الجبي ــل وينب ــع الصناعيتي ــن .وعلي ــه،
فــإن قطــاع البتروكيماويــات ُيعــد أحــد القطاعــات الرئيســية التــي تســاهم فــي نمــو القطــاع الخــاص واالقتصــاد الســعودي
بشــكل عــام وذلــك فــي ظــل مــا يشــهده مــن نمــو واســتثمار متواصــل ،الســيما فــي مصــادر اللقيــم األساســية للكيماويــات،
وذل ــك من ــذ دخ ــول ه ــذا القط ــاع مرحل ــة نم ــو متس ــارع قب ــل أكث ــر م ــن ث ــاث عق ــود.
وكمــا بتاريــخ هــذا التعميــم ،فــإن قطــاع البتروكيماويــات فــي المملكــة يشــهد بعــض التطــورات التــي قــد تســهم فــي تغيــر
طبيع ــة القط ــاع عل ــى الم ــدى المتوس ــط إل ــى البعي ــد ،وتش ــمل ه ــذه التط ــورات:
•االستثمار في الكيماويات المتخصصة الثانوية في المملكة من المستثمرين المحليين واألجانب.
•انخفــاض الميــزة التنافســية ألســعار المــواد الخــام بالنســبة للمنتجيــن الســعوديين وذلــك بســبب انخفــاض أســعار الغــاز
فــي أمريــكا الشــمالية والزيــادة المحتملــة فــي أســعار اللقيــم فــي المملكــة.
•اإلنخفــاض المتوقــع فــي تخصيــص المــواد الخــام فــي المملكــة فــي المســتقبل القريــب ،والــذي مــن المتوقــع أن يحــد
مــن النمــو المحلــي لشــركات البتروكيماويــات الســعودية علــى المــدى البعيــد.
•االس ــتثمار ف ــي تحس ــين صاف ــي أرب ــاح المبيع ــات ع ــن طري ــق زي ــادة نط ــاق أنش ــطة التس ــويق والتوس ــع ف ــي الخدم ــات
اللوجس ــتية الداخلي ــة الخاص ــة بالمبيع ــات.
معــا بدراســة جــدوى
وفــي ضــوء التطــورات الهامــة المبينــة أعــاه ،قــررت كل مــن شــركة ســبكيم وشــركة الصحــراء أن تقومــا ً
"االتح ــاد التج ــاري" المقت ــرح وتقيي ــم م ــدى القيم ــة الت ــي س ــيحققها ه ــذا االتح ــاد ف ــي س ــبيل التأقل ــم م ــع ه ــذه التط ــورات
وذلــك مــن خــال تقويــة الميــزة التنافســية للشــركتين وتســهيل نموهــم المســتقبلي.
وعلي ــه ،ت ــم إع ــداد دراس ــة ع ــن ش ــركة س ــبكيم وش ــركة الصح ــراء وش ــركاتهم التابع ــة لتقيي ــم المناف ــع المحتمل ــة للصفق ــة،
حيــث تــم تحليــل أهــم األنشــطة والوظائــف التجاريــة وذلــك مــن خــال نقاشــات مطولــة مــع عــدد مــن التنفيذييــن فــي إدارة
الش ــركتين.
4 444المنافع المتوقعة من الصفقة
تتمثــل المنافــع المتوقعــة مــن الصفقــة فــي تمكيــن المجموعــة المشــتركة مــن اســتغالل القــدرات واإلمكانيــات اإلضافيــة
التــي ســتتاح للمجموعــة المشــتركة نتيجــة لدمــج أعمــال الشــركتين وذلــك مــن خــال توظيــف القــدرات الفنيــة والتســويقية
وتعزيــز المــوارد البشــرية والقــوى العاملــة بمــا يعــزز القيمــة المضافــة للمســاهمين.
وم ــن المتوق ــع أن تحق ــق المجموع ــة المش ــتركة مناف ــع وفوائ ــد محتمل ــة تق ــدر ب ــأن تك ــون بمبل ــغ م ــا بي ــن  175ملي ــون
ـنويا كزي ــادة متك ــررة ف ــي األرب ــاح قب ــل خص ــم الفوائ ــد والضرائ ــب وتكالي ــف
ري ــال س ــعودي –  225ملي ــون ري ــال س ــعودي س ـ ً
االســتهالك ( ،)EBITDAومــن المتوقــع أن تتحقــق هــذه المنافــع المحتملــة بشــكل كامــل بنهايــة الســنة الثالثــة مــن تاريــخ
إتم ــام الصفق ــة ،وس ــيتطلب لتحقي ــق ه ــذه المناف ــع المحتمل ــة تكب ــد المجموع ــة المش ــتركة تكالي ــف غي ــر مك ــررة تبل ــغ – 0.5
 0.75ضع ــف مبل ــغ المناف ــع المحتمل ــة الموض ــح أع ــاه.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم اســتخدام مقيــاس األربــاح قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب وتكاليــف االســتهالك نظــراً للطريقــة
المحاســبية المتبعــة مــن قبــل شــركة الصحــراء ،حيــث ال تقــوم شــركة الصحــراء بتوحيــد إيراداتهــا مــع كامــل إيــرادات المشــاريع
وعوض ــا ع ــن ذل ــك ،يت ــم االعت ــراف
ً
وفق ــا لسياس ــتها المحاس ــبية كم ــا ف ــي الس ــنة المالي ــة 2017م.
ً
وش ــركاتها الزميل ــة وذل ــك
وفق ــا
ً
بحص ــة ش ــركة الصح ــراء م ــن أرب ــاح تل ــك المش ــاريع والش ــركات الزميل ــة ف ــي قائم ــة الدخ ــل م ــن خ ــال حق ــوق الملكي ــة
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للمعاييــر المحاســبية المتبعــة (وهــي المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
ـاء علــى مــا ســبق ،فــإن المقيــاس
والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن) .وبنـ ً
الموضــح أعــاه هــو المقيــاس األنســب للنظــر فــي منافــع الصفقــة بعــد إتمامهــا.
علم ــا ب ــأن البيان ــات ال ــواردة ف ــي الفق ــرة أع ــاه تتعل ــق بتعزي ــز اإلي ــرادات وال يقص ــد منه ــا أن تك ــون توقع ــات لألرب ــاح ،ويج ــب
ً
عــدم تفســير البيانــات المذكــورة علــى أن أربــاح األســهم ســتكون أكبــر مــن تلــك التــي تحققــت فــي الفتــرة الماليــة الســابقة.
ـواء بشــكل مباشــرة أو غيــر مباشــر – عــن اســتخدام
كمــا تخلــي شــركة الصحــراء مســؤوليتها عــن أي خســارة أو ضــرر ينشــأ – سـ ً
المعلومــات الــواردة فــي هــذه الفقــرة باعتبــار أنهــا غيــر ذلــك.
ـاء عل ــى دراس ــة المناف ــع المتوقع ــة للصفق ــة ،توص ــل مجل ــس إدارة ش ــركة س ــبكيم ومجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء
وبن ـ ً
مجتمعي ــن – بحس ــب رأيه ــم  -أله ــم المزاي ــا الرئيس ــية الت ــي س ــتحققها الصفق ــة ،وه ــي كالتال ــي:
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4تعزيز تنوع المنتجات ،وتنويع إمدادات المواد األولية.
ف ــي ظ ــل النم ــو المتس ــارع لقط ــاع المنتج ــات الهيدروكربوني ــة ،س ــتقوم كل م ــن ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم -
بع ــد دم ــج أعماله ــم المتكامل ــة  -بتعزي ــز محفظ ــة المنتج ــات وذل ــك م ــن خ ــال توس ــيعها .حي ــث تظه ــر ه ــذه
القطاعــات نظــرة إيجابيــة متوقعــة للطلــب يقابلــه هيــكل أكثــر تعقيــداً للطلــب ممــا ســيتيح للمجموعــة المشــتركة
أن تكــون فــي وضــع أفضــل لالســتفادة مــن ميــزة المــواد الخــام ،وكذلــك تمكينهــا مــن أن تكــون أقــرب لألســواق
المس ــتهدفة بم ــا ف ــي ذل ــك االس ــتفادة م ــن الخب ــرات المش ــتركة للمجموع ــة ف ــي خل ــق قيم ــة إضافي ــة له ــا م ــن
ه ــذه القطاع ــات.
كم ــا ستس ــتفيد المجموع ــة المش ــتركة م ــن التكام ــل بي ــن محفظ ــة الش ــراكة المحلي ــة والعالمي ــة الت ــي تمتلكه ــا
كل مــن شــركة الصحــراء وشــركة ســبكيم علــى نحــو يســاهم فــي تســويق المنتجــات بشــكل أفضــل فــي الســوق
الس ــعودي وكذل ــك الوص ــول إل ــى أس ــواق أخ ــرى وتكنولوجي ــا جدي ــدة.
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4زي ــادة الحج ــم والمرون ــة للش ــركتين ف ــي قط ــاع البتروكيماوي ــات ال ــذي يتس ــم بالتغي ــر والتط ــور المتس ــارع،
ـواء ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية أو عل ــى المس ــتوى العالم ــي.
سـ ً
سيس ــاعد ض ــم أعم ــال الش ــركتين عل ــى تعزي ــز الوج ــود المحل ــي والعالم ــي لش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم م ــن خ ــال
المجموع ــة المش ــتركة ،كم ــا سيس ــاعد أيض ــا ف ــي تحقي ــق حج ــم مش ــترك أكب ــر للمجموع ــة مم ــا سيس ــاهم ف ــي
تقوي ــة مرك ــز المجموع ــة بالس ــوق .كم ــا يتوق ــع أن تتمك ــن المجموع ــة المش ــتركة م ــن بي ــع منتجاته ــا بأس ــعار
أعل ــى نس ــبياً (حي ــث سيس ــاعد ض ــم أعم ــال الش ــركتين ف ــي خف ــض التكالي ــف اللوجس ــتية وتس ــهيل أي صعوب ــات
ف ــي توصي ــل المنتج ــات مم ــا ق ــد يزي ــد م ــن رغب ــة العم ــاء ف ــي ش ــراء منتج ــات المجموع ــة المش ــتركة وإن كان ــت
بســعر أعلــى نســبياً ) ممــا سيســاهم فــي زيــادة الهامــش الربحــي للمجموعــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن زيــادة حجــم
محفظــة المنتجــات وتنوعهــا سيســاعد المجموعــة المشــتركة فــي مواجهــة العوامــل الخارجيــة بمرونــة أكبــر حيــث
يش ــمل ذل ــك  -عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر – تمكي ــن المجموع ــة المش ــتركة م ــن زي ــادة إنت ــاج بع ــض المنتج ــات
المخت ــارة حس ــب متطلب ــات الس ــوق وبالتال ــي تقلي ــل آث ــار تقل ــب األس ــعار الناتج ــة ع ــن عوام ــل خارجي ــة.
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4تعزي ــز الق ــدرة التنافس ــية واإلمكاني ــات المتكامل ــة ل ــكل م ــن ش ــركة الصح ــراء وش ــركة س ــبكيم به ــدف تحقي ــق
فوائ ــد تجاري ــة وتش ــغيلية وعملي ــة.
م ــن المتوق ــع أن تحق ــق الصفق ــة قيم ــة إضافي ــة للمجموع ــة المش ــتركة وذل ــك م ــن خ ــال مزاياه ــا التنافس ــية
وإمكانياته ــا المتكامل ــة الناتج ــة ع ــن دم ــج الق ــدرات التجاري ــة والتش ــغيلية والوظيفي ــة للش ــركتين ويش ــمل ذل ــك –
عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر – اآلت ــي:
•التع ــاون ومش ــاركة الخب ــرات وأفض ــل الممارس ــات المتعلق ــة بمج ــال تخطي ــط العملي ــات وتحس ــينها ،ومج ــال
الصيان ــة ،ومج ــال الخدم ــات الهندس ــية ،وكذل ــك دم ــج المراف ــق .حي ــث ُيتوق ــع أن ي ــؤدي التع ــاون ومش ــاركة
الخبــرات فــي هــذه المجــاالت إلــى تعزيــز االســتفادة مــن األصــول التــي ســتديرها المجموعــة المشــتركة بمــا
ي ــؤدي إل ــى زي ــادة إيراداته ــا .وم ــن األمثل ــة عل ــى ذل ــك البرام ــج المقدم ــة م ــن ش ــركة الصح ــراء ومنه ــا برنام ــج
"منهــاج" والــذي يهــدف إلــى تحســين كفــاءة المصانــع باإلضافــة إلــى البرامــج المقدمــة مــن شــركة ســبكيم
والت ــي ته ــدف إل ــى االس ــتفادة م ــن صناع ــة قط ــع الغي ــار الداخلي ــة وتحس ــين اس ــتخدام الم ــوارد الداخلي ــة
وكذل ــك تحقي ــق التمي ــز ف ــي مج ــال الس ــامة.
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•تعزي ــز الق ــدرات التس ــويقية م ــن خ ــال اتح ــاد الش ــركات التس ــويقية التابع ــة لش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم،
وكذل ــك تطوي ــر المعرف ــة الس ــوقية والوج ــود العالم ــي للمجموع ــة المش ــتركة والت ــي ستس ــاهم ف ــي دع ــم
تس ــويق منتج ــات المجموع ــة المش ــتركة محلي ــاً وعالمي ــاً .
•تقاســم القــدرات الوظيفيــة المرتبطــة بعــدد مــن المجــاالت ومنهــا المجــال المالــي ،ومجــال تطويــر األعمــال،
ومجــال البحــث والتطويــر.
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4تعزي ــز الكف ــاءة والق ــدرة اإلنتاجي ــة لألص ــول الصناعي ــة القائم ــة ف ــي مدين ــة الجبي ــل ل ــكل م ــن ش ــركتي الصح ــراء
وس ــبكيم.
ُيتوقــع أن تســاهم الصفقــة فــي زيــادة كفــاءة وانتاجيــة األصــول الصناعيــة للشــركتين وذلــك مــن خــال عــدد مــن
العوام ــل المختلف ــة مث ــل توفي ــر التكالي ــف المرتبط ــة بالمش ــتريات والخدم ــات اللوجس ــتية والصيان ــة والخدم ــات
الفني ــة والخدم ــات المش ــتركة الت ــي تق ــوم به ــا المجموع ــة المش ــتركة والت ــي تش ــمل – عل ــى س ــبيل المث ــال ال
الحص ــر – اآلت ــي:
	-االســتفادة مــن المواقــع الصناعيــة ألصــول المجموعــة المشــتركة فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة وذلــك مــن
خــال ربــط البنــى التحتيــة لألصــول الصناعيــة الخاصــة بشــركتي الصحــراء وســبكيم بمــا يحقــق قيمــة إيجابيــة
للمجموع ــة المش ــتركة وكذل ــك ت ــوازن داخل ــي أمث ــل لخط ــوط انت ــاج الم ــواد الصناعي ــة ف ــي تل ــك المواق ــع.
	-تخفيــض التكاليــف المرتبطــة بالمشــتريات والخدمــات اللوجســتية مــن خــال إعــادة التفــاوض مــع المورديــن
والبائعي ــن بش ــأن العق ــود القائم ــة وذل ــك ع ــن طري ــق توظي ــف الق ــدرات التالي ــة للمجموع ــة المش ــتركة:
•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.
	-االس ــتفادة م ــن الخدم ــات المش ــتركة بي ــن الش ــركتين حي ــث يتوق ــع أن ي ــؤدي اندم ــاج وظائ ــف ش ــركتي
الصح ــراء وس ــبكيم وكذل ــك دم ــج الكيان ــات الت ــي تديره ــا ش ــركة الصح ــراء ف ــي هي ــكل الخدم ــات المش ــتركة
للمجموعــة المشــتركة إلــى زيــادة الكفــاءة فــي المــوارد البشــرية وتقنيــة المعلومــات والمشــتريات والتمويــل
والصيانــة والخدمــات الفنيــة والتخزيــن للمجموعــة .كمــا مــن المتوقــع أن تــؤدي العوامــل التاليــة إلــى كفــاءة
أعل ــى ف ــي عملي ــات المجموع ــة المش ــركة:
•استبدال أنظمة العمليات الحالية بأنظمة أكثر كفاءة.
•زيادة وفورات نطاق االنتاج من خالل اتحاد الشركتين بشكل متكامل.
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4إنش ــاء منص ــة ذات م ــوارد مالي ــة أفض ــل تمكنه ــا م ــن الوص ــول ألس ــواق الم ــال بش ــكل أس ــهل ،ويك ــون لديه ــا
خبــرات إنتاجيــة وتكنولوجيــة أفضــل وذلــك لالســتفادة مــن فــرص النمــو المحليــة والعالميــة ،األساســية منهــا
وغيــر األساســية.
يوج ــد حالي ــاً ل ــدى ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم ع ــدد م ــن المش ــاريع قي ــد اإلنش ــاء والت ــي م ــن المتوق ــع ان تس ــاهم
فــي اســتمرار نمــو أعمــال الشــركتين علــى المــدى القصيــر والمتوســط .إال أنــه تجــدر اإلشــارة أن المحافظــة بشــكل
منف ــرد  -م ــن قب ــل كل م ــن ش ــركة الصح ــراء وش ــركة س ــبكيم عل ــى ح ــده  -عل ــى ه ــذا النم ــو ق ــد يواج ــه بع ــض
الصعوبــات علــى المــدى الطويــل وذلــك نظــراً للتحديــات التــي يواجهــا قطــاع البتروكيماويــات فــي المملكــة كمــا
ه ــو موض ــح ف ــي القس ــم رق ــم ( )1-4أع ــاه.
كم ــا يتوق ــع أن تس ــتفيد المجموع ــة المش ــتركة م ــن حجمه ــا األكب ــر وكذل ــك م ــن اتس ــاع تواجده ــا اإلقليم ــي
والعالم ــي باإلضاف ــة إل ــى تحس ــين وضعه ــا المال ــي وامتالكه ــا لمزي ــج أوس ــع م ــن المنتج ــات .ونتيج ــة لذل ــك،
س ــتكون المجموع ــة المش ــتركة أكث ــر ق ــدرة عل ــى خل ــق ف ــرص للنم ــو حي ــث يتوق ــع أن تك ــون المجموع ــة أكث ــر
جاذبي ــة لش ــركاء األعم ــال والمرخصي ــن والمقرضي ــن .وباإلضاف ــة لم ــا س ــبق ،يتوق ــع أن يحق ــق حج ــم األعم ــال
المندمجــة وزيــادة إمكانيــات اســتثمارات المجموعــة المشــتركة إلــى تعزيــز قــدرة المجموعــة علــى الحصــول علــى
ـاء علــى ذلــك ،ستســاهم هــذه الفوائــد فــي خلــق قيمــة إيجابيــة لمســاهمي
تخصيصــات إضافيــة مــن اللقيــم .وبنـ ً
المجموع ــة المش ــتركة م ــن خ ــال ف ــرص النم ــو الناش ــئة م ــن االس ــتثمارات الحالي ــة وكذل ــك االس ــتثمارات الناش ــئة
م ــن اتح ــاد أعم ــال الش ــركتين س ــواء محلي ــاً أو عالمي ــاً .

