
ة التنفيذ الملزمعن إبرامها التفاقية "( الصحراءشركة ")شركة الصحراء للبتروكيماويات تعلن 

 "(مكيسبشركة )" الشركة السعودية العالمية للبتروكيماوياتباالندماج المتكافئ مع  فيما يتعلق

 

 المقدمة  .1

ـ )الموافق 32/10/0441 تاريخب الصحراء وسبكيم شركتيإلى إعالن  إشارة بشأن م( 12/01/3102ه

فيما يتعلق باالندماج المتكافئ بينهما، وإشارة إلى إعالن  مذكرة تفاهم غير ملزمة الشركتين توقيع

بتقديم عن نيتها المؤكدة   م(16/03/3102هـ )الموافق 32/12/0441والمنشور بتاريخ  سبكيمشركة 

لمادة )هـ( من اصفقة االندماج المتكافئ مع شركة الصحراء وذلك بموجب أحكام الفقرة عرض لتنفيذ 

إعالن النية )"هيئة السوق المالية  مجلس عنالصادرة  الئحة االندماج واالستحواذمن ( 01)

بتاريخ  مع شركة سبكيم اتفاقية ملزمةيسر شركة الصحراء أن تعلن عن توقيعها ، "(المؤكدة

الشروط  تتضمن"( والتي تنفيذ الصفقةاتفاقية )" م(16/03/3102)الموافق هـ 32/12/0441

 تقديم عرضبشركة سبكيم قيام  من خاللوذلك  اندماج أعمال الشركتينصفقة تنفيذ المتعلقة ب واألحكام

اهمي لمس الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدةشركة ستحواذ على جميع األسهم المصدرة في لال مقترح

صادرة والقواعد الاللوائح نظام السوق المالية ونظام الشركات و وفقسبكيم شركة في  شركة الصحراء

 ذلك الئحة االندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرةبموجبهما بما في 

من الشروط واألحكام ، وكذلك وفق عدد "(الصفقة)" هيئة السوق المالية مجلس عن تينالصادر

  المشار إليها أدناه.

السوق المالية الصحراء من جميع أسهم شركة  وتداول إدراج سيتم إلغاء، فوفي حال إتمام الصفقة

 إلىيشار و) سبكيمشركة مملوكة بالكامل لوالصحراء شركة تابعة شركة وستصبح  (تداولالسعودية )

 .("المجموعة المشتركة"الصحراء وشركاتهم التابعة بعد إتمام الصفقة بـشركة شركة سبكيم و

وستقوم شركة سبكيم بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الصحراء بحيث يحصل كل مساهم في 

سهم جديد في شركة سبكيم مقابل كل سهم واحد يملكه في شركة  1522,6شركة الصحراء على 

يخضع إلى وتجدر اإلشارة إلى أن معامل مبادلة األسهم قد  "(.معامل مبادلة األسهمالصحراء )"

 اتفاقية تنفيذ الصفقة.  بحسب أحكامفي حاالت محددة  التعديل

 سيتملك مساهميسهماً  12252225223زيادة رأس مال شركة سبكيم إلى عن الصفقة كذلك سينتج و

( بالمائة من رأس مال شركة %1,والتي تمثل خمسين )منها سهماً  26656665666شركة الصحراء 

والتي تمثل خمسين  منهاسهماً  26656665666 سبكيمشركة فيما سيتملك مساهمي سبكيم بعد الزيادة، 

سبكيم بعد الزيادة. وقد تم االتفاق على معامل مبادلة األسهم ( بالمائة من رأس مال شركة 1%,)

كذلك نتائج و مالمناقشات والمفاوضات التي تمت بين الشركتين ومستشاريه ملكية بناًء علىال ونسب

 التي قامت بها كلتا الشركتين.  المكثفة دراسات العناية المهنيةنتائج و تقييم الشركتين

 اآللية التي سيفصح عنها فياحتساب معامل مبادلة األسهم وفق ناتجة عن السهم األكسور  وسيتم التعامل مع

 .بشأن الصفقة في وقت الحق من قبل شركة الصحراء الذي سيتم إصدارهتعميم مساهمي شركة الصحراء 

 

 

