
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

تعلن الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات )ُيشار إليها فيما يلي باسم "سبكيم"( عن نيتها املؤكدة 

بالدخول في اندماج تجاري متكافئ مع شركة الصحراء للبتروكيماويات )ُيشار إليها فيما يلي باسم "الصحراء"( 

صدرة في الصحراء مقابل أسهم جديدة في سبكيمعن طريق العرض املقترح ل
ُ
 الستحواذ على جميع األسهم امل

 مقدمة .1

 لإلعالن املشترك من كل من سبكيم والصحراء )"
ً
م( عن إبرامهما مذكرة 03/10/2018هـ )املوافق 23/01/1440"( في األطرافإلحاقا

اتفاقية م( )"06/12/2018هـ )املوافق 28/03/1440تفاهم غير ملزمة، تعلن سبكيم عن دخول األطراف في اتفاقية ملزمة بتاريخ 

"( والتي تنص األحكام والشروط التي بموجبها يقترحان سبكيم والصحراء تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض التنفيذ

 مع األنظمة  املقترح من
ً
سبكيم باالستحواذ على جميع األسهم املصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم توافقا

"( )بما في ذلك الئحة االندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق الهيئةواللوائح ذات العالقة الصادرة عن هيئة السوق املالية )"

"(. عند إتمام الصفقة، سيلغى إدراج جميع أسهم شركة الصحراء من الصفقةام الشركات )"املالية وااللتزامات املستمرة( ونظ

تداول وستصبح الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لسبكيم، وبناًء على ذلك تقوم سبكيم باإلعالن عن نيتها املؤكدة بمباشرة 

 للمادة 
ً
 "(.ن النية املؤكدةإعال )هـ( من الئحة االندماج واالستحواذ )"17الصفقة وفقا

إن أعضاء مجلس إدارة سبكيم غير ذوي املصلحة، والذين قاموا باستشارة إتش إس بي س ي العربية السعودية، يعتقدون أن 

ينوي أعضاء مجلس إدارة سبكيم غير ذوي املصلحة الشروط املالية للصفقة عادلة فيما يخص مساهمي سبكيم. وبناًء على ذلك 

التصويت لصالح القرارات املقترحة للموافقة على الصفقة وزيادة رأس املال املرافقة لها في اجتماع توصية مساهمي سبكيم ب

تعميم العارض والذي سيتم نشره عند الحصول على جميع املوافقات الجمعية العامة غير العادية، وسيتم إدراج تلك التوصية في 

ء مجلس إدارة الصحراء غير ذوي املصلحة، والذين قاموا باستشارة مورجان .  باإلضافة إلى ذلك، فقد قام أعضاالالزمة من الهيئة

ستانلي السعودية العربية، بإخطار سبكيم بأنهم يعتقدون أن الشروط املالية للصفقة عادلة فيما يخص مساهمي الصحراء. وبناًء 

مساهمي الصحراء بالتصويت لصالح على ذلك فإن أعضاء مجلس إدارة الصحراء غير ذوي املصلحة ينوون باإلجماع توصية 

القرارات املقترحة للموافقة على الصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء، وذلك شريطة أن تتطابق أحكام 

سوف يتم مستند العرض مع األحكام والشروط املتعلقة بالصفقة واملنصوص عليها في إعالن النية املؤكدة هذا واتفاقية التنفيذ. و 

املعروض تعميم إدراج هذه التوصية، وأي آراء ألعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء غير ذوي املصلحة فيما يتعلق بالصفقة، في 

 عليها والذي سيتم إعداده وفًقا لالئحة االندماج واالستحواذ والذي سيتم نشره إما برفقة أو بعد نشر مستند العرض.

 من هذا اإلعالن. 2املعّرفة، يرجى الرجوع إلى امللحق  للحصول على شرح لبعض املصطلحات

 أحكام الصفقة .2

 
ً
سيتم تنفيذ الصفقة عن طريق عرض سبكيم لالستحواذ على جميع أسهم الصحراء مقابل إصدار أسهم سبكيم جديدة ووفقا

لى ما يلي )ُيشار إليه فيما يلي باسم والتي سيتم النص عليها في مستند العرض بناًء ع 1للشروط واألحكام املذكورة أدناه في امللحق 

 "(:معامل مبادلة األسهم"

 سهم من أسهم مجموعة سبكيم الجديدة* 0.8356( من أسهم الصحراء: 1مقابل كل سهم واحد )

وبناًء على معامل مبادلة األسهم، سيكون املقابل اإلجمالي واجب الدفع من جانب سبكيم إلى مساهمي الصحراء هو إصدار 

 .*سهم جديد في سبكيم 366,666,666



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 يخضع معامل مبادلة األسهم للتعديل )في حاالت محدودة( كما نصت عليه اتفاقية التنفيذ.*

بناًء على موافقة مساهمي سبكيم في الجمعية العامة غير العادية لسبكيم على الصفقة وزيادة رأس املال، وموافقة مساهمي 

لصحراء على الصفقة، وشريطة أن يتم استيفاء جميع الشروط الخاصة بالصفقة كما الصحراء في الجمعية العامة غير العادية ل

% من رأس مال سبكيم بعد زيادة 50)أو اإلعفاء عنها(، سيصبح مساهمي الصحراء مالكين ما يعادل  1هو منصوص عليها في امللحق 

كدة وأسهم سبكيم الجديدة التي سيتم إصدارها لصالح رأس املال )والذي يعادل إجمالي عدد أسهم سبكيم في تاريخ إعالن النية املؤ 

 مساهمي الصحراء(.

( في مستند 2سيتم النص على كيفية التعامل مع األسهم الكسرية الناتجة عن معامل مبادلة األسهم املنصوص عليها في هذه الفقرة )

 سبكيم وتعميم الشركة املعروض عليها الذي سيتم نشره من قبل الصحراء.العرض وتعميم العارض اللذان سيتم نشرهما من قبل 

من هذه األسهم  366,666,666سهم، حيث يملك مساهمي الصحراء  733,333,332سينتج عن الصفقة زيادة رأس مال سبكيم إلى 

% من 50أي ما يعادل  –سهم من هذه األ  366,666,666ويملك مساهمي سبكيم  –% من زيادة رأس مال سبكيم 50أي ما يعادل  –

زيادة رأس مال سبكيم. وتم االتفاق على معامل مبادلة األسهم ونسب امللكية الناتجة من ذلك بناًء على دراسات نافية للجهالة 

 مكثفة من كال الطرفين وعلى عملية التقييم.

 األهداف األساسية للصفقة .3

 مع رؤية اململكة 
ً
ع خاص مزدهر في اململكة العربية السعودية، فإن من املتوقع أن تقوم والتي تهدف إلنشاء قطا 2030توافقا

 الصفقة بتقديم العديد من الفوائد االستراتيجية الندماج األعمال، وتشمل اآلتي:

 تعزيز مجموعة املنتجات وتطوير قيمتها، وتنويع إمدادات املواد األولية؛  .1

 اًء في اململكة أو على املستوى الدولي؛ زيادة حجم ومرونة قطاع البتروكيماويات املتطور، سو  .2

االعتماد على املزايا التنافسية واإلمكانيات املجانية لشركة الصحراء وشركة سبكيم لتقديم فوائد على الصعيد التجاري  .3

 والتشغيلي والوظيفي؛

 ؛ وتعزيز الكفاءة والقدرة اإلنتاجية لألصول الصناعية القائمة في الجبيل لكل من سبكيم والصحراء .4

إنشاء منصة ذات موارد مالية أفضل تمكنها من الوصول ألسواق املال بشكل أسهل، ويكون لديها خبرات إنتاجية وتقنية  .5

 أفضل وذلك لالستفادة من فرص النمو املحلية والدولية، األساسية منها وغير األساسية.

لتكلفة، والتي بدورها من املتوقع أن تعود بالفائدة من املتوقع أن تقوم الصفقة بتوفير مقومات التكامل من ناحيتي الدخل وا

 بتقديم الفائدة للقوى العاملة املشتركة وشركاء األعمال املحليين والدوليين.
ً
 للمساهمين. من املتوقع أن تقوم الصفقة أيضا

 تمويل الصفقة .4

 مع معامل إن املقابل املادي للصفقة الذي سيتم دفعه ملساهمي 
ً
الصحراء من قبل سبكيم هو إصدار أسهم سبكيم الجديدة توافقا

 مبادلة األسهم، ولن يحتوي هذا املقابل على أي دفعات نقدية.



