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 مستند العرض
"(سبكيم" أو "سبكيم شركة)يشار إليها بعبارة " الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات المتعلق بعرض مبادلة األسهم المقدم من

 "(الصحراء" أو "شركة الصحراء)يشار إليها بعبارة " للبتروكيماوياتلشركة الصحراء  جميع األسهم المصدرةشراء ل

الحقًا(، يحتوي مستند العرض هذا على معلومات مهمة تتعلق بالصفقة )كما هي معرفة 

والجدول الزمني المتوقع للصفقة، إضافة إلى شروط الصفقة والمخاطر المتعلقة بها 

وبعض المعلومات المالية األخرى. في حال وجود شك بشأن محتوى مستند العرض هذا 

وقبل اتخاذ أي قرار بشأن التصويت على هذه الصفقة، يجب على المساهم في شركة 

مستشار مالي مستقل ومرخص من هيئة السوق الصحراء طلب مشورة مالية من 

 المالية.

لمبادلة جميع أسهمهم  عرضًا لمساهمي شركة الصحراء م في هذا المستندسبکیشركة تقّدم 

ن الئحة م 26دة للماوفقًا  في شركة الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في شركة سبكيم

، وذلك الموضحة في هذا المستند اروطھشوواذ، ووفقًا ألحكام الصفقة الستحج وامادالنا

 وفق معامل مبادلة األسهم التالي:

سهم من أسهم شركة سبكيم الجديدة: 0.8356

( من أسهم شركة الصحراء1مقابل سهم واحد )

 على الصفقةساهمي شركة الصحراء التصويت ن له حق التصويت على الصفقة من ممليكون 

 الجمعية العامة غير العادية لشركة لصحراء.في اجتماع الرفض أو بالموافقة 

مساهمي شركة الصحراء الحاضرين )سواًء له حق التصويت من ن مم %75في حال موافقة 

بشكل شخصي، أو عن طريق توكيل شخص آخر، أو عن طريق خدمة التصويت عن ُبعد( الجتماع 

ممن له حق  %75أيًضا  الجمعية العامة غير العادية المكتمل نصابه لشركة الصحراء، ووافق

من مساهمي شركة سبكيم الحاضرين )سواًء بشكل شخصي، أو عن طريق توكيل التصويت 

شخص آخر، أو عن طريق خدمة التصويت عن ُبعد( الجتماع الجمعية العامة غير العادية المكتمل 

 ريال سعودي 3,666,666,660رأس مال شركة سبكيم من فستتم زيادة نصابه لشركة سبكيم، 

سهم جديد في شركة  366,666,666 ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار 7,333,333,320إلى

كما تم تعريفها بالتفصيل في قسم المصطلحات  "أسهم شركة سبكيم الجديدة)" سبكيم

مبادلة األسهم المبين  والتي سُتخصص لمساهمي شركة الصحراء وفقًا لمعامل (المستخدمة

وسُتصبح شركة الصحراء شركة تابعة  تداولفي أسهم شركة الصحراء إدراج سُيلغى و أعاله، 

وستكون أسهم شركة سبكيم الجديدة التي سُتدرج . ومملوكة بالكامل لشركة سبكيم

متساوية في جميع الجوانب مع أسهم شركة سبكيم الحالية. وسُيعطي كل سهم من أسهم 

كل مساهم من مساهمي شركة شركة سبكيم الجديدة لحامله الحق في صوت واحد، ويحق ل

سبكيم حضور اجتماعات الجمعيات العامة لشركة سبكيم والتصويت فيها، وستستحق أسهم 

شركة سبكيم الجديدة أي أرباح تعلنها شركة سبكيم بدًءا من تاريخ إصدار أسهم شركة سبكيم 

وبة في وفي حال وافقت األغلبية المطل الجديدة ولجميع السنوات المالية الالحقة لذلك.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء على الصفقة، فلن يحول امتناع بعض 

لشركة الصحراء أو غير العادية مساهمي شركة الصحراء عن التصويت في الجمعية العامة 

رفضهم الموافقة على الصفقة دون انتقال أسهمهم إلى شركة سبكيم مقابل أسهم شركة 

 .المستند من هذا (3الجزء )الموضحة في  ذلك وفًقا لشروط الصفقةسبكيم الجديدة، و

تحتوي هذه الصفقة على أطراف ذوي عالقة وأعضاء مجلس إدارة ذوي مصالح متعارضة. 

( من الئحة االندماج واالستحواذ، ال يحق للمساهمين 33بناًء على الفقرة )ن( من المادة )و

الذين يملكون أسهمًا في كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء التصويت على القرارات 

المتعلقة بالصفقة إال في الجمعية العامة غير العادية إلحدى الشركتين، وفي حال قام أي من 

تصويت على الصفقة في كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم المساهمين بال

والجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء فسيتم احتساب صوته في جمعية واحدة فقط. 

، واالستحواذ من الئحة االندماج (48)والمادة  (3)الفقرة )س( من المادة واستثناًء من أحكام 

سهم في كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء والذين أللمساهمين الذين يملكون يحق 

لديهم ممثلين في مجلسي إدارة كلتا الشركتين أو إحداهما، التصويت على القرارات المتعلقة 

بالصفقة في الجمعية العامة غير العادية إلحدى الشركتين مع مراعاة القيود الخاصة بعدم 

أي من اللجان. ولذلك فإن هؤالء اجتماعات اعات مجلس اإلدارة أو تصويت ممثليهم في اجتم

سيكون لهم  ،المساهمين وهم: شركة مجموعة الزامل القابضة والمؤسسة العامة للتقاعد

حق التصويت في الجمعية العامة غير العادية إلحدى الشركتين، وعليه فإنهم لن يخضعوا 

 ة المؤكدة.إعالن النيلقيود التصويت المشار إليها في 

قامت شركة الصحراء تقديم طلب إلى تداول من أجل إلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء، وقدمت 

شركة سبكيم طلبًا إلى تداول إلدراج أسهم شركة سبكيم الجديدة للتداول )وحصلت شركة 

هـ 16/08/1440سبكيم على موافقة تداول على إدراج أسهم شركة سبكيم الجديدة بتاريخ 

م()، ومن المتوقع أن ُيلغى إدراج أسهم شركة الصحراء وُتدرج أسهم 21/04/2019ق )المواف

شركة سبكيم الجديدة في تداول وفًقا للجدول الزمني لألحداث الرئيسة الوارد في الصفحة 

 ( من هذا المستند.5)

 التعريفاتتحمل الكلمات والعبارات المستخدمة في هذا المستند المعاني الواردة في قسم 

من هذا المستند ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك. وأي إشارة إلى  (14)الوارد في الصفحة 

لمملكة والتقويم الميالدي لتوقيت أوتاريخ في هذا المستند فهي إشارة إلى التوقيت المحلي 

 ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.

بما في ذلك التابع لهذا المستند(،  (3الجزء ) تخضع الصفقة لشروط معينة )ترد بالكامل في

بموجب  )وتم الحصول عليها الهيئة العامة للمنافسةموافقة  على سبيل المثال ال الحصر:

هـ )الموافق 14/07/1440خطاب عدم الممانعة الصادر من الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 

نظرًا ألن لدى ) السوقإدارة جمهورية الصين إلدارة هيئة السوق المالية، وو (م(21/03/2019

كال الشركتين مبيعات في السوق الصيني وتم التقدم لهذه اإلدارة التي تعد إدارة مثيلة للهيئة 

هـ )الموافق 12/07/1440بتاريخ  ى موافقتهاوتم الحصول علالعامة للمنافسة، 

 لإدراج أسهم شركة سبكيم الجديدة وقيدها في تداو موافقة تداول على، و(م(19/03/2019

، وإلغاء إدراج أسهم )م(21/04/2019هـ )الموافق 16/08/1440)والتي تم الحصول عليها بتاريخ 

من  زيادة رأس المال لغرض االستحواذ على شركة الصحراءإقرار و شركة الصحراء في تداول،

قبل النسبة المطلوبة من مساهمي شركة سبكيم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

وإقرار الصفقة من قبل النسبة المطلوبة من مساهمي شركة الصحراء في  ،لشركة سبكيم

اتفاقية التنفيذ المبرمة  نفاذ استمرارية، واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء

م( وفقًا 06/12/2018هـ )الموافق 28/03/1440سبكيم وشركة الصحراء والمؤرخة في بين شركة 

 وأحكامها. لشروطها 

تم إعداد المعلومات المتعلقة بشركة الصحراء والواردة في هذا المستند بناًء على المعلومات 

وبالتالي ال المتوفرة للعامة ومعلومات تمت اتاحتها بالتعاون مع مجلس إدارة شركة الصحراء. 

تتحمل شركة سبكيم وال مجلس إدارتها وال مستشاروها أي مسؤولية متعلقة بدقة 

 المعلومات الواردة في هذا المستند والخاصة بشركة الصحراء.

ال يجوز نشر مستند العرض هذا أو توزيعه أو توجيهه أو إرساله إلى )أو من خالل( أية والية 

الحقًا(. هذا المستند موجه لمساهمي شركة  المصطلح تم تعريف هذاقضائية محظورة )كما 

كونك أحد . الصحراء مع مراعاة أية قيود بموجب قوانين الواليات القضائية المحظورة

مساهمي شركة الصحراء الذين يقيمون في والية قضائية محظورة، ينبغي عليك بذل ما 

راء، أوالمشاركة في االجتماع بوسعك لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصح

من خالل خدمة التصويت عن ُبعد أو تكليف وكيل لحضور االجتماع بالنيابة عنك، وفقًا لإلجراءات 

شركة الصحراء. وعلى مساهمي شركة الصحراء الرجوع إلى مجلس إدارة الموضحة في تعميم 

روط الموافقة على شركة الصحراء لمزيد من المعلومات حول تفاصيل وشمجلس إدارة تعميم 

 الصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء.

)تداول( أي مسؤولية  السعودية ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية

، اأو اكتماله اعن محتويات مستند العرض هذا، وال تقدمان أي تأكيد يتعلق بدقته

مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في وتخليان نفسيهما صراحة من أي 

هذا المستند هو نشر تاريخ  هذا المستند أو عن االعتماد على أي جزء منه.

 (.م25/04/2019)الموافق هـ 20/08/1440

المستشار المالي لشركة سبكيم
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 مهمةإيضاحات 
 

 هذا المستند وفقًا لمتطلبات الئحة االندماج واالستحواذ، ونظام السوق المالية، ونظام الشركات، وذلك بغرض تزويد مساهمي شركة الصحراء سبكيم أعدت شركة

الموافقة ليست ضماًنا لصحة المعلومات الواردة في هذا بالمعلومات الضرورية بشأن العرض. وبالرغم من موافقة هيئة السوق المالية على نشر هذا المستند إال أن 

يد على دقتها أو اكتمالها، المستند أو اكتمالها أو دقتها. وعليه، فال تتحمل هيئة السوق المالية وتداول أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند، وال تقدمان أي تأك

 ورد في هذا المستند أو عن االعتماد على أي جزء منه مهما كانت. عماتج وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية وعن أي خسارة تن

 

ة في تاريخ  ( أنه لم تطرأ عليهيتم بناء ، وال يعني نشر هذا المستند )أو أي إجراٍء يرد نص يفيد خالف ذلكما لم هذا المستند إن البيانات الواردة في هذا المستند معدَّ

هذا المستند منذ ذلك التاريخ. يحتوي هذا المستند في  المذكورةالصحراء مجموعة سبكيم أو مجموعة  شركة من شركات أي أي تغييرات على معلومات أو أعمال

المالية المحددة.  على معلومات حول الصفقة، والجدول الزمني المتوقع للصفقة، باإلضافة إلى شروط الصفقة وعوامل مخاطرة معينة فيها، وغيرها من المعلومات

مجموعة سبكيم أو ألي شركة من شركات مجموعة تنبٌؤ أو توقٌع أو تقديٌر لألداء المالي الحالي أو المستقبلي  ،أو ُيقصد منه ،أي مما ورد في هذا المستند ال ُيعدّ 

حالية أو المستقبلية لشركة سبكيم أو شركة ، وال يتعين تفسير أي بياناٍت واردة في هذا المستند على أنها تعني أن أرباح السهم الواحد عن الفترات المالية الالصحراء

 فيما يخصه. المالية المنشورة في السابق لشركة سبكيم أو شركة الصحراء، كٌل القوائم الصحراء ستعادل أو تتجاوز بالضرورة 

 

معلومات هذا المستند، أي مسؤولية بخصوص أي ال يتحمل أي من أعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم، وال أي من مستشاري شركة سبكيم الواردة أسماؤهم في 

 بشركة الصحراء أو أي من شركاتها التابعة.واردة في هذا المستند تتعلق 

 

أن الصفقة تصب في مصلحة شركة سبكيم ومساهميها، وبالتالي يوصون باإلجماع )من غير األعضاء ذوي العالقة بالصفقة( كما يرى أعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم 

 ي شركة سبكيم بالموافقة على الصفقة وزيادة رأس مال الشركة.مساهم

 

ي الحصري لشركة تقوم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة وخاضعة ألنظمتها، بدور المستشار المال

 فيما يتعلقة أمام أي جهة أخرى غير شركة سبكيم ييخص هذه الصفقة، وال تتحمل أي مسؤولسبكيم ألغراض إتمام الصفقة، وال تعمل لصالح أي طرف آخر فيما 

أي استشارة متعلقة بالصفقة  لن تقدم شركة إتش إس بي سي العربية السعوديةالعربية السعودية، وسي بي إس تقديم الحماية التي تكفلها إلى عمالء شركة إتش ب

 أو تجري أي أمر أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند ألي طرف عدا شركة سبكيم. 

 

ولن يتحمل أي مسؤولية حول دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في سواء كان صريحًا أو ضمنيًا أو بيان إقرار لم يقدم أي مستشار وال أي من تابعيه أي ضمان أو لن و

  المستند.هذا 

 

جب على كل من يقرأ هذا المستند الرجوع إلى مستشاره يلكن مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية، وعلى أنها هذا المستند يجوز ألي شخص تفسير أو اعتبار محتويات ال 

 فيما يتعلق بالمسائل الواردة في هذا المستند.الخاص 

 

أو إتش إس بي سي العربية السعودية أو أي من  ميلم تقم شركة سبكوح الصفقة. ي من المستشارين للتصويت لصالأو أال يعد هذا المستند توصية من جانب الهيئة 

غير مصرح له ام أي شخص يالصفقة. وفي حال قب أو إقرارات متعلقة ة بياناتأياإلدالء بمعلومات أو لتقديم أي تفويض أي شخص ب اآلخرين مستشاري شركة سبكيم

أو إتش إس بي سي شركة سبكيم أو اعتبار أنها قد قدمت بتفويض من قبل  عليها، فإنه يجب عدم االعتماد معلومات أو اإلدالء بأية بيانات أو إقراراتبتقديم أي 

 .مستشاري شركة سبكيم اآلخرينالعربية السعودية أو أي من 

 

 لكتروني آخر وال أي موقع مذكور في هذا المستند جزءًا منلشركة الصحراء أو أي موقع إتروني ال ُتعّد محتويات الموقع اإللكتروني لشركة سبكيم والموقع اإللك

 لكترونية.مسؤولية عن محتوى تلك المواقع اإلأي  وال مستشاريها، وال تتحمل شركة سبكيم هأو مكماًل ل هذا المستند

 

عن أي تغيرات جوهرية بشكل فوري هيئة على خالف ذلك، ينبغي على شركة سبكيم اإلعالن وفقًا للمتطلبات الواردة في الئحة االندماج واالستحواذ، وما لم توافق ال

و/أو أي معلومات جوهرية مستجدة كان يجب اإلفصاح عنها في هذا المستند، لو كانت تلك المعلومات متاحة مات المفصح عنها في هذا المستند، في المعلو

  وقتها.
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المستقبليةاإلفادات تحذير بشأن 

فادات مستقبلية" تخص شركة سبكيم أو شركة الصحراء، ويمكن تمييز هذه اإلإفادات وي هذا المستند بما فيه من معلومات واردة أو مشار إليها على "تيح قد

"ينتظر" أو " أو يعتزم"ينوي" أو "توقع" أو "يُ أو "ُيعتقد" أو "ُيترقب" أو "يجوز" أو "يجب" أو "يستمر" "سوف" أو "قد" أو  -على سبيل المثال ال الحصر-تالية بالكلمات ال

اإلفادات والتوقعات المستقبلية اختالف النتائج الفعلية عن تلك المذكورة في هذه  ينجم عنهاعلى مخاطر محتملة أو شكوك قد اإلفادات هذه وتنطوي ما شابهها، 

السوق قدرتها على وضع تقديرات دقيقة مثل أوضاع والشركة المعنية أو  سيطرةبشكل جوهري. وتتعلق معظم هذه المخاطر والشكوك بعوامل خارجة عن نطاق 

وال بشكل كلي. وال تتحمل شركة سبكيم فادات والتوقعات المستقبلية ينبغي عدم االعتماد على هذه اإلوبالتالي، المستقبلية أو سلوك المشاركين في السوق، 

 نظامًا.منهم ما هو مطلوب باستثناء ، وال يعتزم أي منهم تحديث البيانات المستقبلية المستقبليةاإلفادات والتوقعات  هذهمسؤولية بخصوص أي  مستشاريها

واإلرسالقيود النشر والتوزيع والقبول 

أو إرساله أو قبوله في أي والية قضائية محظورة. هذا المستندُيمنع نشر أو توزيع 

في أي والية قضائية خارج المملكة. هذا المستند موجه إلى مساهمي شركة الصحراء مع الجديدة شركة سبكيم بعرض أسهم تتخذ شركة سبكيم أي إجراء يسمح  نل

كونك أحد مساهمي شركة الصحراء الذين يقيمون في والية قضائية محظورة، ينبغي عليك  مراعاة القيود المفروضة بموجب قوانين الواليات القضائية المحظورة.

تماع اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء، أوالمشاركة في االجتماع من خالل خدمة التصويت عن ُبعد أو تكليف وكيل لحضور االجبذل ما بوسعك لحضور 

 شركة الصحراء.مجلس إدارة تعميم نك، وفقًا لإلجراءات الموضحة في بالنيابة ع

لألنظمة والتعليمات المعمول بها في والجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء على الصفقة وفقًا في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم 

م بطلب إلى تداول من أجل المملكة أسهم شركة الصحراء وإدراج أسهم شركة سبكيم الجديدة إدراج إدراج أسهم شركة الصحراء، ومن المتوقع إلغاء إلغاء ، سيتم التقدُّ

 من هذا المستند. (5)ة الزمني لألحداث الرئيسة الوارد في الصفحوفق الجدول 

عرض البيانات المالية وغيرها

( كما هي صادرة عن IFRSم بما يتفق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )31/12/2017ُأعّدت القوائم المالية الموحدة لشركة سبكيم عن السنة المنتهية في 

 ( والمعتمدة في المملكة وغيرها من المعايير والقرارات.SOCPAالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )مجلس معايير المحاسبة الدولي ومعتمدة من قبل 

وفق إعداده  لو تم كما ستندالمعلومات الُمفصح عنها في هذا الم تختلفتم إعداد هذا المستند بما يتفق مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وقد 

ول، ولذلك تجدر اإلشارة أنظمة ولوائح والية قضائية خارج المملكة. وتتعلق الصفقة بأوراق مالية خاصة بشركات مساهمة سعودية ذات أوراٍق ماليٍة مدرَجٍة في تدا

وفق متطلبات اإلفصاح المعمول بها في المملكة إعدادها يتم وف س إعداد هذا المستند أو أي مستندات أخرى أو إعالنات متعلقة بهذه الصفقة قد تم أو إلى أن

 .أخرىفقط والتي قد تختلف عن تلك المعمول بها في واليات قضائية 

.ُيرجى قراءة هذا المستند بعناية
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 الرئيسية لألحداث المتوقع الزمني الجدول
 على الموافقة الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما( الصفقة هذه شروط )استيفاء وتواريخ( استيفاء مدى بينها من أمور، عدة إلى وتستند فقط لالسترشاد التالية التواريخ

 لشركة العادية غير العامة الجمعية في الصحراء شركة مساهمي قبل ومن سبكيم، لشركة العادية غير العامة الجمعية في بكيمس شركة مساهمي قبل من بالصفقة المتعلقة القرارات
 .)الصحراء

التاريخ و/أو الوقتالحدث#

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

هـ )الموافق 20/08/1440نشر 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 

هـ )الموافق 27/08/1440
 م(2/5/2019

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 

 مالية شركة الصحراء عن طريق عرض مبادلة أوراق 

هـ )الموافق 08/09/1440
 م(13/05/2019

HaniAlhashim
Stamp

HaniAlhashim
Stamp
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إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم )االجتماع األول(، وفي .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

 إعالن شركة سبكيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية .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 

 صفقة(ال

هـ )الموافق 14/09/1440
 م(19/05/2019

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

هـ )الموافق 16/09/1440
 م(21/05/2019

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

 ن شركة الصحراء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية إعال.16
)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(

هـ )الموافق 14/09/1440
 م(19/05/2019

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

هـ )الموافق 16/09/1440
 م(21/05/2019

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

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

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

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

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

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

)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 

في االجتماع الثالث:  سبكيم أو كالهما
هـ )الموافق 09/10/1440
م( )وسيستمر تعليق 12/06/2019
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 :مالحظات
اجتماع انعقاد من يوماً  14 قبل الخميس، حتى األحد من مساءً  5:00 وحتى صباحاً  9:00 من ابتداءً  الفترة خالل للمعاينة المتاحة المستندات من نسخ توفير سيتم ( 1 )

تداول أسهم شركة الصحراء في 
تداول حتى إلغاء إدارجها وإصدار 

 اسهم شركة سبكيم الجديدة(

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

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 

ول أو الثاني: ما بين األ
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: 

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

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

  قامت شركة سبكيم بالحصول على
الموافقة المبدئية من وزارة التجارة 

األساس بتاريخ على تعديل نظامها 
هـ )الموافق 19/08/1440
م(، وستقوم بتعديل 24/04/2019

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 

تمام كافة اإلجراءات ذات العالقة إل
 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(

خصم التكاليف( بيع كسور أسهم شركة الصحراء وتوزيع متحصالتها )بعد .25
 لمستحقيها من مساهمي شركة الصحراء

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

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

 نفيذوذلك بموجب اتفاقية الت



4 

 يوم أي في العادية العمل ساعات الخبرخالل مدينة في وفرعها الرياض في سبكيم لشركة الرئيسي المقر في وذلك ، سبكيم لشركة العادية غير العامة الجمعية
 .)رسمية والعطالت االسبوع نهاية عطالت باستثناء( المملكة في األسبوع أيام من

سيتم تغييرات أي وجود حال وفي المستند، هذا تاريخ في كما سبكيم شركة لتوقعات وفقاً  تقريبي بشكل مبنية فيه المذكورة والتواريخ أعاله الوارد لزمنيا الجدول ( 2 )
 . www.tadawul.com.sa االلكتروني تداول موقع عبر حينها في عنها اإلعالن
 لشركتي العادية غير العامة الجمعية في الصفقة على سبكيم شركة مساهمي من المطلوبة والنسبة الصحراء كةشر مساهمي من المطلوبة النسبة وافقت حال في ( 3 )

 الصحراء شركة وستُصبح تداول في الصحراء شركة أسهم جميع إدراج إلغاء فسيتم الصفقة، تنفيذ شروط جميع استيفاء وتم )ينطبق حسبما( وسبكيم الصحراء

 المساهمين ذلك في بما( الصحراء شركة ومساهمي الحاليين سبكيم شركة مساهمي لكل ملِزمة الصفقة ستكون كما .سبكيم لشركة ملبالكا مملوكة تابعة شركة
 لم أو بالرفض صوتوا الذين المساهمين ذلك في بما( الصحراء شركة مساهمي جميع فإن الحالة، هذه وفي ،)التصويت في يشاركوا لم أو بالرفض صوتوا الذين
.الصفقة وأحكام لشروط وفقاً  الجديدة سبكيم شركة أسهم على المقابل في وسيحصلون الصحراء شركة في أسهم ألي مالكين يصبحوا لن )التصويت في كوايشار
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اهيومستشار معلومات االتصال بشركة سبكيم

شركة سبكيم

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

 برج المشارق الدور الثامن، 

 حي الوزاراتميدان القاهرة، 

 9478ص.ب. 

11413الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 +966( 11) 203 7736 هاتف:

 +966( 11) 203 7738 فاكس:

sipchemir@sipchem.com البريد اإللكتروني:

 www.sipchem.com الموقع اإللكتروني:

المستشار المالي لشركة سبكيم

إتش إس بي سي العربية السعودية 

المقر الرئيس إلتش إس بي سي العربية السعودية

 المروج –شارع العليا  7267

12283-2255الرياض 

 السعوديةالمملكة العربية 

 +966( 11) 92000 5920هاتف: 

 +966( 11) 299 2385فاكس: 

saudiarabia@hsbc.comالبريد اإللكتروني: 

 www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

المستشار القانوني لشركة سبكيم

خشيم محامون ومستشارون

 230667ص ب 

 ، برج ب، أبراج العليا17الطابق 

 حي العليا 

 11321الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 +966( 11) 461 8700هاتف: 

 +966( 11) 461 8799فاكس: 

 info@khoshaim.comالبريد اإللكتروني: 

www.khoshaim.comالموقع اإللكتروني: 
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مدقق حسابات شركة سبكيم

كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 بالطيورالدور األول، برج 

 طريق الملك سعود، الصفا

 4803ص.ب 

 31952الخبر 

 المملكة العربية السعودية

 +966( 13) 816 2999هاتف: 

 +966( 13) 816 2888فاكس: 

 marketingsa@kpmg.comالبريد اإللكتروني: 

 www.kpmg.com/saالموقع اإللكتروني: 

11/3/1992صادر بتاريخ  46/11/323رقم الترخيص: 

مستشار العناية المالية الواجبة لشركة سبكيم وشركة الصحراء

إيرنست ويونغ

 2723ص.ب 

 14و 7الدور 

 برج الفيصلية المكتبي

 طريق الملك فهد

 11461الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 +966( 11) 273 4740هاتف: 

 +966( 11) 273 4730فاكس: 

 Riyadh@sa.ey.comالبريد اإللكتروني: 

www.ey.com/menaالموقع اإللكتروني: 

 45رقم التسجيل: 

مستشار السوق لشركة سبكيم وشركة الصحراء

آي إتش إس ماركت المحدودة

 مبنى أوفيس بارك، الدور األول، القطعة أ

 مدينة دبي لالنترنت

 اإلمارات العربية المتحدة

 +971( 4) 363 5830هاتف: 

 +971( 4) 363 5801فاكس: 

Claudio.brandao@IHS.comلكتروني: البريد اإل

  www.ihsmarkit.comكتروني:الموقع اإلل
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 لشركة سبكيم وشركة الصحراء المستشار االستراتيجي
 

 

 بوسطن كونسلتنج جروب )بي سي جي(

 

 في مبنى ون سنترال دبي 3، المكاتب 7الدور 

 32257ص.ب 

 اإلمارات العربية المتحدة

 +971( 4) 448 0300: هاتف 

 dfzreception@bcg.comالبريد اإللكتروني: 

  www.bcg.com الموقع اإللكتروني:
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 المستخدمة المصطلحات
 

 تدل التعريفات الواردة أمام المصطلحات التالية على معاني تلك المصطلحات ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

 

 .العقود، أو ترخيص، أو تصريح، أو امتياز، أو تأجير، أو غيرها من ترتيب، أو اتفاقيعني أي  "اتفاق"

 

 

 "اتفاقية التنفيذ"

 

)الموافق  هـ28/03/1440المبرمة بين شركة سبكيم وشركة الصحراء بتاريخ واالتفاقية التي تنظم أحكام الصفقة 

 (.م06/12/2018

 

 

 "إتمام الصفقة"

 

 

انتقلت التاريخ والوقت الذي يتم فيه إدراج أسهم سبكيم الجديدة في تداول وفقًا لقواعد اإلدراج )شرط أن تكون قد 

جميع أسهم شركة الصحراء إلى شركة سبكيم )أو إلى واحدة أو أكثر من الشركات المملوكة بالكامل من شركة 

 سبكيم والتي يتم تحديدها كتابًة من قبل شركة سبكيم( في أو قبل تاريخ إدراج أسهم شركة سبكيم الجديدة(.

 

 

 "أسهم شركة الصحراء"

 

 رياالت سعودية للسهم الواحد في رأس مال شركة الصحراء. 10 أسهم عادية بقيمة أسمية قدرها

 

 

 "أسهم شركة سبكيم"

 

 

 رياالت سعودية للسهم الواحد في رأس مال شركة سبكيم. 10 أسهم عادية بقيمة اسمية قدرها

 

 "أسهم شركة سبكيم الجديدة"

 

 

ي قد يتم تللسهم، والرياالت سعودية  10بقيمة اسمية قدرها سهًما عادًيا جديًدا لشركة سبكيم  366,666,666عدد 

وستكون هذه األسهم متساوية في جميع الجوانب والحقوق مع أسهم  وفقًا ألحكام اتفاقية التنفيذ. اتعديله

سهم لحامله الحق في صوت واحد، كما سيحق لكل هذه األسُيعطي كل سهم من ، حيث شركة سبكيم الحالية

حضور اجتماعات الجمعيات العامة لشركة سبكيم والتصويت فيها، وستستحق  هذه األسهمحاملي مساهم من 

  .هذه األسهم أي أرباح تعلنها شركة سبكيم بدًءا من تاريخ إصدارها ولجميع السنوات المالية الالحقة لذلك

 

 

 "أطراف اتفاقية التنفيذ"

 

به شركة سبكيم أو شركة الصحراء )حسب ما يقتضي  " يقصداتفاقية التنفيذ طرفشركة سبكيم وشركة الصحراء )و"

 السياق((.

 

 

"أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء 

 ذوو المصالح المتعارضة"

 

 

 أو أكثر من الحاالت التالية: ةنطبق عليهم واحدتأعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء الذين 

 .عرضمباشرة في الأن يكون لعضو مجلس إدارة شركة الصحراء مصلحة مباشرة أو غير  (أ)

 أن يمتلك عضو مجلس إدارة شركة الصحراء أسهًما في شركة سبكيم. (ب)

 عضو مجلس إدارة لدى شركة سبكيم.مدير أو أن يشغل عضو مجلس إدارة شركة الصحراء منصب  (ت)

 وتعد مصلحة أي قريب أو تابع لعضو مجلس إدارة شركة الصحراء، مصلحة للعضو نفسه. 

 

سبكيم ذوو  "أعضاء مجلس إدارة شركة

 المصالح المتعارضة"

 

 

 

 

 

 

 أو أكثر من الحاالت التالية: ةنطبق عليهم واحدتأعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم الذين 

 .العرضأن يكون لعضو مجلس إدارة شركة سبكيم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في  (أ)

 أن يمتلك عضو مجلس إدارة شركة سبكيم أسهًما في شركة الصحراء. (ب)

 عضو مجلس إدارة لدى شركة الصحراء.مدير أو أن يشغل عضو مجلس إدارة لدى شركة سبكيم منصب  (ت)

 وتعد مصلحة أي قريب أو تابع لعضو مجلس إدارة شركة سبكيم، مصلحة للعضو نفسه.

 

 "إعالن النية المؤكدة"

 

)الموافق  هـ28/03/1440الصادر من شركة سبكيم بتاريخ لتقديم عرض لمساهمي شركة الصحراء إعالن النية المؤكدة 

 من الئحة االندماج واالستحواذ. )هـ((17) السابعة عشر ( بما يتوافق مع المادةم06/12/2018
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 من:أحد التواريخ التالية )أيهما أسبق( في التاريخ الذي يلي  23:59يعني الساعة  "التاريخ النهائي"

 .مستند العرض هيئة على التاريخ موافقة يوم بعد  150 (أ)

 شهًرا من تاريخ اتفاقية التنفيذ.  12 (ب)

 أو أي تاريخ آخر تتفقان عليه شركة سبكيم وشركة الصحراء.

 

" 

 "السلطات التنظيمية

 

والهيئة العامة لألرصاد، والهيئة الملكية، الهيئة العامة للمنافسة، و، ووزارة الطاقة، وزارة التجارةوالهيئة، ُيقصد بها 

تنظيمية أخرى يلزم الحصول على موافقتها أو يعتبر التشاور معها أمرًا جهة وأي  ،ووزارة الشؤون البلدية والقروية

 .مستحسنًا من قبل الطرفين ألغراض الصفقة والوفاء بأهدافها

 

 

 "الشركات التابعة لمجموعة الصحراء"

 

شركة الواحة  التي تمتلك فيها شركة الصحراء حصة من رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر: الشركات التالية

الشركة السعودية لألثيلين والبولي و شركة التصنيع والصحراء لألوليفيناتوشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات 

ونمرات األكريليك وشركة البوليمرات والشركة السعودية لموالشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة أثيلين 

 .األكريليكية السعودية والشركة السعودية للبيوتانول

 

 

 "الجمعية العامة غير العادية"

 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية )بما في ذلك أي تأجيل يطرأ عليها( لمساهمي شركة الصحراء أو مساهمي شركة 

 الصفقة. بشأن سبكيم، بحسب السياق، والمقرر انعقادها

 

 

"الجمعية العامة غير العادية لشركة 

 الصحراء"

 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء الذي سينعقد للموافقة على قرارات شركة الصحراء المتعلقة 

 بالصفقة وعلى غيرها من األمور )ويشمل ذلك االجتماعات المؤجلة لهذا االجتماع(.

 

 

غير العادية لشركة  "الجمعية العامة

 سبكيم"

 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم الذي سينعقد للموافقة على الصفقة وزيادة رأس المال وغيرها 

 من األمور )ويشمل ذلك االجتماعات المؤجلة لهذا االجتماع(.

 

 

 "الحكومة"

 

 . حكومة المملكة

 

 

 "الشخص"

 

 

 له أنظمة المملكة بهذه الصفة.أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر 

 

 "الصفقة"

 

 

 

 

 

قيام شركة سبكيم باالستحواذ  التجاري المقترح بين شركة سبكيم وشركة الصحراء والذي ينفذ عن طريقتحاد اال

من الئحة  26عرض مبادلة أوراق مالية لجميع أسهم شركة الصحراء وفًقا للمادة  على شركة الصحراء من خالل

االندماج واالستحواذ وذلك مقابل أسهم شركة سبكيم الجديدة والتي ستصدر لمساهمي شركة الصحراء المعنيين 

حة االندماج وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية المعمول بها )بما في ذلك قواعد اإلدراج والئ

 واالستحواذ وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة( ونظام الشركات.

 

 

 "العرض"

 

العرض الخاص بتبادل األوراق المالية المقدم من شركة سبكيم لمساهمي شركة الصحراء بخصوص الصفقة 

 والمتضمن في مستند العرض هذا.

 

 

 "القرارات المتعلقة بالصفقة"

 

 

 المتعلقة بالصفقة، وفق مقتضى النص. قرارات شركة الصحراء المتعلقة بالصفقة أو قرارات شركة سبكيم

 

 "المجلد السحابي الخاص بشركة

 سبكيم" 

 

 

 ( فيما يتعلق بالصفقة.Merrill" الذي تشغله ميرل )Ocean DRالموقع االفتراضي للبيانات المعنون "
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 "المجلد السحابي الخاص بشركة

 الصحراء" 

 

 ( فيما يتعلق بالصفقة.Merrill" الذي تشغله ميرل )Ocean SPالموقع االفتراضي للبيانات المعنون "

 

 "المجموعة"

 

 مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم، كما يقتضي السياق.

 

 

 "المجموعة الُمتحدة"

 

 ومجموعة الصحراء.مجموعة سبكيم بعد إتمام الصفقة، والتي ستتكون من مجموعة سبكيم 

 

 

 "الُمفصح عنه"

 

 (شروط الصفقة( من هذا المستند )3يعني فيما يتعلق باستخدام هذا المصطلح في الجزء )

 :تعني فيما يخص شركة الصحراء )حسب ما يقتضي السياق( (1)

م، و/أو 31/12/2017أفصحت عنه شركة الصحراء في تقريرها وحساباتها السنوية للسنة المنتهية في  ما (أ)

 م.30/06/2018المنتهية في  مدةفي حساباتها األولية لل

م 01/01/2018للعامة من قبل شركة الصحراء أو من ينوب عنها من خالل تداول في تاريخ  ما ُأعلن عنه (ب)

 فاقية التنفيذ.أو بعده، لكن قبل تاريخ ات

السحابي الخاص بشركة الصحراء قبل  دالُمفصح عنه بشكل مقبول من قبل شركة الصحراء في المجل (ج)

 م.31/10/2018تاريخ 

أيام عمل تسبق تاريخ  3الُمفصح عنه بشكل مقبول كتابًة من قبل شركة الصحراء لشركة سبكيم قبل  (د)

 اتفاقية التنفيذ.

 يقتضي السياق(:تعني في حالة شركة سبكيم )حسب ما  (2)

م، و/أو 31/12/2017أفصحت عنه شركة سبكيم في تقريرها وحساباتها السنوية للسنة المنتهية في  ما (أ)

 م.30/06/2018المنتهية في  مدةفي حساباتها األولية لل

م 01/01/2018للعامة من قبل شركة سبكيم أو من ينوب عنها من خالل تداول في تاريخ  ما ُأعلن عنه (ب)

 قبل تاريخ اتفاقية التنفيذ. أو بعده، لكن

الخاص بشركة سبكيم قبل  يالُمفصح عنه بشكل مقبول من قبل شركة سبكيم في المجلد السحاب (ج)

 م.31/10/2018تاريخ 

أيام عمل تسبق تاريخ  3الُمفصح عنه بشكل مقبول كتابًة من قبل شركة سبكيم لشركة الصحراء قبل  (د)

 اتفاقية التنفيذ.

 

 

 مقبول""الُمفصح عنه بشكل 

 

 ما تم اإلفصاح عنه بطريقة وتفاصيل كافية: ،"المفصح عنهيعني فيما يتعلق باستخدام هذا المصطلح في تعريف "

 ونطاق األمور الُمفصح عنها؛ طبيعةتوضح   (1)

أن يقدر بشكل معقول أهمية المعلومات المفصح عنها ومدى أهميتها في سياق  وتسمح للطرف المتلقي (2)

 الصفقة؛

 معلومات يترتب على إغفالها جعل المعلومات المفصح عنها مضللة بأي شكل مادي. ودون إغفال أي (3)

 

 

 "المملكة"

 

 المملكة العربية السعودية.

 

 

 "المؤسسة العامة للتقاعد"

 

 المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة.

 

 

 "الهيئة" أو "هيئة السوق المالية"

 

 هيئة السوق المالية في المملكة.

 

 

 العامة لألرصاد""الهيئة 

 

 الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة.

 

 

 

 "الهيئة العامة للمنافسة"

 

( 25الهيئة العامة للمنافسة في المملكة، والتي تأسست بموجب نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 هـ.04/03/1425بتاريخ 
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 "الهيئة الملكية"

 

 الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

 

 

 "أنظمة ولوائح للبيئة"

 

هـ )الموافق 28/07/1422( بتاريخ 34النظام العام للبيئة في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

م(، 06/06/2018هـ )الموافق 23/09/1439( بتاريخ 98هـ( بصيغته المعدلة وفقًا للمرسوم الملكي رقم )م/15/10/2001

هـ )الموافق 28/07/1422( بتاريخ 193التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم )وتعديالته من وقت آلخر؛ والئحته 

 هـ(.15/10/2001

 

 

 "تداول"

 

  السوق المالية السعودية المؤسسة وفق نظام السوق المالية.شركة 

 

 

 "تعميم مجلس إدارة شركة الصحراء"

 

من الئحة االندماج واالستحواذ وذلك فيما  39للمادة التعميم الُمَعد من قبل مجلس إدارة شركة الصحراء وفقًا 

هو المستند الموجه والمتاح لمساهمي شركة الصحراء فيما يتعلق بالصفقة والذي يحتوي على يتعلق بالصفقة، و

رأي مجلس إدارة شركة الصحراء حول الصفقة وخطط المجموعة المتحدة بشأن شركة الصحراء وموظفيها، باإلضافة 

من الئحة  39أخرى تتعلق بحصص الملكية والتعامالت والعقود الجوهرية بما يتوافق مع المادة  إلى معلومات

 .الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء االندماج واالستحواذ، والذي يشمل أيضاً 

 

" 

تعميم شركة سبكيم" أو "تعميم 

 المساهمين"

 

زيادة رأس سبكيم بإعداده وتوجيهه إلى مساهمي شركة سبكيم، وذلك فيما يتعلق بالتعميم الذي ستقوم شركة 

 من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. 58و 31، ووفقًا للمادتين المال لغرض اتمام الصفقة

 

 

 "القوة القاهرة تحاال"

 

هي الحالة التي تخرج عن سيطرة األطراف بما في ذلك على سبيل المثال )ال الحصر( أي صراع إقليمي أو عمل من 

أو الزالزل أو تسونامي  الكوارث الطبيعيةأعمال الحرب أو اإلرهاب أو إعالن حالة الطوارئ أو األحكام العرفية أو أي من 

أخرى أو أعطال كبيرة أو انهيار المحطات والمصانع واآلالت والمعدات،  أو أي كارثة آخر أو أي كارثة طبيعية من أي نوع

أو انقطاع التيار الكهربائي أو امدادات المياه، أو اإلجراءات القانونية أو الحكومية، أو المتعلقة بالنظام، أو القيود أو 

و الحظر، أو الحصار، أو الحجر الصحي، التدخالت، أو الدعاوى العمالية أو النزاعات العمالية بغض النظر عن طبيعتها، أ

 والتي ينشأ عنها في كل حالة تأثير سلبي جوهري على قدرة هذا الطرف على أداء التزاماته بموجب اتفاقية التنفيذ.

 

 

 "سلبي جوهري حادث"

 

أي تغيير فعلي أو تأثير أو حدث في، أو يؤثر على، العمل أو األصول أو االلتزامات أو العمليات أو االحتماالت 

المستقبلية و/أو الوضع )المالي أو غيره( لمجموعة سبكيم أو مجموعة الصحراء )بحسب الحال( والذي يقع أواًل بعد 

ل أن يؤدي إلى انخفاض في سعر أسهم شركة سبكيم أو شركة ( يؤدي أو من المحتم1تاريخ اتفاقية التنفيذ والذي )

أو أكثر بشكل إجمالي على مدار يومي تداول متتاليين )باستخدام سعر اإلغالق  %15الصحراء )بحسب الحال( بواقع 

أسهم شركة  وأشركة المعنية في نهاية يوم التداول الثاني( في تداول مقارنة بسعر أسهم شركة سبكيم بالالخاص 

لصحراء )بحسب الحال( في نهاية يوم العمل الذي يسبق التاريخ الذي أصبح فيه ذلك التغيير أو الحدث معروفًا للمرة ا

( نتج عنه تكاليف أو ترتب عليه خفض حقوق 2األولى ألي من الطرفين و/أو الذي تم اإلعالن عنه من خالل تداول أو )

الحال( بما يتجاوز  بء على أساس موحد )بحسمساهمي شركة الصحرا وأملكية مساهمي شركة سبكيم 

( الحاالت الذي يكون فيها مثل هذا 2( و )1ريال سعودي، لكن يستثنى من ذلك ألغراض البندين ) 900,000,000

 االنخفاض في سعر السهم أو زيادة التكلفة أو الخفض في حقوق الملكية ناجمًا عما يلي:

أي تصرف أو إغفال من الطرف اآلخر )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تأخير الطرف اآلخر أو  (أ)

بعد إخطاره به لفترة طويلة حجبه لموافقته على القيام بعمل مطلوب القيام به من قبل ذلك الطرف 

صحراء بين تاريخ بإدارة أعمال كل من شركة سبكيم وشركة ال متعلقةوفقًا ألحكام اتفاقية التنفيذ ال

 اتفاقية التنفيذ وإتمام الصفقة(.