 شروط الصفقة .2



والتي  يةاآلت المسائلعلى كذلك ن امل مبادلة األسهم، اتفقت الشركتاباإلضافة إلى اتفاق الشركتين على مع

 الصفقة، وهي على النحو اآلتي: إتمامستكون نافذة من تاريخ 

 تشكيل مجلس إدارة المجموعة المشتركة وترتيبات الحوكمة .أ

 –لصفقة ا إتمامبعد  – تألف مجلس إدارة المجموعة المشتركةبموجب أحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة سي

 ء التاليين: من األعضا
 

شركة مجموعة الزامل القابضة من بينهم رئيس مجلس إدارة  مرشحين من قبلين عضو .أ

 والذي سيستمر كرئيس مجلس إدارة المجموعة المشتركة.   الحاليشركة سبكيم 

 المؤسسة العامة للتقاعد.  مرشح من قبلعضو واحد  .ب

 بخالفأعضاء من بين أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء الحاليين )( 4أربعة ) .ج

 .شركة مجموعة الزامل القابضة والمؤسسة العامة للتقاعد( المرشحين من قبلاألعضاء 

األعضاء  بخالفأعضاء من بين أعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم الحاليين )( 4أربعة ) .د

 .شركة مجموعة الزامل القابضة والمؤسسة العامة للتقاعد( المرشحين من قبل

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

األعضاء المشار إليهم أعاله في عضوية مجلس إدارة المجموعة المشتركة حتى تاريخ  وسيستمر

 المجموعة المشتركةمساهمي شركة  وبعد ذلك سيقومم( 9/03/3109هـ )الموافق 03/14/0440

قاً وذلك وف الجمعية العامة للمجموعة المشتركة من خاللمجلس إدارة جديد بالتصويت على تعيين 

  للنظام األساسي لشركة سبكيم واألنظمة واللوائح ذات العالقة. 

التنفيذي  منصب الرئيس –الرئيس التنفيذي الحالي لشركة سبكيم  –سيتولى األستاذ/ أحمد العوهلي و

 .للمجموعة المشتركة

لرئيس منصب ا – الصحراءالرئيس التنفيذي الحالي لشركة  – صالح باحمدانسيتولى األستاذ/ كما 

 للمجموعة المشتركة.التشغيلي 

 الرئيس للمجموعة المشتركةلمقر ا .ب

كون ويالمملكة العربية السعودية ، سيكون المقر الرئيس للمجموعة المشتركة في مدينة الرياض

 عنوانه كالتالي: برج المشارق، حي المعذر، طريق الملك فهد، ميدان القاهرة.

 

 

 وعالمتها التجارية  المجموعة المشتركةاسم  .ج

تقوم سو". شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم("هو اسم المجموعة المشتركة  سيكون

فيما  رتهامشو لتقديمالهويات التجارية في شركة استشارية متخصصة المجموعة المشتركة بتعيين 

وشعارها )بما في ذلك اللون، بالعالمة التجارية للمجموعة المشتركة وطريقة كتابة اسمها يتعلق 

 . والشكل، وحجم الخط المناسب(



 شركة الصحراء وشركة سبكيممن قبل  توزيع األرباح .د

من  أنه في حال قررت أيشركتي الصحراء وسبكيم  اتفقت ،بموجب أحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة

خالل الفترة من تاريخ التوقيع على اتفاقية تنفيذ الصفقة  امعلى مساهميهالشركتين توزيع أرباح 

الصفقة فسيكون توزيع هذه األرباح على المساهمين المعنيين وفقاً لسياسة توزيع  إتماموحتى تاريخ 

ما لم يتم وذلك ) يلآلتاألرباح المتبعة من قبل الشركتين بتاريخ توقيع اتفاقية تنفيذ الصفقة، ووفقاً 

 :(على غير ذلك الموافقة الكتابية من الطرف اآلخرالحصول على 

مائتين أال تزيد قيمة األرباح المدفوعة من قبل أي من الشركتين لمساهميهم عن  .0

لاير سعودي وذلك فيما يتعلق بفترة الستة أشهر ( 34151115111وأربعين مليون )

 . "(صف السنويةالن األرباح)" م3102ديسمبر  20المنتهية بتاريخ 

 سبةنباستيفاء الشركتين التي ترغب في توزيع أرباح على مساهميها  تقوم أي منأن  .3

قبل إقرار  يتطلب تجنيبها من قبلهاوأي احتياطيات أخرى  لها االحتياطي النظامي

 توزيع أي أرباح على مساهميها.  