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
وبالتالي فإن شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية بصفتها املستشار املالي املستقل لسبكيم غير ملزمة على تقديم تأكيد يفيد 

 لكافية لدى سبكيم لقبول العرض بشكل كامل.بتوافر املوارد ا

 شروط أخرى للصفقة .5

 فور إتمام الصفقة –بما في ذلك الصحراء  –اإلشارة للمجموعة املشتركة في هذا القسم تعني سبكيم والشركات التابعة لها 

 سيتم تطبيق الترتيبات التالية عند إتمام الصفقة:

 تشكيل مجلس اإلدارة وترتيبات الحوكمة 5.1

 
ً
 لشروط اتفاقية التنفيذ، سيتم تشكيل مجلس إدارة املجموعة املشتركة كما يأتي: وفقا

عضوان يتم ترشيحهم من قبل مجموعة الزامل القابضة بمن فيهما رئيس مجلس إدارة شركة سبكيم الحالي والذي  .1

 سيستمر كرئيس ملجلس إدارة املجموعة املشتركة؛ 

 ة للتقاعد؛ عضو واحد يتم ترشيحه من قبل املؤسسة العام .2

أربعة أعضاء من مجلس إدارة سبكيم الحالي )باستثناء الذين تم ترشيحهم من قبل مجموعة الزامل واملؤسسة العامة  .3

 للتقاعد؛ 

أربعة أعضاء من مجلس إدارة الصحراء الحالي )باستثناء الذين تم ترشيحهم من قبل مجموعة الزامل واملؤسسة العامة  .4

 للتقاعد؛ و

ين نائب ل .5  رئيس مجلس إدارة املجموعة املشتركة من بين أعضائه.سُيعَّ

هـ )املوافق 12/04/1441ويقوم أعضاء مجلس إدارة املجموعة املشتركة املشار إليهم أعاله بشغر عضوياتهم حتى تاريخ 

لعامة م(، وبعد ذلك يقوم مساهمي املجموعة املشتركة بالتصويت على مجلس إدارة جديد في اجتماع الجمعية ا09/12/2019

 مع األنظمة واللوائح ذات العالقة والنظام األساس لسبكيم.
ً
 توافقا

 الرئيس التنفيذي للمجموعة املشتركة سيكون املهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وهو الرئيس التنفيذي الحالي لسبكيم.

 س التنفيذي الحالي للصحراء.رئيس العمليات للمجموعة املشتركة سيكون املهندس صالح بن محمد باحمدان، وهو الرئي

 املقر الرئيس 5.2

سيكون املقر الرئيس للمجموعة املشتركة في حي املعذر، طريق امللك فهد الفرعي، ميدان القاهرة، برج املشارق، الرياض، اململكة 

 العربية السعودية.



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 اسم وهوية الشركة 5.3

اويات )سبكيم(، وستعين املجموعة املشتركة شركة سيكون اسم املجموعة املشتركة هو "شركة الصحراء العاملية للبتروكيم

استشارية متخصصة بالهويات التجارية لتقديم مشورتها بخصوص شعار املجموعة املشتركة وهويتها التجارية وتهجئة اسمها )بما 

 في ذلك التصميم واللون والخط(.

 توزيع األرباح 5.4

ال يقوموا بتوزيع أي أرباح بين تاريخ اتفاقية التنفيذ وتاريخ إتمام  اتفق كل من سبكيم والصحراء بموجب اتفاقية التنفيذ على أن

 
ً
 مع سياسة توزيع األرباح النافذة في ذلك الحين، وإال تطلب موافقة الطرف اآلخر كتابة

ً
الصفقة، إال إذا كان توزيع األرباح متوافقا

 وباإلضافة ملا يلي:

 من سبكي .1
ً
 31م والصحراء للستة األشهر األخيرة من العام املالي املنتهي في أال يتعدى مجموع األرباح املوزعة من كال

 "(؛األرباح النصف سنويةريال سعودي )" 240,000,000م مبلغ 2018ديسمبر 

 أن يتم الوفاء بجميع االحتياطات النظامية واملالية قبل إقرار توزيع أية أرباح؛ و .2

 ألحكام اتفاقية التنفيذ قبل تاريخ  .3
ً
م وعدم بلوغ التاريخ النهائي ستقوم 30/06/2019في حال عدم اكتمال الصفقة وفقا

كل من سبكيم والصحراء بالتفاوض بحسن نية بخصوص توزيع األرباح ملساهميها املعنيين خالل السنة املالية لعام 

هم. وفي حال قيام أي من سبكيم أو الصحراء بتوزيع األرباح قبل م مع األخذ بعين االعتبار معامل مبادلة األس2019

 لشروط اتفاقية التنفيذ. 
ً
 اتفاقهما على دفع هذه األرباح واإلعالن عنها، فسيتم تعديل معامل مبادلة األسهم وفقا

 منهما ستوزع على مساهميهما قبل إتمام الصف
ً
قة، وذلك شريطة إمكانيتهما اتفقا سبكيم والصحراء بأن األرباح النصف سنوية لكال

 لألنظمة املعمول بها. وفي كل الحاالت لن يتم تأجيل إتمام الصفقة إلى ما بعد التاريخ النهائي بسبب تأخر أي من 
ً
توزيع األرباح وفقا

 سبكيم أو الصحراء في توزيع األرباح النصف سنوية إلى مساهميهما.

 من سبكيم والصحراء على أن تقوم امل
ً
على  –جموعة املشتركة بممارسة نشاطاتها بالتوافق مع مستنداتها التأسيسية واتفق كال

 واألنظمة واللوائح ذات العالقة. –حسب الحال 

سيحتوي مستند العرض بعض املعلومات املالية ومعلومات أخرى متعلقة بالصفقة، وسيتم إتاحة مستند العرض لجميع مساهمي 

كما سيحتوي تعميم العارض بعض املعلومات  (.www.sipchem.comااللكتروني لسبكيم الصحراء )بما في ذلك نشره في املوقع 

املالية ومعلومات أخرى متعلقة بالصحراء والصفقة، وسيتم إتاحة تعميم العارض لجميع مساهمي سبكيم )بما في ذلك نشره في 

(.  كما سيحتوي تعميم الشركة املعروض عليها على بعض املعلومات عن الصفقة،  www.sipchem.comاملوقع االلكتروني لسبكيم 

بما في ذلك آراء أعضاء مجلس إدارة الصحراء غير ذوي املصلحة على أحكام الصفقة، وسيتم إتاحته لجميع مساهمي الصحراء )بما 

 (. www.saharapcc.comاللكتروني للصحراء في ذلك نشره في املوقع ا

 شروط الصفقة .6

 لهذا اإلعالن( والتي تتضمن ما يلي: 1إن الصفقة خاضعة الستيفاء الشروط )املنصوص عليها بالكامل في امللحق 

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


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
لطرفان يتوقعان استيفائهما للمتطلبات الالزمة الحصول على موافقة الهيئة والهيئة العامة للمنافسة وتداول، وكال ا .1

 للحصول على هذه املوافقات؛

 موافقة املساهمين املستقلين وغير ذوي املصلحة من مساهمي كل من سبكيم والصحراء؛  .2

 من سبكيم والصحراء؛ و .3
ً
 أال يكون هناك تغيير سلبي جوهري في املركز املالي لكال

 من سبكيم والصحراء ببعض .4
ً
 متطلبات ممارسات األعمال املنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ. التزام كال

)أو اإلعفاء عنها حيث ينطبق( فإنه من املتوقع إتمام  1شريطة استيفاء الشروط الخاصة بالصفقة واملنصوص عليها في امللحق 

 قبل بلوغ التاريخ النهائي. -وفي جميع الحاالت  –م 30/06/2019الصفقة قبل تاريخ 

 التنفيذاتفاقية  .7

عتا سبكيم والصحراء اتفاقية التنفيذ في تاريخ 
ّ
تحتوي على الشروط واألحكام م(، والتي 06/12/2018هـ )املوافق 28/03/1440وق

 التي ينويان على أساسها إتمام الصفقة.