 الصفقة. تنفيذ (ب)

التغييرات التي تؤثر بصفة عامة على أسواق األسهم أو أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو أسعار السلع  (ج)

 أو غيرها من الظروف االقتصادية أو السياسية العامة السائدة في المملكة أو التي تؤثر عليها.

 الظروف التي تؤثر بصفة عامة على القطاع الذي تعمل فيه األطراف. التغييرات في (د)

 القوة القاهرة.حاالت أي حالة من  (ه)

 ارسات المحاسبية في المملكة.مالتغييرات في األنظمة أو اللوائح أو الم (و)
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 خدمة التصويت عن ُبعد المقدمة من تداول كجزء من خدمة "تداوالتي". "خدمة التصويت عن ُبعد"

 

 

 "دوالر" أو "دوالر أمريكي"

  

 العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.

 

 

 "ريال سعودي" أو "ريال"

 

 العملة الرسمية للمملكة.

 

 

 "زيادة رأس المال"

 

ريال سعودي عن  7,333,333,320ريال سعودي إلى  3,666,666,660الزيادة المقترحة في رأس مال شركة سبكيم من 

مقابل الحصول على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء من خالل عرض  أسهم شركة سبكيم الجديدةطريق إصدار 

 .مبادلة أوراق مالية

 

 

 "سعر اإلقفال"

 

 متوسط سعر إقفال السوق لسهم معين والمستمّد من تداول في أي تاريخ محدد.

 

 

 "شركات المجموعة الُمتحدة العاملة"

 

 وشركات مجموعة الصحراء العاملة.شركات مجموعة سبكيم العاملة 

 

 

 "شركات مجموعة الصحراء العاملة"

 

وهي الشركات التابعة لشركة الصحراء المنتجة للبتروكيماويات )التي ال تشمل شركات التسويق وشركات الخدمات( 

شركة الواحة وشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات والشركة السعودية لألثيلين والبولي أثيلين والشركة وتشمل 

السعودية لمونمرات األكريليك وشركة البوليمرات األكريليكية السعودية والشركة السعودية للبيوتانول )وُيقصد 

 أيًا منهن(. العاملة بشركة مجموعة الصحراء

 

 

 سبكيم العاملة" "شركات مجموعة

 

المنتجة للبتروكيماويات )التي ال تشمل شركات التسويق وشركات الخدمات(  التابعة لشركة سبكيم وهي الشركات

الشركة العالمية للميثانول والشركة العالمية للدايول والشركة العالمية للبوليمرات والشركة العالمية وتشمل 

دودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة وشركة سبكيم للغازات والشركة العالمية لألسيتيل المح

للكيماويات وشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة والشركة العالمية للمنافع والشركة السعودية للمنتجات 

 .أيًا منهن( بشركة مجموعة سبكيم العاملةالمتخصصة )وُيقصد 

 

 

 "شركة إيكاروس"

 

 للصناعات النفطية. شركة إيكاروس

 

 

 "شركة التصنيع"

 

 شركة التصنيع الوطنية )تصنيع(.

 

 

 "شركة الجبيل المتحدة"

 

 شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات المحدودة.

 

 

 "شركة الصحراء" أو "الصحراء"

 

 شركة الصحراء للبتروكيماويات.

 

" 

 شركة بازل"

 

 إس. إيه. إس. شركة بازل آرابي انفيسيستمنتس

 

 

 "شركة تابعة"

 

ي أو جزئي، وسواًء بشكل  أي شركة تكون مملوكة لشركة سبكيم أو شركة الصحراء )بحسب السياق( سواًء بشكل كلِّ

 مباشر أو غير مباشر.

 

 

 "شركة دافي"

 

 شركة دايفي بروسس تكنولوجي ليمتد.
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 شركة داو كيميكال. "شركة داو"

 

 

 "شركة غاز"

 

 الوطنية للغازات الصناعية.الشركة 

 

 

 

 "شركة سابك"

 

 الشركة السعودية للصناعات األساسية.

 

 "شركة سبكيم" أو "سبكيم"

 

 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات.

 

 

 "شركة معادن"

 

 .شركة التعدين العربية السعودية )معادن(

 

 

 "شروط الصفقة"

 

حاالت التعديل أو الحذف أو  ( من هذا المستند )مع مراعاة3الجزء )في شروط تنفيذ الصفقة كما هو منصوص عليه 

( مطلوبة بموجب نظام أو الئحة 2( مطلوبة الستيفاء الشروط التي تضعها الهيئة، أو )1اإلضافة التي قد تكون: )

من هذه الشروط " أي شرط أو أكثر الشرط( متفق عليها بين شركة سبكيم وشركة الصحراء( ويعني "3معمول بها، أو )

 حسب ما يقتضي السياق.

 

 

 "طرف ذي العالقة"

 

ُيشار إلى الطرف ذو العالقة في الئحة االندماج واالستحواذ بأنه الشخص )سواًء أكان يتصرف باالتفاق مع شركة 

مباشر سبكيم أو شركة الصحراء أو أي من شركاتهما التابعة، أم ال يتصرف باالتفاق معهم( يملك أو يتعامل، بشكل 

أو غير مباشر، بأسهم شركة سبكيم أو أسهم شركة الصحراء سواًء عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي 

سواًء كانت شخصية أم مالية أم -شخص )زيادة على مصلحة االعتيادية كمساهم( لديه مصلحة أو مصلحة محتملة 

 شركة سبكيم وشركة الصحراء. ويشمل التعريف:فيما سينتج عن الصفقة أو طرف ذو عالقة مع كل من  -تجارية

مساعدة مالية إلى شركة سبكيم أو شركة الصحراء )باستثناء المساعدات  شخص أو أشخاص قدموا (أ)

 المالية التي تقدمها البنوك في سياق عملها المعتاد(.

 عضو مجلس إدارة في شركة سبكيم وفي شركة الصحراء أو أي من تابعيهما. (ب)

أو أكثر من أسهم شركة سبكيم وأسهم شركة الصحراء )سواء بشكل منفرد  %20يملك ما نسبته  شخص (ج)

 أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون باالتفاق(.

أو أكثر من أسهم شركة سبكيم ويشغل منصب عضو مجلس إدارة  %5المساهم الذي يمتلك ما نسبته  (د)

 في شركة الصحراء.

كثر من أسهم شركة الصحراء ويشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أ %5المساهم الذي يمتلك ما نسبته  (ه)

 في شركة سبكيم.

 

 

 "صندوق التنمية الصناعية"

 

 صندوق التنمية الصناعية السعودي.

 

  "ضريبة القيمة المضافة"

 م(.01/01/2018هـ )الموافق 14/04/1439ضريبة القيمة المضافة المفروضة في المملكة اعتبارًا من 

 

 

 العرض""فترة 

 

الفترة التي تبدأ من تاريخ إعالن النية المؤكدة إلى تاريخ صدور قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم و 

 الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء.

 

 

المتعلقة  "قرارات شركة الصحراء

 بالصفقة"

 

الصحراء فيما يتعلق بالصفقة في الجمعية العامة غير التصويت عليها من مساهمي شركة  القرارات التي سيتم

 العادية لشركة الصحراء.

 

 

"قرارات شركة سبكيم المتعلقة 

 بالصفقة"

 

القرارات التي سيتم التصويت عليها من مساهمي شركة سبكيم فيما يتعلق بالصفقة في الجمعية العامة غير 

 .بزيادة رأس المالالعادية لشركة سبكيم، بما في ذلك القرار المتعلق 
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هـ )الموافق 09/04/1439وتاريخ  2017-123-3مجلس هيئة السوق المالية رقم  الموافق عليها بقرارقواعد اإلدراج  اإلدراج" "قواعد 

 م( وكل ما يطرأ عليها من تعديالت من وقت آلخر.27/12/2017

 

 

"قواعد طرح األوراق المالية 

 وااللتزامات المستمرة"

 

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

بناًء على نظام السوق المالية، والمعدلة بقرار مجلس  م( 27/12/2017هـ )الموافق 09/04/1439بتاريخ  3-123-2017

 .م(23/04/2018هـ )الموافق 07/08/1439وتاريخ  2018-45-3هيئة السوق المالية رقم 

 

 

 "الئحة االندماج واالستحواذ"

 

وتاريخ  2007-50-1الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

 2018-45-3م(، والمعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 03/10/2007هـ )الموافق  21/09/1428

  هـ(، وكل ما يطرأ عليها من تعديالت من وقت آلخر.23/4/2018هـ )الموافق 07/08/1439بتاريخ 

 

 

 "لوائح الهيئة الملكية"

 

 لوائح المعايير البيئية للهيئة الملكية للجبيل وينبع.

 

 

 "مجموعة الزامل"

 

 شركة مجموعة الزامل القابضة.

 

 

 "مجموعة الصحراء"

 

 .الصحراء لمجموعةالشركات التابعة و  شركة الصحراء

 

 

 "مجموعة سبكيم"

 

 شركة سبكيم وشركاتها التابعة.

 

 

 "مجلس التعاون"

 

 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

 "مذكرة التفاهم"

 

 

هـ )الموافق 23/01/1440مذكرة التفاهم غير الملزمة الموّقعة بين شركة سبكيم وشركة الصحراء بتاريخ 

 م( بخصوص الصفقة.03/10/2018

 

 

 "مسار العمل المعتاد"

 

(: المسار االعتيادي شروط الصفقة( من هذا المستند )3يعني فيما يتعلق باستخدام هذا المصطلح في الجزء )

والطبيعي لعمل مجموعة الطرف ذي صلة )بما في ذلك ما يتعلق بمجموعة الصحراء والشركات التابعة لشركة 

 السابقة لتاريخ اتفاقية التنفيذ.األربعة وعشرين شهرًا  ترةفالصحراء( والذي يجري تقييمه بالرجوع إلى 

 

 

 "مساهمو شركة الصحراء"

 

المستحقين ألسهم العوض، وهم مساهمي شركة الصحراء بنهاية تداول اليوم األخير  مساهمي شركة الصحراء

 .لشركة الصحراء

 

 

 "مساهمو شركة سبكيم"

 

 حملة أسهم شركة سبكيم.

 

 

"مستند العرض"، ويشار إليه أيضًا 

 بـ"هذا المستند"

 

مستند العرض هذا والذي تم توجيهه واتاحته لمساهمي شركة الصحراء بخصوص الصفقة، والذي تم إعداده وفقًا 

 من الئحة االندماج واالستحواذ. 38 للمادة

 

 

 "معامل مبادلة األسهم"

 

 

( من أسهم شركة 1من أسهم شركة سبكيم الجديدة مقابل سهم واحد ) 0.8356معامل مبادلة األسهم وهو 

 الصحراء.

 

 

 "منار"
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هـ 02/11/1436خ( وتاريخ /2مركز سبكيم للتقنية واالبتكار، الحاصل على ترخيص خدمات صناعي صادر من وزارة التجارة  برقم )

 (.م17/08/2015)الموافق 

 

 

 "نظام السوق المالية"

 

م(، وكل ما يطرأ عليه 31/07/2003)الموافق هـ 02/06/1424وتاريخ  30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 من تعديالت من وقٍت إلى آخر.

 

 

 "نظام الشركات"

 

م(، وكل ما 10/11/2015هـ )الموافق 28/01/1437وتاريخ  3نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/

 يطرأ عليه من تعديالت من وقت آلخر.

 

 

 "وزارة التجارة"

 

 واالستثمار بالمملكة.وزارة التجارة 

 

 

 "وزارة الطاقة"

 

 وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.

 

 

 "وزارة العمل"

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالمملكة.

 

 

 "والية قضائية محظورة"

 

بالصفقة بها انتهاًكا  أي دولة أو إقليم خارج المملكة ُيعّد نشر هذا المستند أو تقديم أو قبول أي عرض ذي صلة

سوق أبو ظبي  -على سبيل المثال ال الحصر  -لقوانين تلك الدولة أو اإلقليم أو اللوائح المطبقة فيها بما في ذلك 

العالمي، أو أستراليا أو كندا أو مركز دبي المالي العالمي أو اليابان أو األردن أو مملكة البحرين أو الكويت أو عمان 

ات العربية المتحدة أو المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة األمريكية، أو يعد انتهاًكا لألنظمة أو قطر أو اإلمار

 واللوائح السعودية التي تنطبق على تلك الدولة أو الوالية أو اإلقليم أو المنطقة.

 

 

 "يوم عمل"

 

 لكة.اليوم الذي تفتح فيه البنوك التجارية أبوابها ألعمالها االعتيادية في المم

 

 

فة بصيغة المفرد معنى الجمع، والعكس صحيح.  تعني المصطلحات الُمعرَّ
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 معلومات عامة - (1) الجزء
 

 مقدمة .1

 

شركة سبكيم وشركة الصحراء بيانين منفصلين أعلنتا فيهما عن نيتهما استئناف المناقشات  كل من تأصدرم(، 13/03/2018هـ )الموافق 25/06/1439في  1.1

 بينهما. التجاري المحتمل االتحادبخصوص 

 

م( عن إبرامهما مذكرة تفاهم غير ملزمة متعلقة بالصفقة، 03/10/2018هـ )الموافق 23/01/1440شركة سبكيم وشركة الصحراء معًا في  كل من تأعلن 1.2

 والتي تضمنت االتفاق على معامل مبادلة األسهم.

 

(، توصلتا شركة سبكيم وشركة الصحراء إلى اتفاق بشأن األحكام التي م06/12/2018)الموافق هـ 28/03/1440في تاريخ نشر إعالن النية المؤكدة الموافق  1.3

للمادة وفقًا  الصحراءشركة  أسهمجميع شراء مع شركة الصحراء وذلك عن طريق عرض مبادلة أسهم ل التجاري تحادستقوم بموجبها شركة سبكيم باال

بتقديم عرض إلى جميع  كما ستقوم شركة سبكيم بموجب تلك األحكامونظام الشركات،  الهيئةح وقواعد ولوائواالستحواذ  االندماجالئحة  من 26

التنفيذ  اتفاقية، وتم إبرام مقابل إصدار لهم أسهم جديدة في شركة سبكيم أسهم شركة الصحراء الخاصة بهم لشراء جميعمساهمي شركة الصحراء 

 .( والتي تنّظم أحكام وشروط الصفقةم06/12/2018وافق )الم هـ28/03/1440الملزمة بين الشركتين بتاريخ 

 

الغرض من هذا المستند هو تقديم معلومات لمساهمي شركة الصحراء فيما يتعلق بالعرض المقدم من قبل شركة سبكيم لشراء جميع أسهم شركة  1.4

 .الصحراء

 

 نظرة عامة حول هيكلة الصفقة .2

 

من الئحة االندماج واالستحواذ، حيث ستستحوذ شركة  26وفقًا للمادة  عرض مبادلة أوراق ماليةسيتم هيكلة الصفقة على أنها عملية استحواذ من خالل  2.1

ة شركة الصحراء. وفي حال تحقق شروط الصفقة، سيكون ِعَوض الصفقة هو أسهم شركة سبكيم الجديدة والتي ستقوم شرك جميع أسهمسبكيم على 

 .سبكيم بإصدارها

 

وهي  1010199710م( وتحمل سجل تجاري 17/07/2004هـ )الموافق 29/05/1425تأسست في المملكة بتاريخ مدرجة شركة الصحراء هي شركة مساهمة  2.2

شركات تابعة تمتلك  9ريال سعودي، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض. لدى شركة الصحراء  4,387,950,000مدرجة في تداول، ورأس مالها الُمصدر هو 

(، شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتشركات )مشاريع مشتركة( مع شركة معادن ) 3فيها أسهمًا مباشرة أو غير مباشرة. ومن بين تلك الشركات التابعة 

باإلضافة إلى مشاريع مشتركة أخرى من خالل شركة  (.شركة التصنيع والصحراء لألوليفيناتوشركة بازل )شركة الواحة للبتروكيماويات(، وشركة التصنيع )

 .التصنيع والصحراء لألوليفينات

 

سهمًا  366,666,666من لزيادة رأس مالها  غير المقيدين مساهمين شركة سبكيمالصفقة، ستسعى شركة سبكيم للحصول على موافقة  إتماممن أجل  2.3

مساهمو  وسيمتلك، بعد الزيادة٪ من رأس المال 50سهمًا منها تمثل  366,666,666، سيحتفظ مساهمو شركة سبكيم بعدد سهماً  733,333,333إلى 

 وسيلغى. عند إتمام الصفقة، ستصبح الصحراء شركة مساهمة مقفلة، بعد الزيادة٪ من رأس المال 50سهًما منها تمثل  366,666,666عدد شركة الصحراء 

 سيتغير هيكلمملوكة بالكامل لشركة سبكيم. وبمجرد اكتمال الصفقة، و تابعة وستصبح شركة الصحراء شركة في تداولأسهم شركة الصحراء  إدراج

 من هذا المستند. (1الجزء )من  (15)مجلس إدارة شركة سبكيم كما تم اإلشارة إليه في القسم 

 

وأرباحه وأعماله التي يمكن أن تكون مهمة  شركة سبكيملغرض السيطرة في أصول  (بالكامل)أثر قبول العرض  .3

 إلجراء التقييم الصحيح للعرض

 

سهمًا  366,666,666لزيادة رأس مالها من  غير المقيدين من أجل إتمام الصفقة، ستسعى شركة سبكيم للحصول على موافقة مساهمين شركة سبكيم 3.1

٪ من رأس المال بعد الزيادة، وسيمتلك مساهمو 50سهمًا منها تمثل  366,666,666سهمًا، سيحتفظ مساهمو شركة سبكيم بعدد  733,333,333إلى 
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٪ من رأس المال بعد الزيادة. عند إتمام الصفقة، ستصبح الصحراء شركة مساهمة مقفلة، وسيلغى 50سهًما منها تمثل  366,666,666شركة الصحراء عدد 

 تابعة ومملوكة بالكامل لشركة سبكيم. إدراج أسهم شركة الصحراء في تداول وستصبح شركة الصحراء شركة 

متساوية في جميع الجوانب مع أسهم شركة سبكيم الحالية. وسُيعطي كل سهم من أسهم شركة  ،ستكون أسهم شركة سبكيم الجديدة التي سُتدرج 3.2

ار أسهم شركة سبكيم الجديدة ولجميع سبكيم الجديدة لحامله من مساهمي شركة الصحراء الحق في أي أرباح تعلنها شركة سبكيم بدًءا من تاريخ إصد

 السنوات المالية الالحقة لذلك.

 

م بعد اتفق كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء بأنه عند إتمام الصفقة، سيتغير الهيكل اإلدارة لشركة سبكيم بحيث سيتكون مجلس إدارة شركة سبكي 3.3

جموعة ( عضوان يمثالن مجموعة الزامل بمن فيهما رئيس مجلس إدارة شركة سبكيم الحالي والذي سيستمر كرئيس لمجلس إدارة الم1إتمام الصفقة من )

( أربعة أعضاء من مجلس إدارة شركة 4( أربعة أعضاء من مجلس إدارة شركة سبكيم الحالي، )3( عضو واحد ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد، )2المتحدة، )

 عبدالله السعدوندس رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة المتحدة وسيتم تعيين المهن صالح باحمدانالصحراء الحالي. باإلضافة إلى أنه سيتم تعيين المهندس 

 رئيسًا للعمليات للمجموعة المتحدة.

 

 إشعار .4

 

أن هذا القسم تحديدًا يتضمن توقعات وبيانات مستقبلية، وهي ُمعّرضة للمخاطر والشكوك، وربما ال تتحقق على النحو الذي تتوقعه  نرجو مالحظة

في  "إيضاحات مهمة"بـ القسم الُمعنونبيانات بشكل أساسي. وُيرجى الرجوع إلى شركة سبكيم أو ال تتحقق إطالقًا، ولذلك ينبغي أال ُيعتمد على هذه ال

واإلفادات من هذا المستند( لمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بالتطلعات والبيانات  (2الجزء ))في  عوامل المخاطرةبداية هذا المستند وإلى 

 .المستقبلية

 

، وقد تخضع للتعديل. شركة سبكيمهي تقديرات وتوقعات وآراء مبدئية من القسم مالحظة أن مقّومات التكامل المتوّقعة الواردة في هذا كما نرجو 

األنظمة واللوائح  وال تنوي شركة سبكيم تحديث البيانات المتعلقة بمقّومات التكامل أو التقديرات أو أي بيانات مستقبلية أخرى، باستثناء ما تتطلبه

 المعمول بها.

 

أن يكون توقعًا أو تنبؤًا أو تقديرًا لألداء المالي الحالي أو المستقبلي للمجموعة الُمتحدة وال يجب اعتباره كذلك، ويجب القسم ال ُيقصد من مضمون هذا 

لية أو المستقبلية للمجموعة الُمتحدة ستماثل أو تتجاوز األرباح أال ُتفّسر أي بيانات واردة في هذا المستند بأن أرباح السهم عن الفترات المالية الحا

 السابقة للسهم.

 

 معلومات عامة  .5

 

جروب )بي سي جي(، والتي تم بناؤها  تم الحصول على البيانات والمعلومات واإلفادات الواردة في هذه القسم من تحليالت شركة بوسطن كونسلتنج

على معلومات تم جمعها من مصادر متاحة للجميع، ومن معلومات مقدمة من شركة سبكيم وشركة الصحراء، وعلى تقييمات بوسطن كونسلتنج جروب 

 )بي سي جي(.

 

ة واألجنبية من بين قطاعات المملكة االقتصادية، حيث قطاع صناعة البتروكيماويات في المملكة يعد أحد أكثر القطاعات جاذبية لرؤوس األموال الخاص

القوية للصناعة في  ينفرد القطاع بالعديد من المميزات االستراتيجية، منها أسعار توريد المواد الخام التنافسية، وخدمات المرافق العامة والبنية التحتية

ه السريع خالل الثالثة عقود الماضية، أصبحت صناعة البتروكيماويات إحدى العوامل مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. ومنذ أن استهل القطاع مرحلة نمو

 األساسية المساهمة في القطاع الخاص في االقتصاد السعودي مع ثبات في النمو واالستثمارات خاصًة في صناعة المواد الكيميائية األولية.

 

، والتي من المتوقع أن ُتبلِور القطاع في المدى المملكةلصناعة البتروكيماويات في  -حتى تاريخ هذا المستند-بعض االتجاهات الرئيسية السائدة 

 المتوسط والبعيد هي:

 

 االستثمار المحلي والدولي في صناعة المواد الكيميائية التحويلية والمتخصصة في المملكة. (أ)

المحليون نتيجة انخفاض أسعار الغاز في أمريكا الشمالية والزيادة انخفاض الميزة التنافسية لتوريد المواد الخام التي يستخدمها المنتجون  (ب)

 المحتملة في أسعار المواد الخام بالمملكة.

ية التحديات المتوقعة قريًبا فيما يتعلق بتأمين المواد الخام، والتي من المتوقع أن تحد من النمو المحلي لشركات البتروكيماويات السعود (ج)

 .على المدى الطويل

ار في تحسين صافي عائد المبيعات من خالل زيادة نطاق األنشطة التسويقية وإنشاء وتوسيع أقسام الخدمات اللوجستية للمبيعات االستثم (د)

 داخل الشركات.
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وتسهيل النمو  في ضوء االتجاهات الرئيسة الوارد بيانها أعاله، وبهدف التكيف مع هذه االتجاهات واالستفادة منها لتعزيز المراكز التنافسية للشركتين

 المستقبلي، قررتا شركة سبكيم وشركة الصحراء معًا بحث ودراسة جدوى دمج أعمالهما. 

من شركة سبكيم وشركة الصحراء وشركاتهما التابعة بهدف تقييم الفوائد المحتملة من الصفقة، كما  ونتيجة لذلك ُأجريت دراسة موسعة على كل  

في مجالي خضعت األنشطة التجارية والمهام الرئيسة في المجموعتين للتحليل والدراسة عن طريق إجراء مناقشات مكثفة مع كبار المديرين التنفيذيين 

 وشركة الصحراء.اإلدارة والعمليات في شركة سبكيم 

 

 

 فوائد الصفقة .6

 

 :هي كالتاليستنشأ عن الصفقة  التي المحتملة الفوائد الرئيسية ، فإنمن الصفقةاستنادًا إلى تحليل الفوائد المحتملة 

 

  تعزيز مجموعة المنتجات وتطوير قيمتها، وتنويع إمدادات المواد األولية (أ)

شركة سبكيم وشركة الصحراء مجموعة منتجات أوسع في سلسلة المنتجات بعد دمج أعمالهما التجارية المتكاملة، سُتنشئان 

ير الهيدروكربونية. ُتظهر هذه القطاعات توقعات جّيدة للطلب مقرونة بعوامل إيجابية على اإلمدادات الخاصة بهذه القطاعات، والتي لها تأث

قرب من األسواق المستهدفة والمنتجات المتخصصة لالستحواذ إيجابي على المجموعة الُمتحدة ودور في االستفادة من المواد الخام وال

 على القيمة من هذه القطاعات.

 

عالوة على ذلك، ستستفيد المجموعة الُمتحدة من التكامل بين مجموعة الشراكات المحلية والعالمية لشركة الصحراء وشركة سبكيم والتي 

 السوق السعودي باإلضافة إلى الوصول إلى أسواق جديدة وتقنيات متقدمة.يمكن االستفادة منها في تسويق المنتجات بشكل أفضل في 

 

 زيادة حجم ومرونة قطاع البتروكيماويات المتطور، سواًء في المملكة أو على المستوى الدولي (ب)

األعمال، سيكون لشركة سبكيم وشركة الصحراء معًا بصمة قوية على الصعيد المحلي والعالمي بنًاء على حصة السوق المشتركة،  دمجبعد 

المجموعة المتحدة إلى مركز وحجم أقوى في السوق. من الُمتوّقع أن  وصول مما يسهل، وطاقتهما اإلنتاجية األعلى بعد إتمام الصفقة

بأسعار أعلى نسبيًا )حيث سيساعد دمج أعمال الشركتين في خفض التكاليف اللوجستية وتسهيل  ة من بيع منتجاتهاتتمكن المجموعة الُمتحد

، مما أي صعوبات في توصيل المنتجات مما قد يزيد من رغبة العمالء في شراء منتجات المجموعة المتحدة وإن كانت بسعر أعلى نسبيًا(

قيقها. عالوة على ذلك، فإن الحجم المتضخم والمنتجات المتنوعة سوف يؤديان إلى زيادة القدرة يؤدي إلى تضخم هوامش الربح الممكن تح

ختارة على التكيف مع العوامل الخارجية، وذلك يشمل على سبيل المثال ال الحصر تمّتع المجموعة الُمتحدة بمرونة أكبر لزيادة إنتاج منتجات ُم 

 ليل آثار التقّلب من عوامل السوق الخارجية.وفقًا لعوامل السوق، والتي ستؤدي إلى تق

 

لشركة الصحراء وشركة سبكيم لتقديم فوائد على الصعيد التجاري  المتكاملةاالعتماد على المزايا التنافسية واإلمكانيات  (ج)

  والتشغيلي والوظيفي

مركز منتجات من المتوقع أن تخلق هذه الصفقة قيمة للمجموعة الُمتحدة من خالل صنع مزايا تنافسية وإمكانيات متكاملة منبثقة من 

 قدرات تجارية وتشغيلية ووظيفية. ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر:ُمحسن و

 

إلى االستفادة من األصول التي تديرها المجموعة تقاسم أفضل الممارسات في تخطيط العمليات وتحسينها وصيانتها يؤدي  (1)

الُمتحدة ودعم اإليرادات. ومن األمثلة على ذلك، البرامج التي يتم تقديمها من خالل برنامج منهاج الخاص بشركة الصحراء 

وتحسين لتحسين جدارة المصنع، باإلضافة إلى برامج مقدمة من شركة سبكيم لالستفادة من صناعة قطع الغيار الداخلية 

 استخدام الموارد الداخلية والدفع نحو التميز في مجال السالمة.

 

تعزيز القدرات التسويقية والمعرفة بالسوق من خالل ضم الشركات التسويقية لشركتي سبكيم والصحراء، مما يدعم وضع  (2)

 مجموعة منتجات المجموعة الُمتحدة في األسواق المحلية والدولية.

 

ة، بما في ذلك الشؤون المالية والتخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال والبحث والتطوير من خالل تقاسم الخدمات المساند (3)

 مركز سبكيم لألبحاث والتطوير )منار(.

 

 الصناعية القائمة في الجبيل لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء  وفعالية األصولتعزيز الكفاءة  (د)

الكفاءة واإلنتاجية من خالل مبادرات مشتركة مثل خفض تكاليف المجموعة الُمتحدة في المشتريات من المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى زيادة 

 اآلتي: -على سبيل المثال ال الحصر-والخدمات اللوجستية والصيانة والخدمات التقنية والخدمات المشتركة. تتضمن هذه المبادرات 

 

 تعزيز وضع األصول الواقعة في الجبيل: (1)
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شركة سبكيم وشركة الصحراء من مجمع الجبيل الصناعي، فإن الصفقة تقدم فرصة فريدة لربط وتوحيد الُبنى التحتية مصانع نظرًا لقرب 

الصناعية  للشركتين وبالتالي تحسين األداء والفعالية والكفاءة من خالل الموازنة الداخلية الُمثلى لتدفقات المواد الخام عبر منظومة التركيبات

 عين.في كال الموق

 

 المشتريات والخدمات اللوجستية: (2)

 

 من المتوقع خفض التكاليف عن طريق إعادة التفاوض في العقود القائمة مع الموردين والبائعين نتيجة لما يلي:

 

للمجموعة الُمتحدة في المواد والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة  المماثلةزيادة نطاق النفقات في فئات المشتريات  (أ)

 القدرة الشرائية.

 وزيادة حجم شحنات المجموعة الُمتحدة من المنتجات الصلبة والسائلة. (ب)

 

 الخدمات المشتركة: (3)

 

شركة الصحراء في هيكل  من المتوقع أن يؤدي دمج الخدمات المساندة شركة سبكيم وشركة الصحراء باإلضافة إلى الشركات التي تديرها

لتقنية الخدمات المشتركة الموجود حاليًا إلى زيادة الكفاءة في الموارد البشرية وتقنية المعلومات والمشتريات والمالية والصيانة والخدمات ا

 والتخزين. ومن المتوقع تحقيق كفاءة أكبر نتيجة لما يلي:

 

كل من شركة سبكيم وشركة  من األنظمة التي تستخدمها اليومانتقال المجموعة الُمتحدة إلى أنظمة أكثر كفاءة  (أ)

 .الصحراء على حدة

 أعمال شركة سبكيم وشركة الصحراء. دمج وذلك بعد  المجموعة الُمتحدةزيادة نطاق  (ب)

 

أفضل إنشاء منصة ذات موارد مالية أفضل تمكنها من الوصول ألسواق المال بشكل أسهل، ويكون لديها خبرات إنتاجية وتقنية  (ه)

 وذلك لالستفادة من فرص النمو المحلية والدولية، األساسية منها وغير األساسية

تمتلك كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء إدارة لتطوير األعمال تختص بالبحث عن فرص جديدة في قطاع البتروكيماويات، وتقوم هذه 

ة من أجل التوسع في األنشطة ودعم النمو المالي والتشغيلي، ومن حين اإلدارة في مجرى سير األعمال المعتاد بدراسة مبادارات استثماري

على سبيل المثال ال الحصر، استثمار شركة الصحراء في شركة الخير للكيماويات غير —إلى أخر تتجسد هذه الفرص لتصبح مشاريع قيد التطوير

والمتوسط للمجموعة الُمتحدة. ومع ذلك، فإن االستمرار  القريب، والتي من المتوقع أن ينتج عنها نمو مستمر على المدى العضوية "إنوكيم"

بصورة فردية على نفس معدل النمو التاريخي لشركة سبكيم وشركة الصحراء على المدى الطويل قد يكون تحدًيا في ضوء االتجاهات 

 أعاله.  (3.2)بتروكيماويات في المملكة كما هو موضح في القسم الرئيسية التي تؤثر على صناعة ال

 

وباإلضافة إلى ذلك، من المتوقع للمجموعة الُمتحدة أن تتمتع بمكانة أعلى على الصعيدين اإلقليمي والدولي باإلضافة إلى حجم ونطاق 

ن المجموعة الُمتحدة أكثر قدرة على خلق فرص للنمو، تسع مجموعة منتجاتها. ونتيجة لذلك، ستكووأن تأكبر، وأن يتحسن وضعها النقدي، 

صين والمقرضين بصورة أكبر. وعالوة على ذلك، من المتوقع أن يوفر حجم األعمال المندمجة  ومن المتوقع أن تجذب شركاء األعمال والمرخِّ

 ستولدخام. وبناًء على ذلك، الافية من المواد والزيادة المحتملة باالستثمار في الصناعات التحويلية موقفًا أقوى للحصول على مخصصات إض

 المجموعة الُمتحدة لمساهميها قيمة أعلى من خالل فرص النمو األساسية وغير األساسية المحلية والدولية على حد سواء.

 

 الصفقةملخص منافع  (و)

والتسويقية إلى الموارد البشرية والقوى العاملة، ُيتوقع من خالل اإلمكانيات المعززة بعد دمج األعمال، والتي تتراوح من القدرات الفنية 

 للمجموعة اُلمتحدة توفير عدة فرص لمنافع التكامل، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.

 

 ريال سعودي سنوًيا كزيادة متكررة على األرباح 225,000,000 – 175,000,000من المتوقع أن تحقق المجموعة اُلمتحدة منافع تبلغ ما بين 

قبل خصم األتعاب المالية والضرائب وتكاليف االستهالك واإلطفاء، ومن المتوقع أن تتحقق هذه المنافع المتكررة سنوية بشكل جزئي 

ع يجب إبتداًء من السنة األولى، وإدراك كامل القيمة المتوقعة للمنافع في نهاية السنة الثالثة من تاريخ إتمام الصفقة، ولتحقيق هذه المناف

 ضعف القيمة المتوقعة للمنافع المتكررة سنوية. 0.75 – 0.5تثمارات وتكبد تكاليف غير مكررة تبلغ ضخ اس

 

للمجموعة المتحدة تنبثق من عدة جوانب، بما في ذلك زيادة حجم المشتريات المشتركة وتوحيد الشحنات والعمليات  الصفقةمنافع 

  .في الجبيل الصناعيةلداخلية للمنتجات بين المنشآت اللوجستية، وبيع منتجات إضافية للعمالء، والتسوية ا

 

لقد تم استخدام مقياس األرباح قبل خصم األتعاب المالية والضرائب وتكاليف االستهالك واإلطفاء بسبب الطريقة المحاسبية المتبعة من 

رادات المشاريع والشركات الزميلة مع إيرادات م، ال تقوم شركة الصحراء بتوحيد كامل إي2017قبل شركة الصحراء. فكما في السنة المالية 
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ة شركة الصحراء وفقًا لسياساتها المحاسبية. وعوضًا عن ذلك، يتم االعتراف في حصة شركة الصحراء من أرباح تلك المشاريع والشركات الزميل

لية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في في قائمة الدخل بطريقة حقوق الملكية وفقًا للمعايير المحاسبية المتبعة )وهي المعايير الدو

المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين(. وبالتالي، يعد المقياس 

األرباح قبل البيانات الواردة في هذه الفقرة تتعلق بتعزيز  الموضح أعاله هو المقياس األنسب للنظر في منافع الصفقة بعد إتمامها. علًما أن

وال يقصد منها أن تكون توقعات لألرباح، ويجب عدم تفسير البيانات المذكورة  خصم األتعاب المالية والضرائب وتكاليف االستهالك واإلطفاء

قة. كما تخلي شركة سبكيم مسؤوليتها عن أي خسارة أو على أن أرباح األسهم ستكون أكبر من تلك التي تحققت في الفترة المالية الساب

 عن استخدام المعلومات الواردة في هذه الفقرة باعتبار أنها غير ذلك. –سواًء بشكل مباشرة أو غير مباشر  –ضرر ينشأ 

 

 

 دمج األعمالاستراتيجية  .7

 

يتكّون من ممثلين من شركة سبكيم  من مكتب إلدارة العمليةتتألف  دمج األعمالمن أجل تحقيق فوائد الصفقة، يجري وضع خطة لحوكمة عملية 

 دمج األعمالفي تنسيق برنامج المكتب يتمثل دور دمج األعمال، ووشركة الصحراء، باإلضافة إلى فرق عمل مشتركة تغطي جميع جوانب عملية 

، وعلى تحقيق أوجه بعد إتمام الصفقة اليوم األولمن خطر والتأكد من تخصيص الموارد للتركيز على المصادر األساسية للقيمة والواإلشراف عليه 

 التكامل المحددة.

 

 

 مقابل العرض .8

 

في الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم والمنعقدة  ذين يحق لهم التصويتفي حالة موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي شركة سبكيم ال

في الجمعية العامة  الذين يحق لهم التصويتمساهمي شركة الصحراء المطلوبة من  األغلبية باإلضافة لموافقةوفقًا لإلجراءات النظامية على الصفقة، 

لوبة للجمعيات العامة غير العادية طوذلك وفقًا لمتطلبات األغلبية الم غير العادية لشركة الصحراء والمنعقدة وفقًا لإلجراءات النظامية على الصفقة

، وفي حال اكتمال الصفقة وفق شروطها وأحكامها، فسيكون المقابل الذي ستدفعه ص عليها في صفحة الغالف من هذا المستندتين المنصولكال الشرك

الصحراء )يخضع ذلك ألي تعديل على معامل  شركة مقابل كل سهم من أسهمالجديدة سبكيم شركة سهم من أسهم  0.8356شركة سبكيم هو إصدار 

سهمًا بقيمة  366,666,666بحيث يكون عدد أسهم سبكيم الجديدة الصادرة لمساهمي شركة الصحراء هو  ،م اتفاقية التنفيذ(مبادلة األسهم وفقًا ألحكا

 .ريال سعودي لكل سهم 10اسمية قدرها 

 

 

 تمويل الصفقة .9

 

ي المقابل الذي ستدفعه شركة سبكيم لالستحواذ على جميع أسهم شركة الصحراء ال يتضمن أية دفعات نقدية. لذلك، ال تحتاج شركة سبكيم إلى أ

 لن تحتاج شركة سبكيم لتقديم ضمان بنكي فيما يتعلق بالعرض.وعليه تمويل في سبيل إتمام الصفقة، 

 

 

 موافقات المستشارين .10

 

وتوصيتها  ،وشعارها ،( على تضمين اسمهاولم تقم بسحبها العربية السعودية موافقتها الخطية )ولم تعِدل عن هذه الموافقة قدمت إتش إس بي سي 10.1

  في هذا المستند عند إصداره بالشكل والنص الواردة فيه. ،أو رأيها أو تقريرها أو مشورتها

 

ومشورته أو  ،وشعاره ،( على تضمين اسمهقم بسحبهايولم  ن هذه الموافقةقدم مكتب خشيم محامون ومستشارون موافقته الخطية )ولم يعِدل ع 10.2

 في هذا المستند عند إصداره بالشكل والسياق الذي ترد فيه. ،تقريره أو رأيه

 

ومشورتها أو اسمها، وشعارها، ( على تضمين ولم تقم بسحبها قدمت كي بي ام جي الفوزان وشركاه موافقتها الخطية )ولم تعِدل عن هذه الموافقة 10.3

 في هذا المستند عند إصداره بالشكل والسياق الذي ترد فيه. تقريرها أو رأيها،
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 اسمها، وشعارها، ومشورتها أو تقريرها أو رأيها،( على تضمين ولم تقم بسحبها قدمت إيرنست ويونغ موافقتها الخطية )ولم تعِدل عن هذه الموافقة 10.4

 ياق الذي ترد فيه.في هذا المستند عند إصداره بالشكل والس

 

في اسمها، وشعارها، ومشورتها أو تقريرها أو رأيها، ( على تضمين ولم تقم بسحبها قدمت آي إتش إس موافقتها الخطية )ولم تعِدل عن هذه الموافقة 10.5

 هذا المستند عند إصداره بالشكل والسياق الذي ترد فيه.

 

في اسمها، وشعارها، ومشورتها أو تقريرها أو رأيها، ( على تضمين ولم تقم بسحبها وافقةقدمت بي سي جي موافقتها الخطية )ولم تعِدل عن هذه الم 10.6

 هذا المستند عند إصداره بالشكل والسياق الذي ترد فيه.

 

 تفاصيل الحصص والصفقات .11

 

(، ال تمتلك شركة الصحراء أي نشر مستند العرضباعتباره آخر تاريخ ممكن للحصول على هذه المعلومات قبل ) (م15/04/2019هـ )الموافق 10/08/1440حتى تاريخ 

 أسهم في شركة سبكيم، كما ال تمتلك شركة سبكيم أي أسهم في شركة الصحراء، وذلك وفقًا للبيانات الواردة في تداول.

 

 اإلفصاح عن المعامالت أثناء فترة العرض 

 

بأي من أسهم شركة سبكيم أو أي من  بالتعاملخالل فترة العرض،  -اأو أي شخص يتصرف باالتفاق معهم-لم تقم شركة سبكيم وال شركة الصحراء 

 أسهم شركة الصحراء.

