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 )"شركة سبكيم"( وشركة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماوياتلعملية االتحاد التجاري المتكافئ بين الجدول الزمني المتوقع 

الصحراء مقابل شركة  أسهم مساهميعن طريق العرض المقترح لالستحواذ على جميع )"شركة الصحراء"(  تللبتروكيماوياالصحراء 

 سبكيمشركة أسهم جديدة في 
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ي ذلك على سبيل )بما فالتواريخ التالية لالسترشاد فقط وتستند إلى عدة أمور، من بينها مدى استيفاء )وتواريخ استيفاء( شروط هذه الصفقة 

ن مالمثال ال الحصر، الموافقة على القرارات المتعلقة بالصفقة من قبل مساهمي شركة سبكيم في الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم، و

 قبل مساهمي شركة الصحراء في الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء(.

 

 التاريخ و/أو الوقت الحدث #

تقديم شركة سبكيم طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، بما في ذلك    .1
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.

هـ )الموافق 12/08/1440
 م(17/04/2019

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

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

نشر تعميم مساهمي شركة سبكيم لغرض زيادة رأس المال لالستحواذ على جميع   .4
 أسهم مساهمي شركة الصحراء 

هـ )الموافق 23/08/1440
 م(28/04/2019

هـ 20/08/1440خالل الفترة من تاريخ  نشر تعميم مجلس إدارة شركة الصحراء  .5
م( وحتى تاريخ 25/04/2019)الموافق 

 م(2/5/2019هـ )الموافق 27/08/1440

موافقة الهيئة على انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة لكل   .6
 من شركة سبكيم وشركة الصحراء

هـ )الموافق 18/08/1440
 م(23/04/2019

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم للتصويت على زيادة   .7
رأس مال شركة سبكيم لغرض االستحواذ على جميع أسهم شركة الصحراء وذلك 
بشراء جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية 

 الدعوة على موقع تداول واإلعالن عن

هـ )الموافق 20/08/1440
 م(25/04/2019

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء للتصويت على   .8
العرض المقدم من شركة سبكيم المتعلق باستحواذ شركة سبكيم على جميع أسهم 

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

هـ )الموافق 20/08/1440
 م(25/04/2019

توفير المستندات المتاحة للمعاينة  لدى المقر الرئيسي لكل من شركة سبكيم وشركة   .9
 الصحراء، والتي هي على النحو اآلتي:

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

  الرئيسي لشركة الصحراء بمدينة الرياض وفرع الشركة بمدينة المقر
 الجبيل.

هـ )الموافق 20/08/1440
 م(25/04/2019

بدء فترة التصويت اإللكتروني لمساهمي شركة سبكيم للتصويت على زيادة رأس   .10
مال شركة سبكيم لغرض االستحواذ على جميع أسهم شركة الصحراء وذلك بشراء 

 شركة الصحراء عن طريق عرض مبادلة أوراق ماليةجميع أسهم مساهمي 

هـ )الموافق 08/09/1440
 م(13/05/2019

بدء فترة التصويت اإللكتروني لمساهمي شركة الصحراء للتصويت على العرض   .11
المقدم من شركة سبكيم المتعلق باستحواذ شركة سبكيم على جميع أسهم مساهمي 

 شركة الصحراء عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية 

هـ )الموافق 08/09/1440
 م(13/05/2019
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العادية لشركة سبكيم )االجتماع األول(، وفي إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير   .12
حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم في االجتماع األول، يتم انعقاد االجتماع 

 الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل

هـ )الموافق 11/09/1440
 م(16/05/2019

 العامة غير العادية إعالن شركة سبكيم عن نتائج اجتماع الجمعية   .13
)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(

هـ )الموافق 14/09/1440
 م(19/05/2019

للجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم )في اإلعالن عن الدعوة لالجتماع الثالث   .14
 حال عدم انعقاد اجتماع الجمعية األولى والثانية(

هـ )الموافق 16/09/1440
 م(21/05/2019

انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء )االجتماع األول(، وفي   .15
ول، يتم انعقاد اجتماع حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم في االجتماع األ

ثاني، ويتحقق النصاب القانوني للجمعية في االجتماع الثاني بحضور عدد من 
 المساهمين يمثلون ربع رأس المال على األقل

هـ )الموافق 11/09/1440
 م(16/05/2019

 إعالن شركة الصحراء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية   .16
العامة غير العادية لشركة الصحراء بالموافقة على الصفقة  )علماً بأن قرار الجمعية

لن يكون نافذاً إال بعد صدور قرارالجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم على 
 الصفقة(

هـ )الموافق 14/09/1440
 م(19/05/2019

اإلعالن عن الدعوة لالجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء   .17
 ل عدم انعقاد اجتماع الجمعية األولى والثانية()في حا

هـ )الموافق 16/09/1440
 م(21/05/2019

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

)الموافق  هـ09/10/1440 إعالن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة سبكيم  .19
 م(12/06/2019

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

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

في حال إعالن موافقة الجمعية العامة   الصحراء في تداول حتى إلغاء إدراجهاتعليق تداول أسهم شركة   .22
غير العادية لشركة الصحراء 
والجمعية العامة غير العادية لشركة 
سبكيم على الصفقة في االجتماع 

هـ 14/09/1440األول أو الثاني: 
م( 19/05/2019)الموافق 

)وسيستمر تعليق تداول أسهم شركة 
تداول حتى إلغاء الصحراء في 

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: 

هـ )الموافق 09/10/1440
م( )وسيستمر تعليق 12/06/2019
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ة الصحراء في تداول أسهم شرك
تداول حتى إلغاء إدارجها وإصدار 

 اسهم شركة سبكيم الجديدة(

إلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء في تداول وإيداع أسهم شركة سبكيم الجديدة في   .23
محافظ مساهمي شركة الصحراء المقيدين بسجل مساهمي شركة الصحراء بنهاية 

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

  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 

هـ )الموافق 16/09/1440
م( و 21/05/2019
هـ )الموافق 21/09/1440
 م(26/05/2019
 

  في حال إعالن موافقة الجمعية العامة
غير العادية لشركة الصحراء و/أو 
الجمعية العامة غير العادية لشركة 
سبكيم أو كالهما في االجتماع الثالث: 

هـ )الموافق 13/10/1440ما بين 
م( و 16/06/2019
هـ )الموافق 16/10/1440
 م(19/06/2019

المبدئية من وزارة التجارة على تعديل النظام األساس الحصول على الموافقة   .24
 والسجل التجاري لشركة سبكيم وشركة الصحراء

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

هـ )الموافق 19/08/1440
م(، وستقوم بتعديل 24/04/2019

يخ اإلعالن السجل التجاري بعد تار
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 

الن عن نتائج الصحراء بعد اإلع
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(   .25
 لمستحقيها من مساهمي شركة الصحراء

من المتوقع أن يكون بيع كسور األسهم 
يوم من تاريخ  60مدة ال تتجاوز خالل 

 -يذ بناًء على اتفاقية التنف -استكمال الصفقة 
على أن يتبعها توزيع متحصالت البيع على 
المستحقين من مساهمي شركة الصحراء، 

 وذلك بموجب اتفاقية التنفيذ