 ألحكامها تنتهي اتفاقية التنفيذ في حين وقوع أي من الحاالت التالية 
ً
 :-ر على سبيل املثال ال الحص –وفقا

التاريخ الذي تسمح فيه الهيئة لسبكيم بعدم االستمرار بالصفقة، شريطة أن تقوم سبكيم بتقديم إشعار خطي  .1

 للصحراء بذلك قبل تقديم الطلب بذلك للهيئة؛

في التاريخ الذي تقوم فيه الصحراء باإلعالن على تداول بأن مجلس إدارة الصحراء قد قرر إما سحب توصيته ملساهميه  .2

؛ بالتصو 
ً
 جوهريا

ً
 يت لصالح الصفقة أو تغيرها تغييرا

أن يقدم أحد األطراف إشعار خطي ال رجعة فيه بإنهاء اتفاقية التنفيذ للطرف اآلخر في حال قام الطرف اآلخر في أي  .3

وقت بمخالفة أي من شروط وأحكام اتفاقية التنفيذ )بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر مخالفة أي من الشروط 

 وليم تتم معالجة هذه الس
ً
 جوهريا

ً
 سلبيا

ً
لبية( أو مخالفة أي من األنظمة واللوائح ذات العالقة وكان لهذه املخالفة أثرا

 يوم من تبليغه من قبل الطرف املتضرر بهذه املخالفة.؛  30املخالفة من قبل الطرف غير املتضرر خالل 

 الوصول إلى التاريخ النهائي؛ أو .4

 اء اتفاقية التنفيذ.اتفق الطرفان على إنه .5

 يحتويان مستند العرض وتعميم العارض على تفاصيل أخرى عن اتفاقية التنفيذ.

 ملكية أسهم الصحراء  .8

أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الصحراء أو أسهم الصحراء أو  ،ال تمتلك سبكيم أو أي أشخاص يتصرفون باالتفاق معها

 خيارات لشراء أسهم الصحراء.



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
أي اتفاقيات تعويض تشمل شركة سبكيم أو شركة الصحراء أو أي شخص يعمل باالتفاق مع أٍي منهما فيما يتعلق بأسهم ال توجد 

 على ذلك، ال تملك سبكيم أي أسهم في الصحراء وال تتوقع تلقي التزام ال رجعة 
ً
الصحراء أو خيارات شراء أسهم الصحراء. وعالوة

 املوافقة على القرارات املزمع املداولة فيها في الجمعية العامة غير العادية لسبكيم.فيه من أي من مساهمي سبكيم للتصويت ب

 أعضاء مجلس إدارة سبكيم ذوي املصلحة .9

قام أعضاء مجلس إدارة سبكيم ذوي املصلحة باإلعالن عن مصلحتهم في الصفقة كما هو مبين أدناه. ولم ولن يقوم أي من أعضاء 

ملشاركة في املداوالت وال في التصويت على الصفقة في اجتماعات مجلس اإلدارة أو جمعيات مجلس اإلدارة ذوي املصلحة با

املساهمين، بما في ذلك ما يتعلق بالدخول في اتفاقية التنفيذ أو أي توصية للمساهمين من قبل مجلس إدارة سبكيم ألي من 

 مساهمين سبكيم. 

 

نسبة امللكية في شركة  عدد أسهم شركة الصحراء اسم عضو مجلس إدارة سبكيم

 الصحراء

عبد معالي املهندس شركة مجموعة الزامل القابضة )يمثلها 

 العزيز بن عبدهللا الزامل(

34,719,001 7.91% 

 %^6.65 29,164,956 املؤسسة العامة للتقاعد )يمثلها عايض بن محمد القرني(

 %0.376 1,651,500 معالي املهندس عبد العزيز بن عبدهللا الزامل 

 %0.023 100,000 عبد الرحمن بن أحمد الجعفري 

 %0.26 1,140,451 عبد الرحمن بن عبدهللا الزامل

 %15.218 66,775,908 اإلجمالي

 موافقات املساهمين .10

 من أجل إتمام الصفقة واستحواذ سبكيم على جميع أسهم الصحراء:

مساهمي سبكيم التصويت لصالح املوافقة على الصفقة وزيادة رأس املال في الجمعية العامة غير العادية يجب على  .1

 لسبكيم؛ 

 يجب على مساهمي الصحراء التصويت لصالح املوافقة على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية للصحراء. .2

ى الصفقة، وتمرير قرار الجمعية العامة غير العادية املتعلق بها، من نظام الشركات بأن املوافقة عل 94من املادة  4نصت الفقرة 

%( األسهم املمثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لسبكيم. وتكون هذه القرارات ملزمة ونافذة 75يصدر بأغلبية ثالثة أرباع )

النيابة ولم يقوموا بالتصويت أو قاموا على جميع مساهمي سبكيم سواًء حضروا أم لم يحضروا، وسواًء حضروا أصالة أو ب

بالتصويت ضد قرارات الجمعية العامة غير العادية لسبكيم )ويشمل ذلك التصويت عن بعد(. ويحصل مساهمي سبكيم على 

 حقوق الشفعة في شراء أسهم سبكيم الجديدة.



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
فقة، وتمرير قرارات الجمعية العامة غير العادية من الئحة االندماج واالستحواذ بأن املوافقة على الص 26نصت الفقرة ج من املادة 

%( األسهم املمثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الصحراء. وتكون هذه 75املتعلق بها، يصدر بأغلبية ثالثة أرباع )

و بالنيابة ولم يقوموا القرارات ملزمة ونافذة على جميع مساهمي الصحراء سواًء حضروا أم لم يحضروا، وسواًء حضروا أصالة أ

 بالتصويت أو قاموا بالتصويت ضد قرارات الجمعية العامة غير العادية للصحراء )ويشمل ذلك التصويت عن بعد(.

 مع الئحة االندماج واالستحواذ، 
ً
 مع اإلجراءات املعمول بها من الهيئة فيما يخص الجمعيات العامة للمساهمين، وتوافقا

ً
وتوافقا

وأسهم الصحراء اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ذوي مصلحة واملساهمين ذوي العالقة سيتم احتسابهم فإن أسهم سبكيم 

في تحديد النصاب الالزم النعقاد الجمعيات العامة غير العادية ولكن لن يتم احتسابهم في تحديد ما إن كانت األغلبية الالزمة لتمرير 

 صحراء قد تحققت.قرارات الجمعية العامة غير العادية لل

املزيد من املعلومات عن الجمعيات العامة غير العادية لكل من سبكيم والصحراء ومواعيدها في تعميم العارض وتعميم  سيتم إيراد

املعروض عليها. يجب على املساهمين األخذ في عين االعتبار جميع املعلومات الواردة في تعميم العارض وتعميم املعروض عليها قبل 

 ويت فيما يتعلق بالقرارات املزمع تمريرها في الجمعيات العامة غير العادية.التص

 األطراف ذات العالقة .11

وفًقا  قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدهاسوف تشمل الصفقة أطراف ذات عالقة على النحو املعّرف في 

األطراف األطراف ذات العالقة لهذه األغراض )ُيشار إليها فيما يلي باسم "لالئحة االندماج واالستحواذ، ويبين الجدول أدناه تفاصيل 

م. يحتوي مستند العرض على املزيد من التفاصيل فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة 18/11/2018"( كما هي بتاريخ ذات العالقة

املشاركة في املداوالت وال في التصويت على الصفقة باإلضافة إلى تفاصيل ملكية أسهمهم. لم ولن يقوم أي من األطراف ذات العالقة ب

في اجتماعات مجلس اإلدارة أو جمعيات املساهمين، بما في ذلك ما يتعلق بالدخول في اتفاقية التنفيذ أو أي توصية للمساهمين 

ي الصحراء من قبل مجلس إدارة سبكيم أو الصحراء ألي من مساهمين سبكيم أو الصحراء. تخضع الصفقة ملوافقة مساهم

 املستقلين وغير املستفيدين في الجمعية العامة غير العادية للصحراء، كما جاء في نصوص الئحة االندماج واالستحواذ.

 

اسم الطرف ذو 

 عالقة

سبب كونه طرف 

 ذو عالقة

عدد األسهم في 

 سبكيم

نسبة األسهم في 

 سبكيم

عدد األسهم في 

 الصحراء

نسبة األسهم في 

 الصحراء

مجموعة شركة 

 الزامل القابضة 

مساهم كبير في كال 

الشركتين وممثل في 

مجالس إدارة كال 

 الشركتين

35,549,375 9.70% 37,719,001 7.91% 

املؤسسة العامة 

 للتقاعد 

مساهم كبير في كال 

الشركتين وممثل في 

مجالس إدارة كال 

 الشركتين

28,405,514 7.75% 29,164,956 6.65% 

 %14.56 63,883,957 %17.44 63,954,889  املجموع



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
يحتوي مستند العرض على تفاصيل عن األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي املصلحة في كل من سبكيم والصحراء 

 باإلضافة إلى تفاصيل ملكيتهم في كال الشركتين.