 

 الحصص والصفقات 11.1

 

يوضح الجدول أدناه تفاصيل حصص الملكية وحجم أي حصص سيطرة مملوكة ألعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء في كل من شركتي سبكيم  (أ)

  م(:15/04/2019هـ )الموافق 10/08/1440كما في تاريخ  والصحراء

 

اسم عضو مجلس إدارة 

 شركة الصحراء

عدد األسهم في شركة  الصفة

 الصحراء

حصة الملكية في شركة 

 الصحراء

عدد األسهم في شركة 

 سبكيم

حصة الملكية في شركة 

 سبكيم

بشكل  

 مباشر

بشكل غير 

 مباشر

بشكل 

 مباشر

بشكل غير 

 مباشر

بشكل 

 مباشر

بشكل غير 

 مباشر

بشكل 

 مباشر

غير بشكل 

 مباشر

رئيس مجلس  1عبد العزيز عبد الله الزامل

إدارة شركة 

الصحراء ممثاًل 

 لمجموعة الزامل

1,651,500 36,768,318.00 0.3764% 8.3794% 186,600 36,392,178.00 0.0509% 9.9251% 

عضو مجلس إدارة  2جبر عبد الرحمن الجبر

في شركة 

الصحراء ممثاًل 

للمؤسسة العامة 

 للتقاعد

 %7.7470 ال يوجد 28,405,514 ال يوجد %6.6466 ال يوجد 29,164,956 ال يوجد

عضو مجلس إدارة  3أسامة عبد العزيز الزامل 

في شركة 

الصحراء وابن 

رئيس مجلس 

اإلدارة في شركة 

 الصحراء

 %9.9760 ال يوجد 36,578,778.00 ال يوجد 8.7558% 0.0005% 38,419,818.00 2,000  

عضو مجلس إدارة  4سعيد عمر العيسائي

في شركة 

 الصحراء

7,634,765 700,000 1.7399% 0.1595% 889,602 1,733,510 0.2426 % 0.4728% 
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اسم عضو مجلس إدارة 

 شركة الصحراء

عدد األسهم في شركة  الصفة

 الصحراء

حصة الملكية في شركة 

 الصحراء

عدد األسهم في شركة 

 سبكيم

حصة الملكية في شركة 

 سبكيم

بشكل  

 مباشر

بشكل غير 

 مباشر

بشكل 

 مباشر

بشكل غير 

 مباشر

بشكل 

 مباشر

بشكل غير 

 مباشر

بشكل 

 مباشر

غير بشكل 

 مباشر

عضو مجلس إدارة  أحمد فهد الضويان

في شركة 

 الصحراء

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد %0.0002 ال يوجد 1,000

عضو مجلس إدارة  خالد عبدالحميد الشويعر

في شركة 

 الصحراء

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد %0.00005 ال يوجد 2

عضو مجلس إدارة  محمد علي المسلم

في شركة 

 الصحراء

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد %0.0114 ال يوجد 50,000

نائب رئيس  صالح محمد باحمدان

مجلس إدارة 

 شركة الصحراء

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد %0.0146 ال يوجد 64,000

عضو مجلس إدارة  5صالح حلوان الحميدان

في شركة 

 الصحراء

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 0.0019% 0.0068% 8,400 30,000

عضو مجلس إدارة  راشد سيف الغرير

في شركة 

 الصحراء

 : ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

عضو مجلس إدارة  علي عبدالرزاق الغامدي

في شركة 

 الصحراء

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد %0.0014 ال يوجد 6000

 
مجموعة الزامل لالستثمار واألسهم التي ملكية غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم عن طريق مجموعة الزامل ومجموعة الزامل لالستثمار، وألسهم شركة الصحراء عن طريق مجموعة الزامل و :1مالحظة 

 يستحوذ عليها ابنه أسامة عبدالعزيز الزامل.

 .ألسهم شركة سبكيم وشركة الصحراء عن طريق المؤسسة العامة للتقاعد.ملكية غير مباشرة  :2مالحظة 

 س إدارة الصحراء بشكل مباشر أو غير مباشر.ملكية غير مباشرة لألسهم في شركة الصحراء وشركة سبكيم من خالل األسهم التي يستحوذ عليها والده المهندس عبد العزيز الزامل رئيس مجل :3مالحظة 

 .عن طريق شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة و شركة عمر قاسم العيسائي لالستثمارات. وأسهم شركة سبكيم ملكية غير مباشرة ألسهم شركة الصحراء :4مالحظة 

 ملكية غير مباشرة ألسهم شركة الصحراء عن طريق ابنه خالد وابنته غادة. :5مالحظة 

 

الملكية وحجم أي حصص سيطرة تعود ملكيتها إلى أعضاء مجلس شركة سبكيم في كل من شركتي يوضح الجدول أدناه تفاصيل حصص  (ب)

 سبكيم والصحراء:

 

اسم عضو مجلس إدارة 
 شركة سبكيم

حصة الملكية في شركة  عدد أسهم شركة الصحراء حصة الملكية في شركة سبكيم عدد أسهم شركة سبكيم الصفة
 الصحراء

بشكل غير  بشكل مباشر بشكل غير مباشر بشكل مباشر 
 مباشر

بشكل غير  بشكل مباشر بشكل غير مباشر بشكل مباشر
 مباشر

رئيس مجلس  1عبدالعزيز عبدالله الزامل

إدارة شركة 

سبكيم ممثاًل 

 لمجموعة الزامل

186,600 36,392,178.00 0.0509% 9.9251% 1,651,500 36,768,318.00 0.3764% 8.3794% 

عضو مجلس  2عبدالله الزامل عبدالرحمن

إدارة وأخو رئيس 

مجلس إدارة 

 شركة سبكيم

83,892 36,392,178.00 0.0229% 9.9251% 1,140,451 36,766,318.00 0.2599% 8.3789% 
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اسم عضو مجلس إدارة 
 شركة سبكيم

حصة الملكية في شركة  عدد أسهم شركة الصحراء حصة الملكية في شركة سبكيم عدد أسهم شركة سبكيم الصفة
 الصحراء

بشكل غير  بشكل مباشر بشكل غير مباشر بشكل مباشر 
 مباشر

بشكل غير  بشكل مباشر بشكل غير مباشر بشكل مباشر
 مباشر

عضو مجلس  3عايض محمد القرني

إدارة في شركة 

ممثاًل 

للمؤسسة 

 العامة للتقاعد

 %6.6466 ال يوجد 29,164,956 ال يوجد %7.7470 ال يوجد 28,405,514 ال يوجد

عضو مجلس  عبدالرحمن أحمد الجعفري

إدارة في شركة 

 سبكيم

 ال يوجد %0.0228 ال يوجد 100,000 ال يوجد %0.0087 ال يوجد 31,900

عضو مجلس  4فهد سليمان الراجحي

إدارة في شركة 

 سبكيم

 يوجدال  ال يوجد ال يوجد ال يوجد 0.2874% 1.6909% 1,053,922 6,200,000

عضو مجلس  عبدالله سيف السعدون

إدارة في شركة 

 سبكيم

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

عضو مجلس  5رياض سالم علي أحمد

إدارة في شركة 

 سبكيم

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد %8.0596 ال يوجد 29,551,797 ال يوجد

عضو مجلس  زيدانسامي محمد حسين 

إدارة في شركة 

 سبكيم

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد %0.0003 ال يوجد 1,164

عضو مجلس  6زياد عبدالرحمن التركي

إدارة في شركة 

 سبكيم

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2.2647% 0.0003% 8,304,000 1,000

عضو مجلس  إبراهيم حمود المزيد

شركة إدارة في 

 سبكيم
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 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد %0.00001 ال يوجد

عضو مجلس  7بندر علي مسعودي

إدارة في شركة 

سبكيم ممثاًل 

للمؤسسة 

العامة للتأمينات 

 االجتماعية

 ال يوجد

 

 ال يوجد 11,204,980

 

 ال يوجد 3.0559%

 

 ال يوجد ال يوجد

 

 ال يوجد

 

مجموعة الزامل لالستثمار ملكية غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم عن طريق مجموعة الزامل ومجموعة الزامل لالستثمار، وألسهم شركة الصحراء عن طريق مجموعة الزامل و :1مالحظة 

 واألسهم التي يستحوذ عليها ابنه أسامة عبدالعزيز الزامل.

 عبدالله الزامل.واألسهم التي يستحوذ عليها أخوه عبدالعزيز  :2مالحظة 

 ملكية غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم وشركة الصحراء عن طريق المؤسسة العامة للتقاعد. :3مالحظة 

 ملكية غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم عن طريق شركة مجموعة الراجحي إخوان. :4مالحظة 

 ملكية غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم عن طريق شركة إيكاروس. :5مالحظة 

 ملكية غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم عن طريق ورثة عبدالرحمن علي التركي.: 6ة مالحظ

 ملكية غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.: 7مالحظة 

 

 شركة الصحراء.ة سبكيم أو حصص سيطرة في شرك -مع شركة سبكيم  وعة أطراف يتصرفون باالتفاقوال مجم -ال يملك طرف  (ج)

 .هذا المستندقبل نشر  لشركة سبكيم لم يقدم أي شخص تعهًدا بقبول العرض بشكل غير قابل لإللغاء (د)

في شركة سبكيم أو شركة الصحراء باالتفاق على أي ترتيب تعويض أو خيار، أو أي ترتيب أو اتفاق أو  لم يقم أي شخص يملك حصة سيطرة (ه)

طبيعته مما قد يمثل حافًزا ألي شخص لالحتفاظ أو التعامل أو االمتناع عن التعامل في األوراق المالية  تفاهم رسمي أو غير رسمي، أًيا كانت

 في شركة سبكيم و/أو شركة الصحراء

 



28 

 

 األطراف ذات العالقة 11.2

 

 شركة الصحراء يبين الجدول أدناه تفاصيل وحجم ملكية الحصص التي يملكها أو يسيطر عليها األطراف ذات العالقة في شركة سبكيم أو

 

اسم الطرف ذو 
 عالقة

سبب اعتباره طرفاّ ذو 
 عالقة

حصة الملكية في شركة  شركة الصحراء في سهماألعدد 
 الصحراء

حصة الملكية في شركة  شركة سبكيم في سهماألعدد 
 سبكيم

بشكل  بشكل غير مباشر بشكل مباشر 
 مباشر

بشكل غير 
 مباشر

بشكل  بشكل غير مباشر بشكل مباشر
 مباشر

بشكل غير 
 مباشر

كونها مساهم كبير  1مجموعة الزامل

ولديها ممثلين في 

مجالس إدارة كل من 

شركة سبكيم 

 وشركة الصحراء

34,719,001 

 

2,047,317.00 7.9124% 

 

0.4666% 35,549,375 

 

842,803.00 9.6953% 

 

0.2299% 

عبدالعزيز عبدالله 

 2الزامل

ممثاًل لمجموعة 

الزامل في كل من 

مجلس إدارة شركة 

سبكيم ومجلس 

 إدارة شركة الصحراء

1,651,500 36,768,318.00 0.3764% 8.3794% 186,600 36,392,178.00 0.0509% 9.9251% 

المؤسسة العامة 

 للتقاعد

 

 

مساهم كبير  اكونه

ممثلين في  اولديه

لس إدارة كل من امج

شركة سبكيم 

 وشركة الصحراء

 28,405,514 ال يوجد %6.6466 ال يوجد 29,164,956

 

 ال يوجد %7.7470 ال يوجد

عايض محمد 

 3القرني

ممثل المؤسسة 

في  قاعدالعامة للت

مجلس إدارة شركة 

 سبكيم

 ال يوجد

 

 %7.7470 ال يوجد 28,405,514 ال يوجد %6.6466 ال يوجد 29,164,956

جبر عبد الرحمن 

 4الجبر

ممثل المؤسسة 

في  لتقاعدالعامة ل

مجلس إدارة شركة 

 الصحراء

 %7.7470 ال يوجد 28,405,514 ال يوجد %6.6466 ال يوجد 29,164,956 ال يوجد

 ٪17.90 ٪17.49  65,640,495.00  64,141,489.00 ٪15.49 ٪14.94  67,980,591.00  65,535,457.00 اإلجمالي

 

 ملكية غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم عن طريق مجموعة الزامل لالستثمار، وألسهم شركة الصحراء عن طريق مجموعة الزامل لالستثمار. :1مالحظة 

 ملكية غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم وشركة الصحراء عن طريق مجموعة الزامل ومجموعة الزامل لالستثمار. :2مالحظة 

 ملكية غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم وشركة الصحراء عن طريق المؤسسة العامة للتقاعد. :3مالحظة 

 .للتقاعدالمؤسسة العامة عن طريق وشركة الصحراء ملكية غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم  :4مالحظة 

 

 المصالح المتعارضة يأعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم ذو 11.3

 

الصحراء كما شركة سبكيم و شركةيبين الجدول أدناه أعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم ذوي المصالح المتعارضة والحصص التي يملكونها في كل من 

 )باعتباره آخر تاريخ ممكن للحصول على هذه المعلومات قبل نشر مستند العرض(: م(:15/04/2019هـ )الموافق 10/08/1440 في
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اسم عضو 

مجلس 

ة إدار

شركة 

سبكيم 

ذي 

المصالح 

 المتعارضة

حصة الملكية في شركة  عدد أسهم شركة الصحراء سبب تعارض المصلحة

 الصحراء

حصة الملكية في  عدد أسهم شركة سبكيم

 شركة سبكيم

بشكل  بشكل غير مباشر بشكل مباشر  

 مباشر

بشكل غير 

 مباشر

بشكل  بشكل غير مباشر بشكل مباشر

 مباشر

بشكل غير 

 مباشر

عبدالعزيز 

عبدالله 

 1الزامل

عضو )رئيس( مجلس 

إدارة ومساهم كبير في 

شركة سبكيم وشركة 

الصحراء بشكل غير مباشر 

بصفته ممثاًل لمجموعة 

الزامل )ويملك أسهم 

بشكل مباشر في كل من 

شركة سبكيم وشركة 

 الصحراء(

1,651,500 36,768,318.00 0.3764% 8.3794% 186,600 36,392,178.00 0.0509% 9.9251% 

عبدالرحمن 

عبدالله 

 2الزامل

عضو مجلس إدارة 

ويملك أسهم بشكل 

مباشر في كل من شركة 

 سبكيم وشركة الصحراء

 %9.9251  %0.0229  36,392,178     83,892     %8.3789   %0.2599  36,766,318             1,140,451

عبدالرحمن 

أحمد 

 الجعفري

عضو مجلس إدارة في 

شركة سبكيم ومساهم 

 شركة الصحراءفي 

100,000 

 

 %0.0228 ال يوجد

 

 ال يوجد %0.0087 ال يوجد 31,900 ال يوجد

عايض 

محمد 

 3القرني

عضو مجلس إدارة 

ومساهم كبير في شركة 

سبكيم وشركة الصحراء 

بشكل غير مباشر بصفته 

ثالً للمؤسسة العامة  مم

للتقاعد

أ ٪ 17,67   ٪0.08      64,797,692         302,392 ٪ 15.02٪ 0.657     65,933,274       2,891,951اإلجمالي 

 

الزامل لالستثمار  غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم عن طريق مجموعة الزامل ومجموعة الزامل لالستثمار، وألسهم شركة الصحراء عن طريق مجموعة الزامل ومجموعة ملكية  :1مالحظة 

 أسامة عبدالعزيز الزامل.ابنه واألسهم التي يستحوذ عليها 

 عة الزامل ومجموعة الزامل لالستثمار، وألسهم شركة الصحراء عن طريق مجموعة الزامل ومجموعة الزامل لالستثمار.ملكية غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم عن طريق مجمو  : 2مالحظة

 ملكية غير مباشرة ألسهم كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء عن طريق األسهم المملوكة من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.  :3مالحظة 

 

 

 ذوي المصالح المتعارضةأعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء  11.4

 

الصحراء شركة سبكيم و شركةيبين الجدول أدناه تفاصيل أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء ذوي المصالح المتعارضة والحصص التي يملكونها في كل من 

 مستند العرض(:)باعتباره آخر تاريخ ممكن للحصول على هذه المعلومات قبل نشر م(:15/04/2019هـ )الموافق 10/08/1440 كما في

 

 %7.7470 ال يوجد 28,405,514 ال يوجد %6.6466 ال يوجد 29,164,956 ال يوجد
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اسم عضو 

مجلس 

إدارة 

شركة 

الصحراء 

ذي 

المصالح 

 المتعارضة

حصة الملكية في شركة  عدد أسهم شركة الصحراء سبب تعارض المصلحة

 الصحراء

حصة الملكية في شركة  عدد أسهم شركة سبكيم

 سبكيم

بشكل  بشكل غير مباشر بشكل مباشر 

 مباشر

بشكل غير 

 مباشر

بشكل  مباشربشكل غير  بشكل مباشر

 مباشر

بشكل غير 

 مباشر

عبدالعزيز 

عبدالله 

 1الزامل

عضو )رئيس( مجلس 

إدارة ومساهم كبير في 

شركة سبكيم وشركة 

الصحراء بشكل غير 

مباشر بصفته ممثاًل 

لمجموعة الزامل 

)ويملك أسهم بشكل 

مباشر في كل من 

شركة سبكيم وشركة 

 الصحراء(

1,651,500 36,768,318.00 0.3764% 8.3794% 186,600 36,392,178.00 0.0509% 9.9251% 

أسامة عبد 

العزيز 

 2الزامل 

عضو مجلس إدارة في 

شركة الصحراء وابن 

رئيس مجلس اإلدارة 

 في شركة الصحراء

 %9.9760 ال يوجد 36,578,778.00 ال يوجد 8.7558% 0.0005% 38,419,818.00 2,000  

سعيد عمر 

 3العيسائي

 عضو مجلس إدارة في

شركة الصحراء 

ومساهم مباشر وغير 

مباشر في شركة 

 سبكيم وشركة الصحراء

7,634,765 700,000 1.7399% 0.1595% 889,602 1,733,510 0.2426 % 0.4728% 

جبر 

عبدالرحمن 

 4الجبر

عضو مجلس إدارة 

ومساهم كبير في 

شركة سبكيم وشركة 

الصحراء بشكل غير 

مباشر بصفته ممثاًل 

للمؤسسة العامة 

 للتقاعد

 %7.7470 ال يوجد 28,405,514 ال يوجد %6.6466 ال يوجد 29,164,956 ال يوجد

أ% 18.19 ٪ 0.2935    66,717,802      1,076,202.00٪ 15.5     ٪ 2.1168     68,284,774   9,288,265.00اإلجمالي 

 

ابنه يستحوذ عليها  غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم عن طريق مجموعة الزامل لالستثمار، وألسهم شركة الصحراء عن طريق مجموعة الزامل لالستثمار واألسهم التي ملكية  :1مالحظة 

 أسامة عبدالعزيز الزامل.

، وألسهم شركة الصحراء غير مباشرة ألسهم شركة سبكيم عن طريق مجموعة الزامل ومجموعة الزامل لالستثمار واألسهم التي يستحوذ عليها عبدالعزيز عبدالله الزامل ملكية  :2مالحظة

 عن طريق مجموعة الزامل ومجموعة الزامل لالستثمار واألسهم التي يستحوذ عليها عبدالعزيز عبدالله الزامل.

 ات.ملكية غير مباشرة ألسهم شركة الصحراء عن طريق شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة و شركة عمر قاسم العيسائي لالستثمار:  3مالحظة 

 ملكية غير مباشرة ألسهم كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء عن طريق األسهم المملوكة من قبل المؤسسة العامة للتقاعد. : 4مالحظة 

 

في أسهم شركة سبكيم وأسهم شركة الصحراء التي ُأجريت من قبل شركة سبكيم التعامالت من هذا المستند نظرة عامة على  (1الملحق ) يتضمن 11.5

هذا المستند. وباستثناء ما تم تحديده في الملحق  نشر شهًرا التي تسبق تاريخ 12ين خالل فترة ها التنفيذييوأعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم ومدير

ن واألفراد الذين يعملون باالتفاق مع شركة سبكيم لم يها التنفيذيياألول من هذا المستند، فإن شركة سبكيم وأعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم ومدير

 .هذا المستند شهًرا التي تسبق تاريخ 12يتداولوا أسهم شركة سبكيم أو شركة الصحراء خالل فترة 

 

مجلس إدارة شركة سبكيم ومجلس إدارة أعضاء بموجب الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ وعماًل بالئحة االندماج واالستحواذ، فإن جميع  11.6

تعارضة أو من أعضاء من أعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم ذوي المصالح الم -في وقت اجتماع المجلس ذي الصلة-شركة الصحراء الذين كانوا ُيعّدون 
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العالقة  مجلس إدارة شركة الصحراء ذوي المصالح المتعارضة قد ُمنعوا من التصويت على القرارات المتعلقة بالصفقة في اجتماع مجلس اإلدارة ذي 

 . بالصفقة

 

 األسهمإقفال أسعار  .12

 

يوم التداول األخير السابق لبدء في ومستند العرض، نشر التي تسبق تاريخ أسهم شركة سبكيم في يوم التداول األول من كل شهر من الشهور الستة إقفال أسعار  (أ)

  آخر تاريخ متاح قبل نشر مستند العرض كما يلي:في و ،فترة العرض

 

 )ريال سعودي( أسهم شركة سبكيمإقفال سعر  اليوم 

 21.08 )آخر تاريخ متاح قبل صدور مستند العرض( 2019أبريل  24

 20.28 2019أبريل  1

 20.06 2019مارس  3

 19.04 2019فبراير  3

 20.00  2019يناير  1

 21.08 )آخر يوم تداول قبل بدء فترة العرض( 2018ديسمبر  5

 21.10 2018ديسمبر  2

 21.88 2018نوفمبر  1

 

 المصدر: تداول

 

 

في يوم التداول األول من كل شهر من الشهور الستة التي تسبق تاريخ نشر مستند العرض، وفي يوم التداول األخير السابق لبدء أسهم شركة الصحراء إقفال أسعار  (ب)

 كما يلي:فترة العرض، وفي آخر تاريخ متاح قبل نشر مستند العرض 
  

 أسهم شركة الصحراء )ريال سعودي(إقفال سعر  اليوم

 17.00 )آخر تاريخ متاح قبل صدور مستند العرض( 2019أبريل  24

 16.42 2019أبريل  1

 16.00 2019مارس  3

 15.50 2019فبراير  3

 15.08  2019يناير  1

 16.18 )آخر يوم تداول قبل بدء فترة العرض( 2018ديسمبر  5

 15.80 2018ديسمبر  2

 17.46 2018نوفمبر  1
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 المصدر: تداول

 

 

 شركة سبكيم الجديدة وإلغاء إدراج أسهم شركة الصحراءإدراج أسهم  .13

 

، وتم للموافقة على إدراج أسهم شركة سبكيم الجديدة وتداولها في تداول م(12/12/2018هـ )الموافق 05/04/1440بتاريخ  تقديم طلب إلى تداولتم 

 .م(21/04/2019هـ )الموافق 16/08/1440الحصول على موافقة تداول بتاريخ 

 

من هذا  (5) المتوقع أن يصبح اإلدراج وبدء التداول على أسهم شركة سبكيم الجديدة نافذًا في تداول وفق الجدول الزمني الوارد في الصفحةومن 

 )أو في التاريخ الذي تعلن عنه شركة سبكيم(.المستند 

 

في حال إتمام الصفقة وفق أحكامها وشروطها، ومن المتوقع شركة الصحراء تقديم طلب إللغاء تداول أسهم شركة الصحراء من تداول وذلك  كما تعتزم

 )أو في التاريخ الذي تعلن عنه شركة سبكيم(. من هذا المستند (5) في الصفحةأن ُينفذ هذا اإللغاء وفق الجدول الزمني المتوقع الوارد 

 

 

 سياسة توزيع األرباح .14

 

شركة سبكيم استنادًا إلى األرباح التي تحققها شركة سبكيم خالل السنة محل القرار، وعلى توصية مجلس إدارة على  يعتمد توزيع شركة سبكيم لألرباح 14.1

 من النظام األساس لشركة سبكيم إجمااًل على التالي: 48مراجعة التدفقات النقدية والمشاريع واالستثمارات المستقبلية. كما تنص المادة 

 

نظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي ( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي %10)تجنيب  (أ)

 ( من رأس المال المدفوع.%30المذكور )

 

وتخصيصه ألغراض  للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي (ب)

 تعود بالنفع للشركة.

 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على  (ج)

شركة أو معاونة ما يكون المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي ال

 قائمًا من هذه المؤسسات.

 

 ( من رأس المال المدفوع.%5يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن ) (د)

 

من نظام الشركات والذي يخصص بعد ما تقدم  76من النظام األساس لشركة سبكيم، والمادة  22 مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (ه)

( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة مناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها %10زيد عن )نسبة ال ت

 العضو.

 

وز لشركة سبكيم أن تقوم بإجراء توزيع لألرباح على مساهميها بشكل دوري ربع سنوي أو نصف سنوي إذا سمحت إمكانياتها المالية جكما ي (و)

 تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعليمات الصادرة حول ذلك من قبل الجهات المختصة. بذلك شريطة أن

 

 :م2017و م2016و م2015ويرد فيما يلي حصص األرباح السنوية السابقة التي دفعتها شركة سبكيم فيما يتعلق بالسنوات المالية 

 

 

 م2017 م2016 م2015 ريال سعودي

 - - 458،333،332.5 األرباح المدفوعة في العام الحالي 

 183،333،333 - - األرباح المدفوعة في العام التالي
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 183،333،333 - 458،333،332.5 مبلغ التوزيع النقدي اإلجمالي

 %5 - %12.5 رأس المال المدفوع األرباح من نسبة

 

 المصدر: شركة سبكيم

 

متساوية في جميع الجوانب مع أسهم شركة سبكيم الحالية. وسُيعطي كل سهم من أسهم شركة  ،الجديدة التي سُتدرجوستكون أسهم شركة سبكيم  14.2

سبكيم الجديدة لحامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم من مساهمي شركة سبكيم حضور اجتماعات الجمعيات العامة لشركة سبكيم 

الجديدة أي أرباح تعلنها شركة سبكيم بدًءا من تاريخ إصدار أسهم شركة سبكيم الجديدة ولجميع  والتصويت فيها، وستستحق أسهم شركة سبكيم

 السنوات المالية الالحقة لذلك.

 

وفقًا  إتمام الصفقةاتفقتا كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء بموجب اتفاقية التنفيذ على أن ال يقوما بتوزيع أي أرباح بين تاريخ اتفاقية التنفيذ وتاريخ  14.3

 :للشروط التالية وفقا، إال ألحكام اتفاقية التنفيذ

 

ديسمبر  31أشهر األخيرة من العام المالي المنتهي في الصحراء للستة شركة سبكيم و شركة من دى مجموع األرباح الموزعة من كلأال يتع (أ)

 اآلخر على زيادة هذه األرباح(. ريال سعودي )إال إذا حصل أي من الطرفين على موافقة الطرف 240,000,000م مبلغ 2018

 

 .أن يتم الوفاء بجميع االحتياطات النظامية والمالية قبل إقرار توزيع أية أرباح (ب)

 

بما  عن كل سهمسعودي ريال  0.65م بواقع 2018الثاني من السنة المالية  صفهذا وقد قامت شركة سبكيم باإلعالن عن توزيع أرباحها المرحلية عن الن

ريال سعودي. كما قامت شركة الصحراء باإلعالن عن توزيع أرباحها  238,333,333من القيمة االسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره  %6.5يمثل 

حد بإجمالي مبلغ من القيمة االسمية للسهم الوا %5ريال سعودي عن كل سهم بما يمثل  0.5م بواقع 2018المرحلية عن النصف الثاني من السنة المالية 

 ريال سعودي. 219,397,500قدره 

 

على مساهميهما بعد تاريخ اتفاقية التنفيذ،  أعاله 14.3المشار إليها في الفقرة  أرباحهماا شركة سبكيم وشركة الصحراء بأنهما سيسعيان لتوزيع تاتفق 14.4

الت لن يتم تأخير إتمام الصفقة إلى ما بعد التاريخ النهائي بسبب تأخر أي توزيع األرباح وفقًا لألنظمة المعمول بها. وفي كل الحاإمكانية وذلك شريطة 

 من شركة سبكيم أو شركة الصحراء في توزيع األرباح.

 

م وعدم بلوغ التاريخ النهائي، ستقوم كل من شركة سبكيم وشركة 30/06/2019بموجب شروط اتفاقية التنفيذ، فإنه في حال عدم اكتمال الصفقة قبل  14.5

مل مبادلة م، مع األخذ بعين االعتبار معا2019الصحراء بالتفاوض بحسن نية بخصوص دفع أرباح مرحلية لمساهميهما المعنيين خالل السنة المالية لعام 

سيتم تعديل األسهم. وفي حال قيام أٍي من شركة سبكيم أو شركة الصحراء بتوزيع أرباٍح مرحلية قبل اتفاقهما على دفع هذه األرباح واإلعالن عنها، ف

 اتفاقية التنفيذ. ألحكاممعامل مبادلة األسهم وفًقا 

 

 توقعات وبيانات األرباح 14.6

 

 .من قبل شركة الصحراء أو شركة سبكيم خالل فترة العرض أرباحيانات ال يتضمن هذا المستند أي توقعات أو ب

 

 

 المقر الرئيسي، واالسموالموظفون، واإلدارة،  .15

 

شركة سبكيم وشركة الصحراء عدة شروط تجارية بهدف ضمان استفادة المجموعة الُمتحدة من نقاط قوة الشركتين فيما يتعلق بعدة أمور  كل من أقرت

مجلس اإلدارة، والهيكل التنظيمي، والكفاءة، والمعرفة والخبرة اإلدارية، ومهارات الموظفين، وفعالية الشركة، والعالمات التجارية  منها حوكمة

 للمنتجات. وترد أدناه المقترحات المتعلقة بإدارة المجموعة الُمتحدة وموظفيها ومقرها الرئيسي:

 

 تشكيل مجلس اإلدارة

 

 الصفقة كما يأتي:إتمام بتاريخ  موعة الُمتحدةمجلس إدارة المجسيتشكل 
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لمجلس إدارة الحالي والذي سيستمر كرئيس  والصحراء سبكيم تيعضوان يمثالن مجموعة الزامل بمن فيهما رئيس مجلس إدارة شرك (أ)

 المجموعة الُمتحدة.

 

 عضو واحد ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد. (ب)

 

 الحالي، باستثناء ممثل مجموعة الزامل وممثل المؤسسة العامة للتقاعد.أربعة أعضاء من مجلس إدارة شركة سبكيم  (ج)

 

 أربعة أعضاء من مجلس إدارة شركة الصحراء الحالي، باستثناء ممثل مجموعة الزامل وممثل المؤسسة العامة للتقاعد. (د)

 

 نائبًا لرئيس المجلس من بين أعضائه. مجلس إدارة المجموعة الُمتحدةسيعّين  (ه)

 

إتمام الصفقة، ويجب على شركة  اعتبارًا من تاريخلصفقة، يجب على شركة سبكيم أن تضمن استقالة العدد الزائد من أعضاء مجلس إدارتها قبل إتمام ا

مجلس إدارة المجموعة أربعة أعضاء من مجلس إدارتها ليتم تعيينهم في مجلس إدارة شركة سبكيم، وذلك للوصول إلى تشكيل  وترّشح الصحراء أن تحدد

 المبّين أعاله.لُمتحدة ا

 

تعيينهم سيقوم أعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم الباقين بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء المرّشحين وفقًا لما ورد أعاله على أن تكون مدة 

هـ )الموافق 12/04/1441 والتي تنتهي في في مجلس إدارة شركة سبكيم ما تبقى من مدة تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم المستقيلين

 وذلك اعتبارًا من تاريخ إتمام الصفقة. م(09/12/2019

 

تعيينهم  سيقوم أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء الباقين بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم المستقيلين وفقًا لما ورد أعاله على أن تكون مدة

 أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء المستقيلين وذلك اعتبارًا من تاريخ إتمام الصفقة.في مجلس إدارة شركة الصحراء ما تبقى من مدة تعيين 

 

 بالمتطلبات اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.مجلس إدارة المجموعة الُمتحدة يلتزم س

 

 الهيكل التنظيمي 15.2

 

الرئيس التنفيذي للمجموعة الُمتحدة فور إتمام الصفقة، كما  -الرئيس التنفيذي الحالي لشركة الصحراء- المهندس صالح باحمدانسيكون   (أ)

لرئيس التنفيذي، بما فيها المالية، والتسويق، لة تتبع مباشرًة يستعتمد المجموعة الُمتحدة هيكاًل إداريًا فعااًل ُتناط به أدوار وظيفية رئيس

اتيجي وتطوير األعمال. وسينهض بأعباء إدارة هذه الوظائف ممثلون عن كل  من شركة سبكيم وشركة الصحراء والمبيعات، والتخطيط االستر

عالوًة ممن يتمتعون بالمهارات والخبرات الالزمة مما سيجعل المجموعة الُمتحدة ُتدار من فريق إدارة قويِّ التنظيم يتمتع بالخبرة الالزمة. و

يتبع مباشرًة للرئيس التنفيذي للمجموعة الُمتحدة، والذي من المقرر أن يتولى مسؤولية  دمج األعمال على ذلك، سُينشأ مكتب لعملية

 لشركات العاملة المعنية داخل المجموعة الُمتحدة.لدمج أعمال اتيسير التوصل إلى عملية سلسة 

 

د  للمجموعة المتحدة فور إتمام الصفقة. عملياترئيس ال -سبكيميذي الحالي لشركة الرئيس التنف- المهندس عبدالله السعدونسيكون  (ب) يعَّ

رئيس العمليات من األعضاء الرئيسيين في فريق اإلدارة العليا، وهو يعمل تحت الرئيس التنفيذي مباشرة، ويتولى مسؤولية العديد من 

ة العمليات، وإدارة الصيانة واألمور الفنّية، الوظائف التي تدعم العمليات اليومية للمجموعة الُمتحدة، وتتضمن هذه المجاالت ما يأتي: إدار

وخدمات الدعم. كما يتضمن دور رئيس العمليات القيادة الالزمة لضمان أن أجزاء العمل السابق ذكرها تعمل بكفاءة وتتماشى مع األهداف 

عاون مع القادة اآلخرين في فريق اإلدارة التجارية في المجموعة الُمتحدة. ويشمل ذلك ضمان فاعلية أنشطة العمليات وإعداد التقارير، والت

لتطوير وتنفيذ خطط تحقق األهداف التجارية، باإلضافة إلى تحفيز ودعم مجموعة من القادة عالي األداء من جميع أنحاء المنظمة لتحقيق 

 هذه األهداف التجارية وتجاوزها.

 

لعاملة للمجموعة الُمتحدة، أما إدارة الصيانة واإلدارة الفنّية فتشمالن بصورة أكثر تحديًدا: تشمل إدارة العمليات جميع الشركات التابعة ا

ة الصيانة واألمور الفنّية والهندسة والمشاريع الكبرى والكفاءة. وتتضمن خدمات الدعم وظائف مثل المشتريات واألمن الصناعي وإدارة الصح

)مالحظة: من المعتزم أن تتبع الموارد البشرية المدير التنفيذي مباشرة في والسالمة واألمن والبيئة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية 

 (. عملية دمج األعمالالمراحل الالحقة من 
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 جموعة الُمتحدة بعد إتمام الصفقةالهيكل التنظيمي للم 15.3

 

الصفقة، سيتم تعديل الهيكل التنظيمي لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء، وذلك لتنفيذ االستراتيجية الخاصة بالمجموعة الُمتحدة  إلتمامكنتيجة 

 بشكل أفضل.

 

الصفقة، ومن ثم سيتم في مرحلة  إتمامفور الموضح أدناه سيتم تغيير الهيكل التنظيمي على مراحل، حيث سيتم العمل بالهيكل التنظيمي "المؤقت" 

الشركتين، وذلك من أجل التوصل إلى هيكل تنظيمي ُمستدام تستفيد منه  دمج أعمال اكتمالالحقة تحسين هذا الهيكل التنظيمي "المؤقت" بمجرد 

ر من أجل تحقيق مقّومات التكامل في المجموعة الُمتحدة على المدى الطويل. ومن ناحية أخرى، سيتم توحيد المهام المشتركة والداعمة إلى حد كبي

، مما يضمن دمج األعماليعمل على إدارة وتخطيط وتنفيذ عملية  مشترك إنشاء مكتبقامت شركة سبكيم وشركة الصحراء بهذه المجاالت. وأخيرًا، 

 بفاعلية وكفاءة. هذه العمليةتنفيذ 

 

لتي تتعلق مل وتقاسم الكفاءات، مع تقليل المعوقات في المجاالت الحرجة اتم تصميم الهيكل التنظيمي "المؤقت" لالستفادة من مقومات التكا

، ستستمر العمليات الصناعية لشركة الصحراء وشركة سبكيم بشكل منفصل لضمان التي تسبق إتمام الصفقة في المرحلةبعمليات كلتا الشركتين. 

 العمليات. استمرارية أنشطة التصنيع، ولكن تحت قيادة مشتركة يشرف عليها رئيس

 

 

 مقر المجموعة الُمتحدة 15.4

 

القاهرة، برج المشارق، الرياض،  ميدانسيكون عنوان المقر الرئيسي )المكتب الُمسجل( للمجموعة الُمتحدة في حي المعذر، طريق الملك فهد الفرعي، 

 المملكة العربية السعودية.

 

 

 اسم المجموعة الُمتحدة 15.5

 

إلى "شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم("، وستعّين المجموعة الُمتحدة شركة  إتمام الصفقة شركة سبكيم بعدسيتم تغيير مسمى 

م مشورتها بخصوص شعار المجموعة المتحدة وهويتها التجارية )بما في ذلك تقديم المشورة بخصو ص النمط استشارية متخصصة بالهويات التجارية لتقدِّ

 واأللوان والخط(.

 

 

 الصفقة والجمعيات العامة غير العاديةشروط  .16
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الجمعيات العامة غير العادية من هذا المستند، من بينها الحصول على موافقات  (3الجزء )يكون تنفيذ الصفقة مشروطًا بعدة أمور، كما هو مبين في 

 شركة الصحراء على النحو التالي:ومن شركة سبكيم لكل 

 

 

 موافقة مساهمي شركة سبكيم 16.1

 

 

 وفقًا لنظام الشركات والئحة االندماج واالستحواذ والنظام األساس لشركة سبكيم، يجب الحصول على موافقة مساهمي شركة سبكيم على قرارات

العادية  ، وذلك عن طريق تمرير قرار من ِقَبل الجمعية العامة غير-بما في ذلك الموافقة على الصفقة وزيادة رأس المال- المتعلقة بالصفقةشركة سبكيم 

على األقل من أسهم شركة سبكيم الُممثلة في هذه الجمعية. وُتعتبر هذه الموافقة ُملزمة لكل  %75مكتملة النصاب القانوني لشركة سبكيم بنسبة 

المتعلقة سبكيم مساهمي شركة سبكيم سواًء الذين حضروا االجتماع أم لم يحضروا، وسواًء الذين صوتوا في االجتماع بالموافقة على قرارات شركة 

 أم برفضها.بالصفقة 

 

بحضور عدد ووفًقا لنظام الشركات والنظام األساس لشركة سبكيم، ُيعد النصاب القانوني الجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم مكتماًل 

ر العادية لشركة سبكيم، سواًء باألصالة أو على األقل من أسهم شركة سبكيم الجتماع الجمعية العامة غي %50من مساهمي شركة سبكيم يمثلون 

العادية سيكون  بالوكالة أو من خالل خدمة التصويت عن ُبعد. وفي حال لم يتحقق هذا النصاب، فإن النصاب القانوني لالجتماع الثاني للجمعية العامة غير

تماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم، على األقل من أسهم شركة سبكيم لالج %25 يمثلون بحضور عدد من مساهمي شركة سبكيم

مة غير العادية سواًء باألصالة أو بالوكالة أو من خالل خدمة التصويت عن ُبعد. وفي حال لم يتحقق النصاب المطلوب لعقد االجتماع الثاني للجمعية العا

لشركة سبكيم بالطريقة المنصوص عليها في نظام الشركات والنظام األساس  لشركة سبكيم، سيتم الدعوة الجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية

 .الهيئةلشركة سبكيم، وسيكون االجتماع الثالث منعقدًا بغض النظر عن األسهم الممثلة فيه، وذلك بعد موافقة 

 

، بما في ذلك التفاصيل والشروط سبكيم شركة تعميمفي  سبكيميمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول الجمعية العامة غير العادية لشركة 

تصويت باستخدام خدمة التصويت عن ال، وتعليمات حول كيفية سبكيمالمسبقة للموافقة على الصفقة، والدعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة 

 ُبعد.

 

 موافقة مساهمي شركة الصحراء 16.2

 

ارات وفقًا لنظام الشركات والئحة االندماج واالستحواذ والنظام األساس لشركة الصحراء، يجب الحصول على موافقة مساهمي شركة الصحراء على قر

 %75وذلك عن طريق تمرير قرار من ِقَبل الجمعية العامة غير العادية مكتملة النصاب القانوني لشركة الصحراء بنسبة المتعلقة بالصفقة، شركة الصحراء 

االجتماع  على األقل من أسهم شركة الصحراء الُممثلة في هذه الجمعية. وُتعتبر هذه الموافقة ُملزمة لكل مساهمي شركة الصحراء سواًء الذين حضروا

 أم برفضها.المتعلقة بالصفقة وسواًء الذين صوتوا في االجتماع بالموافقة على قرارات شركة الصحراء أم لم يحضروا، 

 

اًل بحضور عدد ووفًقا لنظام الشركات والنظام األساس لشركة الصحراء، ُيعد النصاب القانوني الجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء مكتم

على األقل من أسهم شركة الصحراء الجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء، سواًء باألصالة أو  %50يمثلون من مساهمي شركة الصحراء 

العادية سيكون  بالوكالة أو من خالل خدمة التصويت عن ُبعد. وفي حال لم يتحقق هذا النصاب، فإن النصاب القانوني لالجتماع الثاني للجمعية العامة غير

على األقل من أسهم شركة الصحراء لالجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء،  %25عدد من مساهمي شركة الصحراء يمثلون بحضور 

ر العادية ة غيسواًء باألصالة أو بالوكالة أو من خالل خدمة التصويت عن ُبعد. وفي حال لم يتحقق النصاب المطلوب لعقد االجتماع الثاني للجميع العام

ام األساس لشركة الصحراء، سيتم الدعوة الجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء بالطريقة المنصوص عليها في نظام الشركات والنظ

الجمعية العامة غير العادية على عقد   الهيئةلشركة الصحراء، وسيكون االجتماع الثالث منعقدًا بغض النظر عن األسهم الممثلة فيه، وذلك بعد موافقة 

 .لشركة الصحراء

 

ركة وإذا تمت الموافقة على الصفقة من جانب مساهمي شركة الصحراء في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء ومن جانب مساهمي ش

شركة الصحراء في تداول وفق الجدول الزمني المتوقع  سبكيم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم، فمن المتوقع إلغاء إدراج أسهم

على أسهم شركة سبكيم الجديدة، بما فيهم أولئك الذين المعنيين هذا المستند. وسيحصل جميع مساهمي شركة الصحراء من  (5)الصفحة  الوارد في

األسهم المملوكة لهم في شركة الصحراء لشركة سبكيم وفًقا  الصفقة أو الذين صوتوا ضد هذه القرارات، وستنتقلب المتعلقةلم يصوتوا على القرارات 

 لشروط وأحكام الصفقة.