 م3109يونيو  21تاريخ قبل أحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة وفق الصفقة  إتمامحال عدم في  .2

من هذا ( ,) القسمفي  الموضح التعريف)حسب  النهائي التاريخ ولم يتم الوصول إلى

 ةمرحلي أرباح توزيع على - نية بحسن -، فستقوم الشركتين بالتفاوض (اإلعالن

 ،مع مراعاة معامل مبادلة األسهم م(3109) المالية السنة خالل المعنيين لمساهميهم

على  األخرى الشركة مع االتفاق قبل التوزيعاتوفي حال أجرت أحد الشركتين هذه 

 وفق األسهم مبادلة معامل التي يجوز فيها تعديل ذلك سيمثل إحدى الحاالت ذلك فإن

 . أحكام اتفاقية التنفيذ

لى مساهميهم ع منهما لكل سنوية النصف األرباحيتم توزيع  بأناتفقت شركتي الصحراء وسبكيم  وقد

 األساسي امالنظ وفق هذه األرباح توزيع على الموافقة شريطة وذلكالصفقة  إتمامالمعنيين قبل تاريخ 

ي تأجيل إتمام الصفقة من قبل أ يتم أال وبشرط ،ذات العالقة واللوائح األنظمة وفقو المعنية للشركة

بسبب  (من هذا اإلعالن( ,) القسمفي  الموضح التعريف)حسب من الشركتين بعد التاريخ النهائي 

 . المعنيين لمساهميها السنوية نصفلألرباح  إحدى الشركتينتوزيع تأخر 

إدارة ب –الصفقة  إتمامبعد  –تقوم المجموعة المشتركة اتفقت شركتي الصحراء وسبكيم أن كما 

 أعمال المجموعة وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها األساسي ووفق األنظمة واللوائح ذات العالقة. 

در ستصبعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية، و

لصفقة، ابة محددة ومعلومات أخرى تتعلق معلومات مالي نيتضمبشأن الصفقة مستند عرض  سبكيم

والذي سيتم إتاحته لعموم مساهمي شركة الصحراء )كما سيتم إتاحة مستند العرض على موقع شركة 

تعميم لمساهميها بشأن الصفقة شركة الصحراء  ستصدر(. كما www.sipchem.comسبكيم 

ذين ال - ضاء مجلس إدارة شركة الصحراءعلى معلومات متعلقة بالصفقة وكذلك مرئيات أعيحتوي 

 الصفقة، والذيوأحكام بشأن شروط  )حسب التعريف الموضح أدناه( -ليس لديهم تعارض مصالح 

)كما سيتم إتاحة مستند العرض على موقع شركة سيتم إتاحته لعموم مساهمي شركة الصحراء 

 . (www.saharapcc.com الصحراء

 مبررات ودوافع الصفقة .3

والتي تهدف إلى خلق قطاع خاص مزدهر في المملكة  3121رؤية المملكة العربية السعودية  مع أهدافتماشياً 

 ك:متعددة للشركتين، بما في ذلاستراتيجية فإنه من المتوقع أن تحقق الصفقة منافع  السعودية،العربية 

 وتنويع إمدادات المواد األولية.تعزيز تنوع المنتجات،  .أ

http://www.sipchem.com/
http://www.saharapcc.com/


، الذي يتسم بالتغير والتطور المتسارع تقطاع البتروكيماويا يزيادة الحجم والمرونة للشركتين ف .ب

 سواًء في المملكة العربية السعودية أو على المستوى العالمي.

تحقيق  هدفتعزيز القدرة التنافسية واإلمكانيات المتكاملة لكل من شركة الصحراء وشركة سبكيم ب .ج

 فوائد تجارية وتشغيلية وعملية.

تعزيز الكفاءة والقدرة اإلنتاجية لألصول الصناعية القائمة في مدينة الجبيل لكل من شركتي  .د

 الصحراء وسبكيم. 