 معلومات وإشعارات مهمة .12

تتباين آثار الصفقة بالنسبة لألشخاص املقيمين خارج اململكة العربية السعودية أو مواطني دول أخرى وفًقا لقوانين تلك الدول. قد 

وقد يتأثر توافر الصفقة لألشخاص غير املقيمين في اململكة العربية السعودية بقوانين البلدان املقيمين فيها. وينبغي أن يكون مثل 

 ى علم بأي متطلبات سارية وأن يحرصوا على مراعاتها.هؤالء األشخاص عل

 ُيمنع وُيحظر نشر أو توزيع محتوى هذا اإلعالن بشكل كامل أو جزئي في أي بلد محظور.

 على طرح أي أوراق مالية للشراء أو االستحواذ بشكل آخر أو 
ّ
 من أي عرض أو دعوة أو حث

ً
ل جزءا ِّ

ّ
ال يمثل هذا اإلعالن أو ُيشك

البيع أو التصرف بشكل آخر في أي أوراق مالية وفًقا للمعاملة أو هذا اإلعالن أو غير ذلك. وسوف يتم الطرح من قبل  االكتتاب أو

 سبكيم إلى مساهمي الصحراء وفًقا ملستند العرض فقط، وهو املستند الذي سيتضمن البنود والشروط الكاملة للمعاملة.

)بتوقيت اململكة  17:00في موعد أقصاه الساعة  www.sipchem.comي لسبكيم وسوف يتاح هذا اإلعالن على املوقع اإللكترون

 العربية السعودية( في يوم هذا اإلعالن.

قد يحتوي هذا اإلعالن بما فيه من معلومات واردة أو مشار إليها على "إفادات مستقبلية" تخص سبكيم أو الصحراء، يمكن تمييز 

أو "قد" أو "يجوز" أو "يجب" أو "يستمر" أو "ُيعتقد" أو "ُيترقب" أو "ُيتوقع" أو "ينوي" أو  هذه اإلفادات بالكلمات التالية "سوف"

"يعتزم" أو "ينتظر" أو ما شابهها، وتنطوي هذه اإلفادات على مخاطر محتملة أو شكوك قد ينجم عنها اختالف النتائج الفعلية عن 

شكل جوهري. وتتعلق معظم هذه املخاطر والشكوك بعوامل خارجة عن تلك املذكورة في هذه اإلفادات والتوقعات املستقبلية ب

نطاق سيطرة الشركة املعنية أو قدرتها على وضع تقديرات دقيقة مثل أوضاع لسوق املستقبلية أو سلوك املشاركين في السوق، 

سبكيم وال الصحراء وال مستشاريهم  وبالتالي، ينبغي عد االعتماد على هذه اإلفادات والتوقعات املستقبلية بشكل كلي. وال تتحمل

أي مسؤولية بخصوص هذه اإلفادات والتوقعات املستقبلية، وال يعتزم أي منهم تحديث البيانات املستقبلية باستثناء ما هو مطلوب 

 .
ً
 منهم نظاما

السعودية، بشكل حصري تعمل شركة إتش اس بي س ي العربية السعودية، املعتمدة والخاضعة لتنظيم الهيئة في اململكة العربية 

لصالح سبكيم فقط وليس ألي طرف آخر فيما يتعلق بالصفقة ولن تكون مسؤولة أمام أي جهة أخرى خالف سبكيم عن تقديم 

سبل الحماية التي يستحقها عمالء شركة إتش اس بي س ي العربية السعودية أو عن تقديم املشورة فيما يتعلق بالصفقة أو أٍي من 

إتش اس بي س ي العربية السعودية مرخصة من الهيئة وتحمل رخصة كما أن شركة   بات املشار إليها في هذا اإلعالن.األمور أو الترتي

 لهذه الرخصة.  05008-37رقم 
ً
 وهي مرخصة لتقديم أعمال األوراق املالية وفقا

شركة مورجان ستانلي العربية السعودية كمستشار مالي للصحراء فقط وليس ألي طرف آخر ذو عالقة بالصفقة، وليس وتعمل 

على مورغان ستانلي العربية السعودية أي التزام أو مسؤولية تجاه أي كيان آخر سوى الصحراء. شركة مورغان ستانلي العربية 

 لهذه الرخصة 06044-37السعودية مرخصة من قبل الهيئة برقم 
ً
 لتقديم أعمال األوراق املالية وفقا

 يعمل مكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني لسبكيم.

 تعمل شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني بالتعاون مع كليفورد تشانس إل إل بي كمستشار قانوني للصحراء.



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 سبكيم االستفسارات:

 املهندس/ أحمد عبد العزيز العوهلي

 ئيس التنفيذي والعضو املنتدبالر 

 +966( 13) 801 9390هاتف: 

 إتش إس بي س ي العربية السعودية 

 )املستشار املالي لسبكيم( 

 فارس الغنام

 رئيس إدارة االستشارات االستثمارية

 

 +966( 11) 299 2426هاتف: 

 
 الصحراء

 املهندس/ صالح محمد باحمدان

 الرئيس التنفيذي

 +966( 13) 356 7777هاتف: 

 مورجان ستانلي العربية السعودية 

 )املستشار املالي للصحراء(

 معتز العنقري 

 رئيس إدارة االستشارات االستثمارية

 +966( 11) 218 7000هاتف: 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 1امللحق 

 الشروط

 

 شروط الصفقة 

أي مخالصات مطلوبة )بدون أن ترتبط بها أي شروط جوهرية أو أي إجراء تعويض ي مطلوب من قبل أٍي من الطرفين يؤدي استالم  .1

الشركات  -في حالة مجموعة الصحراء-في أٍي من الحالتين إلى التأثير بشكل جوهري وسلبي على عمليات املجموعة )بما في ذلك 

وص ذلك الشرط أو انتهاء فترة االنتظار ذات الصلة، فيما يتعلق بالصفقة من )أ( التابعة للصحراء( بشكل كلي( أو تنازل بخص

 الهيئة العامة للمنافسة و )ب( أي جهة تنظيمية أخرى ذات عالقة بناًء على رغبة األطراف.

 موافقة الهيئة على نشر مستند العرض وتعميم العارض وتعميم املعروض عليها. .2

 لشروطها في كال الحالتين.عدم إلغاء اتفاقية التنفيذ أو  .3
ً
لغيت بمعرفة سبكيم أو الصحراء أو كلتيهما، وذلك وفقا

ُ
 أن تكون أ

 موافقة مساهمي سبكيم على القرارات الالزمة للمعاملة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لسبكيم املنعقد حسب األصول. .4

 اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصحراء املنعقد حسب األصول.موافقة مساهمي الصحراء على القرارات الالزمة للمعاملة في  .5

 لقواعد اإلدراج. .6
ً
 قبول إدراج أسهم سبكيم الجديدة وتداولها في السوق املالية وفقا

 إتمام الصفقة املقترحة قبل تاريخ التسليم النهائي. .7

 الشروط املانعة 

من الئحة االندماج واالستحواذ، أو السماح بها أو املوافقة عليها  36اتخاذ أية إجراءات إخالل من النوع الوارد ذكره في املادة عدم  .8

 من أي عضو في مجموعة الصحراء أو عدم اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل فيما يتعلق بأي عضو في مجموعة الصحراء.