 

العامة غير  سيتمكن مساهمو شركة الصحراء الذين ال يستطيعون حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء )أو االجتماع الثاني للجمعية

تصويت من خالل خدمة التصويت عن ُبعد قبل انعقاد االجتماع، أو بالوكالة من خالل إنابة شخص للتصويت العادية لشركة الصحراء إذا لزم األمر( من ال

 في االجتماع أو ضدها.المتعلقة بالصفقة بالنيابة عنهم في االجتماع، سواًء لصالح القرارات 
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 من األطراف ذوي العالقة المساهمين الذين يملكون أسهمًا في كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء والمساهمين 16.3

 

( من الئحة االندماج واالستحواذ، ال يحق للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء 33بناًء على الفقرة )ن( من المادة )

ل قام أي من المساهمين بالتصويت على الصفقة التصويت على القرارات المتعلقة بالصفقة إال في الجمعية العامة غير العادية إلحدى الشركتين، وفي حا

ط. في كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم والجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء فسيتم احتساب صوته في جمعية واحدة فق

للمساهمين الذين يملكون أسهم في كل من شركة يحق  ( من الئحة االندماج واالستحواذ،48( والمادة )3الفقرة )س( من المادة )واستثناًء من أحكام 

معية سبكيم وشركة الصحراء والذين لديهم ممثلين في مجلسي إدارة كلتا الشركتين أو إحداهما، التصويت على القرارات المتعلقة بالصفقة في الج

اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات أي من اللجان. ولذلك  العامة غير العادية إلحدى الشركتين مع مراعاة القيود الخاصة بعدم تصويت ممثليهم في

ية فإن هؤالء المساهمين وهم: شركة مجموعة الزامل القابضة والمؤسسة العامة للتقاعد، سيكون لهم حق التصويت في الجمعية العامة غير العاد

 النية المؤكدة. إعالنإلحدى الشركتين، وعليه فإنهم لن يخضعوا لقيود التصويت المشار إليها في 

 

 

 الشروط أو الترتيبات الخاصة .17

 

 

أو أي شخص يتصرف باالتفاق معها( وأي من أعضاء ) لم يتم إبرام أية اتفاقية أو ترتيب أو تفاهم )بما في ذلك أي ترتيب تعويض( بين شركة سبكيم

شهًرا  12أو من أعضاء مجلس إدارتها في السابق خالل مجلس إدارة شركة الصحراء أو مساهميها الحاليين أو أي شخص كان من المساهمين فيها 

 قبل تاريخ نشر هذا المستند.

 

 

 المالك النهائي ألسهم شركة الصحراء والمساهمين المسيطرين في شركة سبكيم .18

 

أو قادر على توجيه قراراتها   من أسهم شركة الصحراءأو أكثر  %30على ما نسبته  ونأو يسيطر ونيملك -قبل إتمام الصفقة  –شخص أو أشخاص  ال يوجد 18.1

 .وإدارتها

 

المالك الوحيد لكل أسهم شركة  - نتيجًة للصفقة -ستكون شركة سبكيم لن يتم تحويل أي من أسهم شركة الصحراء بموجب العرض إال لشركة سبكيم،  18.2

 الصحراء.

 

 ال تملك شركة سبكيم قبل إتمام الصفقة على أي سهم من أسهم شركة الصحراء. 18.3

 

 المنافسةنظام  .19

 

هـ  04/05/1425 ( بتاريخ25تم التقدم بطلب للهيئة العامة للمنافسة فيما يخص الصفقة بموجب نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

بتاريخ للمنافسة  العامة من الهيئة بعدم الممانعة من إتمام التركز االقتصاديم(، بصيغته المعدلة، وحصل األطراف على خطاب 22/06/2004)الموافق 

 م(.20/03/2019هـ )الموافق 13/07/1440

 

 

 المستندات المتاحة للمعاينة .20

 

 

وذلك في المقر الرئيسي لشركة سبكيم في الرياض وفرعها  ،من تاريخ نشر هذا المستند وحتى نهاية فترة العرضللمعاينة  ستتاح نسخ من الوثائق التالية

 :في مدينة الخبر

 

 وأي تعديالت عليها )إن وجدت(. سبكيمالنظام األساس وعقد تأسيس شركة  (1)

 

 مسودة النظام األساس المعدل لشركة سبكيم. (2)
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 النظام األساس وعقد تأسيس شركة سبكيم وأي تعديالت عليها )إن وجدت(. (3)

 

 المعد من قبل بي سي جي. فوائد ومنافع الصفقةتقرير  (4)

 

 إتش إس. تقرير السوق المعد من قبل شركة آي (5)

 

 اتفاقية التنفيذ. (6)

 

 اتفاقية تعديل اتفاقية التنفيذ. (7)

 

 .القوائم المالية الموحدة والمدققة لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء للسنوات الثالث الماضية (8)

 

 القوائم المالية االفتراضية المفحوصة لشركة سبكيم بعد إتمام الصفقة. (9)

 

 تقرير التقييم. (10)

 

 الُمصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في التعميم.خطابات موافقة مستشاري  (11)

 

 

 اإلفصاح .21

 

شهرًا السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق  12لم تقم شركة سبكيم باسترداد أو شراء أية أوراق مالية ذات عالقة خاصة بها خالل الفترة التي تبدأ من 

 لنشر مستند العرض.

 

 

 رسوم اإلنهاء .22

 

 أي ترتيبات تتعلق برسوم اإلنهاء بين شركة سبكيم وشركة الصحراء.ال يوجد 

 

 

 بيان المسؤولية .23

 

شركة سبكيم المسؤولية عن المعلومات الواردة في هذا المستند باستثناء المعلومات المتعلقة بشركة الصحراء والشركات التابعة يتحمل مجلس إدارة 

أي معلومة قد تؤثر على دقة هذه موافقة للحقائق وال ُتغفل جميع المعلومات الواردة في هذا المستند  ُتعدلشركة الصحراء الواردة في هذا المستند. 

وال يتحمل أي من أعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم، وال أي من  لشركة سبكيم. المتوفرةالمعلومات ومضمونها، وذلك وفًقا ألفضل المعلومات 

 هذا المستند، أي مسؤولية بخصوص المعلومات المتعلقة بشركة الصحراء أو أي من شركاتها التابعة.مستشاري شركة سبكيم الواردة أسماؤهم في 

 

 

 العرض انتهاء أثر  .24

 

بأي قبول  شركة سبكيمويجب عدم إلزام المساهمين و ،عدم إمكانية قبوله الحقاً  – أن يصبح غير مشروط بالنسبة للقبول قبل-يترتب على انتهاء العرض 

 .سابق متعلق به
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 عوامل المخاطرة – (2) الجزء
 

لشركة الصحراء أن يجب على مساهمي شركة الصحراء عند اتخاذ قرارهم بالتصويت على قرارات شركة الصحراء المتعلقة بالصفقة في الجمعية العامة غير العادية 

لم يتم سرد المخاطر واألمور ممكنة الحدوث  ونود اإلشارة إلى أنه المخاطرة المبينة أدناه.يدرسوا كافة المعلومات التي يحتويها هذا المستند، بما فيها عوامل 

 المذكورة أدناه بترتيب يحدد أهميتها. 

 

امل المخاطرة بشكل سلبي وجوهري في حال تحقق أي من عو -بعد إتمام الصفقة  –قد تتأثر المجموعة المتحدة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية 

، أو أي عوامل مخاطرة أخرى لم يتسنى إلدارة شركة سبكيم أن تحددها في الوقت والمذكورة أدناه التي يرى مجلس إدارة شركة سبكيم أنها مهمة في الوقت الحالي

يؤدي تحقق إحدى أو بعض تلك المخاطر إلى انخفاض  الحاضر، أو أي عوامل مخاطرة تعتقد إدارة شركة سبكيم أنها غير جوهرية ولكنها أصبحت فيما بعد جوهرية. وقد

 .سعر السهم للمجموعة المتحدة وقد يخسر المساهم الحالي في شركة الصحراء جزءًا من قيمة أسهمه في المجموعة المتحدة أو كامل تلك القيمة

  

من الممكن أن تؤثر سلبيًا و/أو جوهريًا بدورها على المركز المالي والتي وشركة سبكيم يحتوي هذا القسم على عوامل المخاطرة التي قد تواجه شركة الصحراء  

 مام الصفقة. للمجموعة المتحدة ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ومن الممكن أن تؤثر أيضًا على ربحية السهم في المجموعة المتحدة وذلك نتيجة إت

بكيم أو تعتقد شركة سبكيم أنها غير جوهرية حاليًا، يكون لها تأثير سلبي على أعمال المجموعة الُمتحدة قد تنشًا مخاطر أو شكوك إضافية غير معروفة حاليًا لشركة س

 و/أو عملياتها و/أو آفاقها المستقبلية و/أو نتائج حالتها التشغيلية و/أو المالية، وذلك بعد إتمام الصفقة.

 

 

)والتي قد تؤثر على كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء والمجموعة  المخاطر المتعلقة بتنفيذ وإتمام الصفقة .1

 المتحدة(
 

 

 عدم قدرة المجموعة الُمتحدة تحقيق الفوائد الناتجة عن دمج أعمال شركة سبكيم وشركة الصحراء 1.1

 

من الممكن أن تنتج من دمج أعمال شركة قدرة المجموعة الُمتحدة على تحقيق الفوائد المتوقعة التي هي نجاح هذه الصفقة عليه يعتمد من ضمن ما 

ل شركة سبكيم وشركة الصحراء، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، خفض التكاليف وتكامل العائدات واستغالل فرص النمو الناتجة عن دمج أعما

 سبكيم وشركة الصحراء.

 

دة في هذا المستند على تقديرات أولية لمجلس إدارة شركة سبكيم ومجلس تستند الفوائد المتوقعة من دمج أعمال شركة سبكيم وشركة الصحراء الوار

البيانات. وال إدارة شركة الصحراء. وعليه، توجد هنالك مخاطرة جراء عدم تحقيق الفوائد المتوقعة بسبب عدم الدقة غير المتوقعة في هذه التقديرات أو 

ية ما ينتج عن التقديرات والبيانات المذكورة بهذا الخصوص وليس هناك نية لتحديث تتحمل شركة سبكيم أو شركة الصحراء أو أي شخص آخر مسؤول

 لمعمول بها.البيانات المتعلقة بمقومات التكامل أو أي إفادات مستقبلية أخرى في هذا المستند، باستثناء ما يلزم تحديثه وفقًا لألنظمة واللوائح ا

 

حقيق مقّومات التكامل والمزايا األخرى لهذه الصفقة، إال أنه ال يمكن تنفيذ هذه الخطط إال بعد وعلى الرغم من العمل على وضع خطط تهدف إلى ت

ئد إتمام الصفقة. إضافة إلى ذلك، ال يوجد ضمان على تمكن شركة سبكيم وشركة الصحراء من دمج أعمالهما بنجاح بطريقة تؤدي إلى تحقيق الفوا

 –فيما يتعلق بتحقيق هذه الفوائد في الوقت المذكور أو بالطريقة المناسبة أو بالمقدار المتوقع حاليًا  المتوقعة من الصفقة. كما أن هناك مخاطرة

نتيجة لعوامل داخلية وخارجية متعددة. وإذا لم تنجح المجموعة الُمتحدة في تحقيق هذه األهداف، فقد ال تتحقق الفوائد المنشودة  -هذا إن تحققت 

المجموعة على  سلبيًا وجوهرياً  ، أو قد يستغرق تحقيق األهداف وقتًا أطول مما كان متوقًعا، مما سيؤثر-هذا إن تحققت  – من دمج األعمال بشكل كامل

 .ة العاديةالُمتحدة وعملياتها و/أو آفاقها المستقبلية و/أو نتائج حالتها التشغيلية و/أو المالية و/أو القيمة السوقية ألسهم المجموعة الُمتحد

 

 

 يعكس معامل مبادلة األسهم المتعلق بالصفقة القيمة السوقية ألسهم شركة سبكيم وشركة الصحراء قد ال 1.2

 

في حال إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو شركة الصحراء على أسهم شركة سبكيم الجديدة على أساس معامل مبادلة األسهم. وربما تختلف القيمة 

حراء وقت إتمام الصفقة بشكل كبير عن قيمتها في تاريخ توقيع واإلعالن عن اتفاقية التنفيذ السوقية ألسهم شركة سبكيم و/أو أسهم شركة الص

م(، أو بتاريخ تصويت مساهمي شركة سبكيم ومساهمي شركة الصحراء على الصفقة. قد 06/12/2018هـ )الموافق 28/03/1440الملزمة والذي يوافق 

كيم وأسهم شركة الصحراء بسبب عدة عوامل خارجة عن سيطرة شركة سبكيم أو شركة الصحراء، ينتج االختالف في القيمة السوقية ألسهم شركة سب

ات النظامية، أو ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، التغّيرات في أعمال أي منهما، أو عملياتهما التشغيلية، أو تطلعاتهما المستقبلية، أو االعتبار

قد يعني أن معامل مبادلة األسهم المتفق عليه ال يعكس القيمة العادلة لكال من شركة  غيرها من التطورات، ممااإلجراءات الحكومية والقانونية، أو 

 .سبكيم وشركة الصحراء عند إتمام الصفقة، ويكون لذلك تأثير جوهري على تقييم كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء
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 صفقةالمخاطر المتعلقة بالتكاليف المتكبدة لغرض إتمام ال 1.3

 

لمحاسبين تتوقع شركة سبكيم وشركة الصحراء تكبد مجموعة من التكاليف غير المتكررة المرتبطة بالصفقة، بما في ذلك أتعاب المستشارين الماليين وا

ريال سعودي تقريبًا  37,500,000، وتبلغ هذه التكاليف مبلغ والمستشارين القانونيين والتكاليف األخرى ذات الصلة لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء

. ستتكبدان شركة سبكيم وشركة الصحراء هذه التكاليف بغض النظر عن إتمام الصفقة ريال سعودي تقريبًا لشركة الصحراء 25,750,000لشركة سبكيم و 

ركة سبكيم وشركة الصحراء منفردين من عدمها، مما يؤثر على المركز المالي للمجموعة المتحدة في حال إتمام الصفقة أو على المركز المالي لكل من ش

 في حال عدم إتمام الصفقة.

 

 

 المخاطر المتعلقة بعدم إتمام الصفقة أو تأخرها في حال عدم تحقق شروطها أو اإلجراءات المطلوبة إلتمامها 1.4

 

من هذا المستند. إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، أو أي شروط أخرى، فهناك  (3الجزء )في  والواردةإتمام الصفقة مشروط باستيفاء عدد من الشروط، 

 ذاترى خطر يكمن في إمكانية عدم إتمام الصفقة أو تأخرها بشكل كبير. وإذا لم يتم استيفاء الشروط المتعلقة بالحصول على موافقة األطراف األخ

، أو في حال وجب على شركة سبكيم أو شركة الصحراء أو كلتيهما التعاقد وفقًا هذا المستند( ( من2الجزء )ح( من )5.10)الواردة في الفقرة  العالقة

ت المبرمة ألحكام جديدة مع هذه األطراف األخرى، أو فسخ االتفاقيات ذات العالقة مع هذه األطراف، أو التسبب بمخالفة أي التزام بموجب االتفاقيا

المجموعة الُمتحدة وعملياتها و/أو آفاقها المستقبلية و/أو نتائج حالتها التشغيلية و/أو المالية و/أو لك على يؤثر ذمع هذه األطراف، فمن الممكن أن 

  .القيمة السوقية ألسهم المجموعة الُمتحدة العادية

 

 

 المخاطر المتعلقة بآلية التكامل في دمج أعمال كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء 1.5

 

تعمل كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء بشكل مستقل. وعليه فقد تواجه المجموعة الُمتحدة تحديات كبيرة في دمج أعمال حتى تاريخ هذا المستند، 

لجة االختالف كلتا الشركتين وسياساتهما وتقنياتهما في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، باإلضافة إلى أن المجموعة الُمتحدة قد تواجه تحدياٍت في معا

 ت والعادات التجارية للشركتين واالحتفاظ بالموظفين الرئيسيين في كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء.في الثقافا

 

وارد كبيرة، كما أنه من الممكن أن تنطوي آلية التكامل في دمج األعمال على تعقيدات أكثر، وأن تستهلك وقتًا أطول من المتوقع، وقد تتطلب جهدًا وم

عدم التيقن لدى العمالء والموردين والشركاء التجاريين وكذلك الموظفين لكال الشركتين. كما أنها قد تربك األعمال الحالية  كما أنها قد تثير درجة من

يؤثر سلبًا على عالقات المجموعة الُمتحدة مع العمالء والموردين والشركاء والموظفين والجهات التنظيمية وغيرهم ممن سلكل من الشركتين مما 

 م شركة سبكيم وشركة الصحراء في أعمال تجارية أو خالفه.تتعامل معه

 

ي إذا أخفقت المجموعة الُمتحدة في إدارة عملية دمج أعمال شركة سبكيم وشركة الصحراء بفاعلية، فمن الممكن أن تفشل المجموعة الُمتحدة ف

من هذا المستند. إضافة إلى ذلك، فإن الصعوبات  ( 1الجزء )من  6القسم تحقيق الفوائد المتوقعة من الصفقة، وبصفة خاصة تلك الفوائد الموضحة في 

المجموعة الُمتحدة وعملياتها و/أو آفاقها المستقبلية و/أو نتائج حالتها التشغيلية في دمج األعمال قد تضر بسمعة المجموعة الُمتحدة مما سيؤثر على 

 .العاديةو/أو المالية و/أو القيمة السوقية ألسهم المجموعة الُمتحدة 

 

 

 المخاطر المتعلقة بتكاليف دمج األعمال 1.6

 

لك أتعاب من المتوّقع أن تتكبد المجموعة الُمتحدة مجموعة من التكاليف غير المتكررة المرتبطة بدمج أعمال شركة سبكيم وشركة الصحراء، بما في ذ

ذات الصلة. هناك العديد من العوامل الخارجة عن سيطرة شركة سبكيم المستشارين الماليين والمحاسبين والمستشارين القانونيين والتكاليف األخرى 

 وشركة الصحراء والتي من الممكن أن تؤثر على إجمالي النفقات المتوقعة أو توقيتها فيما يتعلق بتنفيذ عملية دمج األعمال.

 

اإلضافي للمجموعة المتحدة المتوقع من دمج األعمال نتيجًة للمجموعة المتحدة، مثل تقليل الدخل  تؤثر هذه التكاليف في خفض الفوائد المتوقعةس

التكامل للصفقة. وبالرغم من توّقع شركة سبكيم وشركة الصحراء أن تعّوض هذه الفوائد والمصاريف والنفقات المتعلقة بتنفيذ الصفقة وإكمال آلية 

يؤثر على عمليات ى القريب، أو قد ال تتحقق على اإلطالق، وذلك سفي دمج األعمال مع مرور الوقت، إال أن هذه الفوائد قد ال تتحقق في المد

 العادية. المجموعة الُمتحدة و/أو آفاقها المستقبلية و/أو نتائج حالتها التشغيلية و/أو المالية و/أو القيمة السوقية ألسهم المجموعة الُمتحدة

 

 

 المخاطر المتعلقة بكون شركة الصحراء شركة تابعة لشركة سبكيم 1.7
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عند إتمام الصفقة، فستصبح شركة الصحراء شركة تابعة لشركة سبكيم، ولن تعمل كقسم داخلي أو فرع لشركة سبكيم. وعلى الرغم من أن شركة 

طريق  الصحراء ستصبح شركة تابعة )مملوكة بالكامل( لشركة سبكيم، إال أن شركة سبكيم لن تتمكن من استخراج أية أموال من شركة الصحراء إال عن

 ألرباح الموزعة على المساهمين أو عن طريق تخفيض رأس المال وتحويل المبلغ الناتج عن هذا التخفيض إلى حساب شركة سبكيم الجاري.ا

يجوز  ويجب أال تترتب على العالقات التعاقدية بين شركة سبكيم وشركة الصحراء منفعة غير مستحقة لشركة سبكيم على حساب شركة الصحراء، كما ال 

ية من أن تستخدم شركة سبكيم أصوَل شركة الصحراء إال عن طريق عالقات تعاقدية مناسبة متماشية مع نظام الشركات، وإال فقد تنتج مطالبات مال

المجموعة الُمتحدة وعملياتها و/أو آفاقها المستقبلية و/أو قبل أطراف ثالثة و/أو دائنين على كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء، مما سيؤثر على 

 .نتائج حالتها التشغيلية و/أو المالية و/أو القيمة السوقية ألسهم المجموعة الُمتحدة العادية

 

 

 رة المستقلة المقدمة من المستشارين الماليينالمخاطر المتعلقة باالستشا 1.8

 

قية حصلت كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء على استشارة مستقلة من مستشاريها الماليين حيال عدالة الصفقة من الناحية المالية بتاريخ اتفا

اليين منذ تاريخ اتفاقية التنفيذ، وال تنويان القيام لم تحصل أي من شركة سبكيم وشركة الصحراء على مشورٍة محدثة من مستشاريهما المالتنفيذ، و

ا بذلك. قد تتغير أسعار أسهم شركة سبكيم أو أسهم شركة الصحراء عند إتمام الصفقة وذلك بسبب التغيرات في عمليات كلتا الشركتين وآفاقهم

خارجة عن سيطرة شركة سبكيم وشركة الصحراء، والتي بنى عليها المستقبلية أو التغيرات في أوضاع السوق واالقتصاد وغيرها من العوامل، والتي تكون 

بتاريخ المستشارون الماليون مشوراتهم. وبما أن المستشارين الماليين لن يقوموا بتحديث مشوراتهم، والتي أصدروها عند توقيع اتفاقية التنفيذ 

إن عدم تحديث عند إتمام الصفقة.  -من منظور مالي-ِعوض الصفقة عاداًل م(، فإن آراءهم لن توّضح ما إذا كان 06/12/2018هـ )الموافق 28/03/1440

 الستثماري.االستشارة المستقلة المقدمة من المستشارين الماليين تعتبر إحدى المخاطر التي يجب علي المساهم التعرف عليها حتى ال تؤثر في قراره ا

 

 

 وشركة سبكيم على أعمال شركة الصحراء المخاطر المتعلقة باإلعالنات المتعلقة بالصفقة وآثارها 1.9

 

شركة سواء تمت هذه الصفقة أو لم تتم، من الممكن بأن تسبب اإلعالنات المتعلقة بهذه الصفقة اضطرابات في أعمال أي أو كل من شركة سبكيم و

 ، بما فيها ما يلي:الصحراء

 

 عن إدارة أعمال شركاتهما حتى إتمام الصفقة.شركة الصحراء قد ينصرف اهتمام أعضاء اإلدارة التنفيذية في شركة سبكيم و/أو  (أ)

 

، مما قد يؤثر سلًبا على شركة الصحراءقد ينتاب الموظفين الحاليين والمحتملين شكوك بشأن أدوارهم المستقبلية داخل شركة سبكيم و/أو  (ب)

 الموظفين أو استقطابهم.على االحتفاظ بكبار المديرين وغيرهم من شركة الصحراء قدرة شركة سبكيم و/أو 

 

إلى أن يتم إتمام الصفقة شركة الصحراء قد يعزم بعض العمالء والموردين الحاليين والمحتملين عن مباشرة أية أعمال مع شركة سبكيم و/أو  (ج)

 أو تحقق الفوائد المرجوة منها.

 

المخاطر بفاعلية، مما سيؤثر على المجموعة المتحدة وعملياتها وليس هناك ما يضمن أن تكون شركة سبكيم و/أو شركة الصحراء قادرة على إدارة هذه 

 العادية. المجموعة المتحدةو/أو آفاقها المستقبلية و/أو نتائج حالتها التشغيلية و/أو المالية و/أو القيمة السوقية ألسهم 
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 عد إتمام الصفقة(مخاطر تتعلق بأسهم شركة سبكيم )قبل إتمام الصفقة( والمجموعة المتحدة )ب .2

 

 المخاطر المتعلقة بأنماط تداول أسهم شركة سبكيم الحالية والسابقة 2.1

 

أنماط  ينبغي على  مساهمي شركة الصحراء المعنيين إدراك أن أنماط التداول السابقة ألسهم شركة سبكيم ربما ال تحمل أية تشابه على اإلطالق مع

 بعد إتمام الصفقة. المجموعة المتحدةتداول أسهم 

 

 

 مخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر أسهم شركة سبكيم 2.2

 

وإجراء تنفيذ الصفقة. كما أن نشر األخبار فيما يتعلق بالصفقة الصفقة، قد يتعرض سعر سهم شركة سبكيم لدرجة كبيرة من التذبذب نتيجة اإلعالن عن 

م( وإلى ما بعد تاريخ نشر هذا المستند قد يؤدي إلى وجود ارتفاع أو 13/03/2018هـ )الموافق 25/06/1439تاريخ في وسائل اإلعالم المختلفة ابتداًء من 

في الطلب على أسهم شركة سبكيم. وبالتالي سيقوم هذا التذبذب في سعر أسهم شركة سبكيم قبل إتمام الصفقة إلى  –حسب الحال  –انخفاض 

 ة المتحدة بعد إتمام الصفقة.التأثير على سعر السهم في المجموع

 

 

 المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من أسهم المجموعة المتحدة 2.3

 

 إن بيع عدد كبير من أسهم المجموعة المتحدة بعد إتمام الصفقة سيؤثر سلبًا على أسعار هذه األسهم في تداول.

 

 

 المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح 2.4

 

ر األرباح التي ستقوم المجموعة المتحدة باإلعالن عنها أو توزيعها )إن ُوجدت(، وذلك ألنها تعتمد على عدد من ال يمكن حتى هذه اللحظة تحديد مقدا

يماويات، العوامل المختلفة )منها على سبيل المثال ال الحصر، الوضع االقتصادي على الصعيد العالمي والمحلي، والدورة االقتصادية لقطاع البتروك

سيكون لمجلس إدارة المجموعة الُمتحدة السلطة التقديرية الُمطلقة في تحديد   لمالي للمجموعة المتحدة وتطلعاتها المستقبلية(التشغيلي وا داءاألو

 ما إذا كان سيتم إعالن توزيع أية أرباح، ومتى سيتم اإلعالن عنها )إن ُوجدت(، ومقدار هذه األرباح.

 

الشركات التابعة للمجموعة الُمتحدة لبعض القيود التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر، نتائج العمليات  فيوفي المقابل، يخضع توزيع األرباح 

مالية( واتفاقيات والمتطلبات النظامية ووجود احتياطيات كافية قابلة للتوزيع والقيود التعاقدية الواردة في اتفاقيات التمويل )بما في ذلك التعهدات ال

ة وامتالك كل شركة في المجموعة الُمتحدة أموااًل كافية غير الزمة لتمويل عملياتها أو الوفاء بااللتزامات األخرى أو تنفيذ خططها المشاريع المشترك

 التجارية.

 

ستعلن عنه وبالتالي، ال يوجد ضمان بأن المجموعة المتحدة ستعلن أو ستوزع أي أرباح مستقبلية، كما ال يوجد أي ضمان بشأن مقدار األرباح الذي 

 المجموعة المتحدة أو توزعه )إن وجدت( في أية سنة مالية محددة. كما أنه ال يوجد ضمان على إمكانية حصول مساهمي المجموعة الُمتحدة أو

وزيع األرباح استحقاقهم ألرباح مساوية لألرباح الموزعة سابقًا من شركة سبكيم أو شركة الصحراء. وعالوًة على ذلك، من الممكن أن تخضع سياسة ت

 الخاصة بالمجموعة المتحدة لتعديالت من وقٍت آلخر على مدار السنوات القادمة.

 

 

وانخفاض القوة التصويتية الصحراء في رأس مال المجموعة المتحدة في شركة الحاليين ملكية المساهمين  نسبة المخاطر المتعلقة بالتغير في 2.5

 المصاحبة لذلك

 

في  مجتمعين مساهمي شركة الصحراءملكية تصبح سوف بعد إتمام الصفقة وإصدار أسهم جديدة في شركة سبكيم لمساهمين شركة الصحراء، 

وهذا األمر سيؤدي إلى انخفاض القوة ، من رأس مالها %100بينما كانت ملكيتهم في شركة الصحراء تمثل  تقريباً  %50المجموعة المتحدة ما نسبته 

ية لمساهمي شركة الصحراء في المجموعة المتحدة مقارنة بقوتهم التصويتية في شركة الصحراء قبل إتمام الصفقة، وبالتالي ستقل قدرتهم التصويت

 القراراتعلى التأثير في القرارات التي تتطلب موافقتهم بما فيها التصويت على المرشحين لعضويات مجلس اإلدارة في المجموعة المتحدة وغيرها من 

 .االستراتيجية الهامة
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 المخاطر المتعلقة بشركة سبكيم .3

 

 المخاطر التشغيلية 3.1

 

لشركة إن انسيابية التشغيل واستمراريته دون توقف في المصانع التي تعود ملكيتها إلى مجموعة سبكيم والتي تضم الشركة العالمية للميثانول وا

عالمية لخالت العالمية للدايول والشركة العالمية للبوليمرات والشركة العالمية للغازات المحدودة والشركة العالمية لألسيتيل المحدودة  والشركة ال

للمنتجات الفينيل المحدودة وشركة سبكيم للكيماويات وشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة والشركة العالمية للمنافع ومصنع الشركة السعودية 

لمصانع وجدارتها. كما تعتمد إلى حد كبير على أداء المعدات واآلالت في هذه ا "(شركات مجموعة سبكيم العاملة)يشار إليها بعبارة " المتخصصة

ول تعتمد هذه المصانع على مقاولين خارجيين لتنفيذ بعض أعمال الصيانة، وعمليات التشغيل، وعمليات تحّول المصانع. وفي حال حدوث توقف مجد

في المعدات/اآلالت أو  من أجل عمليات الصيانة أو توقف غير مجدول ناتج عن توقعات منخفضة لمستوى الطلب أو تعطل أو قصور أو خلل غير متوقع

إلنتاجية االسمية( في أي جزء من عملية اإلنتاج )بما في ذلك عملية الحد من اختناقات اإلنتاج وتشغيل المصانع باستمرار لتصل أو تتجاوز مستويات القدرة ا

التشغيل، مما يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي فقد يؤدي ذلك إلى فقدان كفاءة المصنع وتأخير اإلنتاج أو عدم اإلنتاج من األساس وانخفاض معدالت 

 .نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي و/أوآفاقها المستقبلية  و/أوعمليتها  و/أووجوهري على أعمال المجموعة الُمتحدة 

 

 

 استبدال المنتجات وتقادمها 3.2

 

على مدار العقد الماضي مدفوعًا جزئيًا باستخدامهما كبديلين للبوليمرات المماثلة نظرًا لما يتمتعان  كان نمو الطلب على البولي بروبيلين والبولي إيثيلين

الخام به من مواصفات وأسعار تنافسية. ومع ذلك، يتنافس كٌل من المنتَجين في العديد من التطبيقات واألسواق مع غيرهما من المنتجات والمواد 

استبدالهما بهذه المنتجات. هذا االستبدال ممكن الحصول لجميع منتجات مجموعة سبكيم، والذي سيكون له تأثير سلبي األخرى، باإلضافة إلى إمكانية 

 جوهري على األداء المالي لشركات مجموعة سبكيم العاملة.

 

 سلبيًا على األداء المالي و/أو اآلفاق باإلضافة إلى ذلك، قد تصبح بعض منتجات مجموعة سبكيم غير قابلة لالستعمال، وذلك من شأنه أن ُيحدث أثراً 

 العاملة.المتحدة مجموعة الالمستقبلية لشركات 

 

 

 المخاطر المتعلقة باالمتثال بالحوكمة 3.3

 

 هيالت إلىوّقعت الشركة العالمية للميثانول )وهي شركة تابعة لشركة سبكيم( اتفاقية تسهيالٍت ائتمانية مع بنك الرياض، وقدمت جزءًا من هذه التس

تبلغ  شركة سبكيم كقرض من أجل أن تقوم شركة سبكيم باستخدام هذا القرض للمساهمة في تكاليف التوسع المتعلقة بالشركة العالمية للميثانول.

 هـ08/04/1447ريال سعودي وتاريخ استحقاقه سيكون بتاريخ  100,000,000قيمة القرض المقدم من الشركة العالمية للميثانول إلى شركة سبكيم 

 م(.30/09/2025)الموافق 

 

حصول أحد أو جميع الشركاء  10)ب( من نظام الشركات، حيث تمنع المادة 155والمادة  10من الممكن أن ُيعد هذا النوع من القروض مخالفًا لنص المادة 

أحد أو جميع الشركاء في شركة ذات مسؤولية )ب( قيام 155في شركة على أي قيمة من هذه الشركة إال من األرباح القابلة للتوزيع، كما ُتَعد المادة 

يجة محدودة بعدم الفصل بين أعمال الشركة وأعمالهم الخاصة األخرى سببًا يجعلهم مسؤولين في أموالهم الخاصة عن التزامات هذه الشركة. وكنت

ه من الشركة العالمية للميثانول، كما أن أعضاء لذلك، يمكن لدائني الشركة العالمية للميثانول مطالبة شركة سبكيم بقيمة القرض الذي حصلت علي

 سنوات. 5ريال سعودي و/أو السجن لمدة تصل إلى  5,000,000مجلس مديري الشركة العالمية للميثانول سيكونون خاضعين لغرامة تصل إلى 

 

 

 مخاطر متعلقة بعمليات شركة سبكيم خارج المملكة 3.4

 

البريطانية  العذراء)وهي أفغانستان والجزائر والبحرين وبلجيكا وجزر  بها في الدول التي تعمل فيهاتخضع شركة سبكيم للقوانين واألنظمة المعمول 

نمار وهولندا وعمان وباكستان اواليابان واألردن والكويت وماليزيا والمغرب ومي سيا وإيطالياينووالصين ومصر وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإند

سبانيا وسويسرا وتايوان وتايلند وتونس وتركيا والواليات المتحدة األمريكية واإلمارات أالجنوبية و اوكوري اوجنوب أفريقي والفلبين وقطر وسنغافورة

السنغال وأوغندا وزامبيا واألرجنتين ووروسيا  العربية المتحدة وفيتنام وأستراليا وبنغالديش وكمبوديا وكونجو وإثيوبيا وساحل العاج وكينيا ونيبال

، وكذلك لقوانين ولوائح االمتثال التجاري والجزاءات االقتصادية، وقد يؤدي يونان والمكسيك ونيجيريا وبولندا وأوكرانيا والمملكة المتحدة البريطانية(وال

ل المجموعة الُمتحدة اإلخفاق في االلتزام بهذه القوانين واللوائح إلى عقوبات مدنية وجنائية تضر بسمعتها ويكون لها تأثير سلبي جوهري على أعما

 و/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي و/أو آفاقها المستقبلية.
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 المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة المتحدة ومخاطر السوق العامة .4

 

 المخاطر المتعلقة بالتزّود بالمواد الخام والخدمات المرفقّية 4.1

 

 الخام والخدمات المرفقّية المخاطر العامة المتعلقة بالتزّود بالمواد (أ)

 

في حالة عدم حصول أي من شركات مجموعة سبكيم العاملة و/أو شركات مجموعة الصحراء العاملة على المواد الخام أو الخدمات المرفقّية 

ال تم إعفاؤه من التزامه بحسب عقودها، أو إذا لم يِف أي من الموردين لهذه المواد الخام أو مقدمي هذه الخدمات بالتزامه بالتوريد، أو في ح

بالتوريد بسبب أي من حاالت القوة القاهرة أو انتهاك أي شركة من شركات مجموعة سبكيم العاملة و/أو شركات مجموعة الصحراء العاملة 

ا أو مجدًيا تتعطل أنشطة وعمليات مجموعة سبكيم و/أو مجموعة الصحراء. وفي بعض الحاالت، قد ال يكون ممكنً سلشروط اتفاقية التوريد، 

ضمان تجارًيا لمجموعة سبكيم و/أو لمجموعة الصحراء الترتيب إليجاد مصادر توريد بديلة وبالتالي قد تطول مدة ذلك التعطيل. كما ال يوجد أي 

لعملياتها وفقًا بأن موردي مجموعة سبكيم و/أو مجموعة الصحراء سوف يقومون بتزويد جميع أنواع المواد الخام والخدمات المرفقّية المطلوبة 

 و/أويؤثر سلبًا وبشكل كبير على أعمال المجموعة المتحدة سأي نقص أو تعطيل في توريد هذه المواد  ولذلك فإنالتفاقيات التوريد ذات الصلة، 

 نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي. و/أوآفاقها المستقبلية 

 

والخدمات المرفقّية المختلفة إلى مجموعة سبكيم و/أو مجموعة الصحراء من خالل عدد محدود من خطوط  يتم تزويد اإليثيلين والبروبيلين

ع األنابيب. إضافة إلى ذلك، ترتبط عدد من المشاريع التي تعمل عليها شركات مجموعة سبكيم العاملة و/أو شركات مجموعة الصحراء العاملة م

خطوط مملوكة للغير، وبالتالي، ال يمكن استبعاد احتمال حدوث أية حوادث في هذه الخطوط، والتي شبكات خطوط أنابيب حالية، ومعظم هذه ال

و/أو  إن حدثت ستسبب تأخيرَا أو تعطياًل جوهريًا في عملية توريد عدد من المواد الخام والخدمات المرفقّية إلى شركات مجموعة سبكيم العاملة

آفاقها  و/أوعمليتها  و/أوي إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة الُمتحدة شركات مجموعة الصحراء العاملة، مما يؤد

 نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي . و/أوالمستقبلية 

 

بها تكاليف كما أن شركات المجموعة المتحدة العاملة قد تضطر من حين إلى آخر بأن ُتأمن المواد الخام الالزمة لعملياتها من مصادر قد يرتبط 

سعودية توريد إضافية ناجمة من تفاوت األسعار السوقية أو النفقات اللوجستية أو الشؤون التنظيمية السائدة. على سبيل المثال، قامت الشركة ال

م، 2015في عام  لمونمرات األكريليك المحدودة بإيداع وديعة تأمين للجمارك السعودية حين قامت بتوريد البيوتانول عن طريق موردين خارجيين

هـ 13/04/1439ريال سعودي كما في  52,400,000ريال سعودي مقابل قيمة وديعة التأمين البالغة  50,300,000وقامت اإلدارة بوضع مخصص بقيمة 

هذه الحاالت قد م(، ومع أن ليس لشركة الصحراء في الوقت الحالي أي ودائع تأمينية لدى الجمارك السعودية، إال أن مثل 31/12/2017)الموافق 

عها تؤدي إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة المتحدة و/أو عملياتها و/أو آفاقها المستقبلية و/أو نتائج عملياتها و/أو وض

 المالي.

 

 

 المخاطر المتعلقة بتوافر المواد الخام والتزود بها (ب)

 

لعاملة توريدها من الغير هي: الغاز الطبيعي والبوتان واإليثان واإليثيلين والبروبيلين. المواد الخام الرئيسية التي تطلب شركات مجموعة سبكيم ا

 وقد حصلت شركة سبكيم على تعهدات بتوريد تلك المواد من األطراف التالية:

 

حتاج لهذه المواد أرامكو السعودية، وذلك لتوريد وتسليم الغاز الطبيعي والبوتان واإليثان لشركات مجموعة سبكيم العاملة التي ت (1)

 الخام بما يتوافق مع الممارسات الحالية التي تتبعها أرامكو السعودية مع المشترين لهذه المنتجات في المملكة.

 

 كل من شركة الجبيل المتحدة والشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثيلين، وذلك لتوريد وتسليم اإليثيلين. (2)

 

 ، وذلك لتوريد وتسليم محفزات البيوتانديول.شركة دافي (3)

 

 شركة مصفاة أرامكو السعودية شل، وذلك لتوريد ثاني أكسيد الكربون. (4)

 

 شركة سابك، وذلك لتوريد وتسليم اإليثيلين. (5)
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 شركة غاز، وذلك لتوريد وتسليم النيتروجين. (6)

ا من الغير هي: الغاز الطبيعي والبوتان واإليثان والبروبان والملح. وقد المواد الخام الرئيسة التي تطلب شركات مجموعة الصحراء العاملة توريده

 حصلت شركة الصحراء على تعهدات بتوريد تلك المواد من األطراف التالية:

 

د أرامكو السعودية، وذلك لتوريد وتسليم الغاز الطبيعي والبوتان واإليثان لشركات مجموعة الصحراء العاملة التي تحتاج لهذه الموا (1)

 الخام بما يتوافق مع الممارسات الحالية التي تتبعها أرامكو السعودية مع المشترين لهذه المنتجات في المملكة؛

 

 شركة غاز، وذلك لتوريد وتسليم النيتروجين. (2)

 

 ، وذلك لتوريد وتسليم الملح.ماينيغ كومبنيإنترناشونال سولت  (3)

 

السعودية  وفي كل حالة، هنالك قيود تنطبق على التزام هؤالء الموردين بتوريد المواد الخام المشار إليها. على سبيل المثال، يخضع التزام أرامكو

على ذلك، بتسليم المواد الخام للتغييرات في األنظمة وسياسات اإلنتاج في المملكة )ولتوفر المنتجات داخل المملكة في بعض األحوال(. عالوة 

سُتعفى أرامكو السعودية من التزامها بالتوريد لدى وقوع أي حالة خارجة عن نطاق سيطرتها المعقولة دون أن ينطبق عليها أي شرط لدفع 

المتحدة تعويضات نقدية، أو غيرها من التعويضات. على سبيل المثال، ربما تكون قدرة أرامكو السعودية على توريد مادة خام معينة إلى المجموعة 

محدودة إذا لم تقم وزارة الطاقة بتخصيص كمية محددة من هذه المواد للمجموعة المتحدة، أو في حالة خفض هذا التخصيص أو إلغائه من قبل 

 وزارة الطاقة قبل انتهاء مدة اتفاقية توريد المواد الخام المعنية. 

 

لخام لعدة أسباب منها: مشاكل أو صعوبات اإلنتاج والتشغيل في شبكة التوزيع، باإلضافة إلى ذلك، قد يتعطل تسليم أرامكو السعودية للمواد ا

م أو الحوادث الصناعية، أو تعطل المعدات. وفي حال إخفاق أرامكو السعودية في توريد المواد الخام بما ينتهك اتفاقها شركات مجموعة سبكي

ن التعويضات التعاقدية وغيرها من األدوات العملية للتخفيف من حدة الخسائر العاملة و/أو شركات مجموعة الصحراء العاملة )حسب الحال(، فإ

 المتاحة للمجموعة المتحدة سوف تكون محدودة.