24

4 444استراتيجية دمج أعمال الشركتين
تــم وضــع هيــكل حوكمــة إلدارة عمليــة دمــج أعمــال الشــركتين وتطويــر خطــة إلدارة هــذه العمليــة وذلــك بهــدف تحقيــق
المناف ــع المتوقع ــة م ــن الصفق ــة .ويتك ــون هي ــكل الحوكم ــة م ــن قس ــم إداري يتأل ــف م ــن ممثلي ــن م ــن ش ــركتي الصح ــراء
وس ــبكيم ،باإلضاف ــة إل ــى فري ــق مش ــترك معن ــي بجمي ــع الجوان ــب المتعلق ــة بإج ــراءات عملي ــة دم ــج أعم ــال الش ــركتين.
ويتمث ــل دور القس ــم اإلداري ف ــي اإلش ــراف عل ــى عملي ــة دم ــج األعم ــال وتخصي ــص الم ــوارد المطلوب ــة ل ــه به ــدف التركي ــز
عل ــى المخاط ــر والمناف ــع الت ــي ق ــد تنت ــج خ ــال فت ــرة عملي ــة دم ــج األعم ــال لغ ــرض تحقي ــق المناف ــع المتوقع ــة م ــن الصفق ــة.

5.5رأي أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء (من غير األعضاء ذوي المصلحة) حول خطط المجموعة
المشتركة بشأن الموظفين والهيكل التنظيمي للمجموعة
ت ــم االتف ــاق بي ــن ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم عل ــى ع ــدد م ــن الش ــروط التجاري ــة به ــدف ضم ــان اس ــتفادة المجموع ــة المش ــتركة
م ــن نق ــاط الق ــوة الت ــي تتمت ــع به ــا كل م ــن ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم وم ــن بينه ــا حوكم ــة مجلس ــي إدارة الش ــركتين ،والهي ــكل
التنظيم ــي لهم ــا ،وكف ــاءة الش ــركتين ،والمعرف ــة والخب ــرات اإلداري ــة للش ــركتين ،ومه ــارات موظفيهم ــا وكذل ــك العالم ــة التجاري ــة
لمنتجــات كال الشــركتين .وفيمــا يتعلــق بــإدارة المجموعــة المشــتركة واســمها وموظفيهــا وكذلــك المقــر الرئيــس لهــا ،فقــد تــم
االتف ــاق عل ــى اآلت ــي بموج ــب اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة:
5 555تشكيل مجلس إدارة المجموعة المشتركة
سيتألف مجلس إدارة المجموعة المشتركة – بعد إتمام الصفقة – من ( )11عضو وذلك وفق التقسيم التالي:
.

أعض ــوان يمث ــان ش ــركة مجموع ــة الزام ــل القابض ــة م ــن بينه ــم رئي ــس مجل ــس إدارة ش ــركة س ــبكيم الحال ــي وال ــذي
سيس ــتمر كرئي ــس مجل ــس إدارة ش ــركة المجموع ــة المش ــتركة.
 .بعضو واحد يمثل المؤسسة العامة للتقاعد. .
 .جأربعــة ( )4أعضــاء مــن بيــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الصحــراء الحالييــن (بخــاف األعضــاء الممثليــن لمجموعــة الزامــل
القابضــة والمؤسســة العامــة للتقاعــد).
 .دأربعــة ( )4أعضــاء مــن بيــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة ســبكيم الحالييــن (بخــاف األعضــاء الممثليــن لشــركة مجموعــة
الزامــل القابضــة والمؤسســة العامــة للتقاعــد).
 .هوسيقوم المجلس بتعيين نائب لرئيس مجلس إدارته من بين أعضائه.

ولغ ــرض تش ــكيل مجل ــس إدارة المجموع ــة المش ــتركة (كم ــا ه ــو موض ــح أع ــاه) وم ــع مراع ــاة متطلب ــات الئح ــة حوكم ــة
الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،ســتقوم شــركة ســبكيم بالتنســيق مــع أعضــاء مجلــس إدارتهــا الحالييــن بإجــراء
الترتيب ــات الالزم ــة بحي ــث يس ــتقيل ( )4أربع ــة أعض ــاء م ــن مجل ــس اإلدارة الحال ــي لش ــركة س ــبكيم وم ــن ث ــم س ــيقوم مجل ــس
إدارة ش ــركة س ــبكيم بتعيي ــن ( )4أعض ــاء ترش ــحهم ش ــركة الصح ــراء م ــن بي ــن أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء الحاليي ــن،
عل ــى أن يك ــون ق ــرار اس ــتقالة أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة س ــبكيم وتعيي ــن األعض ــاء الج ــدد ناف ــذاً م ــن تاري ــخ إتم ــام الصفق ــة.
كم ــا س ــتقوم ش ــركة الصح ــراء بإج ــراء الترتيب ــات الالزم ــة بخص ــوص اس ــتقالة ( )4أعض ــاء م ــن مجل ــس إدارته ــا والذي ــن س ــيتم
تعيينه ــم ف ــي مجل ــس إدارة ش ــركة س ــبكيم ،وم ــن ث ــم س ــيقوم مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء بتعيي ــن األربع ــة أعض ــاء
المس ــتقيلين م ــن مجل ــس إدارة ش ــركة س ــبكيم كأعض ــاء ف ــي مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء ،عل ــى أن يك ــون ق ــرار اس ــتقالة
أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء وتعيي ــن األعض ــاء الج ــدد ناف ــذاً م ــن تاري ــخ إتم ــام الصفق ــة.
وســيكمل األعضــاء المشــار إليهــم أعــاه مــدة مجلــس اإلدارة الحاليــة للمجموعــة المشــتركة وبعــد ذلــك ســيقوم مســاهمي
شــركة المجموعــة المشــتركة بالتصويــت علــى تعييــن مجلــس إدارة جديــد مــن خــال الجمعيــة العامــة للمجموعــة المشــتركة
وذلــك وفقــاً للنظــام األساســي لشــركة ســبكيم واألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.
وس ــيلتزم مجل ــس إدارة المجموع ــة المش ــتركة بأح ــكام ومتطلب ــات الئح ــة حوكم ــة الش ــركات الص ــادرة ع ــن هيئ ــة الس ــوق
المالي ــة.
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5 555الهيكل التنظيمي للمجموعة المشتركة
الرئيس التنفيذي

مكتب إدارة عملية االتحاد
()١
التجاري بين الشركتين

اإلدارة القانونية وااللتزام

إدارة األبحاث والتطوير

إدارة التدقيق الداخلي

الرئيس التشغيلي
(رئيس العمليات)

إدارة شؤون الشركات

إدارة تطوير األعمال
واالستراتيجية

إدارة التسويق والمبيعات

اإلدارة المالية

•إدارة استراتيجية الشركة
•إدارة تطوير األعمال

•إدارة الشركات التابعة
•إدارة األداء

الخدمات الفنية

اإلدارة التشغيلية
(العمليات)

•الخدمات التقنية

•الصناعات الكيميائية

• وحدة المشاريع الكبير

•الخدمات الوسيطة

والهندسية

()3

•صناعات البوليمرات
والمرافق

•عمليات شركة الواحة

إدارة خدمات الدعم
•خدمات تقنية المعلومات

إدارة الصيانة

إدارة األمن الصناعي
والسالمة والبيئة

•خدمات المشتريات
•الخدمات العامة
•الموارد البشرية

()2

•عمليات شركة الصحراء

ومعادن للبتروكيماويات

مالحظة :المسميات الواردة في الرسم البياني تمثل وظائفها فقط ،و ال تمثل المسمى الوظيفي لها.
 1تعنى هذه اإلدارة باإلشراف على تنقيذ عملية االندماج الفعلي بين الشركتين.
 2ستقوم هذه اإلدارة برفع تقاريرها مباشرة للرئيس التنفيذي في مرحلة الحقة من عملية االتحاد التجاري بين الشركتين.
 3تشمل هذه الخدمات هندسة المصانع وخدمات مختبرات ضبط الجودة.