و سلطة أو هيئة حكومية في أي بلد يزاول فيه أي عضو في مجموعة سبكيم أو مجموعة عدم إصدار أي محكمة أو جهة تنظيم أ  .9

 بقرار التخاذ أي إجراء أو مطالبتها 
ً
 من نشاطه التجاري إخطارا

ً
 جوهريا

ً
الصحراء )بما في ذلك الشركات التابعة للصحراء( جزءا

لنظام أو املمارسات من شأنه أو من املتوقع بشكل معقول أن باتخاذ أي إجراء أو اقتراحها عقب تاريخ هذا اإلعالن أي تغيير في ا

 يؤدي إلى:

أو االستحواذ على األسهم املعتبرة من قبل  جعل الصفقة املقترحة أو تنفيذها أو استحواذ سبكيم على أي أوراق مالية في الصحراء 9.1

  مساهمي الصحراء
ً
 أو غير قانوني و/أو غير قابل للتنفيذ بموجب قوانين ذلك البلد املعني؛أمرا

ً
 الغيا

مطالبة أي عضو في املجموعة املشتركة بإنهاء من نظام الشركات للشركات التابعة،  181و 150بخالف التطبيق اإلجرائي للمواد  9.2

في مزاولة جميع أعماله أو جزء منها أو ملكية جميع  جميع أعماله أو أصوله أو ممتلكاته أو جزء منها أو فرض أي قيد على قدرته

 أصوله أو عقاراته أو أي جزء منها، على أن يكون ذلك في كل حالة بقدر جوهري في سياق املجموعة املشتركة ككل؛

حقوق ( سبكيم في أن تستحوذ أو تملك أو تمارس بفّعالية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر جميع 1فرض أية قيود على قدرة ) 9.3

 منها فيما يتعلق باألوراق املالية في الصحراء أو )
ً
( فرض قيود على قدرة أي عضو في املجموعة املشتركة على أن يملك 2امللكية أو أيا

أو يمارس بفّعالية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أية حقوق ملكية فيما يتعلق باألسهم في أي عضو في املجموعة املشتركة أو أن 

طرة إدارية على أي عضو في املجموعة املشتركة، على أن يكون ذلك في كل حالة بقدر جوهري في سياق املجموعة املشتركة يمارس سي

 ككل؛



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

فرض أية قيود على قدرة أي عضو في املجموعة املشتركة في تكامل أو تنسيق جميع أعماله أو أي جزء منها مع جميع أو أي جزء من  9.4

 املشتركة، على أن يكون ذلك في كل حالة بقدر جوهري في سياق املجموعة املشتركة ككل؛ أوعمل أي عضو آخر في املجموعة 

التأثير بشكل سلبي على جميع أو بعض أعمال أي عضو في املجموعة املشتركة أو أصوله أو أرباحه أو فرصه املستقبلية، على أن  9.5

 .يكون ذلك في كل حالة بقدر جوهري في سياق املجموعة املشتركة ككل

انتهاء أو انقضاء أو إلغاء كافة اإلشعارات أو املراسالت أو الطلبات املطلوب تقديمها بموجب أي عقد جوهري أو  نظام أو الئحة  .10

معمول بها لهدف إتمام الصفقة )بما فيها الهيئة وتداول( وجميع فترات االنتظار الضرورية )بما فيها أي فترات تمديد لها( بموجب 

ول بها )حسب الحال(، واالمتثال لكافة االلتزامات القانونية والتنظيمية في أي بلد والحصول على جميع التصاريح نظام أو الئحة معم

 عن استمرار سريان املفعول الكامل لكافة 
ً
 لنظام أو الئحة معمول بها في أي بلد لغرض الصفقة فضال

ً
الضرورية أو املناسبة وفقا

مع عدم وجود إشعار كتابي بالرغبة في إلغاء تلك التصاريح أو تعليقها أو تقييدها أو تعديلها تلك التصاريح في وقت إتمام الصفقة، 

 أو عدم تجديدها.

التي ( في حالة الصحراء، نتيجة ألي عمل من أعمال شركة تابعة للصحراء بعد تاريخ االتفاقية 2( تم اإلفصاح عنه، )1باستثناء ما ) .11

، ( على النحو املسموح به أو مطلوب بموجب هذه االتفاقية3ولة ملنع )بحد قدرتها(، أو )استخدمت فيها الصحراء مساعيها العق

عدم وجود نص بأي ترتيب يوافق بمقتضاه أي عضو من أعضاء مجموعة الصحراء )بما في ذلك الشركات التابعة لشركة الصحراء( 

 فيه أو الذي يكون بموجبه هذا العض
ً
 أو وافق بالفعل على أن يصبح طرفا

ً
 أو خاضعا

ً
 أو ربما يكون ملزما

ً
و أو أي من أصوله ملزما

له أو أية حالة أو ظرف من املمكن أو من املتوقع أن يؤدي بشكل معقول إلى وقوع أي مما يلي نتيجة إبرام الصفقة املقترحة، على 

عة للصحراء( أو مجموعة سبكيم أن يكون ذلك في كل حالة إلى حد جوهري في سياق مجموعة الصحراء )بما في ذلك الشركات التاب

 :حسب االقتضاء(، في كل حالة، ككل)

استحقاق سداد أية أموال مقترضة أو مديونات أخرى )فعلية أو طارئة( أو أية منحة متاحة ألي عضو في مجموعة الصحراء )بما  11.1

ن عن استحقاق سدادها فور أو يمكن اإلعال حسب االقتضاء(، في ذلك الشركات التابعة لشركة الصحراء( أو مجموعة سبكيم )

حلول تاريخ استحقاقها أو سدادها أو قبل ذلك التاريخ أو إهدار أو تقييد قدرة أي عضو من أعضاء املجموعتين على اقتراض أموال 

 أو تحمل مديونات أو التسبب في إمكانية حدوث ذلك اإلهدار أو التقييد؛

لى حقوق أو التزامات أو مصالح أو أعمال أي عضو في مجموعة الصحراء )بما في إنهاء أو إلغاء أو تعديل أو التأثير بصورة سلبية ع 11.2

بموجب أي ترتيب، أو نشوء أي التزام أو مسؤولية حسب االقتضاء(، ذلك الشركات التابعة لشركة الصحراء( أو مجموعة سبكيم )

 شاقة أو اتخاذ أية إجراءات ضارة بموجب ذلك؛

حسب وعة الصحراء )بما فيها الشركات التابعة لشركة الصحراء( أو مجموعة سبكيم )انتفاء قدرة أي عضو من أعضاء مجم 11.3

 على القيام بأعماله تحت أي اسم يزاول به أعماله التجارية في الوقت الحالي؛ أواالقتضاء(، 

جزء من األعمال أو نشوء أو تعجيل أو تنفيذ أي التزام )فعلي أو طارئ( أو رهن أو عبء أو أية حقوق ضمان أخرى على سائر أو  11.4

حسب املمتلكات أو األصول التي تخص مجموعة الصحراء )بما في ذلك الشركات التابعة لشركة الصحراء( أو مجموعة سبكيم )

 .االقتضاء(

 التي( في حالة الصحراء، نتيجة ألي عمل من أعمال شركة تابعة للصحراء بعد تاريخ االتفاقية 2( تم اإلفصاح عنه، )1باستثناء ما ) .12

، لم ( على النحو املسموح به أو مطلوب بموجب هذه االتفاقية3استخدمت فيها الصحراء مساعيها العقولة ملنع )بحد قدرتها(، أو )

 بأٍي مما يلي: 2017ديسمبر  31يقم أي عضو في مجموعة الصحراء )بما في ذلك الشركات التابعة لها( منذ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

، إصدار أو املوافقة على إصدار أو تفويض أو اقتراح إصدار االقتضاء( حسبفي حالة مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم ) 12.1

 أسهم أو سندات أو سندات إضافية )من أي نوع(؛

، حسب االقتضاء( وفي كل حالةفي حالة أعضاء مجموعة الصحراء )بما في ذلك الشركات التابعة للصحراء( أو مجموعة سبكيم ) 12.2

على إصدار أو اعتماد أو اقتراح إصدار أسهم أو أوراق أو سندات إضافية )من أي نوع( عدا الصحراء وسبكيم، إصدار أو املوافقة 

 باستثناء ما يكون على أساس تناسبي مع الحاملين الحاليين لألوراق املالية أو السندات؛

الن أو دفع أو تقديم في حالة التوزيع املسموح به، التوصية أو إع عدا، حسب االقتضاء( فقطفي حالة شركة الصحراء أو سبكيم )  12.3

 أو اقتراح التوصية أو إعالن أو دفع أو تقديم أي عالوة أو أرباح أو غيرها من التوزيعات؛

 و في كل حالة، ،حسب االقتضاء(أو مجموعة سبكيم ) في حالة أعضاء مجموعة الصحراء )بما في ذلك الشركات التابعة للصحراء( 12.4

ن أو دفع أو تقديم أو اقتراح التوصية أو إعالن أو دفع أو تقديم أي عالوة أو أرباح خالف شركة الصحراء وسبكيم، التوصية أو إعال 

 أو غيرها من التوزيعات على مساهميها بخالف ما يكون على أساس تناسبي؛

 االندماج مع أي كيان اعتباري أو شراكة أو عمل أو االنفصال عنه بخالف ما يكون مع عضو من نفس املجموعة، يكون تأثيرها 12.5