 

في حالة عدم الحصول على الكميات المطلوبة من المواد الخام الالزمة من أي من موردي مجموعة سبكيم و/أو مجموعة الصحراء )بما فيهم 

فقد تضطر مجموعة سبكيم و/أو مجموعة الصحراء حينها بأن تدفع أكثر للحصول على بعض احتياجاتها من المواد الخام المشار أرامكو السعودية(، 

المطلوبة  إليها أعاله )وفي بعض الحاالت قد يكون من المستحيل عمليًا توفير موارد بديلة(. وبقدر ما ُيخفق أحد الموردين في توريد المواد الخام

و بالتزاماته، أو في حالة قيام أرامكو السعودية بتغيير أحكام التوريد، تتعطل عمليات اإلنتاج والبيع لشركات مجموعة سبكيم العاملة و/أأو الوفاء 

شركات مجموعة الصحراء العاملة المتأثرة )بشكل مباشر أو غير مباشر(، مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال المجموعة المتحدة و/أو 

 اتها و/أو آفاقها المستقبلية و/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي.عملي

 

 

 المخاطر المتعلقة بتركز الموردين (ج)

 

تعتمد شركات مجموعة سبكيم العاملة و/أو شركات مجموعة الصحراء العاملة على عدد محدود من الموردين لتأمين كميات كبيرة من المواد 

ولذلك أي تأخير أو تعثر من هؤالء الموردين في توفير المواد الخام قد يؤدي إلى تأخر أو تعثر العمليات  الخام المستخدمة لتصنيع منتجاتهم،

االنتاجية والمعدالت التشغيلية. كما أن ليس هناك ما يضمن بأن شركات المجموعة المتحدة العاملة ستكون قادرة على االستمرار في تأمين 

بشروط تجارية مماثلة في ترتيباتها للعقود السارية حاليًا، أو ما يضمن بأنها ستكون قادرة على االستمرار في  المواد الخام من الموردين الحاليين

حد الموردين تأمين المواد الخام من الموردين الحاليين إطالقًا. وفي حال تأخر أو تعثر أحد الموردين في توفير المواد الخام المطلوبة، أو تغيير أ

و في حال إخفاقه بالوفاء بالتزاماته، قد تتعطل عمليات االنتاج بشكل مباشر أو غير مباشر، مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على ألحكام التوريد أ

 أعمال المجموعة المتحدة و/أو عملياتها و/أو آفاقها المستقبلية و/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي.

 

 

 المخاطر المتعلقة بالتزود بالغاز (د)

 

كل شركة من شركات مجموعة سبكيم العاملة و/أو شركات مجموعة الصحراء العاملة بتأمين كمية معينة من الغاز وغيرها من المواد الخام قامت 

مخصصة من وزارة الطاقة، والتي تخضع لعدد من الشروط. وفي حال فشل أي شركة من شركات مجموعة سبكيم العاملة و/أو شركات مجموعة 

مالية على مجموعة سبكيم و/أو مجموعة الصحراء أو قد يتم إلغاء هذا  وقوع خسائريؤدي ذلك إلى سللوفاء بهذه الشروط، الصحراء العاملة 

 التخصيص، مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال المجموعة المتحدة و/أو عملياتها و/أو آفاقها المستقبلية و/أو نتائج عملياتها و/أو

 وضعها المالي.
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 المخاطر المتعلقة بالتزود بالخدمات (ه)

 

ا تعتمد شركات مجموعة سبكيم العاملة و/أو شركات مجموعة الصحراء العاملة على أحكام تتعلق بالتزّود بالخدمات المرفقّية، والتي من بينه

رف الصحي والمياه المستعملة ومعالجتها على سبيل المثال ال الحصر، الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء ومياه الشرب والري وجمع مياه الص

من شركة مرافق. في حالة عدم حصول أي من شركات مجموعة سبكيم العاملة و/أو شركات مجموعة الصحراء العاملة على الخدمات بحسب 

بسبب أي من حاالت القوة القاهرة عقودها أو إذا لم يِف أي من موردي هذه الخدمات بالتزامه بالتوريد أو في حال تم إعفاؤه من التزامه بالتوريد 

تتعطل أنشطة وعمليات سأو انتهاك أي شركة من شركات مجموعة سبكيم العاملة و/أو شركات مجموعة الصحراء العاملة لشروط اتفاقية التوريد 

نتائج عملياتها و/أو  و/أوآفاقها المستقبلية  و/أوالمجموعة المتحدة، مما يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة الُمتحدة 

 وضعها المالي.

 

قد  -أو توسيع المصانع القائمة والمملوكة من قبل كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء-كما أن قيام المجموعة المتحدة بإنشاء مصانع جديدة 

يتولى تشغيلها موردو الخدمات الحاليين لمجموعة سبكيم و/أو مجموعة يتطلب أيضًا توسيع البنية التحتية لمرافق التوريد الحالية التي يملكها أو 

ى قدرة الصحراء، مثل إنشاء محطة فرعية جديدة لتوليد الكهرباء. وفي حال وجود أي إخفاق أو تأخر في توّفر هذه البنية التحتية، فسيؤثر هذا عل

 عها.المجموعة المتحدة على إنجاز العمليات التجارية التي تتعلق بمصان

 

ذلك التعطل. وفي بعض الحاالت، قد ال يكون ممكًنا أو مجدًيا تجارًيا الترتيب إليجاد مصادر توريد بديلة للمجموعة المتحدة، وبالتالي قد تطول مدة 

ة. إن المشاركة في كما أن شركات مجموعة الصحراء العاملة تقوم بنفسها بإنشاء وتشغيل البنية التحتية التشغيلية والخدمات المرفقّية المشترك

 مثل هذه الخدمات المرفقّية والبنية التحتية قد يعرض كل شركة من شركات المجموعة المتحدة العاملة لمخاطر تشغيل مشتركة.

كّرست كل من مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء شركاٍت متخصصة بالخدمات المرفقّية والخارجية لخدمة بعض شركات مجموعة سبكيم العاملة 

شركات مجموعة الصحراء العاملة. سيؤثر فشل أو تأخير هذه الشركات المتخصصة بالخدمات المرفقية والخارجية في التكامل أو التكّيف مع  و/أو

 متطلبات شركات المجموعة المتحدة العاملة من الخدمات بشكل سلبي جوهري على أعمال شركة الصحراء و/أو عملياتها و/أو آفاقها المستقبلية

 .، وبالتالي تؤثر سلبًا على أعمال ونتائج عمليات وربحية المجموعة المتحدةتائج عملياتها و/أو وضعها الماليو/أو ن

 

 

 المخاطر المتعلقة بتقديم الخدمات (و)

 

أبرمت كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء اتفاقيات مع الغير تتعلق بالعمليات التشغيلية لبعض شركات المجموعة المتحدة العاملة )بما في 

 ذلك عقود إيجار األراضي وتبريد مياه البحر وإمدادات الكهرباء وخدمات محطات الشحن(، حيث توفر شركة سبكيم وشركة الصحراء هذه الخدمات

. إال أن كل من شركتي سبكيم والصحراء -أو عقود إيجار من الباطن-ركات المجموعة المتحدة العاملة ذات الصلة بموجب اتفاقيات من الباطن إلى ش

لة تبقى )حيثما ينطبق( مسؤولة عن االلتزامات الناشئة عن هذه االتفاقيات وذلك في حال لم تتمكن شركات المجموعة المتحدة العاملة ذات الص

يات الوفاء بأية التزام ناشئ عن االتفاقيات المبرمة من الباطن ذات الصلة. كما قامت شركة سبكيم وشركة الصحراء أيضًا بإحالة بعض االتفاق من

إلحالة االمتعلقة بتوفير التقنيات والتسويق واتفاقيات التوريد والتزّود إلى شركات المجموعة المتحدة العاملة ذات الصلة، وقد تشمل شروط هذه 

استمرار مسؤولية شركة سبكيم وشركة الصحراء بالتزامات شركات المجموعة المتحدة العاملة ذات الصلة، مما يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي 

 نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي. و/أوآفاقها المستقبلية  و/أوتها اعملي و/أووجوهري على أعمال المجموعة الُمتحدة 

 

 

 المشاريعمخاطر ترابط  (ز)

 

تعتمد كثير من شركات المجموعة المتحدة العاملة على مواد خام ينتجها الغير وفي كثير من الحاالت على مواد خام تنتجها شركات أخرى من 

على  شركات المجموعة المتحدة العاملة. وبالتالي، فإن المجموعة المتحدة تتعرض للمخاطر المتعلقة بالمشاريع المعتمدة على مشاريع أخرى.

طن متري  100,000سبيل المثال، يتألف مشروع شركة الصحراء لألكريالت من ثالثة مرافق متكاملة: تورد الشركة السعودية لإليثلين والبولي إثيلين 

ركة السعودية طن متري سنويًا من البيوتانول العادي إلى الش 96,000سنويًا من البروبيلين وتورد الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة 

حمض األكريليك الجليدي في لمونمرات األكريليك المحدودة، وذلك حتى تتمكن الشركة السعودية لمونمرات األكريليك المحدودة من إنتاج 

يك مصنع حامض األكريليك واإلسترات الخاص بها. وفي المقابل، تقوم الشركة السعودية لمونمرات األكريليك المحدودة بتوريد حمض األكريل

الجليدي إلى شركة البوليمرات األكريليكية السعودية من أجل انتاج بوليمر فائق االمتصاص في مصنعها المخصص لذلك. وقد يعرض ترابط 

المشاريع في المجموعة المتحدة إلى مخاطر كبيرة تتعلق باعتماد بعض مشاريعها على بعض مشاريعها األخرى حيث ترتبط هذه المخاطر بجودة 

لخام وكمياتها، فمن المحتمل أن يكون ألي تعطل في عملية التوريد من مشروع إلى مشروع آخر تأثير سلبي مضاعف على عمليات شركة المواد ا

وضعها  الصحراء، مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال المجموعة المتحدة و/أو عملياتها و/أو آفاقها المستقبلية و/أو نتائج عملياتها و/أو

 المالي.
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وقد يترتب على تنفيذ استراتيجية تكامل سلسلة اإلمداد وما يترتب عليها من تكامل ألنشطة الشركات داخل المجموعة المتحدة )بما في ذلك 

الشركات المتخصصة بالخدمات المرفقية التابعة لكل مجموعة(، مخاطر تعريض هذه الشركات والمشاريع المترابطة في المستقبل إلى نقص في 

جوهري إمدادات المواد الخام، أو مخاطر تتعلق بعدم قدرة إحدى هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركة أخرى، مما سيؤثر سلبًا وبشكل 

 على أعمال المجموعة المتحدة و/أو عملياتها و/أو آفاقها المستقبلية و/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي.

 

 

 خام والخدماتتقلب أسعار المواد ال (ح)

 

كآلية للتخطيط المالي متوسط األجل،  2030أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية السعودية 

طاقة بحيث تتوافق والستدامة وضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة. أحد الركائز الرئيسية لبرنامج تحقيق التوازن المالي هي تصحيح أسعار ال

ى مع أسعار السوق، ولذلك ال يوجد ما يضمن أن أسعار الغاز الطبيعي أو أي من المواد الخام األخرى الموردة للمجموعة المتحدة سوف تظل عل

ة وصافي الدخل مستوياتها الحالية. وفي حالة زيادة سعر أي من المواد الخام، فسوف يكون لذلك تأثير على المركز المالي للمجموعة المتحد

والجهات ونتائج عملياتها. وعالوًة على ذلك، ليس هناك أي ضمان بالنسبة لسعر هذه المواد الخام الذي ربما يتم االتفاق عليه بين وزارة الطاقة 

 المشاركة في صناعة البتروكيماويات، نظرًا لعدم التوصل إلى اتفاقية بهذا الخصوص حتى تاريخ هذا المستند.

 

تأثر سعر المواد الخام بعدٍد من العوامل الخارجة عن سيطرة المجموعة المتحدة، من بينها التغيرات في األوضاع االقتصادية في المملكة يمكن أن ي

دولية و/أو العرض والطلب و/أو السياسات االقتصادية التي تنتهجها الحكومة واألوضاع االقتصادية العالمية و/أو اإلقليمية و/أو المعاهدات ال

مات التي و/أو االلتزامات األخرى المشابهة التي ترتبط بها المملكة حاليًا أو التي يمكن أن تصبح طرفًا فيها في المستقبل )بما في ذلك االلتزا

 تقدمها الحكومة فيما يتعلق بعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية(.

 

الثابتة )البروبان على سبيل المثال( قد يؤثر على ربحية شركات المجموعة المتحدة العاملة إضافة إلى ذلك، فإن التغير في أسعار المواد الخام غير 

 ذات الصلة وعلى نتائج عملياتها، وذلك في حالة عدم تمكن هذه الشركات من تالفي هذا االرتفاع.

 

 

اه والطاقة والغازات الصناعية من وقٍت آلخر ومن المحتمل أن يرتفع السعر الذي تدفعه المجموعة المتحدة للحصول على الخدمات مثل المي

 وذلك بموجب شروط اتفاقيات التوريد ذات العالقة أو سياسات التسعير التي يتبعها الموردون، بحسب الحالة.

 

حدة و/أو في حال ارتفاع أسعار هذه المواد أو الخدمات، ولم تستطع مجموعة الصحراء من تجاوز ذلك، سيؤثر ذلك على أعمال المجموعة المت

 نتائج عملياتها و/أو أدائها و/أو وضعها المالي بشكل عام.

 

 

 المخاطر المتعلقة بمخزون المجموعة المتحدة (ط)

 

جموعة في خالل سير العمل المعتاد، يتم شراء وتخزين المواد الخام لتصنيع المنتجات، والمنتجات النهائية، وقطع الغيار من قبل كل من شركات م

على  -قد يكون متعرض للمخاطر المتكررة بما في ذلك -بما ذلك قطع الغيار -وشركات مجموعة الصحراء العاملة. إن المخزونسبكيم العاملة 

الحريق أو التلف وكذلك خطر التقادم وتحول المواد المخزنة إلى مواد غير قابلة لالستخدام. أي حوادث غير متوقعة، أو  -سبيل المثال ال الحصر

ظة على المخزون بحالة جيدة، أو حدوث أي ضرر أو تلف للمخزون أو جزء منه قد يؤثر على قدرة المجموعة المتحدة في االستمرار الفشل في المحاف

لياتها في اإلنتاج، وقد ينتج عن ذلك أيًضا اضمحالل قيمة المخزون بما ذلك قطع الغيار، مما سيؤثر على أعمال المجموعة المتحدة و/أو نتائج عم

 ها و/أو وضعها المالي بشكل عام.و/أو أدائ

 

 المخاطر المتعلقة بالشراء والتسويق 4.2

 

 المخاطر المتعلقة بعقود الشراء والتسويق (أ)

 

 أبرمت شركات المجموعة المتحدة العاملة عقود طويلة األجل مع أطراٍف مختلفة لشراء منتجاتها. وفي حال استمرار شركات المجموعة المتحدة

التزاماتها الناشئة بموجب تلك العقود فستبقى هذه الشركات معرضة لمخاطر نقص التوريد والمخاطر الناشئة عن القوة ذات العالقة بتنفيذ 

تفاقيات القاهرة وذلك بسبب طول أجل هذه العقود. كما يوجد أيضًا مخاطر تتعلق بإخفاق المشتري المعني أو إخالله بالتزاماته التعاقدية بموجب ا

 الشراء.

 

 ض اتفاقيات الشراء الخاصة بشركات المجموعة المتحدة العاملة على آلية للتسعير، والتي من الممكن تتأثر بأسعار السوق السائدة.تحتوي بع

الم ُتعد شركات المجموعة المتحدة العاملة أطرافًا في بعض االتفاقيات التسويقية البحتة، حيث ال تتطلب هذه االتفاقيات الطرف المقابل است

 ت لم يبعها / أو وافق على بيعها و/أو دفع قيمة هذه المنتجات.أي منتجا
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ر أكثر مالءمة، إذا لم يتم تجديد هذه االتفاقيات بنفس أحكامها الحالية أو بأحكام أكثر مالءمة، أو إذا لم يكن بمقدور الطرف اآلخر بيع المنتجات بسع

 و/أو أدائها و/أو وضعها المالي بشكل عام. سيؤثر ذلك على أعمال المجموعة المتحدة و/أو نتائج عملياتها

 

 

 مخاطر التسويق (ب)

 

في تسويق مبيعاتها وإدارة أنشطتها التسويقية. كما  تعتمد شركة سبكيم بشكل كبير على شركة سبكيم للتسويق والشركات التابعة األخرى

نما تعتمد شركة الصحراء بشكل كبير على شركة الصحراء للتسويق والشركات التابعة األخرى في تسويق مبيعاتها وإدارة أنشطتها التسويقية. وبي

لخبرة في مجال تسويق المنتجات البتروكيماوية. وعلى ال تملك ا شركة الصحراء، إال أن لشركة الصحراءيتناسب هذا مع األهداف االستراتيجية 

د ما الرغم من تكوين شركة سبكيم وشركة الصحراء لشبكاتها التسويقية الدولية الخاصة بهما والتي ال زالت تعمل على تطويرها، إال أنه ال يوج

اعلية مع مشاركي الصناعة اآلخرين في تسويق وبيع يضمن قدرة المجموعة الُمتحدة على االستفادة الكاملة من هذه الشبكة أو التنافس بف

 المنتجات البتروكيماوية، سيؤثر ذلك على أعمال المجموعة المتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو أدائها و/أو وضعها المالي بشكل عام.

 

 

 استبدال المنتجات وتقادمها (ج)

 

لعقد الماضي مدفوعًا جزئيًا باستخدامهما كبديلين للبوليمرات المماثلة نظرًا لما كان نمو الطلب على البولي بروبيلين والبولي إيثيلين على مدار ا

يتمتعان به من مواصفات وأسعار تنافسية. ومع ذلك، يتنافس كٌل من المنتَجين في العديد من التطبيقات واألسواق مع غيرهما من المنتجات 

بهذه المنتجات. هذا االستبدال ممكن لجميع منتجات المجموعة المتحدة، والذي سيكون والمواد الخام األخرى، باإلضافة إلى إمكانية استبدالهما 

 له تأثير سلبي جوهري على األداء المالي لشركات المجموعة المتحدة العاملة.

 

ًا على األداء المالي و/أو باإلضافة إلى ذلك، قد تصبح بعض منتجات المجموعة المتحدة غير قابلة لالستعمال، وذلك من شأنه أن ُيحدث أثرًا سلبي

 اآلفاق المستقبلية لشركات المجموعة المتحدة العاملة.

 

 

 المخاطر المتعلقة بالوصول إلى الموانئ 4.3

 

على إمكانية الوصول إلى ميناء الملك فهد في الجبيل، باإلضافة إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام،  كل من مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراءتعتمد 

الستيراد المنتجات التي تستخدمها وتصدير المنتجات التي تنتجها. مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء كما تعتمد على البنية التحتية للنقل الداخلي بين مصانع 

إلى ميناء الملك فهد في الجبيل، أو ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، أو أي تعليق  مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراءخلل في وصول وقد ينتج عن أي 

ر اض في تصديفي تشغيل مرافق الميناء أو مرافق النقل الداخلي، إلى زيادة في التكاليف أو تأخير في استيراد المنتجات التي ستستوردها أو حدوث انخف

آلثار لوجستية سلبية أخرى، مما سيؤثر على أعمال المجموعة المتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو أدائها و/أو وضعها المالي بشكل  هاأو مواجهة عمليات هامنتجات

 عام.

شتمالن على مجموعة متنوعة من الصناعات في مدينة الجبيل الصناعية مركزًا صناعيًا كبيرًا للصناعات البتروكيماوية، وت 2والجبيل  1تشكل مناطق الجبيل 

د وميناء الملك عبد األخرى، والتي ُيعد الكثير منها جهات تصدير رئيسية. سيعمل نمو االحتياجات الحالية والمستقبلية على زيادة الضغط على ميناء الملك فه

ما سيزيد الضغط على مشغلي الميناء لالرتقاء باإلنتاجية ورفع كفاءة عمليات العزيز لتوفير مساحات أرضية مناسبة للخزانات والمراِس لتحميل وتفريغ المواد، ك

أدائها و/أو وضعها  الميناء فضاًل عن أنه سيزيد الضغط على الطرق وشبكات النقل األخرى، مما سيؤثر على أعمال المجموعة المتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو

 المالي بشكل عام.

 

 

 بالتأمينالمخاطر المتعلقة  4.4

 

نع ومرافق اإلنتاج لدى مجموعة الصحراء ما تعده تغطية تأمينية كافية تتماشى مع المخاطر التي يتم التأمين ضدها عادًة من قبل المالكين أو المشغلين لمصا

 معقولة تجاريًا. ومع ذلك، فإن البتروكيماوية المشابهة في الشرق األوسط في أوضاع مماثلة أو مشابهة، حيث يمكن الحصول على هذا التأمين بشروٍط 

الُمتحدة. وفي مجموعة الصحراء تقوم فقط بتأمين محدود ضد أعمال التخريب واإلرهاب. وال تغطي وثائق التأمين كل المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة 

كافيًا لتعويض المجموعة الُمتحدة عن الخسائر الفعلية التي  حالة وقوع حادث تشمله التغطية التأمينية لمجموعة الصحراء، يمكن أال يكون مبلغ ذلك التأمين

ة والحجم تكبدتها. وعلى وجه الخصوص، وحتى لو تم التأمين ضد خسارة أو تلف المعدات أو األصول األخرى، فإن موقع مصانع ومرافق المجموعة الُمتحد

مرافق والمدة الطويلة المطلوبة غالًبا لتصنيع وحدات بديلة يمكن أن تؤدي إلى الكبير والطبيعة الفريدة لبعض المعدات المستخدمة في هذه المصانع وال

أعمال المجموعة الُمتحدة تأخير كبير في عملية االستبدال وبالتالي يترتب على ذلك تعطل عمليات المجموعة الُمتحدة، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على 

 .و آفاقها المستقبليةو/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي و/أ
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ى إيقاف أو تقليص وفي حال تكبدت المجموعة الُمتحدة خسارة كلية أو جزئية لمرافق إنتاجها، فلن تكون قادرة على تحويل اإلنتاج إلى مرافق أخرى وستضطر إل

 إنتاج البتروكيماويات ذات الصلة.

 

ن وقوع حادث ال ال يوجد ما يضمن أن وثائق تأمين المجموعة الُمتحدة سوف تبقى متاحة بشروٍط معقولة تجارًيا، أو أنها ستكون متاحة على اإلطالق. كما أ

تأمين لتغطية تكلفة إعادة بناء  تملك المجموعة الُمتحدة تأميًنا  شاماًل ضده )مثل أعمال التخريب أو اإلرهاب( أو عدم كفاية مبالغ التعويض بموجب أية وثيقة

على صرف متحصالت  أو استبدال األصول التالفة أو المتضررة أو التأخر في البناء أو اإلنتاج بسبب أي حادث )سواء كان مؤمًنا عليه أم ال( و/أو وجود قيود

الصناعية السعودي و/أو حقوق ضمان الممولين اآلخرين  التأمين بسبب السداد المسبق لدين قائم نتيجًة لحق ضمان األولوية الثابت لصندوق التنمية

راض استئناف للمجموعة الُمتحدة، فإن تلك العوامل جميعها من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض جوهري في الموارد المالية المتاحة للمجموعة الُمتحدة ألغ

أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها سلبي جوهري على  العمليات التجارية على النحو الصحيح عقب تلك الظروف، مما سيكون له تأثير

 .المالي و/أو آفاقها المستقبلية

 

 

 مسؤولية المجموعة الُمتحدة عن التزامات شركات المجموعة الُمتحدة العاملة 4.5

 

كيم العاملة وشركات مجموعة الصحراء العاملة والتي يجب أبرمت كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء اتفاقيات مع أطراف ثالثة لبعض شركات مجموعة سب

 العاملة. بمقتضاها على شركة سبكيم أو شركة الصحراء )بحسب الحالة( توفير الدعم المالي في ظروٍف معينة تتعلق بعمليات شركات المجموعة الُمتحدة

والتي من بينها  على سبيل المثال، فإن األحكام الواردة في عقود معالجة المواد الخام للشركة العالمية للبوليمرات استثنائية وتشتمل على بعض المخاطر، 

شراء المواد الخام التي تمت " من العقد )والذي ينص على أن على عمالء الشركة إما أن يقوموا بمخاطر عدم وضوح رسوم المعالجة وغياب مبدأ "وّرد أو ادفع

، مما يعرض الشركة العالمية للبوليمرات إلى مخاطر تشغيلية مع احتمالية عدم امتالك الحقوق معالجتها لهم وااللتزام بدفع قيمتها جتى وإن لم يتم أخذها(

ي ذلك شركة سبكيم( على توفير دعم وضمان على شكل قروض الكافية لمطالبة الغير أو التعويض. وقد اتفق الشركاء في الشركة العالمية للبوليمرات )بما ف

هذا الدعم مطلوبَا، من المساهمين في ظروٍف معينة، بما في ذلك النقص في اإليثيلين أو ارتفاع سعر اإليثيلين الناتج عن اتفاقيات المعالجة. وفي حالة كان 

أعمال توفرة بالكامل في حسابات شركة سبكيم، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على سيؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف على شركة سبكيم، وهي حاليًا غير م

 .المجموعة الُمتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي و/أو آفاقها المستقبلية

 مخاطر الشحن 4.6

 

نتجات التي تستخدمها المجموعة الُمتحدة وتصدير تعتمد المجموعة الُمتحدة على إمكانية الوصول إلى خطوط شحن وممرات مائية دولية الستيراد الم

من المواد الخام التي  %5.63من إنتاجها وقامت باستيراد  %95.55م 2018حيث بلغت صادرات مجموعة سبكيم لعام ، المنتجات التي تنتجها إلى خارج المملكة

سيكون ألي تعطل كبير في  .باستيراد أي مواد خاممجموعة الصحراء وم من إنتاجها وال تق %51.3م 2018تستخدمها، وبلغت صادرات مجموعة الصحراء لعام 

تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة المتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو أدائها  -بما في ذلك إمكانية الوصول إلى خطوط الشحن-عملية الشحن البحري 

 و/أو وضعها المالي بشكل عام.

 

 المخاطر المتعلقة بالبناء 4.7

 

 المخاطر المتعلقة بالبناء واإلنجاز (أ)

 

روع تقوم شركة سبكيم وشركة الصحراء بتكليف مقاولين وموردين ببناء المصانع والمرافق عند تطوير مشاريع جديدة. وربما يتأثر سير عمل أي مش

الصناعية الكبيرة، ومنها النقص غير المتوقع جديد من حين إلى آخر سلبًا وبشكل جوهري نتيجة عامل أو أكثر من العوامل المرتبطة عادة بالمشاريع 

في المعدات والمواد والعمالة، وعدم قدرة مقاول أو مقاول من الباطن على العمل بالشكل المطلوب إلنجاز أحد المشاريع وعدم القدرة على 

تعلق بالعمال والمشاكل المتعلقة بأدائهم، إيجاد بديل لهم، والتأخر في التسليم أو عدم توفر المعدات والمواد الضرورية، أو حدوث نزاعات ت

ة وحاالت الحصار أو الحظر، والتقاضي، وظروف الطقس غير المواتية، وزيادة التكاليف، والكوارث الطبيعية، والحوادث، والتغيرات في األنظم

لك، قد تتغير أوضاع وديناميكيات السوق بسرعة والقوانين، والمشاكل البيئية أو الجيولوجية، وغيرها من الظروف غير المواتية. وباإلضافة إلى ذ

 كبيرة من حين إلى آخر في المملكة ومنطقة مجلس التعاون، مما قد يؤدي إلى صعوبات غير متوقعة على المجموعة الُمتحدة نتيجًة لذلك. وال

سلبًا وبشكل جوهري على سير أي مشروع جديد  يمكن تقديم أي ضمان بأن أي تكاليف زائدة أو تأخيرات تتعلق بالعوامل المذكورة أعاله لن تؤثر

بشكل للمجموعة المتحدة، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة المتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو أدائها و/أو وضعها المالي 

 عام.

 

لمجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء إلجراءات تصميم عالوًة على ذلك، وبينما تخضع المصانع التي يتم تطويرها كجزٍء من المشاريع الجديدة 

دقيقة وصارمة، فمن الممكن أن تتعرض المصانع المنجزة لتغيرات جوهرية في مواصفات التصميم حيث ستتطلب هذه التغييرات إجراءات تصحيحية 

الممكن أن يتطلب أي توقف مطول لجميع عمليات كبيرة أو جوهرية. وفي هذه الحالة، قد تتأثر القدرة على بدء اإلنتاج في الوقت المحدد. ومن 

 مشروع معين أو لجزء جوهري منه قيام المجموعة الُمتحدة بتعليق تسليم المنتجات البتروكيماوية المعنية مما يمنعها من تحقيق عائدات من

مسؤوليات أو تكبدها لتعويضات تجاه الُمصّرفين بيع هذه المنتجات. وال يوجد ما يضمن بأن أي انقطاع لن ينتج عنه تحمل المجموعة الُمتحدة ألي 
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المعنيين بموجب شروط أية اتفاقية تصريف، أو بموجب أي ضمان إنجاز صادر من المجموعة الُمتحدة لألطراف الممولة لذلك المشروع، مما 

 أو وضعها المالي بشكل عام.سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة المتحدة، و/أو نتائج عملياتها، و/أو أدائها، و/

 

 

 

 المخاطر المتعلقة بالحوادث في مناطق البناء (ب)

 

عمليات البناء والتوسعة لمصانع المجموعة الُمتحدة، باإلضافة إلى عمليات اإلنتاج لمختلف منتجات هذه المصانع،  -في بعض الحاالت-قد تسبب 

المجموعة الُمتحدة، أو إلى أضرار بيئية أو أضرار في األصول، والتي سيكون لها إلى وقوع حوادث قد تسبب إصابات شخصية أو وفاة أحد موظفي 

بطة بهذه أثر سلبي على أعمال المجموعة الُمتحدة، و/أو نتائج عملياتها، و/أو وضعها المالي و/أو أدائها بشكل عام. قد تكون بعض التكاليف المرت

تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة المتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو أدائها و/أو الحوادث أو جميعها غير مؤمٍن عليها، مما سيكون له 

 وضعها المالي بشكل عام.

 

 

 مخاطر االعتماد على الموظفين والعمالة الماهرة 4.8

 

المجموعة الُمتحدة من االحتفاظ بالموظفين يجري حالًيا تنفيذ عدد كبير من المشاريع البتروكيماوية في المملكة ومنطقة مجلس التعاون. وقد ال تتمكن 

لمهارات األساسيين الحاليين في شركة سبكيم وشركة الصحراء، أو ربما ال تكون قادرة على االستمرار في استقطاب وتوظيف موظفين أساسيين يملكون ا

بين والمؤهلين. ويمكن أن يشكل ذلك النقص عائًقا أمام قدرة والخبرات التي تعتبرها الجهة ذات الصلة مناسبة. وربما يؤدي هذا إلى نقص الموظفين المدر

يكون له تأثير سلبي المجموعة الُمتحدة على االحتفاظ بالموارد المطلوبة إلدارة عملياتها التشغيلية بفاعلية، وقد يكون عائقًا للتوسع في المستقبل، مما س

 و أدائها و/أو وضعها المالي بشكل عام.جوهري على أعمال المجموعة المتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أ

 

 

 المخاطر المتعلقة بالتمويل والتوزيع والعمالت األجنبية  4.9

 

 توفر التمويل (أ)

 

تعتمدان مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء بشكل رئيس على قدرتهما على الحصول على قروض تجارية وأنواع أخرى من القروض )مثل قروض 

تنمية الصناعية السعودي وصندوق االستثمارات العامة( وفقًا ألحكام تنافسية، وذلك لتمويل أو المساعدة في وكالة ائتمان التصدير وصندوق ال

لقدرة تمويل مشاريعهما الحالية والمستقبلية وتمويل عمليات االستحواذ أو التوسع التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة. وبالتالي فإن هذه ا

من مصادر تمويل خارجية وقيمة التكلفة لمثل هذا التمويل للمجموعة الُمتحدة تعتمد على عدة عوامل، من بينها للحصول على التمويل الالزم 

ستثمرين األحوال االقتصادية والسوقية العامة، وأسعار الفائدة الدولية والمحلية، وتوفر التمويل من البنوك والجهات الممولة األخرى، وثقة الم

نجاح أنشطتها التجارية. وفي حالة عدم تمكن المجموعة الُمتحدة من الحصول على هذا التمويل في المستقبل مطلقًا، في المجموعة الُمتحدة و

تزام أو تمكنها الحصول عليه بشروط تعسفية للمجموعة الُمتحدة، أو في حالة إخفاقها في الوفاء بالتزامات التمويل الحالية )بما في ذلك االل

تخضع لها أي شركة في المجموعة الُمتحدة(، سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة المتحدة و/أو نتائج  بالتعهدات والنسب التي

 عملياتها و/أو أدائها و/أو وضعها المالي بشكل عام.

 

توفير التمويل الالزم لذلك. وال إضافة إلى ذلك، فإن قدرة المجموعة الُمتحدة على تشغيل أنشطتها التجارية تعتمد جزئيًا على مدى قدرتها على 

يات يوجد ما يضمن قدرة المجموعة الُمتحدة على إيجاد جهات ممولة ومستعدة لتوفير التمويل الالزم بشروٍط مماثلة لتلك التي تسري على اتفاق

كما ال يوجد ما يضمن قدرتها على التمويل الحالية لمجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء أو قدرتها على إيجاد تلك الجهات الممولة من األساس، 

ة في الحصول على إعادة تمويل تحت اتفاقيات التمويل الحالية بشروٍط مماثلة أو قدرتها على إعادة التمويل من األساس. فضاًل عن أن أية زياد

الدين أو ألسباٍب خاصة بالمجموعة التكلفة أو عدم توفر التمويل )سواء ألسباٍب تتعلق باالقتصاد الكلي، مثل عدم توفر السيولة في أسواق 

لوفاء الُمتحدة( سيؤثر على قدرة المجموعة الُمتحدة على إحراز تقدم في استغالل فرص استثمار رأس المال الالزمة لتحقيق عائدات للمساهمين وا

تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة بمتطلبات التمويل )أو إعادة التمويل( اليومية للمجموعة الُمتحدة على المدى الطويل، مما سيكون له 

 المتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو أدائها و/أو وضعها المالي بشكل عام.

 

 

 تقلبات تكاليف التمويل (ب)

 

تعتمد كل من شركات مجموعة سبكيم العاملة وشركات مجموعة الصحراء العاملة على قروض تجارية وديون أخرى لتمويل مشاريعها، إال أن هذه 

 %19.24ركات تستخدم في بعض الحاالت مجموعة متنوعة من أدوات التحوط المالي. فيما يتعلق بشركة سبكيم، ُتستخدم أدوات التحوط لنحو الش
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، مما قد يزيد من تكاليف أعباء %80.76من مديونياتها، غير أنها قد تكون معرضة لمخاطر تقلبات معدل العمولة على النسبة المتبقية البالغة 

من مديونيتها، غير أنها تكون معرضة لمخاطر  %24.62ا. أما بالنسبة لشركة الصحراء )على أساس موحد(، ُتستخدم أدوات التحوط المالي لنحو ديونه

مال ، مما قد يزيد من تكاليف أعباء ديونها، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أع%75.38تقلبات معدل العمولة على النسبة المتبقية والبالغة 

 المجموعة المتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو أدائها و/أو وضعها المالي بشكل عام.

 

 

 الرفع المالي (ج)

 

تعتمد كل من مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء في مجرى سير أعمالهما المعتادة على التسهيالت البنكية لتمويل مشاريعهما القائمة أو 

للعمليات التشغيلية، ومن حين آلخر قد تتضمن اتفاقيات التسهيالت البنكية المتاحة للمجموعتين على الجديدة أو لتمويل رأس المال العامل 

ن شروط أو عهود أو مواثيق لها أن تحد من اإلمكانيات التشغيلية أو المالية لكل من مجموعة سبكيم و/أو مجموعة الصحراء. وعلى الرغم من أ

ية قد يؤدي إلى رفع المركز المالي، إال أنه يزيد من األعباء المالية ويخفض القدرة على تحمل المديونية، زيادة التمويل عن طريق التسهيالت البنك

ومع مراعاة القيود الواردة في اتفاقيات التسهيالت البنكية لكل من مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء يمكن أن تؤدي أي زيادة في نسبة 

 ة أمور من بينها:التمويل والشروط المتعلقة بها إلى عد

 

حاجة المجموعة المتحدة إلى قدر كبير من التدفقات النقدية من العمليات لتخصيصها لدفع أصل الدين والعموالت على تسهيالتها  (1)

البنكية، مما يقلل من قدرتها على استغالل التدفقات النقدية في تمويل عملياتها ونفقاتها الرأسمالية وفرصها التجارية المستقبلية 

 دفعها لألرباح.و

 

 حد قدرة المجموعة المتحدة وشركات المجموعة المتحدة العاملة على توزيع األرباح لمساهميهم. (2)

 

 َتعرض المجموعة المتحدة لمخاطر زيادة أسعار العموالت على قروضها بأسعار عموالت متفاوتة. (3)

 

 تزايد احتماالت إخفاقها في الوفاء بجميع التزامان ديونها. (4)

 

قدرة المجموعة المتحدة في الحصول على تمويل إضافي لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية وتطوير المشاريع الحد من  (5)

 ومتطلبات أداء الدين واألغراض العامة للشركات أو األمور األخرى.

 

 تقييد قدرة المجموعة المتحدة على االستجابة لألوضاع االقتصادية والصناعية العامة. (6)

 

 المتعلقة بالسيولةالمخاطر  (د)

 

 قد تواجه المجموعة المتحدة صعوبات تشغيلية أو مالية مما تؤثر سلبًا على مستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها. ولن تتمكن المجموعة

حال انخفاض المتحدة من توقع حدوث انخفاضات أو تغييرات غير متوقعة في مصادر التمويل أو وقوع أحداث طارئة تتطلب سيولة فورية. في 

للمجموعة المتحدة فإن ذلك سيؤثر سلبًا وجوهريًا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات التمويل الحالية عند  مستوى السيولة

 شغيلي والمالي.استحقاقها وأن يؤثر سلبًا وجوهريًا على أدائها التشغيلي مما يؤثر سلبًا وجوهريًا على أعمال المجموعة المتحدة وأدائها الت

 

 وبشكل خاص، تخض االلتزامات التمويلية لشركات مجموعة الصحراء ألحكام وشروط المديونية ذات العالقة والتي تحد من قدرة مجموعة الصحراء

في حال لم على الحصول على قروض وتسهيالت إضافية أو الرهن ومنح الضمانات أو بيع الموجودات أو التصرف فيها أو غير ذلك من الشروط. و

 Event ofتلتزم مجموعة الصحراء بالتعهدات المالية المتفق عليها مسبقًا فإن ذلك قد يؤدي إلى اعتبار أن مجموعة الصحراء في حالة تقصير )

Defaultنهم من ( بموجب شروط المديونية، وهذا من شأنه أن يسمح للدائنين بالمطالبة بالسداد المبكر أو الفوري للقروض ذات الصلة وتمكي

استخدام الضمانات الموجودة بحوزتهم في حالة عدم سدادها بالكامل في الوقت المحدد مما سيؤدي إلى نتائج سلبية وجوهرية على أعمال 

 المجموعة المتحدة و/أو توقعاتها المستقبلية و/أو مركزها المالي و/أو نتائج عملياتها.

 

 

 مخاطر العمالت األجنبية (ه)
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ريال سعودي  3.75النقدية الحالية للحكومة السعودية فإن سعر صرف الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي )بمعدل صرف وفقًا للسياسة 

( دوالر أمريكي( حتى تاريخ هذا المستند. وعلى الرغم من أن الحكومة السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي لم يصدر عنهما أية 1لكل )

ث أي تغيير في هذه السياسة، إال أنه ال يمكن ضمان أن سعر الصرف سيظل ثابًتا. وسيتم إصدار جزء من النفقات الرأسمالية إشارة رسمية إلى إحدا

ر للمجموعة الُمتحدة وجزء من مصروفاتها التشغيلية بالريال السعودي، في حين أن غالبية عائداتها والتزاماتها طويلة األجل ستكون بالدوال

لي فإنه في حال السماح بالتداول الحر لسعر الصرف وزيادة قيمة الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي، فسوف ترتفع قيمة األمريكي. وبالتا

موعة مصروفات المجموعة الُمتحدة الصادرة بالريال السعودي بما يقابلها بالدوالر األمريكي، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المج

 نتائج عملياتها و/أو أدائها و/أو وضعها المالي بشكل عام. المتحدة و/أو

 

وفي حين  يمكن أيضًا أن تؤثر التغيرات العكسية في العمالت األخرى غير الريال السعودي والدوالر األمريكي سلًبا على نتائج المجموعة الُمتحدة.

سويق المختلفة بالدوالر األمريكي، إال أنه يتم دفع بعض نفقات التشغيل يتم سداد قيمة منتجات المجموعة الُمتحدة بموجب اتفاقيات الشراء والت

شغيلية الخاصة بالمجموعة الُمتحدة بعمالت غير الريال السعودي أو الدوالر األمريكي وبهذا تتعرض المجموعة الُمتحدة لتقلباٍت في النفقات الت

 بفعل التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.

 

ون المتاحة للمجموعة الُمتحدة تصُدر بالريال السعودي والدوالر األمريكي، فإن بعض متطلبات النفقات الرأسمالية للمجموعة وبالرغم من أن الدي

 الُمتحدة )بموجب عقود األعمال الهندسية وعقود الشراء والبناء التي تكون مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء طرفًا فيها على سبيل المثال(

ر الريال السعودي والدوالر األمريكي. وبالتالي قد تتعرض المجموعة الُمتحدة لعدم توافق محتمل في ديونها المتاحة وفي تصُدر بعمالٍت غي

ري متطلبات نفقاتها الرأسمالية بفعل التغيرات في بعض العمالت األجنبية، السيما اليورو والفرنك السويسري، مما سيكون له تأثير سلبي جوه

 ة المتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو أدائها و/أو وضعها المالي بشكل عام.على أعمال المجموع

 

 القيود على التوزيعات (و)

 

ا في تتضمن بعض اتفاقيات التمويل التي أبرمتها شركات المجموعة الُمتحدة العاملة قيودًا وشروطًا معينة بشأن قيمة التوزيعات وتوقيتها )بم

ذلك األرباح وسداد قروض المساهمين( التي يمكن أن تدفعها شركات المجموعة الُمتحدة العاملة لمساهميها )بمن فيهم شركة سبكيم وشركة 

)بمن حراء(. وفي حالة عدم الوفاء بمعايير التوزيع أو التنازل عنها، فلن تكون الشركة العاملة ذات الصلة ملزمة بدفع التوزيعات لمساهميها الص

 فيهم شركة سبكيم وشركة الصحراء(، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة المتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو أدائها و/أو

 وضعها المالي بشكل عام. 

 

 : لشركة سبكيم ويوضح الجدول أدناه أبرز هذه االتفاقيات 

 

 الحالة الطرف المتعاقد معه الشركة الرقم

البنك السعودي لالستثمار )اتفاقية  العالمية للبتروكيماويات السعودية الشركة 1

أغسطس  2التمويل اإلسالمي بتاريخ 

 م(2016

البنك خطيَا ووفق أية شروط أخرى قد يحددها  باستثناء ما يوافق عليه

البنك وفق تقديره المطلق، ال يجوز الشركة القيام بتوزيع أي أرباح أو 

اإلعالن عن دفعها أو توزيع أية إيرادات أخرى بين مساهميها إذا وقعت 

 أية حالة إخالل أو إخالل محتمل ولم يتم معالجتها على نحِو يرضي البنك.