ونتيج ــة للصفق ــة ،س ــيتم إج ــراء ع ــدد م ــن التغي ــرات عل ــى الهي ــكل التنظيم ــي لش ــركتي س ــبكيم والصح ــراء وذل ــك لتمكي ــن
المجموع ــة المش ــتركة م ــن تنفي ــذ اس ــتراتيجيتها.
وس ــيتم إج ــراء ه ــذه التغيي ــرات عل ــى ع ــدة مراح ــل بحي ــث يت ــم تفعي ــل هي ــكل تنظيم ــي لفت ــرة انتقالي ــة بع ــد تاري ــخ إتم ــام
الصفق ــة والموض ــح ف ــي الش ــكل أع ــاه ،وس ــيتم ف ــي مرحل ــة الحق ــة إج ــراء ع ــدد م ــن التحس ــينات عل ــى الهي ــكل التنظيم ــي
ف ــور اكتم ــال عملي ــة دم ــج أعم ــال الش ــركتين وذل ــك م ــن أج ــل وض ــع هي ــكل تنظيم ــي مس ــتدام ق ــادر عل ــى خدم ــة مصال ــح
المجموع ــة المش ــتركة عل ــى الم ــدى الطوي ــل.
وت ــم تصمي ــم الهي ــكل التنظيم ــي خ ــال الفت ــرة االنتقالي ــة للمجموع ــة المش ــتركة به ــدف تحقي ــق المناف ــع المتوقع ــة م ــن
الصفق ــة واالس ــتفادة م ــن الق ــدرات المتوف ــرة ل ــدى كل م ــن ش ــركة الصح ــراء وش ــركة س ــبكيم وتقلي ــل المخاط ــر المرتبط ــة
ب ــأي انقط ــاع محتم ــل ف ــي عملي ــات الش ــركتين .وخ ــال ه ــذه المرحل ــة ستس ــتمر العملي ــات الصناعي ــة لش ــركتي الصح ــراء
وس ــبكيم بش ــكل منفص ــل وذل ــك للمحافظ ــة عل ــى األنش ــطة الصناعي ــة ،ولك ــن س ــيتم اإلش ــراف عليه ــا م ــن قب ــل رئي ــس
العمليــات (الرئيــس التشــغيلي) للمجموعــة المشــتركة .وبالمقابــل ســيتم دمــج وظائــف الشــركات والدعــم بشــكل كبيــر مــن
أج ــل تحقي ــق مناف ــع مش ــتركة ف ــي ه ــذه المج ــاالت .كم ــا س ــيتم إنش ــاء إدارة س ــتكون معني ــة بإج ــراءات عملي ــة دم ــج أعم ــال
الش ــركتين وإدارته ــا والتأك ــد م ــن تنفيذه ــا بفعالي ــة وكف ــاءة.
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وعن ــد اكتم ــال الصفق ــة س ــيتولى المهن ــدس /صال ــح ب ــن محم ــد باحم ــدان – الرئي ــس التنفي ــذي الحال ــي لش ــركة الصح ــراء –
منص ــب الرئي ــس التنفي ــذي للمجموع ــة المش ــتركة ،كم ــا س ــتقوم المجموع ــة المش ــتركة باعتم ــاد هي ــكل إداري فع ــال يمكّ ــن
اإلدارات الرئيس ــية م ــن رف ــع تقاريره ــا مباش ــرة للرئي ــس التنفي ــذي بم ــا ف ــي ذل ــك اإلدارة المالي ــة ،والتس ــويق ،والمبيع ــات،
والتخطيــط االســتراتيجي ،وتطويــر األعمــال .وســيتم إدارة هــذه اإلدارات مــن قبــل موظفيــن يتمتعــون بالخبــرات والمهــارات
المطلوب ــة م ــن كال الش ــركتين بم ــا يمكّ ــن المجموع ــة المش ــتركة م ــن االس ــتفادة م ــن ه ــذه الخب ــرات والكف ــاءات .وإضاف ــة
لمــا ســبق ،ســيتم إنشــاء إدارة معنيــة بإجــراءات دمــج أعمــال الشــركتين والتــي ســتقدم تقاريرهــا مباشــرة للرئيــس التنفيــذي
للمجموع ــة المش ــتركة وس ــتكون مس ــؤولة ع ــن تس ــهيل إج ــراءات عملي ــة دم ــج األعم ــال التش ــغيلية ف ــي للمجموع ــة
المش ــتركة.
وعن ــد إتم ــام الصفق ــة س ــيكون رئي ــس العملي ــات (الرئي ــس التش ــغيلي) للمجموع ــة المش ــتركة المهن ــدس /عبدالل ــه ب ــن
س ــيف الس ــعدون وه ــو الرئي ــس التنفي ــذي الحال ــي المكل ــف لش ــركة س ــبكيم .ويعتب ــر رئي ــس العملي ــات (الرئي ــس التش ــغيلي)
للمجموع ــة المش ــتركة عض ــو رئيس ــي ف ــي فري ــق اإلدارة العلي ــا للمجموع ــة .ويتول ــى رئي ــس العملي ــات (الرئي ــس التش ــغيلي)
العدي ــد م ــن المه ــام الت ــي تدع ــم العملي ــات اليومي ــة للمجموع ــة وتش ــمل خدم ــات الصيان ــة والعملي ــات والدع ــم والخدم ــات
الفنيــة ،ويشــرف الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة علــى رئيــس العمليــات (الرئيــس التشــغيلي)  .ويتمتــع منصــب رئيــس العمليــات
(الرئي ــس التش ــغيلي) ب ــدور قي ــادي فيم ــا يتعل ــق بالمه ــام المناط ــة ب ــه لضم ــان ب ــأن العملي ــات التش ــغيلية للمجموع ــة تعم ــل
بكف ــاء وبم ــا يتماش ــى م ــع أه ــداف المجموع ــة المش ــتركة .ويش ــمل ذل ــك ضم ــان فعالي ــة أنش ــطة التش ــغيل ،وكذل ــك
التعــاون مــع أعضــاء اإلدارة اآلخريــن لتطويــر وتنفيــذ الخطــط الالزمــة لتحقيــق أهــداف المجموعــة المشــتركة ،باإلضافــة إلــى
تحفيزه ــم ودعمه ــم لتحقي ــق تل ــك األه ــداف.
وتتضم ــن العملي ــات الت ــي تتب ــع لرئي ــس العملي ــات (الرئي ــس التش ــغيلي) جمي ــع عملي ــات الش ــركات التابع ــة للمجموع ــة
المشــتركة .وتشــمل العمليــات الفنيــة وعمليــات الصيانــة مــا يلــي :الخدمــات الفنيــة والهندســية وخدمــات الصيانــة باإلضافــة
إل ــى المش ــاريع الكبي ــرة .وتش ــمل خدم ــات الدع ــم وظائ ــف متع ــددة ومنه ــا وظائ ــف المش ــتريات واالم ــن الصناع ــي وتقني ــة
المعلومــات والمــوارد البشــرية (مالحظــة :ســيقوم الرئيــس التنفيــذي باإلشــراف بشــكل مباشــر علــى إدارة المــوارد البشــرية
وذل ــك ف ــي مرحل ــة الحق ــة م ــن عملي ــة دم ــج األعم ــال).
5 555رأي مجلس إدارة شركة الصحراء حول خطط المجموعة المشتركة الخاصة بموظفي شركة الصحراء
س ــتقوم المجموع ــة المش ــتركة بوض ــع معايي ــر جدي ــدة لتدري ــب الموظفي ــن وتطوي ــر مهاراته ــم ،وي ــرى مجل ــس إدارة ش ــركة
الصحــراء بــأن تطويــر وتدريــب الموظفيــن سيســاهم فــي توفيــر فــرص وظيفيــة مميــزة لهــم فــي المجموعــة المشــتركة .وال
يتوق ــع مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء أن ينت ــج ع ــن الصفق ــة ح ــال إتمامه ــا تس ــريح الموظفي ــن بصف ــة إجباري ــة.
5 555المقر الرئيس للمجموعة المشتركة
ســيكون المقــر الرئيــس للمجموعــة المشــتركة فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية ويكــون عنوانــه كالتالــي :بــرج
المشــارق ،حــي المعــذر ،طريــق الملــك فهــد ،ميــدان القاهــرة.
5 555اسم المجموعة المشتركة وعالمتها التجارية
س ــيكون اس ــم المجموع ــة المش ــتركة ه ــو "ش ــركة الصح ــراء العالمي ــة للبتروكيماوي ــات (س ــبكيم)" .وس ــتقوم المجموع ــة
المش ــتركة بتعيي ــن ش ــركة استش ــارية متخصص ــة ف ــي الهوي ــات التجاري ــة لتقدي ــم مش ــورتها فيم ــا يتعل ــق بالعالم ــة التجاري ــة
للمجموع ــة المش ــتركة وطريق ــة كتاب ــة اس ــمها وش ــعارها (بم ــا ف ــي ذل ــك الل ــون ،والش ــكل ،وحج ــم الخ ــط المناس ــب).

6.6حصص الملكية والتعامالت
ال يوجــد لــدى شــركة الصحــراء حصــص ملكيــة أو حصــة ســيطرة (بالمعنــى الــوارد لــكل منهمــا فــي الئحــة االندمــاج واالســتحواذ) فــي
شــركة ســبكيم ،كمــا لــم يكــن لشــركة الصحــراء أي حصــص ملكيــة أو حصــة ســيطرة فــي شــركة ســبكيم خــال فتــرة االثنــي عشــر شــهراً
الســابقة لتاريــخ هــذا التعميــم.
ويوض ــح الج ــدول أدن ــاه ع ــدد األس ــهم المملوك ــة بش ــكل مباش ــر وغي ــر مباش ــر م ــن قب ــل أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء ف ــي
ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم كم ــا بتاري ــخ 1440/8/10ه ـ (المواف ــق :)2019/4/15
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اسم عضو الصفة
مجلس
إدارة
شركة
الصحراء

رئيس مجلس
إدارة شركة
الصحراء،
وممثل لشركة
مجموعة
الزامل القابضة

عبد العزيز
عبد الله
1
الزامل
صالح محمد
باحمدان

بشكل غير مباشر

بشكل
مباشر

بشكل غير
مباشر

بشكل
مباشر

بشكل
مباشر

1,651,500

36,768,318.00

%0.3764

%8.3794

186,600

36,392,178.00

64,000

ال يوجد

%0.0146

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

عضو مجلس
إدارة في
شركة الصحراء،
ال يوجد
وممثل
للمؤسسة
العامة للتقاعد

جبر عبد
الرحمن
2
الجبر
أسامة
عبد العزيز
3
الزامل

عضو مجلس
إدارة في
شركة الصحراء

سعيد عمر
4
العيسائي
أحمد فهد
الضويان
خالد
عبدالحميد
الشويعر
محمد علي
المسلم
صالح حلوان
5
الحميدان
راشد سيف
الغرير
علي
عبدالرزاق
الغامدي

نائب رئيس
مجلس إدارة
شركة الصحراء

عدد األسهم المملوكة في
شركة الصحراء

عضو مجلس
إدارة في
شركة الصحراء
عضو مجلس
إدارة في
شركة الصحراء

عضو مجلس
إدارة في
شركة الصحراء
عضو مجلس
إدارة في
شركة الصحراء
عضو مجلس
إدارة في
شركة الصحراء

عضو مجلس
إدارة في
شركة الصحراء
عضو مجلس
إدارة في
شركة الصحراء

حصة الملكية في
شركة الصحراء

عدد األسهم المملوكة في
شركة سبكيم

حصة الملكية في
شركة سبكيم

بشكل غير مباشر

بشكل
مباشر

بشكل غير
مباشر

%0.0509

%9.9251

ال يوجد

ال يوجد

29,164,956

ال يوجد

%6.6466

ال يوجد

28,405,514

ال يوجد

%7.7470

2,000

38,419,818.00

%0.0005

%8.7558

ال يوجد

36,578,778.00

ال يوجد

%9.9760

7,634,765

700,000

%1.7399

%0.1595

889,602

1,733,510

%0.2426

%0.4728

1,000

ال يوجد

%0.0002

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2

ال يوجد

%0.00005

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

50,000

ال يوجد

%0.0114

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

30,000

8,400

%0.0068

%0.0019

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

 :ال يوجد

6000

ال يوجد

%0.0014

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

مالحظــة  :1تشــمل الملكيــة غيــر المباشــرة األســهم المملوكــة فــي شــركة الصحــراء لــكل مــن )1 :شــركة مجموعــة الزامــل القابضــة و )2مجموعــة الزامــل لالســتثمار و )3أســامة عبدالعزيــز
الزامــل (ابــن عضــو مجلــس اإلدارة) .كمــا تشــمل الملكيــة غيــر المباشــرة األســهم المملوكــة فــي شــركة ســبكيم لــكل مــن )1 :شــركة مجموعــة الزامــل القابضــة و )2مجموعــة
الزامــل لالســتثمار.

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

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

مالحظ ــة  :4تش ــمل الملكي ــة غي ــر المباش ــرة األس ــهم المملوك ــة ف ــي ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم ل ــكل م ــن )1 :ش ــركة عم ــر قاس ــم العيس ــائي وش ــركاه للتس ــويق المح ــدودة و )2ش ــركة
عم ــر قاس ــم العيس ــائي لالس ــتثمارات.

مالحظ ــة  :5تش ــمل الملكي ــة غي ــر المباش ــرة األس ــهم المملوك ــة ف ــي ش ــركة الصح ــراء ل ــكل م ــن )1 :خال ــد صال ــح الحمي ــدان (اب ــن عض ــو مجل ــس اإلدارة) و )2غ ــادة صال ــح الحمي ــدان (اب ــن
عض ــو مجل ــس اإلدارة).

باس ــتثناء تعام ــات أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء الموضح ــة أدن ــاه ،ل ــم يق ــم أي م ــن أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء
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بالتعامــل فــي أي مــن األســهم المملوكــة لهــم فــي شــركة ســبكيم أو شــركة الصحــراء – وفقــاً لمــا هــو موضــح أعــاه  -خــال فتــرة
االثن ــي عش ــر ش ــهرا الس ــابقة لتاري ــخ ه ــذا التعمي ــم:
اسم الشخص المتعامل

صفة الشخص

شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق
المحدودة

شركة يملك فيها عضو
مجلس إدارة شركة
الصحراء سعيد عمر
العيسائي

التعامالت في أسهم شركة الصحراء
شراء/بيع
بيع

سعيد عمر العيسائي

التاريخ

2018/08/23

التعامالت في أسهم شركة سبكيم
شراء/بيع

التاريخ

شراء

2018/12/4

شراء
شراء
شراء

محمد علي المسلم

2018/12/19

شراء

2018/8/9

التعامالت في أسهم شركة الصحراء

شراء

خالد صالح الحميدان

التاريخ

2018/05/16
2018/05/17

التعامالت في أسهم شركة سبكيم
شراء/بيع
شراء

بيع

المؤسسة العامة للتقاعد

التاريخ

2018/05/21
2018/10/2

التعامالت في أسهم شركة الصحراء
شراء/بيع
بيع

التاريخ

2018/06/28

التعامالت في أسهم شركة سبكيم
شراء/بيع
شراء
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182515

3887569.5

21.30

3218500

20.50

2018/12/18

2018/9/6

شراء

الكمية

القيمة

متوسط السعر

عضو مجلس إدارة شركة
الصحراء

92362

شراء/بيع

شراء/بيع

50000

2018/12/3

التاريخ

صالح حلوان الحميدان

776141.74

15.50

157725

التعامالت في أسهم شركة الصحراء
شراء

الكمية

التاريخ

2018/06/28

القيمة

متوسط السعر

157000

عضو مجلس إدارة شركة
الصحراء

3359543

1898039.1

الكمية

القيمة

14009

238153

24552

عضو مجلس إدارة شركة
الصحراء
الكمية
1000
1000

ابن عضو مجلس إدارة
شركة الصحراء صالح
حلوان الحميدان
الكمية
3000
3000

يمثلها عضو مجلس
إدارة شركة الصحراء جبر
عبدالرحمن الجبر
الكمية

458385.84

20.55

متوسط السعر
18.67

17

القيمة

متوسط السعر

17240

17.24

17280

17.28

القيمة

متوسط السعر

69300

23.1

61140

القيمة

524.054

9422491

الكمية

القيمة

262747

21.30

5780434

20.38

متوسط السعر
17.98

متوسط السعر
22

وال توج ــد أي حص ــص ملكي ــة أو حص ــة س ــيطرة ف ــي ش ــركة الصح ــراء أو ش ــركة س ــبكيم تمتلكه ــا أو تس ــيطر عليه ــا أي ش ــركة تابع ــة
لش ــركة الصح ــراء أو صن ــدوق تقاع ــد تاب ــع لش ــركة الصح ــراء أو ألي م ــن ش ــركاتها التابع ــة أو مستش ــار لش ــركة الصح ــراء أو أي ش ــخص
يتصــرف باالتفــاق مــع شــركة الصحــراء ولــم يقــم أي مــن هــؤالء األطــراف بالتعامــل فــي أســهم شــركة الصحــراء أو شــركة ســبكيم خــال
فت ــرة الع ــرض وحت ــى الي ــوم الس ــابق لتاري ــخ نش ــر ه ــذا التعمي ــم.
وال توجــد أي حصــص ملكيــة أو حصــة ســيطرة فــي شــركة الصحــراء أو شــركة ســبكيم يمتلكهــا أو يســيطر عليهــا أي شــخص لديــه مــع
ش ــركة الصح ــراء (أو أي ش ــخص يتص ــرف باالتف ــاق معه ــا) اتف ــاق عل ــى أي ترتي ــب تعوي ــض أو خي ــار أو أي ترتي ــب أو اتف ــاق أو تفاه ــم –
ســواء أكان بشــكل رســمي أو غيــر رســمي – وأيــاً كانــت طبيعتــه قــد يكــون حافــزاً ألي شــخص لالحتفــاظ أو التعامــل (أو االمتنــاع عــن
التعام ــل) ف ــي أس ــهم ش ــركة الصح ــراء .ول ــم يق ــم أي م ــن ه ــؤالء األش ــخاص بالتعام ــل ف ــي أس ــهم ش ــركة الصح ــراء أو ش ــركة س ــبكيم
خ ــال فت ــرة الع ــرض وحت ــى الي ــوم الس ــابق لتاري ــخ نش ــر ه ــذا التعمي ــم.
ال يوج ــد أي حص ــص ملكي ــة ف ــي ش ــركة الصح ــراء تت ــم إدارته ــا -أو تم ــت إدارته ــا خ ــال فت ــرة الع ــرض وحت ــى الي ــوم الس ــابق لتاري ــخ نش ــر
ه ــذا التعمي ــم  -عل ــى أس ــاس الس ــلطة التقديري ــة م ــن قب ــل أي مدي ــر صن ــدوق ذي صل ــة بش ــركة الصح ــراء .ول ــم يق ــم أي م ــن ه ــؤالء
األش ــخاص بالتعام ــل ف ــي أس ــهم ش ــركة الصح ــراء خ ــال فت ــرة الع ــرض وحت ــى الي ــوم الس ــابق لتاري ــخ نش ــر ه ــذا التعمي ــم.
ول ــم تق ــم ش ــركة الصح ــراء باس ــترداد أو ش ــراء أي أس ــهم ذات عالق ــة خ ــال االثن ــي عش ــر ش ــهراً الس ــابقة لفت ــرة الع ــرض وحت ــى الي ــوم
الس ــابق لنش ــر ه ــذا التعمي ــم.
كم ــا تج ــدر اإلش ــارة ب ــأن جمي ــع أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء الذي ــن س ــيقومون بالتصوي ــت عل ــى ق ــرارات الصفق ــة ف ــي اجتم ــاع
الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة الصح ــراء الخ ــاص بالصفق ــة س ــيصوتون بالموافق ــة عل ــى ق ــرارات الصفق ــة.