 جوهرًيا أو من املحتمل بشكل معقول أن يكون جوهرًيا على املجموعة املشتركة ككل؛

التنازل عن أو إصدار أي دين أو التزام مستحق ألي عضو في املجموعة من قبل طرف ثالث أو أي حق من حقوق أعضاء املجموعة   12.6

و تنوع حقوق أو التزامات طرف مقابل بموجب ريال سعودي أ مليون  200في تقديم مطالبة ضد أي طرف ثالث بمبلغ يزيد عن 

اتفاقية ُمبرمة مع املجموعة أو التزام تجاهها أو منها بطريقة قد تكون جوهرية أو من املحتمل بشكل معقول أن تكون جوهرية على 

 املجموعة املشتركة ككل؛

 ريال سعودي؛ مليون  400زيادة صافي مديونية املجموعة بمقدار يتجاوز   12.7

يل جوهري على اتفاقية الخدمة، أو اتخاذ ترتيبات أخرى مع أي عضو مجلس إدارة أو موظف كبير لدى أي عضو من إدخال تعد  12.8

 مجموعته )بما في ذلك الشركات التابعة للصحراء(، باستثناء ما يكون في مسار العمل املعتاد؛

يار األسهم أو مخطط الحوافز أو أي منفعة أخرى اقتراح أو املوافقة على تقديم أو تعديل في أي مادة تتعلق بشروط أي مخطط لخ 12.9

على نحو يكون جوهرًيا حسب االقتضاء(، تتعلق بتوظيف أو إنهاء عمل أي فئة من موظفي مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم )

سكان السعودي أو من املحتمل بشكل معقول أن يكون كذلك، بالنسبة إلى املجموعة املشتركة ككل، فيما عدا ما يتعلق ببرنامج اإل 

 التابع للصحراء أو سبكيم؛

الدخول في أي مشروع مشترك، أو ترتيبات تقاسم األصول أو األرباح أو الشراكة أو أي معاملة أو ترتيب آخر ذي طبيعة مماثلة  12.10

 يكوم جوهرًيا في سياق املجموعة املجمعة ككل؛

سيترتب عليه حال وقوع أي إخفاق )لم يتم التنازل عنه من قبل املقرضين ذوي اتخاذ أو إغفال اتخاذ أي إجراء ترتب عليه أو  12.11

العالقة( بموجب أٍي من اتفاقات التمويل ملجموعة الصحراء )يشمل ذلك الشركات التابعة لشركة الصحراء( أو مجموعة سبكيم 

بعة لشركة الصحراء( أو مجموعة سبكيم، تكون جوهرية في سياق مجموعة الصحراء )بما في ذلك الشركات التا حسب االقتضاء(،)

 في كل حالة، ككل؛

 لقواعد اإلدراج أو الئحة االندماج واالستحواذ أو نظام آخر مطبق على نحو يكون جوهرًيا في سياق  12.12
ً
اتخاذ أي إجراء يشكل خرقا

 الصفقة املقترحة؛

 بعدم القدرة على سداد الديون أو ا 12.13
ً
تخاذ أو اقتراح أي خطوات أو رفع دعوى مؤسسية أو االفتقار إلى القدرة أو االعتراف خطيا

بشكل -)اتخاذ التدابير الالزمة ألي إجراءات قانونية ضده فيما يتعلق بتعليق املدفوعات أو تأجيل دفع أية مديونية أو تصفية 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
مين أو مسؤول مماثل تطوعي أو خالف ذلك( أو تصفية أو إعادة تنظيم أو تعيين أي مصٍف أو حارس أو مدير أو حارس إداري أو أ

على أي من أصوله أو إيراداته أو أي إجراءات مماثلة في أية والية قضائية أو تعيين أي شخص مماثل في أية والية قضائية أو تدبر 

 تعيين أي شخص من ذلك القبيل؛ أو

 االتفاق بشكل آخر على القيام بأٍي مما ورد ذكره أعاله. 12.14

ا لذلك أو إلى الحد الذي ال يكون جوهرًيا أو من غير املحتمل بشكل  (1، وباستثناء: )2013ديسمبر  31منذ  .13
ً
ما تم اإلفصاح عنه خالف

معقول أن يكون جوهرًيا في سياق مجموعة الصحراء ككل )بما في ذلك الشركات التابعة ملجموعة الصحراء( أو، في حالة الفقرة 

 أدناه، وعلى النحو الذي ال يعرض تنفيذ الصفقة للخطر بالطريقة الواردة في هذا اإلعالن: 13.3

يوًما من إخطار مجموعة  30لم يقع أي تغيير سلبي جوهري لم يتم تداركه على نحو يحقق الرضا املعقول لسبكيم في غضون  13.1

 لسبكيم بوقوع ذلك التغيير السلبي الجوهري وفًقا لشروط اتفاقية التنفيذ؛الصحراء 

 يوًما تقويمًيا؛ 60لم تنشأ حالة من حاالت القوة القاهرة بعد تاريخ هذا اإلعالن وتستمر لفترة زمنية تزيد عن  13.2

القانونية تم التهديد برفعها أو اإلعالن ال توجد أية إجراءات تقاض ي أو إجراءات تحكيم أو مالحقات قضائية أو غيرها من اإلجراءات  13.3

بل أو ضد أي عضو من أعضاء مجموعة الصحراء )بما فيها الشركات التابعة لشركة الصحراء( أو مجموعة  عنها أو رفعها من قِّ

اء( أو التي يكون فيها أي عضو من أعضاء مجموعة الصحراء )بما فيها الشركات التابعة لشركة الصحر حسب االقتضاء( سبكيم )

 )سواء كان مدعًيا أو مدعى عليه أو حسب االقتضاء(أو مجموعة سبكيم )
ً
ا إلى املدى الذي يعتبر معقوال

ً
ا أو ربما يصبح طرف

ً
، طرف

 غير ذلك(؛

لم يتم اتخاذ أية خطوات ولم يتم إغفال أي ش يء يحتمل أن يؤدي بشكل معقول إلى سحب أو إلغاء أو تعديل أية رخصة جوهرية  13.4

 حسب االقتضاء(،و في مجموعة الصحراء )بما في ذلك الشركات التابعة لشركة الصحراء( أو مجموعة سبكيم )يملكها أي عض

والتي تعتبر ضرورية من أجل مزاولة أعماله بشكل سليم فيما عدا )فيما يتعلق بترخيص من شركة تابعة لشركة الصحراء( نتيجة 

 ن هذا، والذي بذلن الصحراء جهودها املعقولة ملنعه.ألي عمل تابع لشركة تابعة للصحراء بعد تاريخ اإلعال 

لم تكتشف شركة سبكيم أن أية معلومات مالية أو تجارية أو غيرها من املعلومات ذات الصلة بمجموعة الصحراء )بما فيها  .14

غفل توضيح حقيقة الشركات التابعة لشركة الصحراء( التي تم اإلفصاح عنها معلومات مضللة أو تحتوي على تشويه للحقائق أو ت

 هامة من شأنها جعل هذه املعلومات غير مضللة، على أن يمثل ذلك في كل حالة قدًرا جوهرًيا في سياق الصفقة املقترحة.

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 2امللحق 

 التعريفات

 

 تعني أي ترتيب أو اتفاق أو ترخيص أو تصريح أو حق امتياز أو إيجار أو ما شابه ذلك؛ "ترتيب"

يوم )بخالف أيام الجمعة أو السبت أو العطالت الرسمية( تفتح فيه البنوك أبوابها أمام  "يوم العمل"

 الجمهور في الرياض ملزاولة أعمالها املصرفية املعتادة؛

سهم من  733,333,332سهم إلى  366,666,666الزيادة املقترحة في رأس مال سبكيم من  "زيادة رأس املال"

 أسهم سبكيم، بإصدار أسهم سبكيم الجديدة؛

 هـ؛02/06/1424بتاريخ  30نظام السوق املالية الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/ "نظام السوق املالية"

فها من وقت هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية وأي كيان أو كيانات تخل "الهيئة"

 آلخر؛

مجموعة سبكيم بعد إتمام الصفقة، والتي تتكون من مجموعة سبكيم ومجموعة  "املجموعة املشتركة"

 ؛الصحراء )والشركات التابعة للصحراء(

هـ )املوافق 28/01/1437بتاريخ  3نظام الشركات الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/ الشركات"نظام "

 ت التي طرأت عليه؛م( والتعديال 10/11/2015

)خاضعة ألي  1الشروط الخاصة بالصفقة كما هو منصوص عليها بشكل كامل في امللحق  "الشروط"