البنك السعودي لالستثمار )اتفاقية  العالمية للبتروكيماوياتالسعودية الشركة  2

 م(2018إبريل  29التمويل اإلسالمي بتاريخ 

باستثناء ما يوافق عليه البنك خطيَا ووفق أية شروط أخرى قد يحددها 

البنك وفق تقديره المطلق، تمتنع الشركة عن القيام بتوزيع أي أرباح أو 

توزيع أية إيرادات أخرى بين مساهميها إذا وقعت  اإلعالن عن دفعها أو

 أية حالة إخالل أو إخالل محتمل ولم يتم معالجتها على نحِو يرضي البنك.

عات ال يجوز للشركة بعد وقوع أي حالة إخالٍل مستمرة، القيام بأي توزي 2016يونيو  16حملة الصكوك الصادرة في  العالمية للبتروكيماويات السعودية الشركة 3

أو اإلعالن عن القيام بأي توزيعات حتى لو سبق وتم اإلعالن عنها من 

 قبل الجمعية العامة الغير عادية للشركة.

بنك الرياض )اتفاقية التمويل اإلسالمي  الشركة العالمية للميثانول المحدودة 4

 (2013أغسطس  31بتاريخ 

أو أرباح أو ما ال يجوز للشركة اإلعالن عن أو القيام بدفع أي توزيعات 

 يشابه ذلك طالما:

 

 هنالك حالة إخالل مستمرة؛ أو .1

في أي من الحاالت التي تكون فيها توقعات السيولة النقدية  .2

لدى الشركة تشير إلى أنه من الممكن لذلك اإلعالن أو التوزيع أن 

االلتزام بسداد الدفعات الواجب على يؤثر على قدرة الشركة 

مستندات التمويل في الوقت المحدد عليها دفعها بموجب 

 لذلك في تلك المستندات.
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بنك الرياض )اتفاقية التمويل اإلسالمي  الشركة العالمية للميثانول المحدودة 5

 (2016أكتوبر  12بتاريخ 

ال يجوز للشركة اإلعالن عن أو القيام بدفع أي توزيعات أو أرباح أو ما 

 يشابه ذلك طالما:

 

 مستمرة؛ أوهنالك حالة إخالل  .1

في أي من الحاالت التي تكون فيها توقعات السيولة النقدية  .2

لدى الشركة تشير إلى أنه من الممكن لذلك اإلعالن أو التوزيع أن 

االلتزام بسداد الدفعات الواجب على يؤثر على قدرة الشركة 

عليها دفعها بموجب مستندات التمويل في الوقت المحدد 

 لذلك في تلك المستندات.

البنك السعودي البريطاني والبنك  يول المحدودةاالشركة العالمية للد 6

 السعودي الهولندي

 ال يجوز للشركة توزيع األرباح أو اإلعالن عنها إال إذا:

 

لم يكن هنالك حالة إخالل ولن يتسبب توزيع األرباح أو اإلعالن  .1

 عنها في أي حالة إخالل؛

النقدي، الرصيد  كان قبل أو في يوم تحرير حساب الضمانو .2

 النقدي في حساب الضمان النقدي ال يقل عن:

 

دوالر أمريكي )أو ما يعادله بأي عملة أخرى(؛  20،000،000 .أ

 أو

في حالة كانت قيمة عقد الهندسة والتوريد واإلنشاء  .ب

 72،860،264المتعلق بمشروع الشركة أقل أو أكثر من 

دوالر  20،000،000دوالر أمريكي، فيتم تخفيض أو زيادة الــ  

أمريكي المذكورة في الفقرة )أ( أعاله بقدر النسبة المئوية 

للفرق بين قيمة عقد الهندسة والتوريد واإلنشاء المتعلق 

دوالر أمريكي ليصبح ذلك الحد  72،860،264بالشركة والــ

 األدنى للرصيد النقدي في هذه الحالة،

 وذلك مباشرة بعد توزيع األرباح؛

 

أن محقق في حالة  كان الحد األدنى لنسبة تغطية خدمة الدين و .3

 مارست الشركة حقها في السداد المبكر لمبلغ من قيمة التمويل؛

كان الرصيد النقدي في حساب خدمة الدين االحتياطي ال يقل و .4

عن مجموع الدفعات الواجبة على الشركة خالل الستة أشهر 

 رة بعد توزيع األرباح؛التالية، بحسب مستندات التمويل، مباش

 15،000،000كان الرصيد النقدي في حساب التشغيل ال يقل عن و .5

دوالر أمريكي أو قيمة التكاليف التشغيلية المتوقعة للشركة 

خالل الخمسة وأربعين يومًا التالية )أيهما أكثر( مباشرة بعد توزيع 

 األرباح؛ 

قها بحسب تم دفع الدفعة المبكرة بالكاملة )في حالة استحقاو  .6

 بنود االتفاقية(.

 يجب أال تقوم الشركة بأي توزيعات: صندوق االستثمارات العامة الشركة العالمية للبوليمرات المحدودة 7

 

بخالف ما ورد في مستندات التمويل المتعلقة بهذا التمويل أو  .1

م بين 31/5/2012المتعلقة باتفاقية التسهيل اإلسالمي بتاريخ 

عدة أطراف من بينهم البنك السعودي  البريطاني والبنك األهلي 

بنك الرياض والشركة )كما والتجاري والبنك السعودي الهولندي 

ناه( أو اتفاقية القرض بين أد 8هي موضحة في الفقرة رقم 

صندوق التنمية الصناعية السعودي والشركة بتاريخ 

 أدناه(؛ و 9م )كما هي موضحة في الفقرة رقم 19/11/2011

 م.31/12/2014تاريخ قبل  .2

 

كما يجب أن تتم أي توزيعات لألرباح خالل فترة الثالثين يومًا التالية ألي 

 ل.تاريخ سداٍد محدد بموجب اتفاقية التموي

البنك السعودي البريطاني والبنك األهلي  الشركة العالمية للبوليمرات المحدودة 8

التجاري وبنك الرياض والبنك السعودي 

 الهولندي

ال يجوز للشركة توزيع أي أرباح أو اإلعالن عنها إال إذا كانت من األموال 

 الموجودة في حساب التوزيعات.

 إلى حساب التوزيعات إال إذا:كما ال يجوز للشركة تحويل أي أموال 

 

لم يكن هنالك حالة إخالل ولن يتسبب توزيع األرباح أو اإلعالن  .1

 عنها في أي حالة إخالل؛

كانت نسبة تغطية التزام الدفع في اليوم السابق مباشرًة لتاريخ و .2

 :دفع إيجار بموجب مستندات التمويل
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 فيما يتعلق بالتوزيع األول فقط، للستة أشهر الماضية؛  .أ

فيما يتعلق بالتوزيعات التالية، لالثني عشر شهرًا و .ب

 .1.3:1الماضية، تساوي أو تزيد عن 

 

قد تم تمويل حساب الريال السعودي االحتياطي للدفعات و .3

الواجبة وحساب الريال السعودي للدفعات الواجبة بالكامل 

 م،31/5/2012ابات بتاريخ بحسب اتفاقية الحس

قد أبلغت الشركة وكيل االستثمار بتحقق بعٍض من الشروط و .4

 محل االتفاقية والتي تحدد تاريخ االنتهاء الفعلي؛

 م؛31/12/2014قد وقع تاريخ و .5

كان الرصيد النقدي لحساب تكاليف التشغيل والمبالغ الغير و .6

مستخدمة من تسهيل رأس المال العامل تغطي التكاليف 

 لتشغيلية للثالثين يومًا التالية للتوزيع؛ ا

كان ال يوجد هنالك أي مبالغ مؤجلة غير مسددة بموجب و .7

 م.31/5/2012اتفاقية االيجار المقدم بتاريخ 

 

وبخالف الحاالت التي يجوز فيها تحويل أموال لحساب التوزيعات بموجب 

مستندات التمويل، ال يجوز تحويل أمواٍل لحساب التوزيعات إال خالل أي 

 فترة ثالثين يومًا تلي أي تاريخ دفع إيجار بموجب مستندات التمويل. 

 ال يجوز للشركة توزيع األرباح إال بعد خصم الخسائر المتراكمة. السعودي صندوق التنمية الصناعية الشركة العالمية للبوليمرات المحدودة 9

كما ال يجوز للشركة توزيع األرباح أو ما يماثلها أو اإلعالن عن توزيع األرباح 

 أو ما يماثلها في الحاالت التالية:

 

إذا وقعت واستمرت حالة تقصير أو أي ظرف ينجم عن اقترانه  .1

الوقت أو بأية ظروف أخرى نشوء حالة  بتقديم اإلشعار أو بمرور

 تقصير مماثلة؛

 قبل حلول االستحقاق األول ألحد السندات ألمر النهائية؛ أو  .2

إذا كان مجموع الدفعات واألرباح واألموال الموزعة بالنسبة أو  .3

 "(، يتجاوز إجمالي:السنة ذات العالقةألية سنة مالية للشركة )"

 

من رأس  %25الحد األقصى لألرباح المسموح بتوزيعها ) .أ

المال المدفوع أو إجمالي المدفوعات لصندوق التنمية 

الصناعية السعودي في السنة المالية المراد توزيع األرباح 

فيها( من رأس المال المدفوع للشركة عند نهاية السنة 

 المالية السابقة للسنة المراد التوزيع فيها؛ 

ٍو ألية دفعة معجلة الوفاء لصندوق التنمية مبلغ مساو .ب

الصناعية السعودي في السنة ذات العالقة بحسب بنود 

 هذه االتفاقية.

الشركة الشركة العالمية لألستيل المحدودة و 10

العالمية لخالت الفينيل المحدودة والشركة 

  العالمية للغازات المحدودة

أي أرباح أو اإلعالن عنها إال إذا كانت من ال يجوز ألي من الشركات توزيع  بنك الرياض

 األموال الموجودة في حساب التوزيعات لتلك الشركة.

 كما ال يجوز ألي شركة تحويل أي أموال إلى حساب التوزيعات إال إذا:

 

لم يكن هنالك حالة إخالل ولن يتسبب توزيع األرباح أو اإلعالن  .1

 عنها في أي حالة إخالل؛

لتغطية خدمات الدين في أي يوم حساب  كانت النسبة السنويةو .2

)أي ثالثين يومًا قبل تاريخ استحقاق أي دفعة بموجب تسهيل 

القرض التجاري لتلك الشركة( السابق مباشرة تساوي أو تزيد عن 

 ؛1.2:1

قد تم تمويل حساب خدمة الدين لتلك الشركة بالكامل بحسب و .3

 م؛10/2/2013اتفاقية الحسابات لتلك الشركة بتاريخ 

قد قامت تلك الشركة بسداد أول دفعة رئيسية بوجب اتفاقية و .4

 م؛10/2/2013تسهيل القرض التجاري لتلك الشركة بتاريخ 

قد قامت تلك الشركة بتحقيق ملف سداد معين بوجب و .5

مستندات التمويل والذي يتعين عليه الحد األقصى لقيمة 

 األموال الممكن تحويلها لحساب التوزيعات؛

هنالك أي مبالغ غير مسددة من قبل تلك الشركة  كان ال يوجدو .6

 م؛10/2/2013بحسب اتفاقية التسهيالت االئتمانية بتاريخ 
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دوال أمريكي  10،000،000سيكون هنالك ما ال يقل مجموعه عن و .7

في حسابات عائدات كل شركات المشروع مجتمعة بعد القيام 

 بالتوزيع؛

األرباح السنوية  كان لن يزيد مجموع قيمة التوزيعات عن صافيو .8

 لتلك الشركة؛

كانت قد قامت تلك الشركة بدفع كافة المبالغ الواجب عليها  .9

م )وقد تم 10/2/2013دفعها بموجب اتفاقية الحسابات بتاريخ 

إبقاء جميع  المبالغ الواجب على تلك الشركة تحويلها من حساب 

العائدات لتلك الشركة لحساب خدمة الدين لتلك الشركة في 

السداد التالي في حساب العائدات لتلك الشركة ليتم تحويله  تاريخ

 لحساب خدمة الدين(؛ و

كان هنالك مبالغ كافية في حساب التكاليف التشغيلية لتلك  .10

الشركة يغطي التكاليف التشغيلية للثالثين يومًا التالية المتعلقة 

بها وجميع التكاليف النقدية المتعلقة بدفعات وتكاليف تقنية 

 المتعلقة بها. (catalyst) لستالكتا

 

و ال يجوز ألي شركة توزيع أية أرباح إال خالل أي فترة ثالثين يومًا تلي أي 

يوم حساب )أي ثالثين يومًا قبل تاريخ استحقاق أي دفعة بموجب 

 تسهيل القرض التجاري لتلك الشركة(.

يجب أال تقوم الشركة بأي توزيعات بخالف ما ورد في مستندات التمويل  صندوق االستثمارات العامة الشركة العالمية لألستيل المحدودة 11

المتعلقة بهذا التمويل أو المتعلقة باتفاقية التسهيل التجاري بتاريخ 

بنك الرياض والشركة )كما هي وهم  ،م بين عدة أطراف28/4/2008

أعاله( أو اتفاقية القرض بين صندوق التنمية  10موضحة في الفقرة رقم 

م )كما هي موضحة في 10/12/2009اعية السعودي والشركة بتاريخ الصن

 أدناه(. 12الفقرة 

 ال يجوز للشركة توزيع األرباح إال بعد خصم الخسائر المتراكمة. صندوق التنمية الصناعية السعودي الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة 12

اإلعالن عن توزيع األرباح كما ال يجوز للشركة توزيع األرباح أو ما يماثلها أو 

 أو ما يماثلها في الحاالت التالية:

 

إذا وقعت واستمرت حالة تقصير أو أي ظرف ينجم عن اقترانه  .1

بتقديم اإلشعار أو بمرور الوقت أو بأية ظروف أخرى نشوء حالة 

 تقصير مماثلة؛

 قبل حلول االستحقاق األول ألحد السندات ألمر النهائية؛ أو  .2

موع الدفعات واألرباح واألموال الموزعة بالنسبة إذا كان مجأو  .3

 "(، يتجاوز إجمالي:السنة ذات العالقةألية سنة مالية للشركة )"

 

من رأس  %25الحد األقصى لألرباح المسموح بتوزيعها ) .أ

المال المدفوع أو إجمالي المدفوعات لصندوق التنمية 

الصناعية السعودي في السنة المالية المراد توزيع األرباح 

فيها( من رأس المال المدفوع للشركة عند نهاية السنة 

 المالية السابقة للسنة المراد التوزيع فيها؛ 

مساٍو ألية دفعة معجلة الوفاء لصندوق التنمية مبلغ و  .ب

الصناعية السعودي في السنة ذات العالقة بحسب بنود 

 هذه االتفاقية.

يجب أال تقوم الشركة بأي توزيعات بخالف ما ورد في مستندات التمويل  صندوق االستثمارات العامة الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة 13

مويل أو المتعلقة باتفاقية التسهيل التجاري بتاريخ المتعلقة بهذا الت

بنك الرياض والشركة )كما هي  وهم م بين عدة أطراف،28/4/2008

أعاله( أو اتفاقية القرض بين صندوق التنمية  10موضحة في الفقرة رقم 

م )كما هي موضحة في 10/12/2009الصناعية السعودي والشركة بتاريخ 

 أدناه(. 14الفقرة 

 ال يجوز للشركة توزيع األرباح إال بعد خصم الخسائر المتراكمة. صندوق التنمية الصناعية السعودي شركة العالمية لخالت الفينيل المحدودةال 14

كما ال يجوز للشركة توزيع األرباح أو ما يماثلها أو اإلعالن عن توزيع األرباح 

 أو ما يماثلها في الحاالت التالية:

 

حالة تقصير أو أي ظرف ينجم عن اقترانه إذا وقعت واستمرت  .1

بتقديم اإلشعار أو بمرور الوقت أو بأية ظروف أخرى نشوء حالة 

 تقصير مماثلة؛
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 قبل حلول االستحقاق األول ألحد السندات ألمر النهائية؛ أو  .2

إذا كان مجموع الدفعات واألرباح واألموال الموزعة بالنسبة أو  .3

 "(، يتجاوز إجمالي:ات العالقةالسنة ذألية سنة مالية للشركة )"

 

من رأس  %25الحد األقصى لألرباح المسموح بتوزيعها ) .أ

المال المدفوع أو إجمالي المدفوعات لصندوق التنمية 

الصناعية السعودي في السنة المالية المراد توزيع األرباح 

فيها( من رأس المال المدفوع للشركة عند نهاية السنة 

 لمراد التوزيع فيها؛ المالية السابقة للسنة ا

مبلغ مساٍو ألية دفعة معجلة الوفاء لصندوق التنمية و .ب

الصناعية السعودي في السنة ذات العالقة بحسب بنود 

 هذه االتفاقية.

التمويل يجب أال تقوم الشركة بأي توزيعات بخالف ما ورد في مستندات  صندوق االستثمارات العامة الشركة العالمية للغازات المحدودة 15

المتعلقة بهذا التمويل أو المتعلقة باتفاقية التسهيل التجاري بتاريخ 

بنك الرياض والشركة )كما هي  وهم م بين عدة أطراف،28/4/2008

أعاله( أو اتفاقية القرض بين صندوق التنمية  10موضحة في الفقرة رقم 

 م )كما هي موضحة في10/12/2009الصناعية السعودي والشركة بتاريخ 

 أدناه(. 16الفقرة 

 ال يجوز للشركة توزيع األرباح إال بعد خصم الخسائر المتراكمة. صندوق التنمية الصناعية السعوي الشركة العالمية للغازات المحدودة 16

كما ال يجوز للشركة توزيع األرباح أو ما يماثلها أو اإلعالن عن توزيع األرباح 

 أو ما يماثلها في الحاالت التالية:

 

إذا وقعت واستمرت حالة تقصير أو أي ظرف ينجم عن اقترانه  .1

بتقديم اإلشعار أو بمرور الوقت أو بأية ظروف أخرى نشوء حالة 

 تقصير مماثلة؛

 قبل حلول االستحقاق األول ألحد السندات ألمر النهائية؛ أو  .2

إذا كان مجموع الدفعات واألرباح واألموال الموزعة بالنسبة أو  .3

 "(، يتجاوز إجمالي:السنة ذات العالقةللشركة )" ألية سنة مالية

 

من رأس  %25الحد األقصى لألرباح المسموح بتوزيعها ) .أ

المال المدفوع أو إجمالي المدفوعات لصندوق التنمية 

الصناعية السعودي في السنة المالية المراد توزيع األرباح 

فيها( من رأس المال المدفوع للشركة عند نهاية السنة 

 المالية السابقة للسنة المراد التوزيع فيها؛ 

اٍو ألية دفعة معجلة الوفاء لصندوق التنمية مبلغ مسو  .ب

الصناعية السعودي في السنة ذات العالقة بحسب بنود 

 هذه االتفاقية.

مصنع شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة  17

 المحدودة

 ال يجوز للشركة توزيع األرباح إال بعد خصم الخسائر المتراكمة. صندوق التنمية الصناعية السعودي

ال يجوز للشركة توزيع األرباح أو ما يماثلها أو اإلعالن عن توزيع األرباح كما 

 أو ما يماثلها في الحاالت التالية:

 

إذا وقعت واستمرت حالة تقصير أو أي ظرف ينجم عن اقترانه  .1

بتقديم اإلشعار أو بمرور الوقت أو بأية ظروف أخرى نشوء حالة 

 تقصير مماثلة؛

 ول ألحد السندات ألمر النهائية؛ قبل حلول االستحقاق األأو  .2

إذا كان مجموع الدفعات واألرباح واألموال الموزعة بالنسبة أو  .3

 "(، يتجاوز إجمالي:السنة ذات العالقةألية سنة مالية للشركة )"

 

من رأس  %25الحد األقصى لألرباح المسموح بتوزيعها ) .أ

المال المدفوع أو إجمالي المدفوعات لصندوق التنمية 

الصناعية السعودي في السنة المالية المراد توزيع األرباح 

فيها( من رأس المال المدفوع للشركة عند نهاية السنة 

 المالية السابقة للسنة المراد التوزيع فيها؛ 

ٍو ألية دفعة معجلة الوفاء لصندوق التنمية مبلغ مساو .ب

الصناعية السعودي في السنة ذات العالقة بحسب بنود 

 هذه االتفاقية.

 ال يجوز للشركة توزيع األرباح إال بعد خصم الخسائر المتراكمة. صندوق التنمية الصناعية السعودي شركة سبكيم للكيماويات المحدودة 18
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ألرباح أو ما يماثلها أو اإلعالن عن توزيع األرباح كما ال يجوز للشركة توزيع ا

 أو ما يماثلها في الحاالت التالية:

إذا وقعت واستمرت حالة تقصير أو أي ظرف ينجم عن اقترانه  .1

بتقديم اإلشعار أو بمرور الوقت أو بأية ظروف أخرى نشوء حالة 

 تقصير مماثلة؛

 النهائية؛قبل حلول االستحقاق األول ألحد السندات ألمر أو  .2

إذا كان مجموع الدفعات واألرباح واألموال الموزعة بالنسبة أو  .3

 "(، يتجاوز إجمالي:السنة ذات العالقةألية سنة مالية للشركة )"

 

من رأس  %25الحد األقصى لألرباح المسموح بتوزيعها ) .أ

المال المدفوع أو إجمالي المدفوعات لصندوق التنمية 

الصناعية السعودي في السنة المالية المراد توزيع األرباح 

فيها( من رأس المال المدفوع للشركة عند نهاية السنة 

 المالية السابقة للسنة المراد التوزيع فيها؛ 

ٍو ألية دفعة معجلة الوفاء لصندوق التنمية مبلغ مساو .ب

الصناعية السعودي في السنة ذات العالقة بحسب بنود 

 هذه االتفاقية.

 ال يجوز للشركة توزيع األرباح إال بعد خصم الخسائر المتراكمة. صندوق التنمية الصناعية السعودي شركة سبكيم للكيماويات المحدودة 19

األرباح أو ما يماثلها أو اإلعالن عن توزيع األرباح كما ال يجوز للشركة توزيع 

 أو ما يماثلها في الحاالت التالية:

 

إذا وقعت واستمرت حالة تقصير أو أي ظرف ينجم عن اقترانه  .1

بتقديم اإلشعار أو بمرور الوقت أو بأية ظروف أخرى نشوء حالة 

 تقصير مماثلة؛

 النهائية؛  قبل حلول االستحقاق األول ألحد السندات ألمرأو  .2

إذا كان مجموع الدفعات واألرباح واألموال الموزعة بالنسبة أو  .3

 "(، يتجاوز إجمالي:السنة ذات العالقةألية سنة مالية للشركة )"

 

من رأس  %25الحد األقصى لألرباح المسموح بتوزيعها ) .أ

المال المدفوع أو إجمالي المدفوعات لصندوق التنمية 

الصناعية السعودي في السنة المالية المراد توزيع األرباح 

فيها( من رأس المال المدفوع للشركة عند نهاية السنة 

 المالية السابقة للسنة المراد التوزيع فيها؛ 

ٍو ألية دفعة معجلة الوفاء لصندوق التنمية مبلغ مساو .ب

الصناعية السعودي في السنة ذات العالقة بحسب بنود 

 هذه االتفاقية.

مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة  20

 المحدودة

 ال يجوز للشركة توزيع األرباح إال بعد خصم الخسائر المتراكمة. صندوق التنمية الصناعية السعودي

يجوز للشركة توزيع األرباح أو ما يماثلها أو اإلعالن عن توزيع األرباح كما ال 

 أو ما يماثلها في الحاالت التالية:

 

إذا وقعت واستمرت حالة تقصير أو أي ظرف ينجم عن اقترانه  .1

بتقديم اإلشعار أو بمرور الوقت أو بأية ظروف أخرى نشوء حالة 

 تقصير مماثلة؛

 قبل حلول االستحقاق األول ألحد السندات ألمر النهائية؛ أو  .2

إذا كان مجموع الدفعات واألرباح واألموال الموزعة بالنسبة أو  .3

 "(، يتجاوز إجمالي:السنة ذات العالقةألية سنة مالية للشركة )"

 

من رأس  %25الحد األقصى لألرباح المسموح بتوزيعها ) .أ

لصندوق التنمية  المال المدفوع أو إجمالي المدفوعات

الصناعية السعودي في السنة المالية المراد توزيع األرباح 

فيها( من رأس المال المدفوع للشركة عند نهاية السنة 

 المالية السابقة للسنة المراد التوزيع فيها؛ 

مبلغ مساٍو ألية دفعة معجلة الوفاء لصندوق التنمية و .ب

بحسب بنود الصناعية السعودي في السنة ذات العالقة 

 هذه االتفاقية.

 

 

 ويوضح الجدول أدناه أبرز هذه االتفاقيات لشركة الصحراء:
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 الحالة الطرف المتعاقد معه الشركة الرقم

إعادة لن تقوم الشركة بتقديم أو استالم أي دفعات أو  البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني شركة الواحة للبتروكيماويات المحدودة 1

دفعات أو توزيعات )سواًء كانت نقدية أو نوعية من أي 

مصدر( فيما يخص أي من التزامات الشركة تجاه أي من 

الشركاء فيها بموجب أو فيما يتعلق بأي قرض مقدم إلى 

 الشركة من الشركاء فيها.

 البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات 2

 السعودي البريطاني

ال يجوز للشركة توزيع أي أرباح أو اإلعالن عنها إال إذا كانت 

 من األموال الموجودة في حساب التوزيعات.

كما ال يجوز للشركة تحويل أي أموال إلى حساب التوزيعات 

 إال إذا:

 

كان ذلك التحويل من حساب اإلنفاق بحسب  .1

 مستندات التمويل؛ أو

حساب العائدات وخالل أي كان ذلك التحويل من  .2

فترة ثالثين يومًا تلي أي تاريخ دفع إيجار بموجب 

 مستندات التمويل و:

 

لم يكن هنالك حالة إخالل ولن يتسبب التحويل  .أ

 في وقوع أي حالة إخالل؛

)أو في حالة  كانت نسبة تغطية خدمة الدين .ب

نسبة تغطية أول تحويل لحساب التوزيعات، 

في ( السابقة فقطخدمة الدين للستة أشهر 

اليوم السابق لتاريخ دفع إيجار بموجب 

 ؛1،25تساوي أو تزيد عنمستندات التمويل 

قد تم تمويل حساب خدمة الدين االحتياطي  .ت

وحساب خدمة الدين بالكامل بحسب الحدود 

الدنيا لكل من تلك الحسابات في كل وقٍت 

بحسب اتفاقية الحسابات بتاريخ 

 م؛28/11/2012

خ االنتهاء الفعلي بحسب قد وقع تاري .ث

 االتفاقية؛

قد تم دفع مبالغ معينة بوجب كٍل من  .ج

 اتفاقيات التسهيالت التجارية اإلسالمية؛ و

كان ال يوجد هنالك أي مبالغ مؤجلة غير  .ح

مسددة بموجب اتفاقية االيجار المقدم بتاريخ 

 م.28/11/2012

كما أنه ال يحق للشركة سداد الدفعات الخاصة بأي من 

المقدمة لها من شركائها، إال إذا ما تم السماح  القروض

 بذلك بموجب مستندات التمويل.

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات  3

 المحدودة

 يجب أال تقوم الشركة بأي توزيعات: صندوق االستثمارات العامة

 

بخالف ما ورد في مستندات التمويل المتعلقة بهذا  .1

التسهيل اإلسالمي التمويل أو المتعلقة باتفاقية 

البنك  وهم عدة أطراف، نم بي28/11/2012بتاريخ 

السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك السعودي 

البريطاني والشركة )كما هي موضحة في الفقرة رقم 

بين صندوق  2261رقم  أعاله( أو اتفاقية القرض 22

التنمية الصناعية السعودي والشركة بتاريخ 

 24موضحة في الفقرة رقم م )كما هي 30/11/2011

بين صندوق  2262رقم  أو اتفاقية القرض أدناه(

التنمية الصناعية السعودي والشركة بتاريخ 

 25م )كما هي موضحة في الفقرة رقم 30/11/2011

 ؛ و) أدناه

 م.31/12/2014قبل تاريخ  .2

ثين يومًا الكما يجب أن تتم أي توزيعات لألرباح خالل فترة الث

تاريخ سداٍد محدد بموجب اتفاقية التمويل بتاريخ التالية ألي 

 م.19/12/2013
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شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات  4

 المحدودة

ال يجوز للشركة توزيع األرباح إال بعد خصم الخسائر  (2261صندوق التنمية الصناعية السعودي )رقم 

 المتراكمة.

 

أو اإلعالن عن كما ال يجوز للشركة توزيع األرباح أو ما يماثلها 

 توزيع األرباح أو ما يماثلها في الحاالت التالية:

 

إذا وقعت واستمرت حالة تقصير أو أي ظرف ينجم  .1

عن اقترانه بتقديم اإلشعار أو بمرور الوقت أو بأية 

 ظروف أخرى نشوء حالة تقصير مماثلة؛

قبل حلول االستحقاق األول ألحد السندات ألمر  .2

 النهائية؛ أو

مجموع الدفعات واألرباح واألموال الموزعة إذا كان  .3

السنة ذات بالنسبة ألية سنة مالية للشركة )"

 "(، يتجاوز إجمالي:العالقة

 

 %25الحد األقصى لألرباح المسموح بتوزيعها ) .أ

من رأس المال المدفوع أو إجمالي 

المدفوعات لصندوق التنمية الصناعية 

السعودي في السنة المالية المراد توزيع 

األرباح فيها( من رأس المال المدفوع للشركة 

عند نهاية السنة المالية السابقة للسنة المراد 

 التوزيع فيها؛ و

مبلغ مساٍو ألية دفعة معجلة الوفاء لصندوق  .ب

التنمية الصناعية السعودي في السنة ذات 

 العالقة بحسب بنود هذه االتفاقية.

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات  5

 حدودةالم

ال يجوز للشركة توزيع األرباح إال بعد خصم الخسائر  (2262صندوق التنمية الصناعية السعودي )رقم 

 المتراكمة.

 

كما ال يجوز للشركة توزيع األرباح أو ما يماثلها أو اإلعالن عن 

 توزيع األرباح أو ما يماثلها في الحاالت التالية:

 

 إذا وقعت واستمرت حالة تقصير أو أي ظ .1

رف ينجم عن اقترانه بتقديم اإلشعار أو بمرور الوقت  .2

 أو بأية ظروف أخرى نشوء حالة تقصير مماثلة؛

قبل حلول االستحقاق األول ألحد السندات ألمر  .3

 النهائية؛ أو

إذا كان مجموع الدفعات واألرباح واألموال الموزعة  .4

السنة ذات بالنسبة ألية سنة مالية للشركة )"

 جمالي:"(، يتجاوز إالعالقة

 

 %25الحد األقصى لألرباح المسموح بتوزيعها ) .أ

من رأس المال المدفوع أو إجمالي 

المدفوعات لصندوق التنمية الصناعية 

السعودي في السنة المالية المراد توزيع 

األرباح فيها( من رأس المال المدفوع للشركة 

عند نهاية السنة المالية السابقة للسنة المراد 

 التوزيع فيها؛ و

مبلغ مساٍو ألية دفعة معجلة الوفاء لصندوق  .ب

التنمية الصناعية السعودي في السنة ذات 

 العالقة بحسب بنود هذه االتفاقية.

شركة البوليمرات األكريليكية السعودية  6

 المحدودة 

البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض ومجموعة 

سامبا المالية والبنك السعودي الهولندي والبنك 

 التجاري والبنك السعودي البريطانياألهلي 

ال يجوز للشركة القيام بأي توزيعات أو اإلعالن عن القيام 

بأي توزيعات إال إذا كانت ستدفع من الحساب المخصص 

للتوزيعات، وفي حالة كانت التوزيعات على صورة أرباح 

 نقدية، ال بد أن تكون من صافي األرباح.

 

تحويل أية أموال من حساب كما ال يجوز ألي من الشركات 

 التشغيل الخاص بها إلى حساب التوزيعات الخاص بها إال إذا:

 

 قد وقع تاريخ انتهاء المشروع؛ .1

 قد وقع تاريخ السداد األول؛ .2
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قد تم دفع المبالغ المؤجلة الواجب دفعها من قبل  .3

 كٍل من الشركات بالكامل؛

 كانت نسبة تغطية خدمة الدين: .4

 

السداد السابق  بتاريخللستة أشهر المنتهية  .أ

ليوم التحويل أو الواقع في يوم التحويل 

عند التحويل إلى  1.25:1يساوي أو يزيد عن 

حساب التوزيعات خالل الفترة الواقعة بين 

 تاريخ أول سداد والستة أشهر التي تليه؛ أو

السداد  لالثني عشر شهرًا المنتهية بتاريخ .ب

السابق ليوم التحويل أو الواقع في يوم 

عند  1.25:1التحويل يساوي أو يزيد عن 

التحويل إلى حساب التوزيعات خالل أي فترة 

 خالف تلك المشار إليها في الفقرة )أ( أعاله.

 

وال يجوز ألي من الشركات تحويل أية أموال من حساب 

التشغيل الخاص بها إلى حساب التوزيعات الخاص بها إال إذا 

 2  أو 1كان/كانت في يوم التحويل )أو فيما يتعلق بالفقرة 

السداد السابق ليوم التحويل أو الواقع  أعاله، في تاريخ 3أو 

 (:في يوم التحويل

 

 ستمرة؛ليس هنالك حالة إخالل م .1

رصيد حساب خدمة الدين االحتياطي يساوي أو يزيد  .2

عن القيمة اإلجمالية لجميع المبالغ الواجب على تلك 

الشركة سدادها خالل الستة أشهر التالية بحسب 

مستندات التمويل )ما عدا اتفاقية تسهيل رأس المال 

العامل( بما في ذلك أي قرض من صندوق التنمية 

 الصناعية السعودي؛

رصيد حساب خدمة الدين يساوي أو يزيد عن الرصيد  .3

 المطلوب لحساب خدمة الدين لتلك الشركة؛

تلك الشركة غير مطالبة بتقديم دعٍم ما ألي من  .4

الشركات بموجب اتفاقية الدعم بين الشركات بتاريخ 

م، وفي حالت كانت الشركة مطالبة 28/5/2012

وقع بتقديم دعٍم ما، فيجب عدم تحويل المبلغ المت

أن تكون تلك الشركة مطالبة بتحويله بموجب 

اتفاقية الدعم من حسابها التشغيلي إلى حساب 

 التوزيعات الخاص بها؛و

ليس هنالك حاجة من الشركة للتحويل الداعم بين  .5

السداد  الشركات في أي وقت خالل الفترة من تاريخ

السابق ليوم التحويل أو الواقع في يوم التحويل 

الثاني الذي يلي التاريخ السابق ليوم  السداد تاريخو

 التحويل أو الواقع في يوم التحويل؛

قد تم سداد مبلغ التحويل الداعم بين الشركات الذي  .6

استلمته تلك الشركة بالكامل )في حالة أن قد تم 

 استخدام ذلك التحويل(.

 

 ويجوز ألي من الشركات تمويل حساب التوزيعات الخاص بها:

 

المحلي الخاص بها بحسب  من حساب التشغيل .1

شروط التحويل من ذلك حساب بموجب اتفاقية 

 م؛28/5/2012الحسابات بتاريخ

من حساب التمويل الخارجي الخاص بها بحسب شروط  .2

التحويل من ذلك حساب بموجب اتفاقية الحسابات 

 م؛28/5/2012بتاريخ

بتحويل من حساب خدمة الدين االحتياطي الخاص  .3

 بها؛ و

الدفعة األولى بموجب اتفاقية بعائدات مقدم  .4

التسهيالت االئتمانية الموحدة واتفاقية قرض 

 صندوق التنمية الصناعية السعودي ذي العالقة.

شركة البوليمرات األكريليكية السعودية  7

 المحدودة

ال يجوز للشركة توزيع األرباح إال بعد خصم الخسائر  صندوق التنمية الصناعية السعودي

 المتراكمة.
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ال يجوز للشركة توزيع األرباح أو ما يماثلها أو اإلعالن عن  كما

 توزيع األرباح أو ما يماثلها في الحاالت التالية:

 

إذا وقعت واستمرت حالة تقصير أو أي ظرف ينجم  .1

عن اقترانه بتقديم اإلشعار أو بمرور الوقت أو بأية 

 ظروف أخرى نشوء حالة تقصير مماثلة؛

األول ألحد السندات ألمر قبل حلول االستحقاق  .2

 النهائية؛ أو

إذا كان مجموع الدفعات واألرباح واألموال الموزعة  .3

السنة ذات بالنسبة ألية سنة مالية للشركة )"

 "(، يتجاوز إجمالي:العالقة

 

 %25الحد األقصى لألرباح المسموح بتوزيعها ) .أ

من رأس المال المدفوع أو إجمالي 

الصناعية المدفوعات لصندوق التنمية 

السعودي في السنة المالية المراد توزيع 

األرباح فيها( من رأس المال المدفوع للشركة 

عند نهاية السنة المالية السابقة للسنة المراد 

 التوزيع فيها؛ و

مبلغ مساٍو ألية دفعة معجلة الوفاء لصندوق  .ب

التنمية الصناعية السعودي في السنة ذات 

 اقية.العالقة بحسب بنود هذه االتف

الشركة السعودية لمونمرات األكريليك  8

 المحدودة

ال يجوز للشركة توزيع األرباح إال بعد خصم الخسائر  صندوق التنمية الصناعية السعودي

 المتراكمة.

 

كما ال يجوز للشركة توزيع األرباح أو ما يماثلها أو اإلعالن عن 

 توزيع األرباح أو ما يماثلها في الحاالت التالية:

 

ذا وقعت واستمرت حالة تقصير أو أي ظرف ينجم إ .1

عن اقترانه بتقديم اإلشعار أو بمرور الوقت أو بأية 

 ظروف أخرى نشوء حالة تقصير مماثلة؛

قبل حلول االستحقاق األول ألحد السندات ألمر  .2

 النهائية؛ أو

إذا كان مجموع الدفعات واألرباح واألموال الموزعة  .3

السنة ذات للشركة )"بالنسبة ألية سنة مالية 

 "(، يتجاوز إجمالي:العالقة

 

 %25الحد األقصى لألرباح المسموح بتوزيعها ) .أ

من رأس المال المدفوع أو إجمالي 

المدفوعات لصندوق التنمية الصناعية 

السعودي في السنة المالية المراد توزيع 

األرباح فيها( من رأس المال المدفوع للشركة 

السابقة للسنة المراد  عند نهاية السنة المالية

 التوزيع فيها؛ و

مبلغ مساٍو ألية دفعة معجلة الوفاء لصندوق  .ب

التنمية الصناعية السعودي في السنة ذات 

 العالقة بحسب بنود هذه االتفاقية.

 بعد خصم الخسائر ال يجوز للشركة توزيع األرباح إال صندوق التنمية الصناعية السعودي الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة 9

 المتراكمة.

 

كما ال يجوز للشركة توزيع األرباح أو ما يماثلها أو اإلعالن عن 

 توزيع األرباح أو ما يماثلها في الحاالت التالية:

 

إذا وقعت واستمرت حالة تقصير أو أي ظرف ينجم  .1

عن اقترانه بتقديم اإلشعار أو بمرور الوقت أو بأية 

 تقصير مماثلة؛ظروف أخرى نشوء حالة 

قبل حلول االستحقاق األول ألحد السندات ألمر  .2

 النهائية؛ أو
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إذا كان مجموع الدفعات واألرباح واألموال الموزعة  .3

السنة ذات بالنسبة ألية سنة مالية للشركة )"

 "(، يتجاوز إجمالي:العالقة

 

 %25الحد األقصى لألرباح المسموح بتوزيعها ) .أ

إجمالي من رأس المال المدفوع أو 

المدفوعات لصندوق التنمية الصناعية 

السعودي في السنة المالية المراد توزيع 

األرباح فيها( من رأس المال المدفوع للشركة 

عند نهاية السنة المالية السابقة للسنة المراد 

 التوزيع فيها؛ و

مبلغ مساٍو ألية دفعة معجلة الوفاء لصندوق  .ب

ذات  التنمية الصناعية السعودي في السنة

 العالقة بحسب بنود هذه االتفاقية.

ال يجوز للشركة توزيع األرباح إال بعد خصم الخسائر  صندوق التنمية الصناعية السعودي شركة البيوتانول السعودية المحدودة 10

 المتراكمة.

كما ال يجوز للشركة توزيع األرباح أو ما يماثلها أو اإلعالن عن 

 في الحاالت التالية:توزيع األرباح أو ما يماثلها 

 

إذا وقعت واستمرت حالة تقصير أو أي ظرف ينجم  .1

عن اقترانه بتقديم اإلشعار أو بمرور الوقت أو بأية 

 ظروف أخرى نشوء حالة تقصير مماثلة؛

قبل حلول االستحقاق األول ألحد السندات ألمر  .2

 النهائية؛ أو

إذا كان مجموع الدفعات واألرباح واألموال الموزعة  .3

السنة ذات بالنسبة ألية سنة مالية للشركة )"

 "(، يتجاوز إجمالي:العالقة

 

 %25الحد األقصى لألرباح المسموح بتوزيعها ) .أ

من رأس المال المدفوع أو إجمالي 

المدفوعات لصندوق التنمية الصناعية 

السعودي في السنة المالية المراد توزيع 

األرباح فيها( من رأس المال المدفوع للشركة 

عند نهاية السنة المالية السابقة للسنة المراد 

 التوزيع فيها؛ و

مبلغ مساٍو ألية دفعة معجلة الوفاء لصندوق  .ب

التنمية الصناعية السعودي في السنة ذات 

 العالقة بحسب بنود هذه االتفاقية.

 

 

 التبعية للديون الموفرة للشركة التابعةالمخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة الُمتحدة على نتائج شركاتها التابعة والهيكلية  (ز)

 

يتم تنفيذ عمليات مجموعة سبكيم بشكل أساسي عن طريق الشركات التابعة لها، وتعتمد شركة سبكيم بصفتها شركة أم على التوزيعات )بما 

بيع المنتجات التي تنتجها شركات في ذلك األرباح واسترجاع قروض المساهمين( من شركاتها التابعة، وعلى رسوم التسويق التي تتقاضاها عن 

يها مجموعة سبكيم العاملة والتي تعتبر شركة سبكيم مساهمًا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيضًا الرسوم والمبالغ األخرى التي تتحصل عل

 من بعض الخدمات اإلدارية والفنية األخرى التي تقدمها لشركات مجموعة سبكيم العاملة.

 

تابعة لشركة الصحراء بشكل أساسي على تنفيذ عمليات مجموعة الصحراء، وتعتمد شركة الصحراء بصفتها شركة أم على التوزيعات تقوم الشركات ال

ء )بما في ذلك األرباح واسترجاع قروض المساهمين(، وعلى رسوم التسويق التي تتقاضاها عن بيع المنتجات التي تنتجها شركات مجموعة الصحرا

تبر شركة الصحراء مساهمًا فيها بشكل مباشر، وغيرها من المبالغ من شركاتها التابعة، والرسوم والمبالغ التي تتحصل عليها من العاملة والتي تع

شكل بعض الخدمات اإلدارية والخدمات الفنية األخرى التي تقدمها لشركات مجموعة الصحراء العاملة والتي تعتبر شركة الصحراء مساهمًا فيها ب

 ير مباشر.مباشر أو غ

 

باح وبالتالي فإن أي تراجع في ربحية شركات مجموعة سبكيم العاملة وشركات مجموعة الصحراء العاملة سيؤثر سلًبا على قدرتهم على توزيع األر

بكيم أو أي وسداد الدفعات األخرى لمساهمي المجموعة المتحدة. وفي حالة إعسار أو إفالس أو تصفية أو حل أو إنهاء أي شركة تابعة لشركة س



 

65 

 

توزيع شركة تابعة لشركة لصحراء، سيكون للدائنين المرتهنين أو غير المرتهنين لهذه الشركة التابعة الحق في الحصول على كامل مديونيتهم قبل 

 أي أرباح لشركة سبكيم أو شركة الصحراء )بحسب الحالة(.