7.7االتفاقيات الجوهرية لشركة الصحراء
باس ــتثناء اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة بي ــن ش ــركتي الصح ــراء وس ــبكيم ("اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة") ،ل ــم تق ــم ش ــركة الصح ــراء أو أي م ــن
ش ــركاتها التابع ــة خ ــال الس ــنتين الس ــابقتين لبداي ــة فت ــرة الع ــرض بإب ــرام أي اتفاقي ــة جوهري ــة  -خ ــارج إط ــار النش ــاط الع ــادي  -تبل ــغ
قيمتهــا ( )%10أو أكثــر مــن اإليــرادات الســنوية لشــركة الصحــراء (وفــق آخــر قوائــم ماليــة ربــع ســنوية لشــركة الصحــراء للفتــرة المنتهيــة
بتاري ــخ  31ديس ــمبر 2018م) .وفيم ــا يل ــي ملخ ــص التفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة:
7 777اتفاقية تنفيذ صفقة االتحاد التجاري بين شركتي الصحراء وسبيكم
أبرم ــت كل م ــن ش ــركة الصح ــراء وش ــركة س ــبكيم بتاري ــخ 1440/3/28ه ـ (المواف ــق 2018/12/6م) اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة،
والتــي تتضمــن الشــروط واألحــكام المتعلقــة بتنفيــذ صفقــة االتحــاد التجــاري بيــن الشــركتين وذلــك مــن خــال قيــام شــركة
ســبكيم بتقديــم عــرض مقتــرح لالســتحواذ علــى جميــع األســهم المصــدرة فــي شــركة الصحــراء مقابــل إصــدار أســهم جديــدة
لمســاهمي شــركة الصحــراء فــي شــركة ســبكيم وفــق نظــام الســوق الماليــة ونظــام الشــركات واللوائــح والقواعــد الصــادرة
بموجبهم ــا بم ــا ف ــي ذل ــك الئح ــة االندم ــاج واالس ــتحواذ وقواع ــد ط ــرح األوراق المالي ــة وااللتزام ــات المس ــتمرة الصادرتي ــن
ع ــن مجل ــس هيئ ــة الس ــوق المالي ــة.
وتتضم ــن اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة الش ــروط واألح ــكام الخاص ــة بالتزام ــات الش ــركتين فيم ــا يتعل ــق بالصفق ــة باإلضاف ــة إل ــى
ش ــروط تجاري ــة خاص ــة بالصفق ــة والت ــي ت ــم االتف ــاق عليه ــا بي ــن الش ــركتين بم ــا ف ــي ذل ــك – عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر
– الش ــروط المتعلق ــة بإج ــراءات تعيي ــن مجل ــس إدارة المجموع ــة المش ــتركة ،وتحدي ــد االس ــم التج ــاري الجدي ــد للمجموع ــة
المش ــتركة ،وااللتزام ــات األخ ــرى لتنفي ــذ الصفق ــة .ولمزي ــد م ــن التفاصي ــل ع ــن تل ــك الش ــروط يرج ــى مراجع ــة القس ــم ( )5م ــن
ه ــذا التعمي ــم.
كم ــا تتضم ــن اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة ع ــدد م ــن الضمان ــات المقدم ــة م ــن كل م ــن ش ــركة الصح ــراء وش ــركة س ــبكيم عل ــى
أســاس تبادلــي ،باإلضافــة إلــى عــدد مــن القيــود المتعلقــة بممارســة األعمــال وكذلــك قيــود بشــأن الحصــول علــى عــروض
منافس ــة م ــن قب ــل أط ــراف ثالث ــة والت ــي تُ عتب ــر قي ــوداً اعتيادي ــة ف ــي مث ــل ه ــذه االتفاقي ــات.
ِ
ووفقاً ألحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة ،فإن االتفاقية تنتهي بأثر فوري في حال وقوع أي من الحاالت التالية:
.

ـاء عل ــى طل ــب مق ــدم
أف ــي ح ــال وافق ــت هيئ ــة الس ــوق المالي ــة لش ــركة س ــبكيم عل ــى ع ــدم المض ــي ف ــي الصفق ــة بن ـ ً
للهيئ ــة م ــن قب ــل ش ــركة س ــبكيم ش ــريطة أن يس ــبق ذل ــك الطل ــب إش ــعار مق ــدم م ــن ش ــركة س ــبكيم لش ــركة الصح ــراء
يفي ــد بق ــرار ش ــركة س ــبكيم بع ــدم المض ــي ف ــي الصفق ــة.
 .بف ــي ح ــال قام ــت ش ــركة الصح ــراء باإلع ــان عل ــى موق ــع الس ــوق المالي ــة الس ــعودية (ت ــداول) ب ــأن أعض ــاء مجل ــس
إدارتهــا قــد قــرروا ســحب توصيتهــم لمســاهمي شــركة الصحــراء بالموافقــة علــى الصفقــة أو تعديــل توصيتهــم بشــكل
جوه ــري.
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 .جفــي حــال قامــت إحــدى الشــركتين بإشــعار الطــرف اآلخــر كتابيــاً عــن نيتهــا بإنهــاء اتفاقيــة تنفيــذ الصفقــة بســبب إخــال
الط ــرف اآلخ ــر ب ــأي م ــن بن ــود االتفاقي ــة أو األنظم ــة واللوائ ــح ذات العالق ــة بم ــا ف ــي ذل ــك اإلخ ــال ب ــأي ش ــرط س ــلبي
(كمـ��ا هـ��ي موضحـ��ة فـ��ي القسـ��م (" )1-2الشــروط الســلبية" مــن هــذا التعميــم) فــي حــال شــكل ذلــك حالــة تغييــر ســلبي
جوه ــري وذل ــك ف ــي ح ــال ع ــدم تصحي ــح اإلخ ــال خ ــال ثالثي ــن ( )30ي ــوم تقويم ــي م ــن إش ــعار الط ــرف المتض ــرر م ــن
ذلــك اإلخــال للطــرف اآلخــر.
 .دفي حال عدم إتمام الصفقة قبل تاريخ التوقف النهائي.
 .هإذا قامــت إحــدى الشــركتين بإشــعار الطــرف اآلخــر عــن نيتهــا إنهــاء االتفاقيــة بســبب اســتمرار أي مــن الظــروف القاهــرة
لم ــدة س ــتين ( )60يوم ــاً  .ويقص ــد بالظ ــروف القاه ــرة أي ح ــدث ال يمل ــك األط ــراف أي س ــيطرة علي ــه (بم ــا ف ــي ذل ــك
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر) أي نــزاع إقليمــي ،أو أي عمــل مــن أعمــال الحــرب ،أو األعمــال االرهابيــة ،أو إعــان حالــة
الط ــوارئ ،أو ح ــدوث ك ــوارث الطبيعي ــة أو ح ــدوث أي عط ــل أو تل ــف رئيس ــي ف ــي المصان ــع أو المع ــدات ،أو انقط ــاع
التي ــار الكهربائ ــي أو إم ــدادات المي ــاه ،أو ص ــدور أي ق ــرار أو قي ــد حكوم ــي او تنظيم ــي ،أو ح ــدوث أي نزاع ــات عمالي ــة
مهم ــا كان ــت طبيعته ــا ،أو ح ــدوث أي حص ــار أو إقام ــة حج ــر صح ــي عل ــى أن تك ــون كل حال ــة م ــن تل ــك الح ــاالت له ــا أث ــر
جوه ــري س ــلبي عل ــى ق ــدرة أي م ــن الطرفي ــن عل ــى ممارس ــة أعماله ــم االعتيادي ــة بموج ــب اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة.
 .وفي حال اتفقتا الشركتين كتابياً على إنهاء اتفاقية تنفيذ الصفقة.
كم ــا تتضم ــن اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة ع ــدد م ــن الش ــروط المس ــبقة الت ــي يج ــب اس ــتيفائها إلتم ــام الصفق ــة ،ولمزي ــد م ــن
التفاصي ــل ع ــن تل ــك الش ــروط يرج ــى مراجع ــة القس ــم ( )2م ــن ه ــذا التعمي ــم.
وتتضمــن اتفاقيــة تنفيــذ الصفقــة كذلــك الحــاالت التــي يجــوز فيهــا تعديــل معامــل مبادلــة األســهم (وبالتالــي تعديــل عــدد
أســهم العــوض) كمــا هــو موضــح فــي القســم رقــم ( )2مــن هــذا التعميــم.

8.8األطراف ذوي العالقة
تنطــوي الصفقــة علــى وجــود أطــراف ذوي عالقــة حيــث تعــد كل مــن شــركة مجموعــة الزامــل القابضــة والمؤسســة العامــة للتقاعــد
ـتثناء
مســاهمين كبــار فــي كل مــن شــركة الصحــراء وشــركة ســبكيم ،كمــا أن لــكل منهمــا ممثــل فــي مجلــس إدارة كال الشــركتين .واسـ ً
مــن المادتيــن (()3س) و( )48مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ ،يحــق للمســاهمين الذيــن يملكــون أســهم فــي شــركة الصحــراء وشــركة
س ــبكيم والذي ــن له ــم ممثلي ــن ف ــي مجلس ــي إدارة الش ــركتين أو إحداهم ــا ،التصوي ــت عل ــى ق ــرارات الصفق ــة ف ــي الجمعي ــة العام ــة
إلحــدى الشــركتين مــع مراعــاة القيــود الخاصــة بعــدم تصويــت ممثليهــم فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة أو أي مــن اللجــان .ولذلــك ،فــإن
المس ــاهمين م ــن األط ــراف ذوي العالق ــة وه ــم ش ــركة مجموع ــة الزام ــل القابض ــة والمؤسس ــة العام ــة للتقاع ــد س ــيكون له ــم الح ــق
ف ــي التصوي ــت ف ــي الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة الخاص ــة بالصفق ــة إلح ــدى الش ــركتين .وعلي ــه فإنه ــم ل ــن يخضع ــوا للقي ــود المش ــار
إليه ــا ف ــي إع ــان كل م ــن الش ــركتين بخص ــوص إب ــرام اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة والمنش ــور عل ــى موق ــع ت ــداول بتاري ــخ 1440/3/28هـ ـ
(المواف ــق 2018/12/6م).
ـاء عل ــى الفق ــرة (ن) م ــن الم ــادة ( )3ف ــي الئح ــة االندم ــاج واالس ــتحواذ ،ال يح ــق للمس ــاهمين الذي ــن يملك ــون أس ــهماً ف ــي كل م ــن
وبن ـ ً
الش ــركة وش ــركة س ــبكيم (بم ــا ف ــي ذل ــك المس ــاهمين م ــن األط ــراف ذوي العالق ــة) التصوي ــت عل ــى ق ــرارات الصفق ــة إال ف ــي إح ــدى
الش ــركتين ،وف ــي ح ــال ق ــام أي م ــن المس ــاهمين بالتصوي ــت عل ــى أي م ــن تل ــك الق ــرارات ف ــي كل م ــن الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة
للش ــركة والجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة س ــبكيم فس ــيتم احتس ــاب صوت ــه ف ــي جمعي ــة واح ــدة فق ــط.
وفيما يلي تفاصيل األطراف ذوي العالقة وذلك كما بتاريخ نشر هذا التعميم:

الطرف ذو العالقة

سبب اعتباره طرف
ذو عالقة

عدد األسهم
التي يمتلكها
في شركة
سبكيم

شركة مجموعة الزامل
القابضة

نظراً ألن شركة
مجموعة الزامل القابضة
تعتبر مساهم كبير في
كل من شركتي الصحراء
وسبكيم ،كما لديها
ممثلين في مجلس
ْ
إدارة كل من شركتي
الصحراء وسبكيم

35,549,375
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نسبة األسهم
التي يمتلكها
في شركة
سبكيم

%9.70

عدد األسهم
التي يمتلكها
في شركة
الصحراء

34,719,001

نسبة األسهم
التي يمتلكها
في شركة
الصحراء

%7.91

تفاصيل أي
مشتقات أوراق
مالية أو حقوق
خيار

ال ينطبق

معالي المهندس/
عبدالعزيز عبدالله الزامل
(ممثل شركة مجموعة
الزامل القابضة)

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

186,600

المؤسسة العامة
للتقاعد

نظراً ألن المؤسسة
العامة للتقاعد تعتبر
مساهم كبير في كل
من شركتي الصحراء
وسبكيم ،كما لديها
ممثلين في مجلس
ْ
إدارة كل من شركتي
الصحراء وسبكيم

28,405,514

%7,75

األستاذ /جبر عبدالرحمن
الجبر

يمثل المؤسسة العامة
للتقاعد وهي مساهم
كبير في كل من شركتي
الصحراء وسبكيم

ال يملك أي
أسهم

ال ينطبق

1,651,500

0,05

29,164,956

ال يملك أي أسهم

0,38

%6,65

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

9.9أعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم تعارض في المصالح
يحت ــوي ه ــذا القس ــم عل ــى ش ــرح ع ــن أعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء الذي ــن لديه ــم مصلح ــة ف ــي الصفق ــة وبالتال ــي امتنع ــوا
عــن التصويــت علــى قــرارات شــركة الصحــراء المتعلقــة بالصفقــة وذلــك فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة واجتماعــات اللجــان المنبثقــة عــن
المجل ــس.
وس ــيكون ألعض ــاء مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء مصلح ــة مباش ــرة أو غي ــر مباش ــرة ف ــي الصفق ــة وذل ــك – عل ــى س ــبيل المث ــال ال
الحص ــر – ف ــي أي م ــن الح ــاالت التالي ــة:
•إذا كان العضو ذو العالقة (أو أي من أقربائه) عضواً في مجلس إدارة شركة سبكيم.
•إذا كان العضو ذو العالقة (أو أي من أقربائه) يملك أسهم في شركة سبكيم أو أي من شركاتها التابعة.
• إذا كان العض ــو ذو العالق ــة (أو أي م ــن أقربائ ــه) يش ــغل منص ــب تنفي ــذي أو موظ ــف ف ــي ش ــركة س ــبكيم أو أي م ــن ش ــركاتها
التابع ــة.
ممثال لمساهم يملك أسهم في كل من شركتي الصحراء وسبكيم.
•إذا كان العضو ذو العالقة
ً
ويوضــح الجــدول التالــي أســماء أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الصحــراء الذيــن لديهــم تعــارض فــي المصالــح وتفاصيــل تعــارض مصالحهــم
فيمــا يتعلــق بالصفقــة:
عضو مجلس اإلدارة الذي لديه تعارض في المصالح

تفاصيل تعارض المصالح

معالي المهندس /عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

يمثل شركة مجموعة الزامل القابضة في مجلس إدارة شركة الصحراء ومجلس
إدارة شركة سبكيم ،كما أنه يملك أسهم في كال الشركتين.