تعديالت أو إضافات أو حذف كما من املمكن أن تتطلبه الهيئة أو مطلوبة بموجب األنظمة 

تعني أي واللوائح ذات عالقة أو تم االتفاق عليها بين كل من سبكيم والصحراء، و "شرط" 

 من هذه الشروط على حدى؛

أي من أعضاء مجلس إدارة سبكيم أو الصحراء املمنوعين من التصويت في أي من  "عضو مجلس اإلدارة ذو مصلحة"

 مع املادة 
ً
اجتماعات مجالس اإلدارة أو اجتماعات اللجان أو جمعيات املساهمين توافقا

 ن نظام الشركات؛م 71)س( من الئحة االندماج واالستحواذ واملادة 3

فَصح عنها"
ُ
 في حالة الصحراء تعني )على حسب ما يقتضيه السياق(: "املعلومات امل

التي أفصحت عنها الصحراء في تقريرها وحساباتها السنوية للسنة املنتهية في  (أ)

م(، و/أو في حساباته املدققة للنصف 31/12/2017هـ )املوافق 13/04/1439

 م(؛31/06/2018هـ )املوافق 17/10/1439األول من السنة املنتهية في 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

تداول  رللجمهور عبالتي أفصحت عنها الصحراء أو تم اإلفصاح بالنيابة عنها  (ب)

م( أو بعده، وفي كل الحاالت قبل 01/01/2018هـ )املوافق 14/04/1439بتاريخ 

 تاريخ اتفاقية التنفيذ؛

أفصحت عنها الصحراء بالعدالة عن طريق غرفة معلومات الصحراء قبل التي  (ت)

 م(؛ و/أو31/10/2018هـ )املوافق 22/02/1440تاريخ 

التي أفصحت عنها الصحراء بالعدالة إلى سبكيم قبل ثالثة أيام قبل تاريخ  (ث)

 اتفاقية التنفيذ؛ 

 في حالة سبكيم تعني )على حسب ما يقتضيه السياق(:

سبكيم في تقريرها وحساباتها السنوية للسنة املنتهية في  التي أفصحت عنها (ج)

م(، و/أو في حساباته املدققة للنصف 31/12/2017هـ )املوافق 13/04/1439

 م(؛31/06/2018هـ )املوافق 17/10/1439األول من السنة املنتهية في 

التي أفصحت عنها سبكيم أو تم اإلفصاح بالنيابة عنها للجمهورعبر تداول  (ح)

م( أو بعده، وفي كل الحاالت قبل 01/01/2018هـ )املوافق 14/04/1439 بتاريخ

 تاريخ اتفاقية التنفيذ؛

التي أفصحت عنها سبكيم بالعدالة عن طريق غرفة معلومات سبكيم قبل  (خ)

 م(؛ و/أو31/10/2018هـ )املوافق 22/02/1440تاريخ 

يام قبل تاريخ التي أفصحت عنها سبكيم بالعدالة إلى الصحراء قبل تاريخ ثالثة أ (د)

 اتفاقية التنفيذ؛ 

 الجمعية العامة غير العادية )بما في ذلك أي تأجيل ناتج عنها(؛ "الجمعية"

تعني اإلفصاح بالطريقة وبالتفاصيل الكافية )أ( لتحديد نوعية وموضوع املعلومات  العادل" اإلفصاح"

ومات املفصح عنها املفصح عنها، و )ب( للسماح للطرف املفصح له بتقدير أهمية املعل

وعالقتها ضمن نطاق الصفقة، و )ج( دون حذف أي من املعلومات التي قد تؤدي إلى أن 

 تكون املعلومات املفصح عنها مضللة؛

 يقصد به املعنى املوضح قرينه في املادة الثانية من هذا اإلعالن؛ "معامل مبادلة األسهم"

هي الحالة التي تخرج عن سيطرة األطراف بما في ذلك على سبيل املثال )ال الحصر( أي  "حالة القوة القاهرة"

صراع إقليمي أو عمل من أعمال الحرب أو اإلرهاب أو إعالن حالة الطوارئ أو األحكام 

العرفية أو أي عمل من أعمال القضاء والقدر أو الزالزل أو تسونامي أو أي كارثة طبيعية 

رثة أخرى أو أعطال كبيرة أو انهيار املحطات واملصانع واآلالت واملعدات، من أي نوع أو أي كا

أو انقطاع التيار الكهربائي أو إمدادات املياه، أو اإلجراءات القانونية أو الحكومية، أو 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
املتعلقة بالنظام، أو القيود أو التدخالت، أو الدعاوى العمالية أو النزاعات العمالية بغض 

أو الحظر أو الحصار أو الحجر الصحي، والتي ينشأ عنها في كل حالة  النظر عن طبيعتها

 تأثير سلبي جوهري على قدرة هذا الطرف على أداء التزاماته بموجب اتفاقية التنفيذ؛

 تعني مجموعة سبكيم أو مجموعة الصحراء، حسبما يقتض ي النص؛ "املجموعة"

 للقرار رقم  "قواعد اإلدراج"
ً
-123-3قواعد اإلدراج الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية وفقا

م( واملعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 27/12/2017هـ )املوافق 09/04/1438بتاريخ  2017

 م(؛22/10/2018هـ )املوافق 13/02/1440وتاريخ  1-115-2018

 خ الذي يصادف:في التاري 23:59تمام الساعة  "التاريخ النهائي"

 و  يوم بعد اليوم الذي تمت املوافقة فيه على العرض؛ 150 (أ)

 شهر بعد اليوم الذي صدرت فيه اتفاقية التنفيذ، 12 (ب)

.أو أي وقت أو يوم تتفق عليه كل من سبكيم والصحراء عليه كتاب
ً
 ة

يؤثر على العمل أو األصول أو  انعة، أو عدم الوفاء بأحد الشروط املأي تغيير فعلي، حدث "حالة التغيير السلبي الجوهري"

االلتزامات أو العمليات أو االحتماالت املستقبلية و/أو الوضع )املالي أو غيره( ملجموعة 

سبكيم أو مجموعة الصحراء )بما فيها الشركات التابعة ملجموعة الصحراء( )بحسب 

 بعد تاريخ اتفاقية التنفيذ والذي )
ً
و من املحتمل أن يؤدي ( يؤدي أ1الحال( والذي يقع أوال

باملائة أو أكثر  15إلى انخفاض في سعر أسهم سبكيم أو الصحراء )بحسب الحال( بواقع 

 على مدار يومي تداول متتالين )باستخدام السعر الخاص بالشركة املعنية في نهاية 
ً
إجماال

في يوم التداول الثاني( في تداول مقارنة بسعر أسهم سبكيم والصحراء )بحسب الحال( 

وقت نهاية العمل في يوم العمل الذي يسبق التاريخ الذي أصبح فيه ذلك التغيير أو الحدث 

 للمرة األولى ألي من الطرفين و/أو الذي تم اإلعالن عنه من خالل تداول أو )
ً
( 2معروفا

تمخض عنه تكاليف أو ترتب عليه خفض حقوق ملكية املساهمين لسبكيم والصحراء 

ريال سعودي، لكن يستثنى من ذلك ألغراض  900,000,000تجاوز بما يعلى أساس موحد 

( الحاالت التي يكون فيها مثل هذا االنخفاض في سعر السهم أو زيادة 2( و)1البندين )

 عما يلي:
ً
 التكلفة أو الخفض في حقوق امللكية ناجما

أي تصرف أو إغفال من الطرف اآلخر )بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر،  (ذ)

ير الطرف اآلخر أو حجبه لفترة طويلة ملوافقته على القيام بعمل مطلوب تأخ

 لنصوص اتفاقية التنفيذ 
ً
القيام به من قبل ذلك الطرف بعد إخطاره به وفقا

الخاصة بإدارة أعمال كل من سبكيم والصحراء بين تاريخ اتفاقية التنفيذ 

 وإتمام الصفقة(؛

 تنفيذ الصفقة املقترحة؛ (ر)



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

تؤثر بصفة عامة على أسواق األسهم أو أسعار الفائدة أو أسعار التغييرات التي  (ز)

الصرف أو أسعار السلع أو غيرها من الظروف االقتصادية أو السياسية 

 العامة السائدة في اململكة العربية السعودية أو التي تؤثر عليها؛

التغييرات في الظروف التي تؤثر بصفة عامة على القطاع الذي تعمل فيه  (س)