كون لديها لوصول ألسواق المال بشكل أسهل، ويمنصة ذات موارد مالية أفضل تمكنها من اإنشاء  .ه

وذلك لالستفادة من فرص النمو المحلية والعالمية، األساسية منها  أفضل ةخبرات إنتاجية وتكنولوجي

 وغير األساسية. 

ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى فوائد مشتركة من ناحية زيادة اإليرادات وتخفيض التكاليف، والتي من 

ها أن توفر قيمة مضافة للمساهمين. ومن المتوقع أيضاً أن توفر الصفقة فوائد للقوى العاملة المشتركة، شأن

 والشركاء التجاريين المحليين والدوليين. 

 شروط الصفقة  .4

 الستيفاء شروط محددة بما في ذلك الشروط التالية:  اتفاقية تنفيذ الصفقةتخضع 

لية، والهيئة العامة للمنافسة، والسوق المالية السعودية الحصول على موافقة هيئة السوق الما .أ

 استيفائهما للمتطلبات الالزمة للحصول على هذه الموافقات.وتتوقع كلتا الشركتين ، )تداول(

 على موافقة مساهمي شركتي الصحراء وسبكيم المستقلين وغير المستفيدين.  الحصول  .ب

 المالي لكل من شركتي الصحراء وسبكيم. عدم حدوث أي تغييرات جوهرية سلبية على الوضع .ج

فيذ تنبعض متطلبات األعمال المنصوص عليها في اتفاقية ب تزام كل من شركتي الصحراء وسبكيمال .د

 .الصفقة

ويمكن االطالع عليه  بالصفقةالشروط الخاصة جميع ب قائمة إعالن النية المؤكدة( من 0الملحق ) ويتضمن

 .من خالل موقع السوق المالية السعودية )تداول(

)حسب  النهائي التاريخقبل ، وفي جميع األحوال م3109يونيو  21ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل تاريخ 

وذلك شريطة استيفاء الشروط التي تخضع لها الصفقة )أو  (من هذا اإلعالن( ,) القسمفي  الموضح التعريف

 الحصول على إعفاء منها حسبما ينطبق(. 

 تنفيذ الصفقة  اتفاقية .5

تفاقية تنتهي بأرر فإن اال، ووفقاً ألحكامها، الشروط واألحكام الالزمة لتنفيذ الصفقةاتفاقية تنفيذ الصفقة  تتضمن

 فوري في حال وقوع أي من الحاالت التالية: 

مقدم  بناًء على طلب عدم المضي في الصفقةعلى شركة سبكيم لهيئة السوق المالية  وافقتفي حال  .أ

يسبق ذلك الطلب إشعار مقدم من شركة سبكيم لشركة  شريطة أن للهيئة من قبل شركة سبكيم

 . عدم المضي في الصفقةبسبكيم  الصحراء يفيد بقرار شركة



السعودية )تداول( بأن أعضاء  المالية حال قامت شركة الصحراء باإلعالن على موقع السوقفي  .ب

بالموافقة على الصفقة أو تعديل  شركة الصحراءمجلس إدارتها قد قرروا سحب توصيتهم لمساهمي 

 .توصيتهم بشكل جوهري

فقة بإنهاء اتفاقية تنفيذ الص الطرف اآلخر كتابياً عن نيتهافي حال قامت إحدى الشركتين بإشعار  .ج

 ذلك بما في االتفاقية أو األنظمة واللوائح ذات العالقةبأي من بنود  إخالل الطرف اآلخر بسبب

وذلك في حال عدم تصحيح  حالة تغيير سلبي جوهري في حال شكل ذلك شرط سلبيأي ب اإلخالل

من إشعار الطرف المتضرر من ذلك اإلخالل للطرف  تقويمي ( يوم21اإلخالل خالل رالرين )

 اآلخر. 