األستاذ /جبر بن عبدالرحمن الجبر

يمثل المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة شركة الصحراء التي تملك
أسهم في كل من شركتي الصحراء وسبكيم.

األستاذ /أسامة بن عبدالعزيز الزامل

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

األستاذ /سعيد بن عمر العيسائي

عضو في مجلس إدارة شركة الصحراء ويملك أسهم في شركة سبكيم.
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أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الصحــراء  -المشــار إليهــم فــي الجــدول أعــاه  -الذيــن لديهــم تعــارض فــي المصالــح بشــأن الصفقــة قامــوا
باإلفص ــاح ع ــن مصلحته ــم ف ــي الصفق ــة لمجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء وامتنع ــوا ع ــن المش ــاركة ف ــي التصوي ــت عل ــى ق ــرار مجل ــس
إدارة ش ــركة الصح ــراء الص ــادر بالموافق ــة عل ــى الصفق ــة ،ول ــن يقدم ــوا أي توصي ــة لمس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء فيم ــا يتعل ــق بالصفق ــة.

1010الضرائب والزكاة
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.

1111الجمعية العامة غير العادية
ُيشــترط إلتمــام الصفقــة اســتيفاء عــدد مــن الشــروط (والمنصــوص عليهــا فــي القســم ( )2مــن هــذا التعميــم) والتــي تشــمل الحصــول
عل ــى موافق ــة مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء ومس ــاهمي ش ــركة س ــبكيم عل ــى ق ــرارات الصفق ــة والت ــي س ــيتم عرضه ــا عل ــى الجمعي ــة
العام ــة غي ــر العادي ــة الخاص ــة بالصفق ــة لمس ــاهمي كل م ــن ش ــركة الصح ــراء وش ــركة س ــبكيم ،وف ــق التفصي ــل ال ــوارد ف ــي األقس ــام
الفرعي ــة ( )1-16و ( )2-16م ــن الج ــزء ( )1م ــن مس ــتند الع ــرض.
وعلي ــه ،يتضم ــن الملح ــق رق ــم ( )3م ــن ه ــذا التعمي ــم نم ــوذج الدع ــوة الخاص ــة باجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة الصح ــراء
ـاء بتاريــخ
الخــاص بالصفقــة والمقــرر انعقــاده فــي فنــدق الريتــز كارلتــون بمدينــه الريــاض يــوم الخميــس الســاعة التاســعة والنصــف مسـ ً
2019/5/16م وذل ــك للتصوي ــت عل ــى ق ــرارات الصفق ــة وع ــدد م ــن المس ــائل ذات العالق ــة .ويتضم ــن نم ــوذج الدع ــوة الن ــص الكام ــل
لق ــرارات الصفق ــة الت ــي س ــيتم التصوي ــت عليه ــا ف ــي الجمعي ــة.
موافقة مساهمي شركة الصحراء على الصفقة
س ــيتم ع ــرض ق ــرارات الصفق ــة عل ــى مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء ف ــي اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة الصح ــراء الخ ــاص
بالصفقــة وذلــك للتصويــت عليهــا .وتتــم الموافقــة علــى قــرارات الصفقــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخــاص بالصفقــة
إذا ص ــدر ق ــرار الموافق ــة بأغلبي ــة ث ــاث أرب ــاع األس ــهم الممثل ــة ف ــي االجتم ــاع س ــواء باإلصال ــة أو الوكال ــة.
وللتوضيــح ،فإنــه فــي حــال وافقــت النســبة المطلوبــة مــن مســاهمي شــركة الصحــراء علــى الصفقــة فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
لش ــركة الصح ــراء الخاص ــة بالصفق ــة وتحقق ــت جمي ــع ش ــروط الصفق ــة األخ ــرى ،ف ــإن جمي ــع مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء (بم ــا ف ــي ذل ــك
المســاهمين الذيــن صوتــوا بالرفــض أو لــم يشــاركوا فــي التصويــت) لــن يصبحــوا مالكيــن ألي أســهم فــي شــركة الصحــراء وســيحصلون
ف ــي المقاب ــل عل ــى أس ــهم الع ــوض ف ــي ش ــركة س ــبكيم وفق ــاً لش ــروط وأح ــكام الصفق ــة وذل ــك عن ــد إتم ــام الصفق ــة ،وذل ــك بموج ــب
أح ــكام الم ــادة ( )26م ــن الئح ــة االندم ــاج واالس ــتحواذ .وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن ــه ال يح ــق للمس ــاهمين الذي ــن يملك ــون أس ــهماً ف ــي كل
م ــن الش ــركة وش ــركة س ــبكيم (بم ــا ف ــي ذل ــك المس ــاهمين م ــن األط ــراف ذوي العالق ــة) التصوي ــت عل ــى ق ــرارات الصفق ــة إال ف ــي
إح ــدى الش ــركتين ،وف ــي ح ــال ق ــام أي م ــن المس ــاهمين بالتصوي ــت عل ــى أي م ــن تل ــك الق ــرارات ف ــي كل م ــن الجمعي ــة العام ــة غي ــر
العادي ــة للش ــركة والجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة س ــبكيم فس ــيتم احتس ــاب صوت ــه ف ــي جمعي ــة واح ــدة فق ــط.
نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء الخاص بالصفقة
يتحق ــق نص ــاب الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة الصح ــراء بحض ــور مس ــاهمين يمثل ــون  %50م ــن رأس م ــال ش ــركة الصح ــراء (س ــواء
أصالـ ًـة أو بالوكالــة أو مــن خــال اســتخدام آليــة التصويــت االلكترونــي) .وفــي حــال لــم يتحقــق هــذا النصــاب ،ســيتم توجيــه دعــوة إلــى
اجتمــاع ثــان يعقــد بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول (بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع
األول مــا يفيــد اإلعــان عــن إمكانيــة عقــد اجتمــاع ثانــي بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول فــي
ح ــال ع ــدم اكتم ــال النص ــاب القانون ــي ال ــازم لعق ــد االجتم ــاع)  .ويك ــون االجتم ــاع الثان ــي صحيح ــاً إذا حض ــره مس ــاهمون يمثل ــون رب ــع
رأس المــال علــى األقــل.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الحصــول علــى موافقــة األغلبيــة المطلوبــة مــن مســاهمي شــركة الصحــراء فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر
العادي ــة لش ــركة الصح ــراء الخ ــاص بالصفق ــة والحص ــول عل ــى موافق ــة األغلبي ــة المطلوب ــة م ــن مس ــاهمي ش ــركة س ــبكيم ف ــي اجتم ــاع
الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة س ــبكيم الخ ــاص بالصفق ــة ،يعتب ــران م ــن ش ــروط الصفق ــة.
تصويت المساهمين الذين يملكون أسهما في كل من شركة الصحراء وشركة سبكيم
ـاء عل ــى الفق ــرة (ن) م ــن الم ــادة ( )3ف ــي الئح ــة االندم ــاج واالس ــتحواذ ،ال يح ــق للمس ــاهمين الذي ــن يملك ــون أس ــهماً ف ــي كل م ــن
بن ـ ً
الش ــركة وش ــركة س ــبكيم التصوي ــت عل ــى ق ــرارات الصفق ــة (بم ــا ف ــي ذل ــك المس ــاهمين م ــن األط ــراف ذوي العالق ــة) إال ف ــي إح ــدى
الش ــركتين ،وف ــي ح ــال ق ــام أي م ــن المس ــاهمين (بم ــا ف ــي ذل ــك المس ــاهمين م ــن األط ــراف ذوي العالق ــة) بالتصوي ــت عل ــى أي م ــن
تل ــك الق ــرارات ف ــي كل م ــن الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة للش ــركة والجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة س ــبكيم فس ــيتم احتس ــاب
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صوت ــه ف ــي جمعي ــة واح ــدة فق ــط.

1212قرارات شركة الصحراء والتصويت عليها
يســتطيع مســاهمو شــركة الصحــراء التصويــت فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الصحــراء الخــاص بالصفقــة عــن طريــق
أي مــن الخيــارات التاليــة:
•حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء الخاص بالصفقة والتصويت على القرارات.
•توكيــل مســاهم آخــر لحضــور االجتمــاع والتصويــت بالنيابــة عــن المســاهم كوكيــل عنــه  -قبــل انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة  -وذلــك فــي حــال عــدم قــدرة المســاهم علــى الحضــور.
•استخدام آلية التصويت عن بعد.
وف ــي ح ــال ل ــم يحض ــر المس ــاهم اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة الصح ــراء الخ ــاص بالصفق ــة (أو الجمعي ــة العام ــة غي ــر
العادي ــة الثاني ــة لش ــركة الصح ــراء ،بحس ــب الح ــال) (س ــواء بنفس ــه أو بالوكال ــة أو ع ــن طري ــق آلي ــة التصوي ــت ع ــن بع ــد) ،فس ــوف يفق ــد
المس ــاهم المعن ــي حق ــه ف ــي التصوي ــت عل ــى ق ــرارات الصفق ــة ف ــي اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة الخ ــاص بالصفق ــة ول ــن يت ــم
احتس ــاب أس ــهمه باعتباره ــا ممثل ــة ف ــي االجتم ــاع.
وإذا رغ ــب أي مس ــاهم ف ــي ش ــركة الصح ــراء ف ــي التصوي ــت عل ــى ق ــرارات ش ــركة الصح ــراء ع ــن طري ــق توكي ــل مس ــاهم آخ ــر ف ــي ش ــركة
أوال باختي ــار مس ــاهم آخ ــر لدي ــه االس ــتعداد لتمثيل ــه
الصح ــراء للحض ــور والتصوي ــت بالنياب ــة عن ــه ،فيج ــب عل ــى ه ــذا المس ــاهم أن يق ــوم ً
كوكي ــل عن ــه علم ــاً بأن ــه ال يج ــوز اختي ــار األش ــخاص التاليي ــن ك ــوكالء:
•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.
وإذا رغ ــب مس ــاهم ف ــي ش ــركة الصح ــراء ف ــي التصوي ــت ع ــن بع ــد عل ــى ق ــرارات الصفق ــة ،يس ــتطيع ه ــذا المس ــاهم القي ــام بذل ــك
ع ــن طري ــق آلي ــة التصوي ــت ع ــن بع ــد والت ــي توفره ــا ت ــداول ضم ــن خدم ــة "تداوالت ــي" ("آلي ــة التصوي ــت ع ــن بع ــد") .س ــيكون التصوي ــت
االلكترون ــي متاح ــاً قب ــل انعق ــاد الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة بثالث ــة أي ــام عل ــى األق ــل ،وس ــيتم تحدي ــد التواري ــخ الت ــي س ــيتاح فيه ــا
التصوي ــت االلكترون ــي ف ــي دع ــوة الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة .وس ــوف يس ــتلم مس ــاهمو ش ــركة الصح ــراء الذي ــن قام ــوا بالتس ــجيل
ف ــي خدم ــة "تداوالت ــي" رس ــالة نصي ــة قصي ــرة ( )SMSعل ــى هواتفه ــم الجوال ــة م ــن ت ــداول تدعوه ــم فيه ــا لتس ــجيل الدخ ــول عل ــى
الموقــع اإللكترونــي لخدمــة "تداوالتــي" والتصويــت علــى قــرارات الصفقــة .وســيتم عــرض خيــار التصويــت إلكترونيــا ضمــن قائمــة عامــة
للمعام ــات المتوف ــرة لمس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء عل ــى الموق ــع.
كمــا يســتطيع مســاهمو شــركة الصحــراء التســجيل فــي خدمــة "تداوالتــي" إلكترونيــا مــن خــال حســابهم الشــخصي لتــداول األســهم
أو بزيــارة مكاتــب شــركات الوســاطة الخاصــة بهــم .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التســجيل فــي خدمــة "تداوالتــي" واســتخدام آليــة التصويــت
عــن بعــد للتصويــت علــى قــرارات شــركة الصحــراء هــي خدمــة مجانيــة لكافــة مســاهمي شــركة الصحــراء .ولمزيــد مــن المعلومــات يرجــى
زيــارة الموقــع اإللكترونــي.https://login.tadawulaty.com.sa :
ويتضمــن الملحــق رقــم ( )3مــن هــذا التعميــم نمــوذج الدعــوة الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الصحــراء الخــاص بالصفقــة،
ويتضمــن الملحــق رقــم ( )4نمــوذج التوكيــل بحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الصحــراء الخــاص بالصفقــة.
وتتمثل القرارات التي ستعرض على مساهمي شركة الصحراء فيما يلي:
1.1التصوي ــت عل ــى ع ــرض مبادل ــة األس ــهم المق ــدم م ــن قب ــل الش ــركة الس ــعودية العالمي ــة للبتروكيماوي ــات (" ش ــركة س ــبكيم")
وال ــذي س ــتقوم بموجب ــه ش ــركة س ــبكيم باالس ــتحواذ عل ــى جمي ــع أس ــهم مس ــاهمي الش ــركة مقاب ــل إص ــدار  0,8356س ــهم جدي ــد
ف ــي ش ــركة س ــبكيم ل ــكل س ــهم م ــن أس ــهم الش ــركة ("الصفق ــة ") وذل ــك بموج ــب أح ــكام الم ــادة ( )26م ــن الئح ــة االندم ــاج
واالســتحواذ الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وأحــكام وشــروط اتفاقيــة تنفيــذ الصفقــة المبرمــة بيــن الشــركة وشــركة ســبكيم
بتاريــخ 1440/3/28ه ـ (الموافــق 2018/12/6م) والمعدلــة بتاريــخ 1440/7/28ه ـ (الموافــق 2019/4/3م) ("اتفاقيــة تنفيــذ الصفقــة")،
بم ــا ف ــي ذل ــك التصوي ــت عل ــى األم ــور التالي ــة المتعلق ــة بالصفق ــة:
.
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أأحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة.

ب .تفوي ــض مجل ــس إدارة الش ــركة أو أي ش ــخص يفوض ــه المجل ــس الس ــتكمال اإلج ــراءات الالزم ــة لتنفي ــذ الق ــرارات الموضح ــة
أع ــاه.