 ؛األطراف

 أية حالة من أحوال القوة القاهرة؛ أو (ش)

التغييرات في القوانين أو اللوائح أو املمارسات املحاسبية في اململكة العربية  (ص)

 السعودية؛

هـ )املوافق 28/03/1440اتفاقية التنفيذ املبرمة من جانب سبكيم والصحراء بتاريخ  "اتفاقية التنفيذ"

 م( املتعلقة بتنفيذ الصفقة؛06/12/2018

الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بمقتض ى القرار رقم  "الئحة االندماج واالستحواذ"

م(، بصيغته املعدلة بموجب 03/10/2007هـ )املوافق 21/09/1428بتاريخ  1-50-2007

هـ )املوافق 07/08/1439بتاريخ  2018-45-3قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

 م( وتعديالته من وقت آلخر؛23/04/2018

 "الوزارة"

 "الشروط السلبية"

 وزارة التجارة واالستثمار في اململكة العربية السعودية؛

 ؛1( في امللحق 15-8تعني كل شرط في الفقرات )

 ( من أسهسهم جديد في سبكيم؛1مقابل كل سهم واحد ) 366,666,666 "أسهم سبكيم الجديدة"

تعني أي عضو في مجلس إدارة سبكيم أو الصحراء والذي يكون متاح له التصويت في أي  املستفيد""عضو مجلس اإلدارة غير 

 للمادة 
ً
من اجتماعات مجالس اإلدارة أو اجتماعات اللجان أو جمعيات املساهمين وفقا

 من نظام الشركات؛ 71)س( من الئحة االندماج واالستحواذ واملادة 3

)ج( من الئحة االندماج واالستحواذ على أن تقوم مجموعة 17ص املادة املستند الذي تن "مستند العرض"

فيما  –من بين آخرين  –سبكيم بإعداده وتوجيهه وإتاحته ملساهمي مجموعة الصحراء 

 يتعلق بالصفقة ؛

 الصحراء "املعروض عليها"

 سبكيم "العارض"

مجموعة الطرف ذي الصلة )بما في ذلك ما  ُيقصد به املسار االعتيادي والطبيعي لعمل "مسار العمل املعتاد"

يتعلق بمجموعة الصحراء وشركات مجموعة الصحراء التابعة( والذي يجري تقييمه 

 شهر( على تاريخ اتفاقية التنفيذ؛ 24بالرجوع إلى الفترة السابقة )



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

)على حسب ما يقتضيه " يقصد به سبكيم أو الصحراء الطرفسبكيم والصحراء )و" "الطرفان"

 السياق((؛

التعميم الذي ستصدره سبكيم إلى مساهمي سبكيم فيما يتعلق بزيادة رأس املال، على  "تعميم العارض"

 من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة؛ 58النحو املطلوب بموجب املادة 

لتجارة واالستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة ُيقصد بها هيئة سوق املال، وزارة ا "السلطات التنظيمية"

املعدنية، الهيئة العامة للمنافسة، الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة والهيئة امللكية 

للجبيل وينبع ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأي هيئة تنظيمية أخرى يلزم الحصول على 

 مس
ً
 من قبل الطرفين ألغراض الصفقة والوفاء موافقتها أو يعتبر التشاور معها أمرا

ً
تحسنا

 بأهدافها؛

 من إعالن النية املؤكدة؛ 7يحمل املعني الوارد قرينه في املادة  "األطراف ذات العالقة"

هي أي دولة خارج اململكة العربية السعودية يشكل أو ربما يشكل توزيع هذا اإلعالن أو  "الوالية القضائية املحظورة" 

 لقوانين لتلك الدولة أو  تقديم أو
ً
تمديد أو قبول أي طرح ذي صلة بالصفقة بها انتهاكا

 اللوائح املطبقة فيها؛

 شركة الصحراء للبتروكيماويات؛ "الصحراء"

 مباشرة أو غير مباشرة:  "الشركات التابعة ملجموعة الصحراء"
ً
الشركات العاملة التالية التي تمتلك بها مجموعة الصحراء أسهما

ة التصنيع والصحراء لألوليفينات، الشركة السعودية لألثيلين والبولي أثيلين، شرك

الشركة السعودية لحامض األكريليك، الشركة السعودية ملونمرات األكريليك، الشركة 

 السعودية لبوليمرات األكريليك، والشركة السعودية للبيوتانول؛

من الئحة االندماج واالستحواذ على توجيهه وإتاحته وتقديمه  39التعميم الذي تنص املادة  "تعميم املعروض عليها"

ملساهمي الصحراء فيما يتعلق بالصفقة والتي تتضمن عدة أمور من بينها الدعوة النعقاد 

الجمعية العامة غير العادية للصحراء ونماذج التصويت والوكالة الخاص بالجمعية العامة 

 للصحراء؛غير العادية 

موقع املعلومات االفتراضية املسمى ب"أوشن دي آر" واملشغل من قبل ميرل بما يتعلق في  "غرفة معلومات مجموعة الصحراء"

 الصفقة املقترحة؛

 مجلس إدارة شركة الصحراء؛ "مجلس إدارة الصحراء"

عادية ملساهمي الصحراء )بما في ذلك أي تأجيل له اجتماع الجمعية العمومية غير ال غير العادية لشركة الصحراء العامةالجمعية 

 لنظام الشركات واللوائح التابعة له فيما يتعلق 
ً
والجلسات الالحقة له( الذي ينعقد وفقا

 بالصفقة املقترحة للموافقة على قرارات الجمعية العامة غير العادية للصحراء؛

 والتعهدات التابعة لها؛ الشركات التابعة لها،، مجموعة الصحراء "مجموعة الصحراء"



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 القرارات املزمع عرضها على مساهمي الصحراء في الجمعية العامة غير العادية للصحراء؛ "قرارات الصحراء"

 حملة أسهم الصحراء؛ "مساهمو شركة الصحراء"

 رياالت سعودية لكل سهم واحد في رأس مال الصحراء؛ 10األسهم العادية بسعر  "أسهم الصحراء"

 ريال سعودي؛ سعودي" "ريال

 الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات؛ " سبكيم"

موقع املعلومات االفتراضية املسمى ب"أوشن دي آر"، املشغل من قبل ميرل فيما يتعلق  "غرفة معلومات سبكيم"

 بالصفقة املقترحة؛

اجتماع الجمعية العامة غير العادية ملساهمي سبكيم )بما في ذلك أي تأجيل له والجلسات  "الجمعية العامة غير العادية لسبكيم"

 لنظام الشركات واللوائح التابعة له فيما يتعلق بالصفقة 
ً
الالحقة له( الذي ينعقد وفقا

 املقترحة للموافقة على قرارات الجمعية العامة غير العادية لسبكيم؛

 والشركات التابعة لها؛مجموعة سبكيم  "مجموعة سبكيم"

 القرارات املزمع عرضها على مساهمي سبكيم في الجمعية العامة غير العادية لسبكيم؛ "قرارات سبكيم"

 حملة أسهم سبكيم؛ "مساهمو شركة سبكيم"

 رياالت سعودية للسهم الواحد في رأسمال سبكيم؛ 10أسهم عادية بقيمة  "أسهم سبكيم"

 لنظام السوق املالية؛ "تداول"
ً
 السوق املالية السعودية املؤسسة في اململكة العربية السعودية وفقا

االندماج التجاري املقترح ملتماثلين بين سبكيم والصحراء والذي سيتم تنفيذه من خالل  "الصفقة"

 
ً
لقواعد ولوائح هيئة السوق املالية )بما استحواذ سبكيم على جميع أسهم الصحراء وفقا

فيها الئحة االندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وقواعد 

 
ً
اإلدراج( ونظام الشركات مع مراعاة جوهرية للشروط املوضحة في هذا اإلعالن )ورهنا

لوبة للوفاء بالشروط التي ( مط1بإدراج أي شروط أو أحكام بديلة أو إضافية قد تكون )

( 3( التي ينص عليها النظام أو الالئحة املعمول بها، أو )2وضعتها هيئة السوق املالية، أو )

ع أو  املتفق عليها بين سبكيم والصحراء( واتفاقية التنفيذ وتشمل أي عرض جديد أو موسَّ

م بالنيابة عنها ب قدمه مجموعة سبكيم أو ُيقدَّ
ُ
ح ت د أو منقَّ غض النظر عن طريق إنفاذ مجدَّ

 ذلك.

 

 