في التاريخ الذي  9,:32والمقصود به تمام الساعة )النهائي  التاريخحال عدم إتمام الصفقة قبل في  .د

هيئة السوق المالية على مستند موافقة  تاريخ منيوم  (0,1) ( بعد مضي مائة وخمسين0: يكون

التوقيع على  من تاريخ( شهراً 03) عشر ارني ( بعد مضي3، أو سبكيمالعرض المقدم من شركة 

 التاريخ)" (يُتفق عليه كتابة من قبل الشركتين آخر ( أي وقت أو يوم2اتفاقية تنفيذ الصفقة، أو )

 ."(النهائي

 اتفاقية تنفيذ الصفقة.إنهاء  اتفقتا الشركتين كتابياً علىحال في  .ه

مساهمي شركة الصحراء على تفاصيل إضافية عن اتفاقية تنفيذ تعميم وسيحتوي مستند العرض وكذلك 

 . الصفقة

 الصفقة علىمساهمي شركة الصحراء وسبكيم  موافقات .6

 شركة الصحراء وإتمام الصفقة فإنه يتطلبل األسهم المصدرةولتمكين شركة سبكيم من االستحواذ على جميع 

 من مساهمي الشركتين اآلتي:

 ."(الصحراء شركة قرارات)" الصحراء بالموافقة على الصفقةتصويت مساهمي شركة  .أ

 راراتقوكذلك زيادة رأس مال شركة سبكيم )" بالموافقة على الصفقةسبكيم تصويت مساهمي شركة  .ب

 ."(سبكيم شركة

قرارات شركة الصحراء يجب أن يوافق فإن ( من الئحة االندماج واالستحواذ 36أحكام المادة )وبناًء على 

اجتماع الجمعية العامة الممثلة في  األسهممن  %,1عليها مساهمو شركة الصحراء الذين يمثلون على األقل 

ي حال وف. "(اجتماع الجمعية العامة للصحراء)ويشار إليه بـ " الخاص بالصفقة لشركة الصحراء غير العادية

على الصفقة فإن هذه الموافقة تعد ملزمة  للصحراءفي اجتماع الجمعية العامة  الصحراءشركة  وافق مساهمو

 الوكالة أوبباألصالة أو  للصحراءسواء حضروا اجتماع الجمعية العامة الصحراء على جميع مساهمي شركة 

 أو في حال لم يصوتوا عليها )بما في ذلك التصويت ،وسواء صوتوا لصالح الصفقة أو ضدها ،لم يحضروه

 عن بعد(. 

قرارات شركة سبكيم تتطلب موافقة  فإننظام الشركات من ( 94( من المادة )4الفقرة )أحكام وبناًء على 

ص الخا لشركة سبكيم األصوات الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية نسبة منعلى األقل  %,1

تماع شركة سبكيم في اج وافق مساهمووفي حال  "(. اجتماع الجمعية العامة لسبكيمبالصفقة )ويشار إليه بـ "

تعد ملزمة على جميع مساهمي شركة سبكيم سواء فإن هذه الموافقة  على الصفقة الجمعية العامة لسبكيم

 وسواء صوتوا لصالح الصفقة ،الوكالة أو لم يحضروهبباألصالة أو  اجتماع الجمعية العامة لسبكيمحضروا 

 أو في حال لم يصوتوا عليها )بما في ذلك التصويت عن بعد(.  ،أو ضدها

من قبل مساهمي الشركتين الذين يعتبرون أطراف ذوي  وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم احتساب األسهم المملوكة

من قبل أي من أعضاء مجلس  وكذلك األسهم المملوكة ( أدناه(1)حسب التعريف الموضح في الفقرة ) عالقة



من التصويت في أي من اجتماعات مجلس اإلدارة المعني أو  المقيدين –ة الصحراء أو سبكيم إدارة شرك

ظام ( من ن10وذلك بموجب أحكام المادة )اجتماعات اللجان المنبثقة منه أو في جمعيات المساهمين المعنية 

ضمن النصاب الالزم  –الئحة االندماج واالستحواذ من ( 2( من المادة )س)الشركات وكذلك أحكام الفقرة 

لغرض تحديد ما إذا قد  لعقد اجتماع الجمعية العامة للصحراء واجتماع الجمعية العامة لسبكيم )حسبما ينطبق(

ولكن لن يتم احتسابهم لغرض تحديد تحقق نسبة الموافقة  المعني تم استيفاء النصاب الالزم لعقد االجتماع

وفقاً لإلجراءات المطبقة من قبل هيئة السوق المالية فيما يتعلق بجمعيات المساهمين  وذلك المطلوبة من عدمها، 

 االندماج واالستحواذ.  وفقاً ألحكام الئحةو

وسيتضمن تعميم مساهمي شركة الصحراء وتعميم مساهمي شركة سبكيم مزيد من التفاصيل المتعلقة باجتماع 