1313معلومات أخرى
يج ــب االط ــاع عل ــى الج ــزء ("( )2عوام ــل المخاط ــرة") م ــن مس ــتند الع ــرض وال ــذي يوض ــح ع ــدد م ــن عوام ــل المخاط ــرة الت ــي ينبغ ــي
مراعاتهــا عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن التصويــت علــى الصفقــة ،باإلضافــة إلــى الجــزء ("( )1معلومــات عامــة") والــذي يحتــوي علــى معلومــات
إضافي ــة بخص ــوص الصفق ــة.

1414المستندات المتاحة للمعاينة
س ــيتم توفي ــر نس ــخ م ــن المس ــتندات ال ــواردة أدن ــاه لمس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء ف ــي المق ــر الرئيس ــي لش ــركة الصح ــراء م ــن الس ــاعة
التاســعة صباحــاً إلــى الســاعة الخامســة مســاء فــي أي يــوم مــن أيــام العمــل فــي المملكــة (أي ال يشــمل ذلــك العطــات األســبوعية
والرس ــمية) وذل ــك اعتب ــارا م ــن تاري ــخ نش ــر ه ــذا التعمي ــم وحت ــى تاري ــخ انعق ــاد اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة (األول) لش ــركة
الصح ــراء الخ ــاص بالصفق ــة أو اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة (الثان ــي) لش ــركة الصح ــراء الخ ــاص بالصفق ــة (بحس ــب الح ــال):
•النظام األساسي لكل من شركة الصحراء وشركة سبكيم.
•القوائ ــم المالي ــة المراجع ــة لش ــركة الصح ــراء وش ــركة س ــبكيم للس ــنوات المالي ــة المنتهي ــة ف ــي  31ديس ــمبر 2016م و 31ديس ــمبر
2017م و  31ديس ــمبر 2018م.
•اتفاقية تنفيذ الصفقة.
•خطابات موافقات المستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم.
• الخطاب المتضمن "المشورة المستقلة" من شركة مورغان ستانلي السعودية.
كم ــا تضم ــن مس ــتند الع ــرض عل ــى ع ــدد م ــن المس ــتندات المتاح ــة للمعاين ــة لمس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء والمش ــار إليه ــا ف ــي القس ــم
( )20م ــن الج ــزء ( )1م ــن مس ــتند الع ــرض.

1515اإلعفاءات
تم الحصول على اإلعفاء اآلتي من الهيئة:
•اس ــتثناء المس ــاهمين الذي ــن يملك ــون أس ــهم ف ــي ش ــركة الصح ــراء وش ــركة س ــبكيم والذي ــن له ــم ممثلي ــن ف ــي مجلس ــي إدارة
الش ــركتين أو إحداهم ــا م ــن المادتي ــن (()3س) و( )48م ــن الئح ــة االندم ــاج واالس ــتحواذ ،بحي ــث يح ــق له ــم التصوي ــت عل ــى ق ــرارات
الصفق ــة ف ــي الجمعي ــة العام ــة إلح ــدى الش ــركتين م ــع مراع ــاة القي ــود الخاص ــة بع ــدم تصوي ــت ممثليه ــم ف ــي اجتم ــاع مجل ــس
اإلدارة او أي م ــن اللج ــان .ولذل ــك ،ف ــإن المس ــاهمين م ــن األط ــراف ذوي العالق ــة وه ــم ش ــركة مجموع ــة الزام ــل القابض ــة
والمؤسس ــة العام ــة للتقاع ــد س ــيكون له ــم الح ــق ف ــي التصوي ــت ف ــي الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة الخاص ــة بالصفق ــة إلح ــدى
الش ــركتين .وعلي ــه ،فإنه ــم ل ــن يخضع ــوا للقي ــود المش ــار إليه ــا ف ــي إع ــان كل م ــن الش ــركتين بخص ــوص إب ــرام اتفاقي ــة تنفي ــذ
الصفق ــة والمنش ــور عل ــى موق ــع ت ــداول بتاري ــخ 1440/3/28هـ ـ (المواف ــق 2018/12/6م).
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الملحق ()1
التعريفات
يكــون للعبــارات اآلتيــة أينمــا وردت فــي هــذا التعميــم (بمــا فــي ذلــك تلــك الــواردة فــي "دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة
الصحــراء") المعانــي المبينــة أمــام كل منهــا ،مــا لــم يقتــض الســياق خــاف ذلــك:

يتصرف باإلتفاق

يقصد به ،وفقاً لتقدير الهيئة ،التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواء أكان
(سواء أكان رسمياً أم غير رسمي) بين أشخاص
ملزماً أم غير ملزم) أو تفاهم
ً
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 خالل استحواذ أي منهم (من
خالل 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 خالف ذلك )1( :األشخاص األعضاء في ذات
المجموعة ( )2أقارب الشخص ( )3شخص أو أشخاص قدموا مساعدات مالية
(بخالف 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.

"نظام السوق المالية"

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

"الهيئة" أو "هيئة السوق المالية"

يقصد بها هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

"المجموعة المشتركة"

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

"نظام الشركات"

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

"الهيئة"

هيئة السوق المالية

"شروط الصفقة"

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

"مساهمو شركة الصحراء من ذوي المصلحة بالصفقة"

يقصد بهم المساهمون الموضحة أسمائهم في القسم رقم ( )8و ( )9من هذا
التعميم.

تعميم مساهمي شركة سبكيم

ويقصد به التعميم الصادر من قبل مجلس إدارة شركة سبكيم لمساهمي
شركة سبكيم لغرض زيادة رأس مال شركة سبكيم لالستحواذ على جميع
أسهم مساهمي شركة الصحراء.

"معامل مبادلة األسهم"

عدد ( )0,8356سهم في شركة سبكيم مقابل كل سهم في شركة الصحراء.

"نموذج التوكيل"

يقصد به نموذج توكيل حضور الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء
والموضح في الملحق رقم ( )4من 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 إعالن 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 ( )18من الئحة
االندماج واالستحواذ ،والموضحة في الملحق رقم ( )2من هذا التعميم.

"المملكة "

يقصد بها المملكة العربية السعودية.
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"قواعد اإلدراج"

يقصد بها قواعد اإلدراج الموافق عليها من قبل مجلس هيئة السوق المالية
بموجب القرار رقم 2017-123-3بتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م)
وأي تعديالت تطرأ عليها.
يقصد به تمام الساعة  23:59في التاريخ الذي يكون (أيهما أسبق):

"تاريخ التوقف النهائي"

1.1بعد مضي مائة وخمسين ( )150يوم من تاريخ موافقة هيئة السوق
المالية على مستند العرض المقدم من شركة سبكيم ،أو
2.2بعد مضي اثني عشر ( )12شهراً من تاريخ التوقيع على اتفاقية تنفيذ
الصفقة ،أو
3.3أي وقت أو يوم آخر ُيتفق عليه كتابة من قبل الشركتين.

"الئحة حوكمة الشركات"

يقصد بها الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
بموجب القرار رقم ( )2017-16-8وتاريخ 1438/5/16هـ (الموافق 2017/2/13م)
والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2018-45-3وتاريخ 1439/8/7هـ
(الموافق 2018/4/23م) وأي تعديالت أخرى تطرأ عليها.

"الئحة االندماج واالستحواذ"

يقصد بها الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق
المالية بموجب القرار رقم  2007-50-1وتاريخ 1428/9/21هـ (الموافق 2007/10/3
م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2018-45-3وتاريخ
1439/08/07هـ (الموافق 2018/04/23م) وأي تعديالت أخرى تطرأ عليها.

"وزارة التجارة واالستثمار"

يقصد بها وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية.

"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 ( )8إلى ( )15في الجدول رقم ()4
الملحق باتفاقية تنفيذ الصفقة ،والملخصة في القسم ( )2من هذا التعميم،
والجزء ("( )3شروط الصفقة") من مستند العرض.

"األسهم الجديدة لشركة سبكيم" أو "أسهم العوض"

يقصد بها األسهم العادية التي ستصدرها شركة سبكيم لمساهمي شركة
الصحراء وفقاً ألحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة ،حيث ستكون القيمة االسمية
لكل سهم عوض عشر ( )10رياالت سعودية.

"أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء من غير األعضاء ذوي المصلحة"

يقصد بهم أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء الذين تظهر أسمائهم في
خطاب مجلس إدارة شركة الصحراء المرفق في هذا التعميم.

"األعضاء ذوي المصلحة"

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

"مستند العرض" أو " مستند العرض المقدم من شركة سبكيم "

يقصد به مستند العرض المعد والمقدم من قبل شركة سبكيم بموجب أحكام
المادة ( )38من الئحة االندماج واالستحواذ والذي تم تقديمه لمساهمي
شركة الصحراء – وغيرهم – بشأن الصفقة.

"آخر يوم تداول"

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

"حدث سلبي جوهري"

يقصد به التعريف الموضح له في اتفاقية تنفيذ الصفقة.

"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  %75من األسهم الممثلة
في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة.
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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
سواء 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 عالقة مع
كل من شركة سبكيم أو شركة الصحراء .ويشمل التعريف – على سبيل المثال
ال الحصر – اآلتي:

"طرف ذو عالقة" أو "أطراف ذوي عالقة"

1.1شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخالف ما يقوم به بنك في
سياق عمله المعتاد) إلى شركة سبكيم أو شركة الصحراء.
2.2عضو مجلس إدارة في شركة سبكيم وشركة الصحراء (أو أي من
تابعيهما).
3.3شخص يملك  %20أو أكثر في شركة سبكيم وشركة الصحراء (سواء
بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه باالتفاق).
4.4مساهم يملك  %5أو أكثر في شركة سبكيم ويكون في الوقت نفسه
عضواً في مجلس إدارة شركة الصحراء.
5.5مساهم يملك  %5أو أكثر في شركة الصحراء ويكون في الوقت نفسه
عضواً في مجلس إدارة شركة سبكيم أو العكس.

"قريب" أو "أقرباء"

يقصد به الزوج والزوجة واألوالد والوالدين.

"العرض" أو "عرض شركة سبكيم"

يقصد به العرض المقدم من قبل شركة سبكيم لالستحواذ على جميع
األسهم المصدرة لشركة الصحراء وفق الشروط واألحكام التي تضمنها مستند
العرض ،وأي تعديالت الحقة على العرض بما في ذلك تجديده أو تمديده
(حسبما يقتضي السياق).

"خدمة التصويت عن بعد"

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

"قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة"

يقصد بها قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن
مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2017-123-3بتاريخ 1439/04/09هـ
(الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم
 2018-45-3وتاريخ 1439/08/07هـ (الموافق 2018/04/23م) وأي تعديالت 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 ( )3من 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
والتعامالت والعقود الجوهرية  -وذلك وفقاً ألحكام المادة ( )39من 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.

"مجموعة الصحراء"

يقصد بها شركة الصحراء وشركاتها التابعة والزميلة.

"مساهمو شركة الصحراء"

يقصد بهم المساهمون الذي يملكون أسهم في شركة الصحراء.

"األسهم المصدرة لشركة الصحراء" أو "أسهم في شركة الصحراء"

يقصد بها أسهم شركة الصحراء العادية ،حيث تبلغ القيمة االسمية لكل سهم
عشر ( )10رياالت سعودية.

"شركة سبكيم" أو "العارض"

يقصد بها الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ،وهي شركة مساهمة
تأسست بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية وسجلها التجاري رقم
 1010156910وعنوان مكتبها الرئيسي :ص.ب ،355776 .الرياض ،11383 ،المملكة
العربية السعودية

"زيادة رأس مال شركة سبكيم"

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

"مجموعة سبكيم"

يقصد بها شركة سبكيم وشركاتها التابعة والزميلة.

"مساهمو شركة سبكيم"

يقصد بهم المساهمون الذي يملكون أسهم في شركة سبكيم.

"األسهم المصدرة لشركة سبكيم" أو "أسهم في شركة سبكيم"

يقصد بها أسهم شركة سبكيم العادية ،حيث تبلغ القيمة االسمية لكل سهم
عشر ( )10رياالت سعودية.

"تابع"

يقصد به الشخص الذي يسيطر على شخص آخر ،أو يسيطر عليه ذلك الشخص
اآلخر ،أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث .وفي أي
مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

"شركة تابعة"

يقصد بها أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة

إتمام الصفقة

يقصد به عندما يتم إدراج أسهم العوض في تداول وفقاً 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
ً
كتابة من قبل شركة سبكيم) في أو قبل تاريخ إدراج أسهم العوض.
تحديدها

تاريخ إتمام الصفقة

يقصد به التاريخ الذي يتم فيه إتمام الصفقة

"مساهمين كبار "

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

"تداول"

يقصد بها شركة السوق المالية السعودية التي تأسست في المملكة العربية
السعودية وفقاً 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 خالل عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل شركة سبكيم لمساهمي
شركة الصحراء لالستحواذ على جميع األسهم المصدرة لشركة الصحراء مقابل
إصدار أسهم عوض لمساهمي شركة الصحراء في شركة سبكيم وذلك
بموجب أحكام المادة ( )26من الئحة االندماج واالستحواذ ووفقاً للوائح
والقواعد الصادرة عن هيئة السوق المالية (بما في ذلك الئحة االندماج
واالستحواذ ،وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وقواعد
اإلدراج) ،ونظام الشركات ،وأي إعالنات أو تأكيدات ذات عالقة تصدر من
الهيئة أو وزارة التجارة واالستثمار.
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الملحق ()2

مورغان ستانلي السعودية
 6ديسمبر 2018
السادة مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات		

المحترمين

 – 6894المدينة الصناعية
الوحدة رقم 1
الجبيل 35725 - 4801
المملكة العربية السعودية
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
َّإن ش ــركة الصح ــراء للبتروكيماوي ــات ("الصح ــراء" أو "الش ــركة") والش ــركة الس ــعودية العالمي ــة للبتروكيماوي ــات ("س ــبكيم" أو "الش ــركة
ـتحوذة") ق ــد أبرمت ــا اتفاقي ــة تنفي ــذ ( )Implementation Agreementبتاري ــخ  6ديس ــمبر "( 2018االتفاقي ــة") والت ــي تن ــص ،م ــن
المس ـ ِ
بيــن جملــة أمــور أخــرى ،علــى أن تقــوم ســبكيم بتقديــم عــرض ("العــرض") لشــراء جميــع األســهم العاديــة المصــدرة والقائمــة وعددهــا
ـتحوذة )"الصفق ــة").
 438,795,000س ــهم ف ــي الش ــركة ("أس ــهم الش ــركة") مقاب ــل  366,666,666س ــهم ع ــادي تصدره ــا الش ــركة المس ـ ِ
ويمث ــل ذل ــك  0,8356س ــهم س ــبكيم ل ــكل س ــهم م ــن أس ــهم الش ــركة ("معام ــل مبادل ــة األس ــهم") .وبع ــد إتم ــام تنفي ــذ الع ــرض ،ف ــإن
المســاهمين فــي شــركة الصحــراء (والمســجلين فــي ســجل مســاهمي شــركة الصحــراء فــي نهايــة يــوم التــداول األول التالــي النعقــاد
الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة للش ــركة للموافق ــة عل ــى الصفق ــة) س ــيمتلكون مجتمعي ــن  %50.0م ــن رأس م ــال ش ــركة س ــبكيم بع ــد
الزي ــادة .وس ــيتم تنفي ــذ إتم ــام الصفق ــة وفق ــاً للقواع ــد وتعليم ــات هيئ ــة الس ــوق المالي ــة الس ــعودية ("الهيئ ــة") (بم ــا ف ــي ذل ــك الئح ــة
االندمــاج واالســتحواذ الصــادرة عــن مجلــس إدارة الهيئــة) ونظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي م 36/بتاريــخ 1437/1/28ه ـ ومــع
مراع ــاة تعدي ــات محتمل ــة ف ــي بع ــض الظ ــروف المنص ــوص عليه ــا ف ــي االتفاقي ــة.
لقــد طلبتــم رأينــا ،بصفتنــا مستشــارين مالييــن مســتقلين ،فيمــا إذا كانــت معامــل مبادلــة األســهم عــادل مــن الناحيــة الماليــة لمالكــي
أســهم الشــركة.
وألغراض الرأي الذي تضمنه هذا الخطاب ،فإننا قم قمنا بما يلي:
ـكل ع ــام وغيره ــا م ــن المعلوم ــات التجاري ــة والمالي ــة ع ــن الش ــركة والش ــركة
ألق ــد راجعن ــا قوائ ــم مالي ــة مح ــددة متاح ــة بش ـ ٍ
ـتحوذة ،عل ــى التوال ــي ("المعلوم ــات العام ــة")؛
المس ـ ِ

.