 

 

 لتمويلمتطلبات الحصول على موافقات أو تقديم إخطارات بموجب اتفاقيات ا (ح)

 

لدى كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء عدد من التسهيالت والقروض من البنوك والمؤسسات المالية، ومن المعتاد أن تحتوي هذه االتفاقيات 

في االتفاقية أو إخطاره في حاالت معينة، وأكثرها شيوعًا هو في حالة التغير في السيطرة. إذا كان  اآلخر طرفالمتطّلب بالحصول على موافقة 

ألي من شركات مجموعة سبكيم العاملة وشركات مجموعة الصحراء العاملة قروض أو تسهيالت تتطلب الحصول على الموفقة، أو تتطلب إخطارًا، 

ألي حالة معينة سيعطي للمقرضين بموجب  -بحسب الحال-الموافقة أو عدم تقديم هذا اإلخطار عدم الحصول على هذه فإنه من المحتمل عند 

ي عقود القروض والتسهيالت إمكانية اعتبار أن جميع األموال المتبقية مستحقة الدفع مباشرة، وقد تؤدي إلى وقوع حالة من حاالت اإلهمال ف

على أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي و/أو أدائها بشكل  عقود القروض والتسهيالت األخرى. سيؤثر ذلك سلباً 

 عام.

 

 يوضح الجدول أدناه أبرز اتفاقيات التمويل لشركة الصحراء التي تحتوي على متطلبات إشعار و/أو موافقة من أجل تنفيذ الصفقة:

 

 الحالة االتفاقية الرقم

صندوق التنمية الصناعي السعودي وشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات بتاريخ اتفاقية التمويل بين  1

 م( إلنتاج الصودا الكاوية والكلورين وحمض الهيدروكلوريك30/11/2011هـ )الموافق 05/01/1433

هـ 12/04/1440تم تقديم خطاب طلب الموافقة بتاريخ 

صندوق  موافقةوتم استالم م(، 19/12/2018)الموافق 

هـ )الموافق 02/08/1440نمية الصناعي السعودي بتاريخ الت

 م(.07/04/2019

اتفاقية التمويل بين صندوق التنمية الصناعي السعودي وشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات بتاريخ  2

 م( إلنتاج ثاني كلوريد اإليثيلين30/11/2011هـ )الموافق 05/01/1433

هـ 12/04/1440تم تقديم خطاب طلب الموافقة بتاريخ 

صندوق  موافقةوتم استالم م(، 19/12/2018)الموافق 

هـ )الموافق 02/08/1440التنمية الصناعي السعودي بتاريخ 

 م(.07/04/2019

هـ )الموافق 12/03/1439اتفاقية التمويل بين البنك السعودي لالستثمار وشركة الصحراء بتاريخ  3

 م(30/11/2017

هـ 09/05/1440تم تقديم خطاب طلب الموافقة بتاريخ 

البنك م(، وتم استالم موافقة 15/01/2019)الموافق 

هـ )الموافق 16/05/1440بتاريخ لالستثمار  السعودي 

 (. م23/01/2019

)الموافق هـ 02/09/1439خطاب واتفاقية التمويل بين البنك السعودي البريطاني وشركة الصحراء بتاريخ  4

 م(17/05/2018

هـ )الموافق 09/05/1440تم إرسال خطاب إشعار بتاريخ 

 م(.15/01/2019

اتفاقية التمويل بين صندوق التنمية الصناعية السعودي والشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة  5

 م(13/11/2013هـ )الموافق 10/01/1435بتاريخ 

هـ 12/04/1440تم تقديم خطاب طلب الموافقة بتاريخ 

صندوق  موافقةوتم استالم م(، 19/12/2018)الموافق 

هـ )الموافق 02/08/1440التنمية الصناعي السعودي بتاريخ 

 م(.07/04/2019

السعودية بتاريخ  اتفاقية التمويل بين صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة البوليمرات األكريليكية 6

 م(29/01/2014هـ )الموافق 28/03/1435

هـ 12/04/1440تم تقديم خطاب طلب الموافقة بتاريخ 

صندوق  موافقةوتم استالم م(، 19/12/2018)الموافق 

هـ )الموافق 02/08/1440التنمية الصناعي السعودي بتاريخ 

 م(.07/04/2019

ية السعودية والشركة السعودية لمونمرات األكريليك اتفاقية التمويل بين صندوق التنمية الصناع 7

 م(05/02/2012هـ )الموافق 13/03/1433المحدودة بتاريخ 

هـ 12/04/1440تم تقديم خطاب طلب الموافقة بتاريخ 

صندوق  موافقةوتم استالم م(، 19/12/2018)الموافق 

هـ )الموافق 02/08/1440التنمية الصناعي السعودي بتاريخ 

 م(.07/04/2019

ريال سعودي بين بنك الراجحي وشركة الصحراء بتاريخ  450,000,000اتفاقية تسهيالت بقيمة  8

 م(30/04/2018هـ )الموافق 14/08/1439

هـ )الموافق 09/05/1440تم إرسال خطاب اإلشعار بتاريخ 

 م(.15/01/2019

هـ 04/03/1439وشركة الصحراء بتاريخ ريال سعودي بين بنك الرياض  300,000,000اتفاقية تسهيالت بقيمة  9

 م(22/11/2017)الموافق 

هـ 17/07/1440تم تقديم خطاب طلب الموافقة بتاريخ 

 م(، ولم يتم استالم الرد بعد.24/03/2019)الموافق 

 

 تنفيذ الصفقة: كما يوضح الجدول أدناه أبرز اتفاقيات التمويل لشركة سبكيم التي تحتوي على متطلبات إشعار و/أو موافقة من أجل
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 الحالة االتفاقية الرقم

هـ 24/07/1437ريال سعودي بين بنك الراجحي وشركة سبكيم بتاريخ  875,000,000اتفاقية تمويل بقيمة  1

 م(01/05/2016)الموافق 

هـ )الموافق 23/02/1440تم إرسال اإلشعار بتاريخ 

، وتم استالم خطاب بعدم الممانعة بتاريخ م(01/11/2018

 م(18/11/2018هـ )الموافق 10/03/1440

هـ 20/08/1439ريال سعودي بين بنك الراجحي وشركة سبكيم بتاريخ  350,000,000اتفاقية تمويل بقيمة  2

 م(06/05/2018)الموافق 

هـ )الموافق 23/02/1440تم إرسال اإلشعار بتاريخ 

، وتم استالم خطاب بعدم الممانعة بتاريخ م(01/11/2018

 م(18/11/2018هـ )الموافق 10/03/1440

هـ 05/08/1438ريال سعودي بين البنك األهلي وشركة سبكيم بتاريخ  965,000,000اتفاقية تمويل بقيمة  3

 م(01/05/2017)الموافق 

هـ )الموافق 23/02/1440تم إرسال اإلشعار بتاريخ 

 م(01/11/2018

بين البنك السعودي البريطاني وشركة سبكيم بتاريخ  ريال سعودي 450,000,000اتفاقية تمويل بقيمة  4

 م(04/01/2017هـ )الموافق 06/04/1438

هـ )الموافق 23/02/1440تم إرسال اإلشعار بتاريخ 

، وتم استالم خطاب بعدم الممانعة بتاريخ م(01/11/2018

 م(14/02/2019هـ )الموافق 09/06/1440

هـ 21/08/1437سعودي بين بنك الرياض وشركة سبكيم بتاريخ ريال  520,000,000اتفاقية تمويل بقيمة  5

 م(07/05/2018)الموافق 

هـ )الموافق 23/02/1440تم إرسال اإلشعار بتاريخ 

، وتم استالم خطاب بعدم الممانعة بتاريخ م(01/11/2018

 م(18/11/2018هـ )الموافق 10/03/1440

هـ 21/08/1437ين بنك الرياض وشركة سبكيم بتاريخ ريال سعودي ب 2,540,047,000اتفاقية تمويل بقيمة  6

 م(07/05/2018)الموافق 

هـ )الموافق 23/02/1440تم إرسال اإلشعار بتاريخ 

، وتم استالم خطاب بعدم الممانعة بتاريخ م(01/11/2018

 م(18/11/2018هـ )الموافق 10/03/1440

 

 

 المخاطر المتعلقة بالتقنية 4.10

 

 التطوي (أ)

 

تؤدي يجري العمل باستمرار على تطوير التقنيات واآلليات في قطاع البتروكيماويات في جميع أنحاء العالم. وقد تحصل تطورات هامة في التقنية 

سلبًا  رإلى تحول التقنيات واآلليات الحالية التي تستخدمها أي من شركات المجموعة الُمتحدة العاملة إلى تقنيات وعمليات غير تنافسية مما يؤث

أعمال المجموعة الُمتحدة على القدرة التنافسية ألي من شركات المجموعة الُمتحدة العاملة أو للمجموعة الُمتحدة، والذي قد يؤثر سلبًا على 

 و/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي و/أو آفاقها المستقبلية.

 

 

 االعتماد على الغير (ب)

 

العاملة على مقدمي خدمات تقنية من الغير للحصول على حق استخدام تقنية معينة مستخدمة في عمليات تعتمد شركات المجموعة الُمتحدة 

اإلنتاج المختلفة الخاصة بها )وفي حالة بعض شركات المجموعة الُمتحدة العاملة، فإن مقدمي خدمات التقنية هم أيًضا مستثمرون في أسهم 

هذه التقنية من العوامل األساسية في عملية اإلنتاج. وفي حالة سحب أي من مقدمي هذه الخدمات  شركات المجموعة الُمتحدة العاملة(. وتعتبر

التقنية لتصريح استخدام هذه التقنيات أو عدم تجديدهم أو تمديدهم للشروط المنصوص عليها في االتفاقيات المعنية أو عدم تنفيذهم لهذه 

حث عن بدائل قد تكون أقل جودة أو أعلى كلفة أو قد تستغرق وقتًا طوياًل ملحوظًا في التنفيذ. االتفاقيات، ستضطر المجموعة الُمتحدة إلى الب

وحتى في مثل هذه الحاالت، ليس هناك أي ضمان على إمكانية شركات المجموعة الُمتحدة العاملة الحصول على تقنية أخرى مناسبة أو مقدم 

تراخيص التقنيات لمخاطر متزايدة فيما يتعلق بالنزاعات. وقد ينتج عن ذلك آثار سلبية جوهرية تقنية آخر مناسب. ونظرًا لطبيعة ملكيتها، تخضع 

أدائها على أعمال شركات المجموعة الُمتحدة العاملة، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة المتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو 

 و/أو وضعها المالي بشكل عام.

 

 جدول أدناه أبرز العقود التقنية لشركة الصحراء:ويوضح ال

 

 المدة / تاريخ االنتهاء االتفاقية الرقم

يمكن لشركة الصحراء إنهاء هذه اإلتفاقية في أي وقت بعد  اتفاقية نقل التقنية بين شركة يونيفيرسال أويل وشركة الصحراء )بالنيابة عن شركة الواحة( 1

( . كما يمكن 2009سنة من تاريخ بداية التشغيل ) يوليو  20

لشركة يونيفيرسال أويل إنهاء هذه اإلتفاقية في أي وقت 

 سنوات من تاريخ بداية التشغيل   10بعد 
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 ال يوجد تاريخ انتهاء محدد إيطالي وشركة الصحراء )بالنيابة عن شركة الواحة( اتفاقية ترخيص التقنية بين شركة بازل بيولوفين 2

 ال يوجد تاريخ انتهاء محدد اتفاقية تزويد التقنية بين شركة ليند أي جي والشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثيلين 3

 يوجد تاريخ انتهاء محددال  اتفاقية ترخيص التقنية بين شركة أوهدي وشركتي معادن والصحراء 4

هـ )الموافق 19/09/1430تاريخ بداية االتفاقية:  اتفاقية ترخيص التقنية بين شركة هالدور توبسو والشركة السعودية لمونمرات االكريليك 5

سنوات )منتهية ولم يتم  8م(، ومدتها 09/09/2009

 تجديدها(

 ال يوجد تاريخ انتهاء محدد وشركة البوليمرات االكريليكة السعودية اتفاقية ترخيص التقنية بين شركة إيفونيك 6

د، وتنتهي االتفاقية باستيفاء ال يوجد تاريخ انتهاء محد ( بين شركة دافي والشركة السعودية لحامض االكريليك المحدودةBEPاتفاقية التصميم الهندسي ) 7

 )منتهية( األطراف اللتزاماتهم

 

 

 

 

 

 

 المتعلقة بالبنية التحتية لتقنية المعلوماتالمخاطر  (ج)

 

قد تعتمدان مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء بشكل كبير على أنظمتهما التقنّية، وهذه األنظمة عرضة لألعطال سواًء في العتاد أو البرامج، و

والربع األول من عام  2016بع األخير من عام تتعرض للفيروسات وهجمات القرصنة )على سبيل المثال، كانت سبكيم ضحية هجوم إلكتروني في الر

(. إذا فشلت هذه األنظمة في العمل كما هو متوقع ألي سبب كان، فإن ذلك سيعطل عمل المجموعة الُمتحدة، وسيقلل من فعالية 2017

أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو وكفاءة عملياتها ويزيد من التكاليف ويسبب فقدان معلومات مهمة، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على 

 نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي و/أو آفاقها المستقبلية.

 

 

 تقلب أسعار السلع 4.11

 

ل تعمالن مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء في أسواق يتم التحكم بأسعار سلعها بشكل أساسي عن طريق العرض والطلب العالمي، وتتأثر بشدة بفع

المية للنفط والغاز. وقد تقلبت أسعار النفط والغاز بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين تنتيجة لعوامل عديدة، منها الطلب التقلبات في األسعار الع

رهاب، لية، وأعمال اإلالعالمي على النفط والغاز الطبيعي، وسعة التخزين العالمية، والتغييرات في اللوائح الحكومية، وحاالت الطقس، والنزاعات المسلحة الدو

ي المنطقة أو في والظروف االقتصادية العامة، والمنافسة من مصادر الطاقة األخرى. وربما تؤثر التغيرات الفعلية في أوضاع السوق وأسعار النفط والغاز ف

ريخيًا، كانت أسواق النفط والغاز على التوقعات المستقبلية للمجموعة الُمتحدة. تا -بما في ذلك مصادر التوريد الجديدة مثل الغاز الصخري-أي مكان آخر 

تباط قوي تاريخي بين متقلبة، وكانت أسعار النفط والغاز في جميع أنحاء العالم في السنوات األخيرة أقل بكثير من المستويات التاريخية. وبالرغم من وجود ار

أنه ليس هناك ما يضمن استمرار هذا االرتباط في المستقبل، فقد تتأثر  األسعار القياسية للنفط والغاز من ناحية وأسعار البتروكيماويات من ناحية أخرى، إال

 تحدة.أسعار البتروكيماويات بفعل عوامل مماثلة لتلك المتعلقة بأسعار النفط والغاز أعاله، والتي تقع جميعها خارج نطاق سيطرة المجموعة الُم 

 

بها، وال في ال تشارك مجموعة سبكيم وال مجموعة الصحراء حاليًا في أنشطة التحوط من التقلبات في أسعار النفط والغاز والمنتجات المشتقة المرتبطة 

لعمل بشكل مربح. أنشطة التحوط من التقلبات في أسعار البتروكيماويات. وال يوجد ما يضمن ثبات األسعار على مستويات تمكن المجموعة الُمتحدة من ا

والمنتجات وقد يقلل االزدياد في تباطؤ النشاط االقتصادي من الطلب المحلي والعالمي على الطاقة مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط الخام والغاز 

ث أو العوامل التي تقع خارج سيطرة المجموعة المشتقة المرتبطة بها، باإلضافة إلى انخفاض أسعار البتروكيماويات. وبالتالي ليس هناك ما يضمن أال تؤثر األحدا

أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو نتائج الُمتحدة سلبًا وبشكل جوهري على ربحية المجموعة المتحدة أو نتائج عملياتها، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على 

 .عملياتها و/أو وضعها المالي و/أو آفاقها المستقبلية

 

 

 الكليعوامل االقتصاد  4.12

 

لمنتجات تخدم يتأثر الطلب على المنتجات التي تقوم كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء بتسويقها باالتجاهات االقتصادية السائدة. وبالرغم من أن هذه ا

أنحاء العالم. فمثاًل، تعتبر  مجموعة متنوعة من األسواق النهائية، إال أن الطلب عليها يتأثر بمستوى النمو االقتصادي في دول مجلس التعاون وفي جميع

األسواق  قطاعات البناء والسيارات من القطاعات الهامة المستخِدمة للعديد من منتجات شركة سبكيم وشركة الصحراء، ويمكن أن يتذبذب الطلب من هذه

 تماشيًا مع نمو الناتج المحلي اإلجمالي.
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كة الصحراء على مدى دوراٍت متتابعة. باإلضافة إلى ذلك قد تؤثر هذه الظروف على استغالل قد يؤثر الركود في األسواق النهائية على شركة سبكيم وشر

الملموسة  الطاقة اإلنتاجية والتي قد تسبب خسائر جراء انخفاض قيمة األصول الملموسة مثل الممتلكات واآلالت والمعدات، باإلضافة إلى األصول غير

أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو الملكية الفكرية، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على  كالسمعة الجيدة والعالقات مع العمالء أو

 .وضعها المالي و/أو آفاقها المستقبلية

 

 

 العوامل السياسية 4.13

 

سلبًا على اقتصاد المملكة، وبالتالي تؤثر سلبًا ينبغي لمساهمي شركة الصحراء أخذ المخاطر الجيوسياسية في الشرق األوسط في عين االعتبار، والتي قد تؤثر 

ة أي استثمارات في وجوهريًا على عمالء المجموعة الُمتحدة و/أو عائداتها وأرباحها و/أو نتائج عملياتها. ومن الممكن أن تؤثر هذه المخاطر سلبًا على قيم

 المجموعة الُمتحدة.

 

 

 المنافسة في األسواق العالمية 4.14

 

ة سبكيم ومجموعة الصحراء في سوق تحتد فيه المنافسة بشكٍل كبير. ويمكن أن تؤدي المشاريع الجديدة التي ينفذها المنافسون إلى تعمل كل من مجموع

رات فائض في المعروض من المنتجات في مناطق أو أسواق معينة، وأن ينتج عن ذلك ضغط تنافسي يؤثر على األسعار بشكل سلبي. ويمكن أن تؤدي قرا

ة ن جانب المنافسين إلى إجبار المجموعة الُمتحدة على خفض أسعارها مما قد يؤدي إلى خفض هوامش أرباحها. وستعتمد قدرة المجموعة الُمتحدالتسعير م

تجات المنعلى العمل بشكل مربح على مدى قدرتها على إزالة تأثيرات االنخفاض في أسعار بيع منتجاتها وهوامش أرباحها، وذلك من خالل تحسين كفاءة 

ذا لم تتمكن المجموعة وزيادة حجمها والتحول إلى إنتاج منتجات ذات هوامش أرباح أعلى و/أو تحسين المنتجات الحالية من خالل االبتكار واألبحاث والتطوير. وإ

وة على ذلك، يمكن أن يكون لقوانين الُمتحدة من االستجابة بفاعلية لتغيرات السوق، فمن الممكن أن تخسر جزء من حصتها السوقية لصالح منافسيها. وعال

أعمال المجموعة  المنافسة تأثير على تسويق وتوريد منتجات المجموعة الُمتحدة، وعلى أي اتفاقيات لتبادل المنتجات، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على

 .الُمتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي و/أو آفاقها المستقبلية

 

 

 المتعلقة ببيع الصادرات و"مكافحة اإلغراق" التشريعات 4.15

 

تعلق بـ"مكافحة يمكن أن تؤدي المنافسة في األسواق العالمية إلى قيام الحكومات باتخاذ تدابير لحماية المنتجين المحليين بما في ذلك إصدار تشريعات ت

. وعادًة ما يعتبر الُمنِتج ممارسًا ". وتخضع بعض األسواق التي ُتباع فيها منتجات المجموعة الُمتحدة إلى التشريعات المتعلقة بـ"مكافحة اإلغراق"اإلغراق

ى لتحديد ما إذا كان ذلك إذا كان ذلك الُمنِتج يقوم بتصدير المنتج بسعٍر أقل من السعر الذي يقوم بفرضه في سوقه المحلي. وهناك أساليب أخر "لـ"اإلغراق

منها: السعر الذي يفرضه ذلك الُمنِتج على منتجاته في بلٍد آخر، أو أسلوب آخر يعتمد على الحساب عن طريق دمج تكاليف إنتاج  "،الُمنتج ممارسًا لـ"اإلغراق

زيادة في رسوم االستيراد المفروضة على المنتج المعني من  عادًة  "الُمنِتج والمصاريف األخرى وهوامش الربح العادي. وينُتج عن إجراءات "مكافحة اإلغراق

أو إزالة الضرر الواقع على الصناعة المحلية في البلد المستورد. وإذا تم فرض هذه الرسوم أو القيود على  "أجل جعل أسعاره قريبة من "قيمتها االعتيادية

دة على تحقيق األرباح على تحويل صادراتها من المنتجات ذات الصلة إلى أسواٍق أخرى. وال المجموعة الُمتحدة، فمن الممكن أن تعتمد قدرة المجموعة الُمتح

 .توجد ضمانات بأن المجموعة الُمتحدة ستكون قادرة على القيام بذلك بدون خفض أرباحها، أو أنها ستكون قادرة على القيام بذلك من األساس

ة أو تنظيمية جديدة، أو فرض حصص لالستيراد، أو التعريفات الجمركية أو العقوبات، أو المقاطعة، أو غيرها باإلضافة إلى ذلك، ربما يؤثر فرض متطلبات قانوني

على الوضع التنافسي للمنتجات  -سواٌء تم اعتمادها من َقبل الحكومات بشكل فردي أم تم التعامل معها من ِقبل التكتالت التجارية اإلقليمية-من التدابير 

لمجموعة الُمتحدة، أو يمنع ذلك بيع هذه المنتجات في بلدان معينة، مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو التي ُتصنّعها ا

 نتائج عملياتها و/أو ضعها المالي بشكل عام.

 

 

 قابلية شديدة لالشتعال أعمال مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء على إنتاج ونقل مواد خطرة ذات المخاطر المتعلقة باعتماد 4.16

 

على معالجة الغاز الطبيعي وغازات ومواد خام أخرى )بما  -فيما يتعلق بإنتاج البتروكيماويات-تشتمل العمليات اإلنتاجية لمجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء 

مواًد خطرة ذات قابلية شديدة لالشتعال بطبيعتها. هذا وتعمل في ذلك مواد خام كيميائية(. وُتعد البتروكيماويات ونفايات الغازات والمواد التي يتم انتاجها 

ع حرائق. كما طبيعة العمليات اإلنتاجية لمجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء على تعريضهما لمخاطر عالية جراء الحوادث والتي تشمل وقوع انفجارات واندال

يلية شائعة في قطاع البتروكيماويات، مثل انقطاع تغذية الكهرباء أو األعطال الفنية أن عمليات مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء معرضة أيضًا لمخاطر تشغ

 أو الفيضانات أو الحوادث األخرى.

 

ة. وعالوًة على يمكن أن تؤدي تلك المخاطر إلى وقوع ضرر أو أذى أو وفاة أو تلف )بحسب الحالة( في الممتلكات أو مرافق اإلنتاج أو األشخاص و/أو البيئ

ض المجموعة في حالة حدوث تسرب أو تلوث آخر بسبب قيام المجموعة الُمتحدة بإنتاج أو تخزين أو تصدير أو شحن أو بيع البتروكيماويات، يمكن أن تتعر ذلك،
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ثالث أو طرف يعمل  الُمتحدة لمسؤوليات بيئية كبيرة. ويمكن أن يتم مقاضاة المجموعة الُمتحدة حتى لو كان التسرب أو التلوث بسبب أو نتيجة عمل طرف

ؤولية قانونية نيابة عن المجموعة الُمتحدة كوكيٍل لها أو يقوم بنقل منتجاٍت للمجموعة الُمتحدة. وقد تؤدي هذه المخاطر جميعها أو أي منها، وأية مس

ُمتحدة ونتائج عملياتها. على الرغم من أن محتملة يمكن أن تقع على عاتق المجموعة الُمتحدة، إلى تأثير سلبي جوهري على األوضاع المالية للمجموعة ال

جميع المخاطر التشغيلية )لمزيد من المعلومات ، ال توجد وثائق تأمينية تغطي مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء تقومان بالتأمين ضد مخاطر وخسائر معينة

العمليات وغير مشمول في التغطية التأمينية إلى تأثير سلبي جوهري  أعاله(. سيؤدي وقوع أي حدث يؤثر على 5.4عن هذه المخاطر، راجع عامل المخاطرة رقم 

ألولوية في الحصول على الوضع المالي للمجموعة الُمتحدة ونتائج عملياتها. وعالوًة على ذلك، يكون لصندوق التنمية الصناعية والجهات الممولة األخرى حق ا

المصنع أو المرافق ذات العالقة. وبالتالي، فإن أية مطالبة يتم تقديمها ضد المجموعة الُمتحدة  على تعويض بموجب أية مطالبة تأمين في حالة عدم إصالح

لة أخرى( تقتصر على كونها مطالبة بالمبالغ المتبقية من متحصالت التأمين بعد تعويض صندوق التنمية الصناعي واألطرا  ف الممولة األخرى.)وأي أطراٍف مموِّ

 

 

 المخاطر البيئية 4.17

 

نفيذية )يشار ان مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء ألنظمة ولوائح حماية البيئة المعمول بها في المملكة، بما في ذلك النظام العام للبيئة والئحته التتخضع

غرامات وعقوبات بالسجن بسبب فرض  -بموجب أنظمة ولوائح البيئة-"( والئحة المعايير البيئية للهيئة الملكية. ومن الممكن أنظمة ولوائح البيئةإليهما معًا "

حسب -ة الملكية تسرب المواد الخطرة أو السامة، كما يمكن فرض غرامات والمطالبة بالتعويضات جراء المخالفات البيئية الجسيمة. كما يمكن أن تقوم الهيئ

الُمتحدة في االلتزام باألوامر التي تطلب منها تصحيح أو  بإغالق أو تعليق األنشطة التجارية إلى أجٍل غير مسمى في حالة إخفاق المجموعة -تقديرها المطلق

 إيقاف العمليات المتسببة في الضرر البيئي.

 

على الموافقات  ومن المقرر أن يتم تصميم وبناء وتشغيل مشاريع المجموعة الُمتحدة وفقًا ألنظمة ولوائح البيئة ولوائح الهيئة الملكية، وقد تم الحصول

أو سوف يتم وضعها -لقائمة، أو سوف يتم الحصول عليها في حال المشاريع الجديدة. كما تم وضع اآلليات المناسبة للمشاريع القائمة المطلوبة للمشاريع ا

ر لمعالجة نفايات المواد والحماية من الحوادث. ومع ذلك، مع اكتشاف أوضاع بيئية لم تكن معروفة في السابق واعتماد معايي -في حال المشاريع الجديدة

كن أن ينشأ معه حاجة بيئية أكثر صرامة من الهيئة العامة لألرصاد والهيئة الملكية و/أو فرض أنظمة ولوائح جديدة أو تغييرات في تفسير األنظمة واللوائح يم

ية البيئية على المجموعة الُمتحدة وأن إلى اتخاذ المجموعة الُمتحدة لتدابير إضافية. ويمكن أن تؤدي أي من هذه التطورات إلى زيادة تكاليف والتزامات الحما

أو مركزها تقتضي نفقات رأسمالية كبيرة، كما سيؤدي حدوث أي منها إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو آفاقها المستقبلية و/

 المالي و/أو نتائج عملياتها.

 

 يوضح الجدول أدناه التراخيص البيئية لشركة الصحراء:

 

 تاريخ االنتهاء الترخيص الشركة / المصنع الرقم

 م(30/03/2021هـ )الموافق 16/08/1442 36/2-261.1ترخيص بيئي رقم  شركة الواحة 1

 م(29/10/2022هـ )الموافق 04/04/1444 36/2-539.1ترخيص بيئي رقم  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات 2

 م(14/10/2019هـ )الموافق 15/02/1441 20/2-248.1ترخيص بيئي رقم  مصنع اإليثيلين 3

مصانع البولي إيثيلين منخفض الكثاقة والبولي إيثيلين  4

 عالي الكثافة

 م(19/05/2020هـ )الموافق 27/09/1441 20/2-255.1ترخيص بيئي رقم 

 م(03/06/2023هـ )الموافق 14/11/1444 20/2-557.1ترخيص بيئي رقم  مصنع حمض اإلكريليك 5

 م(03/06/2023هـ )الموافق 14/11/1444 20/2-556.1ترخيص بيئي رقم  (U&O facilitiesالمرافق ) 6

 م(03/06/2023هـ )الموافق 14/11/1444 20/2-550ترخيص بيئي رقم  مرافق التانك فارم 7

 

بإجراء تحقيقات وتنظيف العقارات الملوثة أو المسطحات المائية عالوًة على ذلك، فمن الممكن أن ينشأ عن التزامات المعالجة البيئية تكاليف كبيرة تتعلق 

ق بوفاة أو إصابة أشخاٍص إضافة إلى مطالبات التعويض عن األضرار التي تلحق بالعقار. وإضافًة إلى ذلك، ربما تواجه المجموعة الُمتحدة أيضًا مطالبات فيما يتعل

 ي تأثير عكسي على البيئة نتيجًة لتلك العمليات.نتيجًة التعرض إلى مواد خطرة تتعلق بعملياتها أو أ

 

ساِر المفعول مخالفة وعادًة ما تقوم الهيئة الملكية بإصدار تصاريح بيئية للمصانع التي تعمل داخل نطاق الهيئة الملكية، ويعد عدم الحصول على تصريح بيئي 

تحمل هذه التصاريح حتى يتم إصدارها. كما تجدر اإلشارة إلى أن بعض شركات مجموعة للوائح الهيئة الملكية، والذي قد يؤدي إلى إغالق المصانع التي ال 

)وهي التراخيص البيئية الخاصة بالشركة السعودية لإليثيلين والبولي  سبكيم العاملة وشركات مجموعة الصحراء العاملة ال تحمل تصاريح بيئية سارية المفعول

ات األكريليكية السعودية )مصنع البوليمر فائق االمتصاص( والشركة السعودية للبيوتانول )مصنع البيوتانول( والشركة إيثيلين )مصنع الكراكر( وشركة البوليمر

 ، مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو ضعها المالي بشكل عام.السعودية لمونمرات األكريليك(
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 بطة بانتهاك األمن العام أو ارتكاب أعمال التخريبالمخاطر المرت 4.18

 

ال إرهابية إلى تطبق كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء تدابير أمنية ملموسة لحماية موظفيها وعملياتها وأصولها. ويمكن أن يؤدي أي انتهاك أمني أو أعم

من موظفيها. وربما تكون بعض أو جميع التكاليف المرتبطة بأي من هذه االنتهاكات اإلضرار بأصول المجموعة الُمتحدة بشكل كبير أو إلى إصابة أو وفاة أي 

تخريب واإلرهاب والخسائر الناجمة عنها غير مشمولة بالتغطية التأمينية، السيما أن شركة سبكيم وشركة الصحراء ال تملكان سوى تأمين محدود ضد أعمال ال

يمكن أن يؤدي أي خرق أمني كبير وعام إلى عدم قدرة المجموعة الُمتحدة على إنتاج منتجاتها أو إلى حدوث كما  .(أعاله 3.7)راجع عامل المخاطرة رقم 

أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها اضطرابات في سلسلة إمداد منتجات المجموعة وتوزيعها، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على 

 .لمستقبليةالمالي و/أو آفاقها ا
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 المخاطر القانونية، والمخاطر المتعلقة بالزكاة والضرائب .5

 

 المخاطر المتعلقة بإصدار أنظمة ولوائح جديدة تؤثر على طريقة عمل المجموعة المتحدة 5.1

 

زارة الطاقة، والهيئة تخضع المجموعة المتحدة وأعمالها إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما فيها على سبيل المثال ال الحصر: وزارة التجارة، وو

موعة المتحدةإلى المخاطر المتعلقة بتغير الملكية، الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، والبلديات، والدفاع المدني، وغيرها من الجهات. وبالتالي، تخضع المج

التصدير والعمالت األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات الحكومية في المملكة، بما في ذلك األنظمة واللوائح المتعلقة بالضرائب والتصفية واالستيراد و

المملكة أقل شمواًل مقارنة ببعض الدول األخرى، وبالتالي تعد ُعرضة للتغيير والبيئة والعمل ومعايير الصحة والسالمة. وتعد البيئة التنظيمية والتشريعية في 

ولوائح جديدة تتعلق والتطوير. كما أن التكاليف المتعلقة باالمتثال لهذه األنظمة عالية. وفي حال إدخال تغييرات على أنظمة ولوائح سارية أو إصدار أنظمة 

ر المجموعة المتحدةإلى إجراء تغييرات على منتجاتها وخطوط إنتاجها للوفاء بمتطلبات هذه األنظمة واللوائح، بتصنيع البتروكيماويات، فمن الممكن أن تضط

أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو نتائج مما يؤدي إلى تكبد المجموعة المتحدة نفقات مالية إضافية غير متوقعة، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على 

 .المالي و/أو آفاقها المستقبليةعملياتها و/أو وضعها 

 

لمتحدة في االمتثال ويجب على المجموعة المتحدة االمتثال المستمر لألنظمة واللوائح المتعلقة بأعمالها وعملياتها. وبناًء على ذلك، إذا أخفقت المجموعة ا

ن لها تأثير سلبي على عمليات المجموعة الُمتحدة مما يؤدي لهذه األنظمة، فسوف تخضع لغرامات أو عقوبات تفرضها السلطات ذات العالقة، والتي سيكو

 إلى انخفاض إيراداتها أو تعليق أعمالها أو تراخيصها.

 

من إنتاجها، أما شركة  %95.55م 2018تقوم كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء بتصدير جزء من إنتاجها إلى دول أخرى، حيث بلغت صادرات شركة سبكيم لعام 

منتجات ها بتسويق وبيع منتجاتها بشكل غير مباشر عن طريق شركاتها التابعة. وبالتالي، فإن فرض أي قيود قانونية أو تنظيمية جديدة على توريد الصحراء فإن

ج، مما يوثر بشكل شركة سبكيم أو شركة الصحراء خارج المملكة، أو رفع التعرفة الجمركية، أو أي قيود تنظيمية أخرى، قد تمنع تصدير منتجاتهما إلى الخار

 سلبي وجوهري على أعمال المجموعة الُمتحدة ونتائج عملياتها و/أو وضعها المالي و/أو آفاقها المستقبلية.

 

م( مثااًل على ذلك. حيث يجب على جميع الشركات السعودية تعديل وإعادة صياغة عقود تأسيسها 2015هـ )الموافق 1437ويعد نظام الشركات الصادر في عام 

ن بتعديل وإعادة صياغة و/أو أنظمتها األساسية بما يتوافق مع نظام الشركات. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع شركات مجموعة الصحراء العاملة لم تقم حتى األ

 500,000تصل إلى عقود تأسيسها و/أو أنظمتها األساسية بما يتوافق مع نظام الشركات. وبالتالي، فإن شركات مجموعة الصحراء العاملة معرضة للغرامة التي 

ريال سعودي(، وذلك لعدم االمتثال  4,000,000ريال سعودي على كل شركة منها )وهي ثمانية شركات والذي يجعل قيمة المخالفة المحتملة قد تصل إلى 

 .أعمال المجموعة الُمتحدة ووضعها الماليلنظام الشركات، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على 

 

هذه  إنإضافة إلى ذلك، فإن ليس لدى شركات مجموعة الصحراء ذات المسؤولية المحدودة سجاًل للحصص، ويعد ذلك مخالفة لنظام الشركات، وبالتالي ف

ريال سعودي على كل شركة منها ال تمتلك سجاًل للحصص )وهي ثمانية شركات والذي يجعل قيمة المخالفة  500،000الشركات معرضة لغرامة تصل إلى 

 .أعمال المجموعة الُمتحدة ووضعها الماليريال سعودي(، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على  4,000,000المحتملة قد تصل إلى 

 

 

 اطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريحالمخ 5.2

 

التنظيمية المختصة  تخضع شركات المجموعة المتحدة العاملة إلى عدد من األنظمة واللوائح التي ُتلزمها بالحصول على التراخيص والتصاريح الالزمة من الجهات

صول والمحافظة على التراخيص والتصاريح والموافقات التنظيمية في المملكة وذلك لممارسة أعمالها. ويتعين على شركات المجموعة المتحدة العاملة الح

التجاري التي المالئمة فيما يتعلق بأنشطتها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، التراخيص الصناعية وتراخيص االستثمار األجنبي وشهادات السجل 

قة والهيئة العامة لالستثمار ووزارة التجارة، باإلضافة إلى التصاريح البيئية، وشهادة تحصل/حصلت عليها شركات المجموعة المتحدة العاملة من وزارة الطا

تصاريح سارية عضوية الغرفة التجارية والصناعية، وشهادات السعودة، وشهادات الزكاة، وشهادات التأمينات االجتماعية. ويجب أن تبقى هذه التراخيص وال

ال شركات المجموعة المتحدة العاملة لألنظمة واللوائح التي تنّظم هذه التراخيص والتصاريح. إذا فشلت شركات المفعول بشكل مستمر وذلك عن طريق امتث

د ال تتمكن هذه المجموعة المتحدة العاملة في االمتثال لألنظمة واللوائح التي تنّظم هذه التراخيص والتصريح، أو فشلت في حمل ترخيص ساِر المفعول، فق

د هذه التراخيص والتصاريح أو الحصول على تراخيص وتصاريح إضافية قد تكون مطلوبة للتوّسع المستقبلي، كما أن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء الشركات من تجدي

لتراخيص ريال سعودي فيما يخص تراخيص االستثمار األجنبي(. فإن فقدان هذه ا 500,000أو شطب هذه التراخيص والتصاريح )باإلضافة إلى غرامة مالية قدرها 

لتأثير بشكل سلبي والتصاريح بسبب عدم االمتثال لألنظمة واللوائح ذات الصلة قد يؤدي إلى إيقاف أعمال شركات المجموعة المتحدة العاملة، مما يؤدي إلى ا

 وجوهري على أعمال المجموعة المتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي و/أو آفاقها المستقبلية.

 

 

 من رأس مالها %50المتعلقة بوصول خسائر بعض شركات المجموعة المتحدة العاملة إلى المخاطر  5.3

 

 وشركة البوليمرات األكريليكية )وهي من الشركات التابعة لسبكيم( ريال سعودي(  431,250,000بلغت خسائر الشركة العالمية للدايول )التي يبلغ رأس مالها 

ريال  1,777,000,000ريال سعودي( والشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة )التي يبلغ رأس مالها  416,400,000السعودية )التي يبلغ رأس مالها 
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متقدمة )التي يبلغ من رأس مالهما المسجل. إضافة إلى ذلك، تتعرضان شركة الخليج لعوازل الكابالت ال %50 )وهي من الشركات التابعة للصحراء( سعودي(

)وهي من  ريال سعودي( 56,320,000ريال سعودي( ومصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة )التي يبلغ رأس مالها المسجل  57,240,000رأس مالها 

لية محدودة مؤسسة في من رأس مالها المسجل. ُتعد جميع هذه الشركات شركاٍت ذات مسؤو %50لخطر تخطي خسائرهما  الشركات التابعة للصحراء(

من نظام الشركات، إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه  181المملكة،. وفقًا للمادة 

خسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة يومًا من تاريخ علمهم ببلوغ ال 90الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء لالجتماع خالل مدة ال تزيد على 

من نظام الشركات، وتعد الشركة منقضية  158بالطرق المنصوص عليها في المادة  -سواء باستمرار الشركة أو حلها  -أو حلها، كما يجب شهر قرار الشركاء 

 ار باستمرار الشركة أو حلها.بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قر

 

ء في الشركة السعودية قرر الشركاء في شركة البوليمرات األكريليكية السعودية استمرار الشركة وقاموا بنشر هذا القرار وفقًا لنظام الشركات. كما قرر الشركا

لم يقم مديرو  شركة البوليمرات األكريليكية السعودية والشركة  لحامض األكريليك المحدودة وقاموا ببدء إجراءات نشر هذا القرار وفقًا لنظام الشركات، 

الي تسمح السعودية لحامض األكريليك المحدودة بتسجيل هذه الحادثة في السجل التجاري، وذلك بسبب عدم وجود آلية لدى وزارة التجارة في الوقت الح

تسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة بتسجيل هذه الحادثة في السجل التجاري، إال أن مع اإلشارة إلى أنه ليس لدى وزارة التجارة في الوقت الحالي آلية 

ا وذلك بموجب أحكام كال الشركتين قد قامتا بإصدار قرار الشركاء باالستمرار حيث قامت شركة البوليمرات األكريليكية السعودية بنشر قرار الشركاء الخاص به

ولم يقم مديرو الشركة العالمية ل الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة على نشر قرار الشركاء الخاص بها.من نظام الشركات، وتعم 181المادة 

ولية المحدودة  للدايول بتسجيل هذه الحادثة في السجل التجاري، وذلك بسبب عدم وجود آلية لدى وزارة التجارة في الوقت الحالي تسمح للشركات ذات المسؤ

 للمادة لحادثة في السجل التجاري، إال أن الشركة العالمية للدايول قامت بإصدار قرار الشركاء باالستمرار وقامت الشركة بنشر هذا القرار وفقاً بتسجيل هذه ا

 من نظام الشركات. 181

 

وشركة البوليمرات األكريليكية السعودية  قد ُيطلب من المجموعة المتحدة ضخ مزيد من األموال )بحسب الحاجة( في الشركات مثل الشركة العالمية للدايول

من نظام الشركات، مما  181لتجنب حلِّ هذه الشركات وفقًا للمادة  -أو أن تقوم باتخاذ أي إجراءات أخرى  -والشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة 

أعمال الشركات على المضي قدمًا، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على قد يؤثر على قدرة المجموعة المتحدة على توزيع أرباٍح لشركائها وعلى قابلية هذه 

 .المجموعة الُمتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي و/أو آفاقها المستقبلية

 

 

 المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية 5.4

 

ه أو االنتهاكات لم يتم تزويدنا بأي من شهادات تسجيل شركة الصحراء لعالمتها التجارية في المملكة، وبالتالي من الصعب مراقبة االستخدام غير المصرح ب

أو إذا قام أي شخص  األخرى لحقوق الملكية الفكرية لشركة الصحراء. إذا فشلت شركة الصحراء في حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ألي سبب،

نتائج عملياتها و/أو  باختالس أو خرق أو انتهاك الحقوق الملكية لشركة الصحراء، فقد تتأثر قيمة هذه العالمات التجارية، مما سيؤثر سلبًا على أعمالها و/أو

رية أو أي من حقوقها التي ُتعد ملكيًة فكرية. ومن وضعها المالي. وقد تضطر شركة الصحراء من وقت آلخر إلى تحريك دعوى قضائية إلنفاذ عالماتها التجا

ما أنه من المعلوم الممكن أن يقوم الغير برفع دعوى قضائية ضد شركة الصحراء مؤكدًا خرقها أو اختالسها أو انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية الخاصة به. ك

ى تكاليف كبيرة باإلضافة إلى انحراف في الموارد، مما يؤثر سلبًا على أعمال شركة بأن التقاضي غير مؤكد بطبيعته، ومن الممكن أن يشتت اإلدارة ويؤدي إل

نتيجًة -تضطر شركة الصحراء الصحراء وأرباحها بغض النظر عما إذا كانت قادرًة على إنفاذ حقوق ملكيتها الفكرية أو الدفاع عنها بنجاح. عالوة على ذلك، قد 

ات تتعلق بالترخيص والملكية، والتي قد ال تناسب أحكامها شركة الصحراء، ومن الممكن أال تستطيع الدخول في هذه إلى الدخول في اتفاقي -لهذه الخالفات

ها و/أو آفاقها االتفاقيات من األساس. سيكون ألي مما ذكر أعاله تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو وضعها المالي و/أو نتائج أعمال

 المستقبلية.