عامة لسبكيم بما في ذلك التواريخ المتوقعة لعقد تلك االجتماعات. الجمعية العامة للصحراء واجتماع الجمعية ال

أن  يجبأي تصويت على القرارات المقترحة في اجتماعات الجمعية لكال الشركتين أن وتجدر اإلشارة إلى 

 بناًء على المعلومات التي تضمنتها المستندات المشار إليها أعاله.  يكون

 لديهم تعارض مصالح بشأن الصفقة الذين األشخاصوذوي العالقة  األطراف .7

 بشأنلديهم تعارض مصالح  الذين أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء عدد من تنطوي الصفقة على وجود

ية نه أو في الجمععالتصويت في اجتماع مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة  ميجوز له ال وبالتالي ،الصفقة

ً وفق العامة المعنية  المادة حكامأووفق  ( من الئحة االندماج واالستحواذ01الفقرة )س( من المادة ) ألحكام ا

 يلي بياناتهم: وفيما الشركات، نظام من( 10)

 القابضة رئيس مجلس اإلدارة معالي المهندس/ عبدالعزيز الزامل والذي يمثل شركة مجموعة الزامل 

 في مجلس اإلدارة.

 اإلدارةفي مجلس  للتقاعد العامة المؤسسة يمثل والذي الجبر جبر/ األستاذ اإلدارة مجلس عضو. 

 العيسائي سعيد/ األستاذ اإلدارة مجلس عضو. 

 مجلس اإلدارة األستاذ/ أسامة الزامل.  عضو 

الزامل عن وجود مصلحة لديه في الصفقة نظراً  أفصح رئيس مجلس اإلدارة معالي المهندس/ عبدالعزيز وقد

أفصح  ماكلملكيته المباشرة والغير مباشرة في شركة سبكيم وكذلك لكونه رئيس مجلس إدارة شركة سبكيم. 

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جبر الجبر عن وجود مصلحة لديه في الصفقة وذلك لكونه ممثالً عن المؤسسة 

أفصح عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أسامة الزامل وأسهم مباشرة في شركة سبكيم.  العامة للتقاعد والتي تملك

. ة والغير مباشرة في شركة سبكيمعن وجود مصلحة لديه في الصفقة وذلك نظراً لملكية أحد أقرباءه المباشر

يته لكأفصح عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ سعيد العيسائي عن وجود مصلحة لديه في الصفقة نظراً لم كما

 راراتق أي على التصويت عناألعضاء  هؤالء امتنع فقد ،وعليه المباشرة والغير مباشرة في شركة سبكيم.

 بالموافقة لقةالمتع القرارات ذلك في بماتتعلق بالصفقة في مجلس إدارة شركة الصحراء او اللجان المنبثقة منه 

 الجمعية يف ويتالتص عن سيمتنعون انهم كما المعنيين المساهمين توصية أو الصفقة تنفيذ اتفاقية توقيع على

 .الصحراء لشركة العامة

ألغراض الئحة االندماج الصفقة على وجود أطراف ذوي عالقة حسب التعريف الموضح لهم  كما تنطوي

 ،"(األطراف ذوي العالقةفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية )"واالستحواذ 

 م. 3102نوفمبر  02حتى تاريخ  بيانات سجل المساهمين لشركة الصحراءوالموضحة بياناتهم أدناه بناًء على 

يحتوي مستند العرض سأدناه تفاصيل األطراف ذوي العالقة كما بتاريخ هذا اإلعالن. والجدول يوضح و

لعالقة وملكية أسهمهم ا وكذلك تعميم مساهمي شركة الصحراء على مزيد من التفاصيل عن األطراف ذوي

في الشركتين. وتجدر اإلشارة إلى أن األطراف ذوي العالقة لم ولن يشاركوا في التصويت على القرارات 



 المجالس تلكعن وكذلك اللجان المنبثقة  مجلس إدارة شركة الصحراء أو شركة سبكيم فيالمتعلقة بالصفقة 

من  –توقيع اتفاقية تنفيذ الصفقة أو توصية المساهمين المعنيين بما في ذلك القرارات المتعلقة بالموافقة على 