 .بلق ــد راجعن ــا تقاري ــر مالي ــة وإداري ــة داخلي ــة مح ــددة وغيره ــا م ــن البيان ــات المالي ــة والتش ــغيلية ل ــكل م ــن الش ــركة والش ــركة
المس ــتحوذة ،عل ــى التوال ــي؛
 .جلقد راجعنا توقعات مالية محددة معدة من قبل إدارة كل من الشركة والشركة المستحوذة ،على التوالي؛
 .دلقد راجعنا معلومات تتعلق بمنافع استراتيجية ومالية وتشغيلية محددة ،على التوالي؛
 .هلق ــد ناقش ــنا م ــع كب ــار التنفيذيي ــن ف ــي الش ــركة العملي ــات الس ــابقة والحالي ــة والوض ــع المال ــي وتوقع ــات الش ــركة ،بم ــا ف ــي ذل ــك
تل ــك المعلوم ــات الت ــي تتعل ــق بمناف ــع اس ــتراتيجية ومالي ــة وتش ــغيلية مح ــددة والمتوق ــع تحقيقه ــا م ــن الصفق ــة؛
 .ولق ــد ناقش ــنا م ــع كب ــار التنفيذيي ــن ف ــي الش ــركة المس ــتحوذة العملي ــات الس ــابقة والحالي ــة والوض ــع المال ــي وتوقع ــات الش ــركة
المس ــتحوذة ،بم ــا ف ــي ذل ــك تل ــك المعلوم ــات الت ــي تتعل ــق بمناف ــع اس ــتراتيجية ومالي ــة وتش ــغيلية مح ــددة والمتوق ــع تحقيقه ــا
م ــن الصفق ــة؛
زلق ــد راجعن ــا األث ــر االفتراض ــي للصفق ــة عل ــى أرب ــاح الس ــهم والتدف ــق النق ــدي والرس ــاميل المجمع ــة والنس ــب المالي ــة المتعلق ــة
بالش ــركة المس ــتحوذة؛

.

 .حلقد راجعنا تقارير األسعار ونشاط التداول ألسهم الشركة وأسهم الشركة المستحوذة؛
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مورغان ستانلي السعودية س.ت ١٠١٠٢٢٤١٤٤ .تخضع لرقابة هيئة السوق المالية
ص.ب الرياض  ٦٦٦٢٢الرياض  ١١٥٨٦المملكة العربية السعودية هاتف  + ٩٦٦١٢١٨٧٠٠٠فاكس+ ٩٦٦١٢١٨٧٠٠٢ :

مورغان ستانلي السعودية

 .طلق ــد قارن ــا األداء المال ــي للش ــركة والش ــركة المس ــتحوذة وكذل ــك األس ــعار ونش ــاط الت ــداول ألس ــهم الش ــركة وأس ــهم الش ــركة
المس ــتحوذة ،عل ــى التوال ــي ،باألس ــعار والنش ــاط الخ ــاص بأس ــهم ش ــركات متداول ــة مح ــددة الت ــي اعتبرناه ــا ذات صل ــة ،عل ــى
التوال ــي ،وكذل ــك األوراق المالي ــة الخاص ــة به ــا؛
 .يلقــد شــاركنا فــي بعــض المناقشــات والمفاوضــات التــي أجريــت بيــن ممثليــن مــن الشــركة والشــركة المســتحوذة ومستشــاريهم
المالييــن والقانونييــن؛
 .كلق ــد راجعن ــا التقاري ــر الت ــي أعدته ــا ش ــركة الصح ــراء م ــن خ ــال مستش ــاري العناي ــة الواجب ــة لديه ــا بم ــا يش ــمل تقري ــر ع ــن الس ــوق،
وتقري ــر ع ــن التكام ــل والتجان ــس ومنطقي ــة الصفق ــة ،وتقري ــر فن ــي ،وتقري ــر مال ــي وضريب ــي ،وتقري ــر قانون ــي؛
 .للقد راجعنا ،ألغراض االطالع والعلم فقط ،االتفاقية وبعض الوثائق ذات الصلة؛ و
مالئما.
 .ملقد راجعنا معلومات أخرى وأخذنا في االعتبار عوامل أخرى حسبما وجدناه
ً
كما راعينا واعتمدنا في تكوين الرأي الذي تضمنه هذا الخطاب على ما يلي (دون التحقق من صحة كل حالة بصورة مستقلة):
أدقــة واكتمــال المعلومــات العامــة المتاحــة أو التــي تــم تزويدنــا بهــا أو إتاحتهــا لنــا علــى أي نحــو آخــر مــن قبــل الشــركة والشــركة
جوهريــا لهــذا الــرأي؛
أساس ــا
المســتحوذة والتــي شــكلت
ً
ً

.

 .بالتوقع ــات المالي ــة ،بم ــا يش ــمل المعلوم ــات المتعلق ــة بمناف ــع اس ــتراتيجية ومالي ــة وتش ــغيلية مح ــددة متوقع ــة م ــن الصفق ــة
ـتنادا إلــى أســس تعكــس أفضــل التقديــرات واألحــكام المتاحــة فــي الوقــت
والتــي افترضنــا أنــه تــم إعدادهــا علــى نحــو معقــول اسـ ً
كل م ــن الش ــركة والش ــركة المس ــتحوذة بش ــأن األداء المال ــي المس ــتقبلي للش ــركة والش ــركة المس ــتحوذة؛
الحال ــي ل ــإدارة ف ــي ٍ
وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة دون أي تنــازل أو تعديــل أو تأخيــر ألي بنــد أو شــرط.
ً
 .جأن الصفقــة ســيتم إنفاذهــا
لق ــد افترض ــت ش ــركة مورغ ــان س ــتانلي الس ــعودية أن ــه فيم ــا يتص ــل بالحص ــول عل ــى جمي ــع التصريح ــات والموافق ــات الحكومي ــة
للصفق ــة المقترح ــة ،فإن ــه ل ــن يت ــم ف ــرض أي تأخي ــرات أو قي ــود أو ش ــروط أو تقيي ــدات م ــن ش ــأنها
والتنظيمي ــة وغيره ــا المطلوب ــة ّ
ـلبا عل ــى المناف ــع المرج ــو تحقيقه ــا م ــن خ ــال الصفق ــة المقترح ــة؛ و
أن تؤث ــر س ـ ً
 .دأن الشــركة قــد حصلــت علــى المشــورة القانونيــة أو الضريبيــة أو التنظيميــة أو االكتواريــة الخاصــة بهــا .نحــن مستشــارون ماليــون
فق ــط وق ــد اعتمدن ــا ،دون تحق ــق مس ــتقل ،عل ــى دراس ــة الش ــركة ومستش ــاريها القانونيي ــن أو الضريبيي ــن أو التنظيميي ــن أو
األكتواريي ــن للمس ــائل القانوني ــة أو الضريبي ــة أو التنظيمي ــة أو االكتواري ــة .إضاف ــة إل ــى ذل ــك ،وألغ ــراض التحلي ــل الخ ــاص بن ــا ،فإنن ــا
ل ــم نُ ج ـ ِـر أي تقدي ــر أو تثمي ــن مس ــتقل لألص ــول أو الخص ــوم كم ــا ل ــم يت ــم تزويدن ــا بمث ــل ه ــذه التقدي ــرات.
نحــن ال نقــدم أي رأي فيمــا يتعلــق بمــدى عدالــة المبلــغ أو طبيعــة التعويــض الــذي يحصــل عليــه أي مــن مســؤولي الشــركة أو مديريهــا
أو موظفيهــا أو أي فئــة مــن هــؤالء األشــخاص فــي ضــوء العــوض الــذي ســيتم دفعــه إلــى حاملــي أســهم الشــركة فــي الصفقــة.
كمــا يســتند رأينــا بالضــرورة علــى الظــروف الماليــة واالقتصاديــة والســوقية والظــروف األخــرى الســائدة فــي تاريخــه وعلــى المعلومــات
المتاح ــة لن ــا ف ــي ذل ــك الوق ــت .وق ــد تؤث ــر األح ــداث الت ــي تق ــع بع ــد تاريخ ــه عل ــى ه ــذا ال ــرأي واالفتراض ــات المس ــتخدمة ف ــي إعداده ــا
وال نتحمــل نحــن أي مســؤولية أو التــزام بتحديــث أو مراجعــة أو إعــادة تأكيــد هــذا الــرأي.
مصرح ــا لن ــا باس ــتقطاب ،ول ــم نس ــتقطب ،اهتم ــام أي ط ــرف بش ــأن االس ــتحواذ عل ــى أو االندم ــاج م ــع
ف ــي تكوي ــن رأين ــا ،ل ــم يك ــن
ً
األعم ــال أو بش ــأن أي صفق ــة غي ــر عادي ــة أخ ــرى تتعل ــق بالش ــركة كم ــا ل ــم نتف ــاوض م ــع أي أط ــراف ،باس ــتثناء الش ــركة المس ــتحوذة،
بعضــا مــن وحــدات األعمــال المكونــة لهــا.
والتــي عبــرت لمورغــان ســتانلي عــن اهتمامهــا بعمليــة اســتحواذ محتملــة علــى الشــركة أو ً
أتعابــا مقابــل خدماتنــا وجــزء كبيــر
لقــد عملنــا كمستشــارين مالييــن مســتقلين لمجلــس إدارة الشــركة فيمــا يتصــل بالصفقــة وســنتلقى
ً
م ــن ه ــذه األتع ــاب مش ــروط بإتم ــام الصفق ــة .إضاف ــة إل ــى ذل ــك ،فق ــد تحص ــل مورغ ــان س ــتانلي الس ــعودية عل ــى أتع ــاب تقديري ــة م ــن
أيض ــا مورغ ــان س ــتانلي الس ــعودية إل ــى تقدي ــم خدم ــات المش ــورة المالي ــة والتموي ــل إل ــى
الش ــركة ل ــدى إتم ــام الصفق ــة .ق ــد تس ــعى ً
الش ــركة المس ــتحوذة والش ــركة ف ــي المس ــتقبل وتتوق ــع الحص ــول عل ــى أتع ــاب نظي ــر ه ــذه الخدم ــات .ويرج ــى مالحظ ــة أن مورغ ــان
ســتانلي الســعودية هــي شــركة تابعــة لشــركة مورغــان ســتانلي ،التــي هــي شــركة خدمــات ماليــة عالميــة تعمــل فــي مجــاالت األوراق
المالي ــة وإدارة االس ــتثمارات وأعم ــال إدارة الث ــروة لألف ــراد .وتش ــارك أعم ــال األوراق المالي ــة الخاص ــة بن ــا ف ــي ضم ــان األوراق المالي ــة
وأنشــطة التــداول والوســاطة والصــرف األجنبــي وتــداول الســلع والمشــتقات والوســاطة الرئيســية وكذلــك تقديــم خدمــات المشــورة
المتعلق ــة ب ــإدارة االس ــتثمارات والمعام ــات المصرفي ــة والتموي ــل والمالي ــة .يج ــوز لش ــركة مورغ ــان س ــتانلي الس ــعودية والش ــركات
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مورغان ستانلي السعودية
ـوكل ،أو إدارة صنادي ــق اس ــتثمارية ،أو
التابع ــة له ــا وأعض ــاء مجل ــس إدارته ــا ومس ــؤوليها ف ــي أي وق ــت االس ــتثمار عل ــى أس ــاس م ـ ِ
االحتف ــاظ بالمراك ــز الطويل ــة أو القصي ــرة ،أو تموي ــل المراك ــز كم ــا يج ــوز له ــا ت ــداول المعام ــات أو هيكلته ــا ب ــأي ش ــكل آخ ــر لحس ــابها
الخــاص أو حســاب العمــاء فــي أوراق الديــن أو حقــوق الملكيــة أو القــروض فــي الشــركة المســتحوذة أو الشــركة أو أي شــركة أخــرى
أو أي عمل ــة أو س ــلعة ق ــد تك ــون ضم ــن ه ــذه الصفق ــة أو أي أداة مش ــتقة ذات صل ــة.
ه ــذا ال ــرأي ت ــم اعتم ــاده م ــن جان ــب لجن ــة مؤلف ــة م ــن متخصصي ــن ف ــي مج ــاالت المصرفي ــة االس ــتثمارية ل ــدى مورغ ــان س ــتانلي
ومتخصصيــن آخريــن بمــا يتفــق مــع الممارســة المتعــارف عليهــا لدينــا .وهــذا الــرأي ألغــراض إعــام مجلــس إدارة الشــركة فيمــا يتصــل
بالصفق ــة وألغ ــراض تقييمه ــا فق ــط وال يج ــوز اس ــتخدامه ألي غ ــرض آخ ــر دون الحص ــول عل ــى موافق ــة خطي ــة من ــا باس ــتثناء أن ــه يج ــوز
تضمي ــن نس ــخة كامل ــة م ــن ه ــذا ال ــرأي ف ــي أي ملف ــات يتعي ــن عل ــى الش ــركة تقديمه ــا لهيئ ــة الس ــوق المالي ــة فيم ــا يتص ــل بالصفق ــة
مطلوب ــا بموج ــب القان ــون .إضاف ــة إل ــى ذل ــك ،فق ــد منحن ــا موافقتن ــا ،ول ــم نس ــحب ه ــذه الموافق ــة ،عل ــى
إذا كان مث ــل ه ــذا التضمي ــن
ً
تضمي ــن ه ــذا ال ــرأي ف ــي نش ــرة المس ــاهمين المق ــرر إصداره ــا م ــن جان ــب الش ــركة فيم ــا يتص ــل بالصفق ــة ش ــرط خضوعه ــا للمراجع ــة
المس ــبقة م ــن جانبن ــا وموافقتن ــا عل ــى ش ــروطها ،لك ــن ال يج ــوز اإلفص ــاح عنه ــا بطريق ــة أخ ــرى للجمه ــور دون الحص ــول عل ــى موافق ــة
خطيــة مســبقة منــا .هــذا الــرأي غيــر موجــه إلــى وال يجــوز االعتمــاد عليــه مــن قبــل أي طــرف ثالــث ،بمــا يشــمل ،علــى ســبيل المثــال ال
ـكل مــن األشــكال إلــى
الحصــر ،موظفــي الشــركة ودائنيهــا والمســاهمين فيهــا .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن هــذا الــرأي ال يتطــرق بــأي شـ ٍ
األســعار التــي ســيتم تــداول أســهم الشــركة المســتحوذة علــى أساســها بعــد إتمــام الصفقــة كمــا ال تقــدم مورغــان ســتانلي الســعودية
أي رأي أو توصيــة بشــأن كيفيــة تصويــت المســاهمين فــي الشــركة المســتحوذة والشــركة فــي اجتماعــات المســاهمين المقــرر عقدهــا
فيم ــا يتص ــل بالصفق ــة.
ـتنادا إلــى ،خطــاب التكليــف المحــرر
مــن المفهــوم أن وجهــات النظــر المعبــر عنهــا فــي هــذا الخطــاب تقــع ضمــن نطــاق ،ومقدمــة اسـ ً
ف ــي  24ماي ــو  2018وخط ــاب التعوي ــض ض ــد المس ــؤولية المصاح ــب ل ــه المح ــرر ف ــي  25ماي ــو  2018بي ــن مورغ ــان س ــتانلي الس ــعودية
والش ــركة.
		
لقــد أخذنــا فــي االعتبــار عنــد تحديــد معنــى كلمــة "عــادل" ألغــراض هــذا الــرأي الحقائــق واألحــداث والظــروف المشــار إليهــا فــي هــذا
الــرأي إلــى جانــب افتراضاتنــا ومؤهالتنــا .وألغــراض هــذا الــرأي ،لــم نــراع ظــروف األفــراد المســاهمين.
ـتنادا إلــى ومــع مراعــاة مــا ســبق ،فإننــا نــرى فــي تاريخــه أن معامــل مبادلــة األســهم فــي هــذه الصفقــة عــادل مــن الناحيــة الماليــة
واسـ ً
لحاملــي أســهم الشــركة.
ص ــدر ه ــذا ال ــرأي باللغ ــة االنجليزي ــة وال يج ــوز االعتم ــاد علي ــه إال كم ــا ص ــدر باللغ ــة االنجليزي ــة .وف ــي ح ــال ترجم ــة ه ــذا ال ــرأي ،تق ــدم
الترجم ــة لغ ــرض تس ــهيل الرج ــوع إل ــى ال ــرأي المذك ــور ،وال يترت ــب ع ــن الترجم ــة أي أث ــر قانون ــي ،وال يق ــر المستش ــارون (وال يقبل ــون أي
مس ــؤولية) فيم ــا يتعل ــق بدق ــة أي اكتم ــال أي م ــن تل ــك الترجم ــات.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،
مورغان ستانلي السعودية
بواسطة:
بواسطة:
-----------------------------------معتز علي العنقري
المدير التنفيذي
رئيس المصرفية اإلستثمارية بمورغان ستانلي السعودية
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الملحق ()3
نموذج دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء الخاص بالصفقة

نوع اجتماع الجمعية العامة

جمعية عامة غير العادية

عدد مرات الدعوة الجتماع الجمعية العامة

االجتماع األول

عنوان اإلعالن

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

مقدمة

يس ــر مجل ــس إدارة ش ــركة الصح ــراء للبتروكيماوي ــات ("الش ــركة") دع ــوة مس ــاهميها الك ــرام لحض ــور اجتم ــاع
الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة (االجتم ــاع األول)

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة

فندق الرتز كارلتون  -بمدينة الرياض

رابط بمقر االجتماع

https://goo.gl/maps/igehiyZqdS72

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

يوم الخميس 2019/05/16م

وقت انعقاد الجمعية العامة

مساء
السـاعة التاسعة والنصف
ً

حق الحضور

يحــق لــكل مســاهم مــن المســاهمين المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة جلســة
الت ــداول الت ــي تس ــبق اجتم ــاع الجمعي ــة حض ــور اجتم ــاع الجمعي ــة وبحس ــب األنظم ــة واللوائ ــح .علم ــاً ب ــأن أحقي ــة
تس ــجيل الحض ــور الجتم ــاع الجمعي ــة تنته ــي وق ــت انعق ــاد الجمعي ــة و أحقي ــة التصوي ــت عل ــى بن ــود الجمعي ــة
للحاضري ــن تنته ــي عن ــد انته ــاء لجن ــة الف ــرز م ــن ف ــرز األص ــوات.

النصاب الالزم النعقاد الجمعية

يك ــون اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة صحيح ــاً إذا حض ــرة مس ــاهمون يمثل ــون نص ــف رأس الم ــال عل ــى
األقــل .وإذا لــم يتوفــر النصــاب الــازم لعقــد هــذا االجتمــاع ،ســيتم عقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء
الم ــدة المح ــددة النعق ــاد االجتم ــاع األول ،ويك ــون االجتم ــاع الثان ــي صحيح ــاً إذا حض ــر مس ــاهمون يمثل ــون رب ــع
رأس الم ــال عل ــى األق ــل.

جدول أعمال الجمعية

1.1التصوي ــت عل ــى ع ــرض مبادل ــة األس ــهم المق ــدم م ــن قب ــل الش ــركة الس ــعودية العالمي ــة للبتروكيماوي ــات
(" ش ــركة س ــبكيم") وال ــذي س ــتقوم بموجب ــه ش ــركة س ــبكيم باالس ــتحواذ عل ــى جمي ــع أس ــهم مس ــاهمي
الش ــركة مقاب ــل إص ــدار  0,8356س ــهم جدي ــد ف ــي ش ــركة س ــبكيم ل ــكل س ــهم م ــن أس ــهم الش ــركة
("الصفق ــة ") وذل ــك بموج ــب أح ــكام الم ــادة ( )26م ــن الئح ــة االندم ــاج واالس ــتحواذ الص ــادرة ع ــن هيئ ــة
الس ــوق المالي ــة وأح ــكام وش ــروط اتفاقي ــة تنفي ــذ الصفق ــة المبرم ــة بي ــن الش ــركة وش ــركة س ــبكيم بتاري ــخ
1440/3/28ه ـ (المواف ــق 2018/12/6م) والمعدل ــة بتاري ــخ 1440/7/28ه ـ (المواف ــق 2019/4/3م) ("اتفاقي ــة
تنفي ــذ الصفق ــة") ،بم ــا ف ــي ذل ــك الموافق ــة عل ــى األم ــور التالي ــة المتعلق ــة بالصفق ــة:
.

أأحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة.
 .بتفويــض مجلــس إدارة الشــركة أو أي شــخص يفوضــه المجلــس الســتكمال اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ هــذا
البنــد.

نموذج التوكيل

مرفق

التصويت االلكتروني

ـداء
ســيكون بإمــكان المســاهمين المســجلين فــي خدمــات تداوالتــي التصويــت عــن بعــد علــى بنــود الجمعيــة ابتـ ً
م ــن الس ــاعة العاش ــرة صب ــاح الي ــوم األح ــد تاري ــخ 2019/5/12م وحت ــى الس ــاعة الرابع ــة عص ــراً م ــن ي ــوم انعق ــاد
الجمعي ــة الخمي ــس بتاري ــخ 2019/5/16م ،وس ــيكون التس ــجيل والتصوي ــت ف ــي خدم ــات تداوالت ــي متاح ــاً ومجان ــاً
لجمي ــع المس ــاهمين باس ــتخدام الراب ــط التال ــيwww.tadawulaty.com.sa :
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تج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن البن ــد ال ــوارد أع ــاه يع ــد م ــن ش ــروط الصفق ــة ،ولمزي ــد م ــن التفاصي ــل ع ــن الصفق ــة
وأحكامه ــا وش ــروطها وجمي ــع المس ــائل المتصل ــة به ــا بم ــا ف ــي ذل ــك المخاط ــر ذات الصل ــة ،وإج ــراءات إتم ــام
الصفق ــة ومراحله ــا ،وتاري ــخ أحقي ــة حص ــول مس ــاهمي الش ــركة عل ــى األس ــهم الجدي ــدة ف ــي ش ــركة س ــبكيم،
فعل ــى المس ــاهمين الرج ــوع إل ــى مس ــتند الع ــرض الص ــادر ع ــن ع ــن ش ــركة س ــبكيم والموج ــه لمس ــاهمي الش ــركة
بش ــأن الصفق ــة ("مس ــتند الع ــرض") ،وتعمي ــم مجل ــس إدارة الش ــركة لمس ــاهميها ("تعمي ــم مس ــاهمي ش ــركة
الصح ــراء") ،والل ــذان س ــيتم اإلع ــان ع ــن نش ــرهما ف ــي وق ــت الح ــق .ويؤك ــد مجل ــس إدارة الش ــركة عل ــى أهمي ــة
ق ــراءة المس ــاهمين لمس ــتند الع ــرض وتعمي ــم مس ــاهمي ش ــركة الصح ــراء بش ــكل مفص ــل قب ــل التصوي ــت عل ــى
البن ــد ال ــوارد أع ــاه.
ـاء علــى الفقــرة (ن) مــن المــادة ( )3فــي الئحــة االندمــاج واالســتحواذ الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،ال
وبنـ ً
يحــق للمســاهمين الذيــن يملكــون أســهماً فــي كل مــن الشــركة وشــركة ســبكيم التصويــت علــى البنــود المتعلقــة
بالصفق ــة (وال ــواردة ف ــي ج ــدول أعم ــال ه ــذه الدع ــوة) إال ف ــي إح ــدى الش ــركتين ،وف ــي ح ــال ق ــام أي م ــن
المســاهمين بالتصويــت علــى أي مــن تلــك البنــود فــي كل مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة والجمعيــة
العام ــة غي ــر العادي ــة لش ــركة س ــبكيم فس ــيتم احتس ــاب صوت ــه ف ــي جمعي ــة واح ــدة فق ــط.
معلومات اضافية

كم ــا يح ــق للمس ــاهم توكي ــل ش ــخص آخ ــر عن ــه ف ــي الحض ــور بموج ــب توكي ــل خط ــي عل ــى أال يك ــون عض ــواً ف ــي
مجل ــس اإلدارة أو موظف ــاً ف ــي الش ــركة ،وأن يك ــون مصادق ــاً علي ــه م ــن الغ ــرف التجاري ــة الصناعي ــة مت ــى كان
المس ــاهم منتس ــباً ألحده ــا أو إذا كان المس ــاهم ش ــركة أو مؤسس ــة اعتباري ــة أو إح ــدى البن ــوك المرخص ــة أو
األشــخاص المرخــص لهــم فــي المملكــة شــريطة أن يكــون للمــوكل حســاب لــدى البنــك أو الشــخص المرخــص لــه
ال ــذي يق ــوم بالتصدي ــق ،كتاب ــة الع ــدل أو األش ــخاص المرخ ــص له ــم بأعم ــال التوثي ــق .وعل ــى المس ــاهم أو وكيل ــة
تزوي ــد الش ــركة بنس ــخة م ــن التوكي ــل قب ــل يومي ــن عل ــى األق ــل عل ــى عن ــوان الش ــركة الموض ــح أدن ــاه.
ش ــركة الصح ــراء للبتروكيماوي ــات  6894المنطق ــة الصناعي ــة وح ــدة رق ــم  1الجبي ــل  4801 35725المملك ــة
العربي ــة الس ــعودية أو عل ــى فاك ــس الش ــركة رق ــم ()+966 13 3589911
وعل ــى الوكي ــل إب ــراز أص ــل التوكي ــل قب ــل انعق ــاد اجتم ــاع الجمعي ــة ،كم ــا يج ــب عل ــى جمي ــع المس ــاهمين  /الوكي ــل
احض ــار الهوي ــة.
وفــي حــال وجــود استفســار نأمــل التواصــل مــع إدارة عالقــات المســاهمين علــى هاتــف رقــم ()+966 13 3567788
أو المراســلة علــى البريــد اإللكترونــي
()Shareholders@SaharaPCC.com
يرج ــى م ــن المس ــاهمين الك ــرام الحض ــور إل ــى مق ــر االجتم ــاع قب ــل موع ــد االجتم ــاع بوق ــت كاف إلنه ــاء إج ــراءات
التس ــجيل ،م ــع ض ــرورة إحض ــار إثب ــات الهوي ــة الش ــخصية وأص ــل التوكي ــل.
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الملحق رقم ()4
نموذج التوكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء الخاص بالصفقة
تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:
ـوكل الرباع ــي)  ---------------------------------------الجنس ــية  ------------بموج ــب الهوي ــة (س ــجل
أن ــا المس ــاهم (اس ــم الم ـ ِ
مدن ــي /إقام ــة  /ج ــواز س ــفر) رق ــم  ---------------------ص ــادرة م ــن  ------------------بصفت ــي الش ــخصية أو بصفت ــي مف ــوض
بالتوقي ــع ع ــن (مال ــك األس ــهم /مدي ــر ش ــركة /رئي ــس مجل ــس إدارة ش ــركة)  -------------------------------------------المال ــك/
المالك ــة ألس ــهم عدده ــا ( --------------------س ــهم) م ــن أس ــهم ش ــركة الصح ــراء للبتروكيماوي ــات (ش ــركة مس ــاهمة س ــعودية
مدرجــة) مســجلة بموجــب ســجل تجــاري صــادر مــن الريــاض برقــم  1010199710وتاريــخ 1425/05/19هــ ،واســتنادا لنــص المــادة ( )25مــن
النظ ــام األساس ــي للش ــركة ،فإنن ــي به ــذا التوكي ــل أوكل (اس ــم الوكي ــل الرباع ــي)  ----------------------------------هوي ــة رق ــم
 -----------------وهــو مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو عاملــي الشــركة ،لينــوب عنــي فــي حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة الغيــرـاء يــوم الخميــس تاريــخ 11
عاديــة التــي ســتعقد فــي فنــدق الريتــز كارلتــون بمدينــة الريــاض فــي تمـــام الســـاعة التاســعة والنصــف مسـ ً
رمضــان 1440ه ـ الموافــق 2019/05/16م (حســب تقويــم أم القــرى) .وقــد وكلتــه بالتصويــت نيابــة عنــي علــى المواضيــع المدرجــة علــى
جــدول األعمــال وغيرهــا مــن المواضيــع التــي قــد تطرحهــا الجمعيــة العامــة للتصويــت عليهــا ،والتوقيــع نيابـ ًـة عنــي علــى كافــة القــرارات
والمس ــتندات المتعلق ــة به ــذه االجتماع ــات ،ويعتب ــر ه ــذا التوكي ــل س ــاري المفع ــول له ــذا االجتم ــاع أو أي اجتم ــاع الح ــق يؤج ــل إلي ــه.
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم اإلقامة أو جواز سفر لغير السعوديين):
الموكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصياً معنوياً ):
ِ
توقيع
التصديق:
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