 شركة الصحراءموافقة مساهمي لوتخضع الصفقة بالموافقة على الصفقة.  –خالل مجلس اإلدارة المعني 

   الجمعية العامة للصحراء. اجتماع  في المستفيدينالمستقلين وغير 

 ف ذوي عالقة فيما يتعلق بالصفقة:التالية أسماؤهم يعتبرون أطرافإن األشخاص بتاريخ هذا اإلعالن، وكما 

 

الطرف ذو 

 عالقةال

 اعتبارهسبب 

 طرف ذو عالقة

 عدد األسهم

ي ف التي يمتلكها

 سبكيمشركة 

 نسبة األسهم

التي يمتلكها في 

 سبكيم شركة

 عدد األسهم

ي ف التي يمتلكها

 الصحراءشركة 

نسبة األسهم 

ي فالتي يمتلكها 

 الصحراءشركة 

شركة 

مجموعة 

الزامل 

 القابضة

نظراً ألنها تعتبر 

مساهم كبير في 

كال الشركتين 

 لديها ممثلينكما 

مجلسي في 

 إدارة الشركتين

2,5,49521, 9.11% 2151095110 1.90% 

المؤسسة 

العامة 

 للتقاعد

نظراً ألنها تعتبر 

مساهم كبير في 

كال الشركتين 

ممثل  لديهاكما 

مجلسي في 

 الشركتينإدارة 

32541,5,04 1.1,% 39506459,6 6.6,% 

 %14.56 6393339657 %17.44 6396549336  المجموع
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  بشأن الصفقة

الذين ليس لديهم تعارض مصالح بشأن الصفقة )حسب  –يرى أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء 

من ناحية مالية، وقد  تعتبر عادلة لمساهمي شركة الصحراء الصفقةأن  –التعريف الموضح أدناه( 

أعضاء مجلس إدارة . وعليه، فإن تلقوا األعضاء مشورة بذلك من شركة مورغان ستانلي السعودية

تهم ينوون باإلجماع تقديم توصي –صالح بشأن الصفقة الذين ليس لديهم تعارض م –شركة الصحراء 

اجتماع الجمعية العامة في  على قرارات شركة الصحراءبالموافقة  الصحراءلمساهمي شركة 

هم الذين ليس لدي –أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء للصحراء. وسيتم تضمين توصية ومرئيات 

حول الصفقة في مستند تعميم مساهمي شركة الصحراء والذي سيتم  –بشأن الصفقة تعارض مصالح

أن يكون مستند العرض متوافق )أو بعد ذلك مباشرة( شريطة إصداره بتاريخ إصدار مستند العرض 

 مع شروط وأحكام الصفقة الموضحة في إعالن النية المؤكدة واتفاقية تنفيذ الصفقة. 

الذين ليس لديهم تعارض مصالح بشأن الصفقة )حسب  -كما قام أعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم 

بإفادة شركة الصحراء بأنهم يرون أن الصفقة عادلة لمساهمي شركة سبكيم  –التعريف الموضح أدناه( 

 ه، فإن. وعليالسعوديةالعربية شركة إتش إس بي سي  منلك من الناحية المالية، وقد تلقوا مشورة بذ



اإلجماع ينوون ب –ليس لديهم تعارض مصالح بشأن الصفقة الذين  -أعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم 

 تقديم توصيتهم لمساهمي شركة سبكيم بالموافقة قرارات شركة سبكيم.

" ةالصفق بشأن مصالح تعارض لديه ليس الذي اإلدارة مجلس عضو" بـ يقصد اإلعالن، هذا ولغرض

 في التصويت له يجوز الذي سبكيم شركة أو الصحراء شركة من أي في إدارة مجلس عضو أي هو

ً  وذلك المعنية العامة الجمعية في أو نهع المنبثقة اللجان أو المعني اإلدارة مجلس اجتماع  حكامأل وفقا

  .الشركات نظام من( 10) المادة أحكام ووفق واالستحواذ االندماج الئحة من( 2) المادة من)س(  الفقرة

أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون بالتعاون مع شركة  شركةوقد تم تعيين 

 كليفورد تشانس إل إل بي كمستشار قانوني لشركة الصحراء فيما يتعلق بالصفقة. 

 خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني لشركة سبكيم فيما يتعلق بالصفقة.   مكتبتم تعيين و

ركة الصحراء باإلعالن عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة وفقاً لألنظمة واللوائح وستقوم ش

 ذات العالقة. 

 معلومات وإشعارات هامة  .6

لألشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية أو مواطني دول  بالنسبة الصفقةتتباين آرار  قد

 يةالعرب المملكة في المقيمين غير ألشخاصا مشاركةتتأرر أخرى وفقًا لقوانين تلك الدول. وقد 

 علىن يكونوا أ األشخاص هؤالء على ينبغيحيث . فيها المقيمين البلدان بقوانين في الصفقة السعودية

 وأن يقوموا بمراعاتها.   سارية متطلبات بأي علم

تتمثل والمتعلقة بشركتي الصحراء وسبكيم. بعض التوقعات واإلفادات المستقبلية اإلعالن  يتضمن هذا

التوقعات واإلفادات المستقبلية في كونها غير مبنية على حقائق تاريخية أو حالية. ومن الممكن أن 

يستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام مفردات وعبارات مستقبلية، ومنها على سبيل 

، "يخطط" "سوف"، "هدف"، "يعتقد"، "يسعى"، "قد"، المثال "يتوقع"،"يهدف"،"يقدر"، "ينوي"

"سيكون"، "يمكن"، "ينبغي" أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات األخرى المقاربة أو المشابهة 

لها في المعنى. وينبغي اإلشارة الى أن هذه اإلفادات المستقبلية تتضمن مخاطر قد تكون ظاهرة أو 

دي إلى اختالف النتائج الفعلية أو األداء أو االستراتيجيات أو غير ظاهرة، وعوامل أخرى قد تؤ

 المخاطراألحداث بشكل جوهري عن تلك التي تضمنتها هذه اإلفادات صراحة أو ضمناً. وتعتبر 

وضاع وال يمكن تقديرها بشكل دقيق، مثل أ الشركة المعنيةالمتعلقة باإلفادات المستقبلية خارج سيطرة 

لوك المشاركين اآلخرين في السوق ولهذا ينبغي عدم االعتماد على هذه اإلفادات السوق المستقبلية وس

بتحديث أي من مستشاريهم أي من شركة الصحراء أو شركة سبكيم أو  تلتزم. كما ال بشكل كامل

 اإلفادات المستقبلية الواردة في هذا اإلعالن باستثناء ما تتطلبه األنظمة ذات العالقة. 

وليس ألي طرف  السعودية كمستشار مالي حصري لشركة الصحراء شركة مورغان ستانلي تعمل

مورغان ستانلي السعودية أي مسؤولية اتجاه أي  شركةفيما يتعلق بالصفقة. وعليه، ال تتحمل  آخر

شخص آخر باستثناء شركة الصحراء وذلك فيما يتعلق باالستشارات المقدمة لشركة الصحراء بشأن 

شركة مرخص لها من قبل هيئة  شركة مورغان ستانلي السعودية هيتجدر اإلشارة إلى أن والصفقة. 

، حيث تقوم بتقديم الخدمات المالية وذلك بموجب الترخيص 16144-21بترخيص رقم  السوق المالية

 الممنوح لها. 

ق تعلفيما ي كمستشار مالي حصري لشركة سبكيمإتش إس بي سي العربية السعودية  تعمل شركة

ي أ شركة إتش إس بي سي العربية السعوديةوعليه، ال تتحمل . بالصفقة وليس ألي طرف آخر



وذلك فيما يتعلق باالستشارات المقدمة لشركة  سبكيممسؤولية اتجاه أي شخص آخر باستثناء شركة 

. وال تتحمل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية أي مسؤولية بشأن تقديم بشأن الصفقة سبكيم

تجدر ومن الترتيبات أو المسائل المشار إليها في هذا اإلعالن.  أي المشورة فيما يتعلق بالصفقة أو

هي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية  إتش إس بي سي العربية السعوديةاإلشارة إلى أن 

الترخيص وذلك بموجب  أعمال األوراق المالية خدمات ، حيث تقوم بتقديم1,112-21بترخيص رقم 

 الممنوح لها.
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 لصحراء(شركة )المستشار المالي ل

 معتز العنقري
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