 

 

 المخاطر المتعلقة بشروط السعودة 5.5

 

والذي كان هدفه تشجيع الشركات على توظيف المواطنين السعوديين وزيادة نسبتهم تدريجيًا في قواها العاملة  "أطلقت وزارة العمل برنامج "نطاقات

 ُيقاس امتثال الشركة بمتطلبات السعودة من خالل نسبة المواطنين السعوديين العاملين لديها. "،)السعودة(. وفي إطار برنامج "نطاقات

 

محدودة، والشركة تضع نسبة المواطنين السعوديين في شركة سبكيم، والشركة العالمية للميثانول، والشركة العالمية للدايول، والشركة العالمية للغازات ال

ة العالمية لألسيتيل المحدودة، وشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة، والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة، وشركة العالمية للبوليمرات، والشرك

راء ومعادن سبكيم للكيماويات، والشركة العالمية للمنافع، ومصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة،  وشركة الصحراء، وشركة الواحة، وشركة الصح

في المستقبل  شركة سبكيم، في النطاق البالتيني، ما يعني أنها متقيدة بمتطلبات برنامج "نطاقات". ومع ذلك، فال يوجد ما يضمن قدرة  روكيماوياتللبت

رنامج "نطاقات" على توظيف أو المحافظة على نفس هذه النسبة من الموظفين السعوديين. ونتيجة لذلك، ربما تخفق في االستمرار في االلتزام بمتطلبات ب

لعدد من العقوبات من الحكومة، من بينها: تعليق طلبات الحصول  شركة سبكيمفي المستقبل. وفي حال عدم التقيد بمتطلبات برنامج "نطاقات"، قد تتعرض 

حكومية، وقد ال تتمكن المجموعة على تأشيرات العمل أو طلبات نقل الكفالة بالنسبة للموظفين غير السعوديين، واالستبعاد من المناقصات والقروض ال

مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو  ،المتحدة من استمرار توظيف السعوديين أو المحافظة عليهم وفقًا للنسبة المطلوبة

 .نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي و/أو آفاقها المستقبلية
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 رائبالمخاطر المتعلقة بالزكاة والض 5.6

 

 المخاطر المتعلقة بالتعديل على قوانين وأنظمة الضرائب داخل وخارج المملكة (أ)

 

. ويجب على %20تطبق األنظمة الضريبية في المملكة ضريبة دخٍل على الشركات من "غير األشخاص الخليجيين المقيمين في المملكة" بمعدل 

 يومًا من نهاية كل سنة مالية. 120سنوي في غضون المجموعة المتحدة المقيمة في المملكة تقديم إقرار ضريبي 

 

على الوعاء الزكوي. ويجب على شركات  %2.5كما يجب على شركات المجموعة المتحدة القائمة في المملكة دفع مستحقات الزكاة بمعدل 

 يومًا من نهاية كل سنة مالية. 120المجموعة العاملة القائمة تقديم إقرار زكوي سنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل في غضون 

 

قامت المملكة بفرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المباعة والمستهلكة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 

ر بدوره على م(. ويجب على كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء سداد ضريبة القيمة المضافة، مما سيؤث01/01/2018هـ )الموافق 14/04/1439

، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراءاتفاقيات التوريد والتوزيع والتسويق والخدمات الحالية لكل شركة من شركات 

 .ستقبليةمما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي و/أو آفاقها المأسعارها، 

التي من ونظًرا ألن األنظمة والقوانين الضريبية تتسم بالديناميكية وتتغير من حين آلخر، ربما تتعرض المجموعة الُمتحدة لزيادة في الضرائب، و

ير الممكن أن تنشأ بسبب وضع قوانين وأنظمة ضريبية جديدة وإجراء تغييرات على القوانين واألنظمة الضريبية القائمة ونتيجة ممارسة وتفس

ية ومتعددة السلطات المعنية بالضريبة في الواليات الضريبية، سواًء تم اإلفصاح عن ذلك أم ال، لألحكام الضريبية المحلية و/أو االتفاقيات الثنائ

ل جوهري على مما سيؤثر سلبًا وبشكالجوانب، وقانون السوابق القضائية الذي تحدده المحاكم والذي ينطبق على الواليات الضريبية ذات الصلة، 

 .أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو ضعها المالي بشكل عام

 

 

 المخاطر المتعلقة بضريبة االستقطاع (ب)

 

لغير المقيمين )ويشمل ذلك مواطني  -الخاضعة للضريبة-وفقًا لألنظمة الضريبية في المملكة، يجب دفع ضريبة االستقطاع على المدفوعات 

 .دول مجلس التعاون( ممن ال يملكون تسجياًل قانونيًا أو كيانًا دائمًا في المملكة، ويجنون دخاًل من إحدى المصادر في المملكة وشركات وأفراد

لك يحق للهيئة العامة للزكاة والدخل المطالبة بضريبة االستقطاع من شركات المجموعة الُمتحدة المقيمة في المملكة، وذلك في حالة أخفقت ت

في استقطاع الضريبة بموجب أنظمة الضرائب في السعودية. وإذا لم تتخذ المجموعة الُمتحدة خطوات كافية لخصم ضريبة االستقطاع، الشركة 

رامات فربما تعجز عن استرداد ضريبة االستقطاع التي دفعتها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وباإلضافة إلى ذلك، ربما تكون مسؤولة عن الغ

 فيما يتعلق بأي ضرائب استقطاع غير مسددة بحلول تاريخ استحقاقها. المفروضة

 

 

 المخاطر المتعلقة بالمنازعات الزكوية (ج)

 

م، قامت الهيئة العامة للزكاة 2011م إلى 2009م. فيما يتعلق بالسنوات من 2015م إلى 2009استلمت شركة الصحراء الربوط الزكوية للسنوات من 

ريال سعودي لمجموعة الصحراء. وقامت مجموعة الصحراء بدفع هذا االستحقاق اإلضافي  1,802,453إضافي يقدر بـ  والدخل بحساب استحقاق زكاة

 بشكل كامل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 

ريال سعودي تقريبًا  10,047,168م، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بحساب استحقاق زكوي يقدر بــ 2015م إلى 2012وفيما يتعلق بالسنوات من 

 لشركة الصحراء. وقامت شركة الصحراء بدفع هذا االستحقاق اإلضافي بشكل كامل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 

 م. 2017م. وقد استلمت شركة الصحراء شهادة الزكاة عن سنة 2016لم تقم بعد الهيئة العامة للزكاة والدخل بالربط الزكوي لشركة الصحراء لعام 

ريال سعودي.  109,000,000م مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي بمبلغ 2010م حتى 2007استلمت شركة سبكيم ربوطات زكوية عن األعوام من 

م، 2017الضريبية في شهر مارس  رفضت شركة سبكيم هذا االلتزام اإلضافي وقدمت اعتراضات على هذه الربوطات إلى اللجنة االستئنافية الزكوية

م والتي كانت لصالح 2008م و 2007هـ بخصوص ربوط عامي 1438لسنة  1695واستلمت شركة سبكيم قرار اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية رقم 

ل ربطًا معداًل بعد صدور قرار اللجنة ريال سعودي. أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخ 37,000,000شركة سبكيم ونتج عنها توفير زكوي بمبلغ حوالي 

ريال سعودي. وقد قامت شركة سبكيم بتسوية االلتزام وعليه، فقد تم إنهاء ربوط تلك  1,900,000االستئنافية الزكوية الضريبية بالتزام قدره 

وية الضريبية ضد الربط المعدل مبلغ م، فقد قدمت شركة سبكيم اعتراضات إلى اللجنة االستئنافية الزك2010م و 2009السنوات. بخصوص عامي 

م( 27/09/2017هـ الموافق 07/01/1439ريال سعودي. عقدت اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية جلسة لسماع االعتراض بتاريخ  71,300,000وقدره 

لزكوية الضريبية بهذا الخصوص بعد. كما لم وطلبت بعض المعلومات اإلضافية والتي تم تسليمها إلى اللجنة. لم يصدر قرار اللجنة االستئنافية ا

 م.2017م إلى 2011تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى اآلن الربوط الزكوية المتعلقة بالسنوات من 
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عالمية ريال سعودي إلى الشركة ال 60,600,000فيما يتعلق بشركات مجموعة سبكيم، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطًا زكويًا بواقع 

 19,800,000إلى للميثانول فيما يتعلق بالضرائب، والزكاة، وغرامات التأخير. استلمت الشركة العالمية للميثانول ربطًا زكويًا مراجعًا قلل المسؤولية 

لعالمية لألسيتيل المحدودة ريال سعودي. وتم االعتراض على هذا الربط الُمراَجع. كما أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطًا زكويًا للشركة ا

ريال سعودي. قامت الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة بدفع  7,300,000م وفرضت استحقاق زكاة إضافي يقدر بـ 2008م إلى 2006للسنوات من 

ة للمنتجات المتخصصة مليون ريال سعودي من هذا المبلغ واعترضت على المتبقي منه. كما تم إصدار ربوط زكوية لمصنع الشركة السعودي 1,1

ريال سعودي. قام مصنع الشركة السعودية للمنتجات  4,700,000م وفرضت استحقاق زكاة وضريبة استقطاع يقدر بـ 2015-م2014ألعوام 

ال سعودي، ري 2,200,000ريال سعودي. واستلم مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة ربطًا زكويًا مراجعًا بقيمة  920,000المتخصصة بدفع 

 ة سبكيم.وتم االعتراض على هذا الربط الُمراجع. لم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار غير هذه الربوط الزكوية فيما يتعلق بشركات مجموع

 

إلضافة إلى با-وشركة الصحراء  -باإلضافة إلى الشركات ذات الصلة في مجموعة سبكيم-تكمن المخاطرة هنا في حال عدم تمكن شركة سبكيم 

من كسب هذه االعتراضات لصالحهم، باإلضافة إلى وجود مخاطرة في حال إصدار الهيئة العامة للزكاة  -الشركات ذات الصلة في مجموعة الصحراء

 مستقباًل  لهوالدخل لربوط زكوية إضافية أو لمخالفات مالية بسبب التأخر في دفع ربط زكوي أصدرته الهيئة العامة للزكاة والدخل، مما سيكون 

 تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة الُمتحدة و/أو نتائج عملياتها و/أو وضعها المالي و/أو آفاقها المستقبلية.  
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 شروط الصفقة – (3) الجزء
 

على األحكام التي سوف تستحوذ شركة سبكيم  م(06/12/2018هـ )الموافق 28/03/1440بين شركة سبكيم وشركة الصحراء بتاريخ  التي تم ابرامها تنص اتفاقية التنفيذ

. وتنص أيًضا هذه االتفاقية على شروط تجارية لمساهمي شركة الصحراء أسهم شركة سبكيم الجديدة إصدار مقابل شركة الصحراءبموجبها على كامل رأس المال الُمصدر ل

شركة سبكيم وشركة الصحراء فيما يتعلق بالصفقة )تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، خطوات تعيين أعضاء مجلس إدارة المجموعة الُمتحدة  كل من معينة وافق عليها

أساس متبادل، باإلضافة ى على واالسم الجديد لها( والتزامات الشركتين فيما يتعلق بتنفيذ الصفقة. وتنطوي اتفاقية التنفيذ على ضمانات محدودة تقدمها كل شركة لألخر

لحصول على عروض من إلى قيود مفروضة على الشركتين فيما يتعلق بمباشرة أعمالهما وقيود مفروضة على الشركتين فيما يتعلق بسعي إحدى الشركتين أو كلتاهما ل

نوع. ويجوز إنهاء اتفاقية التنفيذ إذا تحققت عدة أمور من بينها: التاريخ الغير تنافس العرض الذي تحكمه اتفاقية التنفيذ، والتي تعد مألوفة بالنسبة لالتفاقيات من هذا ال

قبل تقديم طلب عدم الذي تسمح فيه الهيئة لشركة سبكيم بعدم االستمرار في الصفقة، شريطة أن تقوم شركة سبكيم بتقديم إشعار خطي لشركة الصحراء يفيد بذلك 

ل أحد طرفي اتفاقية التنفيذ إشعار خطي بإنهاء االتفاقية إلى الطرف اآلخر في حالة وقوع حالة من حاالت القوة القاهرة أو في حالة إرسا ،االستمرار في الصفقة للهيئة

ي بإنهاء االتفاقية إلى الطرف اآلخر بعد انتهاك الطرف اآلخر ألحكام وشروط ا يومًا، أو في حالة إرسال أحد طرفي اتفاقية التنفيذ 60واستمرارها  التفاقية )بما إشعار خطِّ

سلبي جوهري ولم  حادثتهاك في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، مخالفة أي من الشروط السلبية الموضحة أدناه( أو لألنظمة واللوائح المطبقة، على أن يشكل هذا االن

 .التنفيذ على إنهاء االتفاقية خطًيا اتفاق أطراف اتفاقية أو ،ريخ النهائيتتم معالجة هذا الحدث السلبي الجوهري وفقًا ألحكام اتفاقية التنفيذ وعدم إتمام الصفقة  قبل التا

 

 :هي كالتاليو ،هناك عدد من الشروط المسبقة لتنفيذ الصفقة والتي تم النص عليها في اتفاقية التنفيذ

 

تصحيحية مطلوب القيام بها من قبل أٍي من أطراف اتفاقية التنفيذ  استالم أي مخالصات مطلوبة )بدون أن ترتبط هذه المخالصات بأي شروط جوهرية أوإجراءات .1

لشركة الصحراء( أو التابعة الشركات  -فيما يتعلق بمجموعة شركة الصحراء-تؤدي إلى التأثير بشكل جوهري وسلبي على عمليات المجموعة الخاصة به )بما في ذلك 

النتظار ذات الصلة، فيما يتعلق بالصفقة من الهيئة العامة للمنافسة وأي جهة تنظيمية أخرى ذات عالقة على تنازل عن الحصول على تلك المخالصات أو انتهاء فترة ا

 .النحو الذي يحدده أطراف اتفاقية التنفيذ

 

 .سبكيم شركة  مساهمين هذا المستند، وتعميمهيئة على نشر الموافقة  .2

 

 .أو شركة الصحراء، وذلك وفًقا لشروط اتفاقية التنفيذو/شركة سبكيم  من قبلعدم إنتهاء اتفاقية التنفيذ أو إنهائها  .3

 

 .نظمة والتعليماتموافقة مساهمي شركة سبكيم على القرارات الالزمة لتنفيذ الصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم المنعقد وفقًا لأل .4

 

 .الالزمة لتنفيذ الصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء المنعقد وفقًا لألنظمة والتعليماتموافقة مساهمي شركة الصحراء على القرارات  .5

 

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

 

 .إتمام الصفقة قبل التاريخ النهائي .7

 

 الشروط السلبية

 

فيما يتعلق بأي عضو في  من قبل أو من الئحة االندماج واالستحواذ 36من اإلجراءات المثبطة الواردة في المادة  أيو السماح بأو الموافقة على أ عدم اتخاذ .8

 .مجموعة الصحراء

 

جوهريًا من نشاطها  في أي من الدول التي تمارس فيها مجموعة الصحراء ومجموعة سبكيم جزءاً  -عدم قيام أي محكمة أو جهة تنظيمية أو سلطة أو هيئة حكومية  .9

ن يؤدي( إلى أي مما بإصدار قرار أو اقتراح تغيير في األنظمة أو الممارسات ذات العالقة )بعد تاريخ اتفاقية التنفيذ( والذي من شأنه أن يؤدي )أو يتوقع أ -التجاري 

 :يلي

 

الصحراء أو حصول مساهمي شركة الصحراء المعنيين على أسهم  جعل الصفقة أو تنفيذها أو استحواذ شركة سبكيم على أي أوراق مالية في مجموعة شركة .أ

 .المعنية الدولةشركة سبكيم الجديدة أمًرا باطاًل أو غير قانونٍي و/أو غير قابل للتنفيذ بموجب قوانين 

 

بإنهاء جميع أعمالها، أو بيع جميع أصولها أو ممتلكاتها أو جزء منها، أو فرض أي قيد على قدرتها في  تحدةمطالبة أي من الشركات التابعة للمجموعة الم .ب

سابقة التطبيق مزاولة جميع أعمالها أو جزء منها، أو فرض أي قيد يتعلق بتملكها لجميع أصولها أو عقاراتها أو أي جزء منها. ويستثنى من المطالبات ال

 تحدة. من نظام الشركات على أي من الشركات التابعة للمجموعة الم 181و  150اإلجرائي للمادتين 

 

شركة سبكيم بصورة مباشرة أو غير مباشرة على االستحواذ على، أو حيازة، أو ممارسة كل أو بعض حقوق الملكية المتعلقة  (1) فرض أي قيود على قدرة .ج

مساهمي شركة الصحراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة على االستحواذ على، أو حيازة، أو ممارسة  على قدرةأو  (2) ،باألوراق المالية الخاصة بشركة الصحراء

 .المتعلقة بأسهم شركة سبكيم لألنظمة الساريةكل أو بعض حقوق الملكية المتعلقة بأسهم شركة سبكيم الجديدة وفًقا 

 

أو ممارسة أي من الحقوق المرتبطة باألسهم المملوكة في أي من شركات  فرض أي قيود على أي من الشركات التابعة للمجموعة المتحدة في تملك .د

 ،أو فرض أي قيود على إدارتها –سواء بشكل مباشر أو غير مباشر –المجموعة المتحدة األخرى 
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 .في كل حالة من الحاالت المذكورة أعاله يكون لذلك تأثيرًا جوهريًا على المجموعة المتحدة ككلأن على 

 

 اإلشعارات أو المراسالت أو المعلومات المطلوب تقديمها بموجب أي عقد جوهري أو بموجب أي من األنظمة واللوائح المعمول بها لغرض إتمام تقديم كافة .10

ئح المعمول بها )حسبما للواالصفقة )بما فيها متطلبات الهيئة وتداول(، واستيفاء جميع فترات االنتظار الضرورية )بما فيها أي فترات تمديد لها( بموجب األنظمة وا

لغرض اتمام الصفقة  ينطبق(، واالمتثال لكافة االلتزامات القانونية والتنظيمية المطبقة في أي من الدول ذات العالقة والحصول على جميع الموافقات الالزمة

فة التصاريح الالزمة وقت اتمام الصفقة على أال يكون قد صدر وفقًا لألنظمة واللوائح المعمول بها في أي من الدول ذات العالقة. كما ُيشترط استمرار سريان كا

 .إقرار بإلغاء تلك التراخيص أو تعليقها أو تقييدها أو تعديلها أو عدم تجديدها

 

لحاالت عدم وجود أي ترتيب تكون أي عضو من أعضاء مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم خاضع ألي وضع يمكن أن يؤدي بشكل معقول إلى وقوع أي من ا .11

ها ينطبق )ويستثنى منالموضحة أدناه وذلك نتيجة إلبرام الصفقة، على أن يكون لذلك تأثيرًا جوهريًا على مجموعة الصحراء و/أو مجموعة سبكيم ككل وذلك حسبما 

( في حالة شركة الصحراء، نتيجة أي إجراء تتخذه شركة تابعة لشركة الصحراء بعد تاريخ اتفاقية التنفيذ تستخدم فيه شركة الصحراء 2( الُمفصح عنه، أو )1) اآلتي:

 :(( ما تسمح به أو تتطلبه اتفاقية التنفيذ3جهودها المعقولة للحيلولة دونه )بقدر استطاعتها(، أو )

 

أموال مقترضة أو مديونات أخرى )فعلية أو مشروطة( أو أي منحة متاحة ألي عضو في مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم قبل استحقاق سداد أي  .أ

 .تاريخ استحقاقها الفعلي. أو تقييد قدرة أي عضو من أعضاء المجموعتين من اقتراض أموال أو تحّمل مديونات

 

لى حقوق أو مسؤوليات أو التزامات أو مصالح أو أعمال أي عضو في مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم بصورة سلبية ع أو تأثير إنهاء أو إلغاء أو تعديل .ب

 .حالي بموجب أي ترتيب

 

 .قدرة أي عضو من أعضاء مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم القيام بأعماله تحت أي اسم يزاول به أعماله التجارية في الوقت الحاليعدم  .ج

 

تنفيذ أي التزام )فعلي أو مشروط( أو رهن أو أية حقوق ضمان أخرى على سائر أو جزء من األعمال أو الممتلكات أو األصول التي تخص أو تعجيل أو نشأة  .د

 .مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم

 

الُمفصح عنه؛  (1) :ذلك )ويستثنى منر التالية باألمو م31/12/2017لم يقم أي عضو من أعضاء مجموعة الصحراء )بما في ذلك الشركات التابعة لشركة الصحراء( منذ  .12

الصحراء بعد تاريخ اتفاقية التنفيذ تستخدم فيه الصحراء جهودها المعقولة للحيلولة دونه لشركة في حالة شركة الصحراء، نتيجة أي إجراء تتخذه شركة تابعة  (2) أو

 :(ما تسمح به أو تتطلبه اتفاقية التنفيذ (3) أو ،)بقدر استطاعتها(

 

شركة الصحراء بإصدار أو الموافقة على إصدار أو اعتماد أو اقتراح إصدار أسهم أو أوراق مالية أو سندات إضافية )من أي نوع(، وذلك فقط فيما يتعلق  .أ

 فقط.شركة سبكيم  وأ

 

نوع( باستثناء ما يكون على أساس تناسبي  إصدار أو الموافقة على إصدار أو اعتماد أو اقتراح إصدار أسهم أو أوراق مالية أو سندات إضافية )من أي .ب

شركة الصحراء أو شركة باستثناء ، وذلك فيما يتعلق بأعضاء مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم الحاليين لحاملي هذه األوراق المالية أو السندات

 .سبكيم

 

 عالوة أو أرباح أو غيرها من التوزيعات )عدا األرباحأي ، اقتراح دفعأو  ،عن اإلعالناقتراح أو بـ، ، أو اقتراح التوصية دفعأو عن، أو اإلعالن  بـ، التوصية .ج

 .(، وذلك فقط فيما يتعلق بشركة الصحراء وشركة سبكيمهذا المستند )معلومات عامة(من (  1من الجزء ) 10.2المسموح توزيعها وفقًا للفقرة 

 

عالوة أو أرباح أو غيرها من التوزيعات )باستثناء ما يكون  أو اقتراح اإلعالن عن، أو اقتراح دفع، أيالتوصية بـ، أو اإلعالن عن، أو دفع، أو اقتراح التوصية بـ،  .د

 .شركة الصحراء أو شركة سبكيمباستثناء على أساس تناسبي للمساهمين(، وذلك فيما يتعلق بأعضاء مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم 

 

ما يكون مع عضو من نفس المجموعة، ويكون تأثيره باستثناء االندماج أو فك االندماج مع أي كيان اعتباري أو شراكة أو مشروع، أو االستحواذ عليه،  .ه

 .جوهرًيا أو من المحتمل بشكل معقول أن يكون جوهرًيا على المجموعة الُمتحدة ككل

 

من قبل طرف ثالث أو أي حق من مجموعة سبكيم أو مجموعة الصحراء )بحسب الحال( التنازل أو االعفاء عن أي دين أو التزام مستحق ألي عضو في  .و

مليون ريال سعودي أو  200في تقديم مطالبة ضد أي طرف ثالث بمبلغ يزيد على  مجموعة سبكيم أو مجموعة الصحراء )بحسب الحال( حقوق أعضاء 

طريقة اين حقوق أو التزامات طرف مقابل بموجب اتفاقية ُمبرمة مع مجموعة سبكيم أو مجموعة الصحراء )بحسب الحال( أو التزام تجاهها أو منها بتب

 .قد تكون جوهرية أو من المحتمل بشكل معقول أن تكون جوهرية على المجموعة الُمتحدة ككل

 

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

 

لدى أي عضو من مجموعة سبكيم  كبار التنفيذيين ، أو على أي ترتيبات أخرى مع أي عضو مجلس إدارة أو اتفاقيات الخدماتإدخال تعديل جوهري على  .ح

 .دمسار العمل المعتاأو مجموعة الصحراء بحسب الحال، باستثناء ما يكون في 
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ي شراء اقتراح أو الموافقة على تقديم أو تعديل ما يتعلق بأحكام أي برنامج يمنح موظفي مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم )بحسب الحال( الحق فا .ط

أو من المحتمل بشكل معقول أن على أن يكون له تأثير جوهري أسهمها أو برنامج حوافز لهم أو أي منفعة أخرى تتعلق بتوظيفهم أو إنهاء عملهم، 

 .ويستثنى من ذلك ما يتعلق ببرنامج اإلسكان السعودي التابع لشركتي الصحراء أو سبكيم() لمجموعة الُمتحدة ككلعلى اجوهريًا له تأثيرًا يكون 

 

طبيعة مماثلة يكون جوهرًيا في سياق  شراكة أو صفقة أو اتفاق آخر ذيق لتقاسم األصول أو األرباح أو الدخول في أي مشروع مشترك، أو أي اتفا .ي

 .المجموعة الُمتحدة ككل

 

لمجموعة الصحراء )بما في ذلك ذلك الشركات التابعة اتفاقيات التمويل بأي اتفاقية من  اإلخاللاتخاذ أو إغفال اتخاذ أي إجراء ترتب عليه أو سيترتب عليه  .ك

مجموعة الصحراء على أن يكون تأثير ذلك جوهريًا على   ذلك من قبل المقرضين ذوي العالقة(،)ما لم يتم التنازل عن لشركة الصحراء( أو مجموعة سبكيم 

 .)بما في ذلك الشركات التابعة لشركة الصحراء( أو مجموعة سبكيم )بحسب الحال( ككل

 

 .على نحو يكون جوهرًيا في سياق الصفقةلقواعد اإلدراج أو الئحة االندماج واالستحواذ أو أي نظام آخر مطبق، مخالفة اتخاذ أي إجراء يشكل  .ل

 

علق بسداد أو تأجيل عدم القدرة أو االعتراف خطًيا بعدم القدرة على سداد الديون أو اتخاذ أو اقتراح اتخاذ التدابير الالزمة بشأن أي إجراءات قانونية تت .م

لة، أو تعيين أي مصٍف أو حارس قضائي أو قّيم أو حارس إداري أو أو انحالل، أو إعادة هيكسداد أية مديونية أو تصفية )بشكل تطوعي أو خالف ذلك( 

ائية، أو وصي أو مسؤول مماثل على أي من أصوله أو إيراداته أو أي إجراءات مماثلة في أية والية قضائية أو تعيين أي شخص مماثل في أية والية قض

 .أن يكون قد تم تعيين أي شخص من ذلك القبيل

 

 ى القيام بأٍي مما ورد ذكره أعاله.االتفاق بشكل آخر عل .ن

 

أو ما ال يكون جوهرًيا أو من غير المحتمل بشكل  (2) ،الُمفصح عنه (1)ويستثنى منها اآلتي:)، م31/12/2017 عدم وقوع أي من الحاالت المذكورة أدناه منذ تاريخ .13

أدناه، وعلى النحو الذي ال يعرض  ()أ(13) في حالة الفقرة أو (3) معقول أن يكون جوهرًيا في حالة مجموعة الصحراء ككل أو مجموعة سبكيم )بحسب الحال( ككل؛

 :(اتفاقية التنفيذتنفيذ الصفقة للخطر بالطريقة المنصوص عليها في 

 

إلجراءات القانونية، من ِقبل أو ا رفع أو اتخاذ، أو التهديد برفع أو اتخاذ، أية قضية، أو إجراءات تحكيم، أو قضية حق  عام، أو غيرها من ،إلعالن عنالم يتم  .أ

التي يكون فيها أي عضو من ضد أي عضو من أعضاء مجموعة الصحراء )بما فيها الشركات التابعة لشركة الصحراء( أو مجموعة سبكيم )بحسب الحال( أو 

عى عليه أعضاء مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم )حسب االقتضاء( طرًفا، أو من الممكن بشكل معقول أن يصبح طرًفا فيها )سواء أكان مدعًيا أم مد

 .أم غير ذلك(

 

ء أو إنهاء أو تعديل أية رخصة جوهرية يملكها أي عضو لم يتم اتخاذ أية خطوات ولم يتم إغفال أي شيء يحتمل أن يؤدي بشكل معقول إلى سحب أو إلغا .ب

اله في مجموعة الصحراء )بما في ذلك الشركات التابعة لشركة الصحراء( أو مجموعة سبكيم )بسحب الحال( والتي تكون ضرورية من أجل مزاولة أعم

لشركة ما يكون نتيجًة ألي إجراء تتخذه شركة تابعة  ة الصحراء)ويستثنى من فيما يتعلق بالتراخيص الخاصة بأي من الشركات التابعة لشركبشكل سليم 

 .قد استخدمت جهودها المعقولة لمنع ذلك(الصحراء بعد تاريخ اتفاقية التنفيذ على أن تكون شركة 

 

المعلومات ذات الصلة بمجموعة الصحراء هي معلومات أن أية معلومات مالية أو تجارية أو غيرها من  -عنها  الُمفصحبناًء على المعلومات  –لم تكتشف شركة سبكيم  .14

رّية في سياق مضللة أو تحتوي على تحريف للحقائق أو تغفل توضيح حقيقة مهمة من شأنها جعل هذه المعلومات غير مضللة، على أن تكون هذه المعلومات جوه

 الصفقة.

 

أية معلومات مالية أو تجارية أو غيرها من المعلومات ذات الصلة بمجموعة سبكيم، هي أن  -عنها الُمفصح بناًء على المعلومات  –لم تكتشف شركة الصحراء  .15

ومات جوهرّية معلومات مضللة أو تحتوي على تحريف للحقائق أو تغفل توضيح حقيقة مهمة من شأنها جعل هذا المعلومات غير مضللة، على أن تكون هذه المعل

 .في سياق الصفقة

 

في حال حدوث أي من الحاالت التالية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وهي تنص اتفاقية التنفيذ على الظروف التي قد تستلزم تعديل معامل مبادلة األسهم كما

 :غير العادية لشركة سبكيم والجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء

 

م دون موافقة 2019هيكلة رأس المال أو إعالن أو دفع أي توزيعات  لألرباح في السنة المالية  قيام أي من شركة سبكيم أو شركة الصحراء بإعادة (أ)

 الشركة األخرى، على نحو يؤدي إلى خفض القيمة االقتصادية اإلجمالية التي سيحصل عليها مساهمو شركة الصحراء وفقًا ألحكام الصفقة.

 

موافقة قيام أي من شركة سبكيم أو شركة الصحراء )أو أي من شركاتهما التابعة( بأعمالهما قبل  إتمام الصفقة بطريقة تختلف عما يرد أدناه دون  (ب)

عال جوهريًا (، يجب ان يكون األثر المترتب على هذه األف24( و)21( و)18( و)9( و)5( و)4( و)3الشركة األخرى )فيما يتعلق باألفعال المذكورة تحت )

 في سياق المجموعة المتحدة ككل(:

 

 ريال سعودي فيما يخص مجموعة سبكيم ككل أو مجموعة الصحراء ككل. 500,000,000القيام بأي صرف رأسمالي يزيد عن  (1)
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ق للشركة )أ( القيام باالستحواذ على أو التخلص من أية أصول، أعمال أو تعهدات، )ب( الدخول في أي استثمارات أو تعهدات لم يسب (2)

المعنية االستثمار فيها أو التعهد بها من قبل، )ج( االندماج مع أي كيان قانوني أو شراكة أو عمل )سوى مع تلك التي تنتمي إلى 

ريال سعودي  250,000,000و/أو االندماج فيها يزيد عن  ثمارنفس المجموعة( والتي يكون حجم االستحواذ و/أو التخلص و/أو االست

 ا فيها أي ما يتم من ذلك مابين أعضاء نفس المجموعة، وذلك بين تاريخ اتفاقية التنفيذ وتاريخ إتمام الصفقة(.بالتراكم )بم

 

 القيام بأي عمل أو الدخول في أي صفقة خارجة عن مسار العمل المعتاد. (3)

 

العالقة إلى ما دون الحد الذي ال إدارة أعمال المجموعة ذات العالقة بطريقة تؤدي إلى انخفاض رأس المال العامل للمجموعة ذات  (4)

 تكون مجدية فيه أعمال المجموعة المعنية )ككل( في سياق مسار العمل المعتاد.

 

تعديل النظام األساس أو عقد تأسيس أو أي من المستندات النظامية الخاصة بأي من أعضاء مجموعة الشركة المعنية )وفي سياق  (5)

 س المال(.شركة سبكيم وشركة الصحراء فقط، تعديل رأ

 

 التعديل بشكل جوهري أو التقدم لتعديل بشكل جوهري أي من عالماتها التجارية. (6)

 

التنازل عن أي دين أو التزام على أي طرف ثالث ألي من أعضاء المجموعة المعنية، أو التنازل عن أي حق ألي من أعضاء المجموعة  (7)

يال سعودي، أو تعديل أي من حقوق أو التزامات األطراف المتعاقدة أو ر 200,000,000المعنية بمطالبة أي طرف ثالث بمبلغ يزيد عن 

 الملتزمة مع أي من أعضاء المجموعة المعنية بطريقة قد تكون جوهرية للمجموعة المتحدة.

 

ويضات ريال سعودي، أو الدخول في أي قروض أو ضمانات أو تع 400,000,000زيادة إجمالي المديونيات للمجموعة المعنية بأكثر من  (8)

 أو ائتمانات أو عوض مؤجل باستثناء ما يتم في مسار العمل المعتاد.

 

القيام بأي عمل أو االمتناع عن أي عمل قد يؤدي لحالة فشل بموجب أي من اتفاقيات التمويل التي يكون أي من أعضاء المجموعة  (9)

 المعنية طرفًا فيها )ولم يتم التنازل عن ذلك من قبل الدائنين(.

 

من اتفاقيات الشراء أو التزويد الجوهرية، باستثناء ما يتم في مسار العمل المعتاد أو بسبب مخالفة جوهرية من قبل أي من إنهاء أي  (10)

 األطراف المتعاقدة.

 

القيام بأي عمل أو االمتناع عن أي عمل قد يؤثر بشكل سلبي على أي من وثائق التأمين أو على قدرة المحافظة على أي من وثائق  (11)

بما يؤدي إلى حالة إخفاق بموجب أي من اتفاقيات التمويل التي يكون أي من أعضاء المجموعة المعنية طرفًا فيها )ولم يتم  التأمين

 التنازل عن ذلك من قبل الدائنين(.

 

اخيص القيام بأي عمل قد يؤدي إلى )أ( مخالفة جوهرية ألي ترخيص جوهري، أو )ب( إنهاء مبكر أو تعديل جوهري على أي من التر (12)

 الجوهرية.

 

فيما يخص شركة سبكيم وشركة الصحراء فقط، االندماج مع أو فك االندماج عن أي كيان قانوني أو شراكة أو عمل، باستثناء مع أي  (13)

 من أعضاء المجموعة المعنية.

 

القيام بأي عمل قد يؤدي عدم االمتثال أو تأخير بشكل جوهري في تنفيذ أي من شروط اتفاقية التنفيذ )المذكورة أعاله(، بما في  (14)

اإلجراءات المثبطة المنصوص عليها في الئحة االندماج واالستحواذ، أو القيام بأي عمل قد يؤدي إلى استثناء أو ذلك القيام بأي من 

 الصفقة بشكل جوهري. منع أو تأخير تنفيذ
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من الئحة االندماج  36القيام بأي عمل قد يتطلب موافقة المساهمين في الجمعية العامة أو موافقة الهيئة بموجب المادة  (15)

واالستحواذ، أو الدخول في أو الموافقة على الدخول في أي صفقة تتطلب موافقة مساهمي سبكيم أو مساهمي الصحراء )بحسب 

 عد اإلدارج.الحال( بموجب قوا

 

القيام بأي عمل مخالف بشكل جوهري لقواعد اإلدراج أو الئحة االندماج واالستحواذ أو قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات  (16)

 المستمرة أو أي نظام أو الئحة ذات عالقة، وذلك فيما يخص الصفقة.

 

 ام بأي توصية أو إعالن أو دفع أي توزيعات لألرباح.فيما يخص شركة سبكيم وشركة الصحراء فقط، القيام أو العزم على القي (17)

 

فيما يخص مجموعة سبكيم أو مجموعة الصحراء )باستثناء شركة سبكيم أو شركة الصحراء، بحسب الحال(، التوصية أو اإلعالن عن أو  (18)

يعات أخرى باستثناء ما يتم بشكل القيام بدفع أو العزم على التوصية أو اإلعالن عن أو القيام بدفع أي مكافآت أو أرباح أو أي توز

 تناسبي لشركائهم/مساهميهم.

 

الدخول في أي اتفاقية أو ترتيب أو أي عمل آخر، أو تعديل أي اتفاقية أو ترتيب تكون المجموعة المعنية طرفًا فيه، مما قد يحد من  (19)

 لقروض المقدمة من الشركاء.قدرة المجموعة المعنية من القيام بأي توزيعات لألرباح أو أي دفعات بموجب أي من ا

 

فيما يخص شركة سبكيم وشركة الصحراء فقط، إصدار أو الموافقة على إصدار أو اعتماد أو التوصية بإصدار أسهم إضافية أو أوراق  (20)

دار مالية أو أدوات دين )من أي نوع(؛ أما فيما يخص مجموعة سبكيم ومجموعة الصحراء )باستثناء شركة سبكيم وشركة الصحراء(، إص

أو الموافقة على إصدار أو اعتماد أو التوصية بإصدار أسهم أو حصص إضافية أو أوراق مالية أو أدوات دين )من أي نوع(، باستثناء ما 

 يتم بشكل تناسبي لحملة األوراق المالية أو أدوات الدين الحاليين.

 

ارة أو كبار التنفيذيين ألي من أعضاء المجموعة المعنية تعديل أي اتفاقية خدمات أو أي ترتيبات أخرى مع أي من أعضاء مجلس اإلد (21)

 بشكل جوهري، باستثناء ما يتم في سياق العمل المعتاد.

 

اقتراح أو الموافقة على تقديم أو تعديل شروط أي مادة برنامج يمنح حق شراء أسهم أو برنامج حوافز أو أي منفعة أخرى متعلقة  (22)

موظفي مجموعة الصحراء أو مجموعة سبكيم بطريقة تكون أو من المحتمل بدرجة معقولة بالتوظيف أو إنهاء توظيف أي فئة من 

 أن تكون جوهرية بالنسبة للمجموعة المتحدة ككل.

 

الدخول في أي عقد شراكة أو ترتيبات لمشاركة األرباح أو األصول أو أي صفقة أو ترتيب آخر مشابه لذلك والذي يكون جوهريًا في  (23)

 سياق الصفقة.

 

 وافقة على القيام بأي مما تم ذكره أعاله.الم (24)

 

وفي حال وقوع أي من الحاالت التي تتيح تعديل معامل مبادلة األسهم وقامت إحدى الشركتين بتقديم إشعار بتعديل معامل مبادلة األسهم  (ج)

 للشركة األخرى: 

 

يوم عمل من اليوم الذي يلي تاريخ تقديم إشعار تعديل معامل مبادلة األسهم  20على كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء خالل  (1)

السعي للتفاوض واالتفاق بحسن نية على تعديل معامل مبادلة األسهم بشكل يؤكد استالم مساهمي الشركة التي لم تقوم بأي 

 يمة االقتصادية كما لو لم يتم تعديل معامل مبادلة األسهم؛ من الحاالت الواردة أعاله لنفس الق

 

( 1في حال لم تتفق شركة سبكيم وشركة الصحراء على تعديل معامل مبادلة األسهم خالل المدة المشار إليها في الفقرة الفرعية ) (2)

قيام الرئيس التنفيذي لكل منهما التفاوض أعاله، على كل شركة أن تحيل األمر لرئيسها التنفيذي، على أن تتأكد كل من الشركتين من 

آلية لتحديد نسبة تعديل معامل مبادلة األسهم، والتي قد تتضمن تعيين خبير مستقل و/أو تطبيق نفس  –بحسن نية  –على وتنفيذ 

 اآللية المستخدمة لتحديد معامل مبادلة األسهم التي تم االتفاق عليها سابقًا؛ و
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( أعاله، ستقوم كل من شركة سبكيم 2( و )1ديد معامل مبادلة األسهم المعدلة وفقًا للفقرتين الفرعية )في حال تم االتفاق على وتح (3)

وشركة الصحراء باإلعالن فورًا على تداول فيما يخص معامل مبادلة األسهم المعدلة )وذلك بالتشاور مسبقًا بين كل من شركة سبكيم 

 لمعقولة لكال الشركتين فيما يخص محتوى هذا اإلعالن(.وشركة الصحراء واألخذ باالعتبار المتطلبات ا
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 عامالت المساهمينت – (1) الملحق
 

عبدالله الزامل، ومجموعة الزامل، والمؤسسة العامة للتقاعد )وممثلها  باستثناء التعامالت الواردة أدناه، لم يقم أي من أعضاء مجلس إدارة شركة سبكيم وهم: عبدالعزيز

الرحمن التركي، وسامي محمد حسين زيدان، وشركة زياد عبدعايض محمد القرني(، والمؤسسة العامة للتأمينات )وممثلها بندر علي مسعودي(، وإبراهيم حمود المزيد، و

 شهًرا التي تسبق تاريخ هذا المستند. 12في أسهم شركة سبكيم خالل فترة  تعامالتء (، بإجراأيكاروس )وممثلها رياض سالم علي أحمد

 

  التاريخ الكمية القيمة اإلجمالية بالريال السعودي متوسط السعر بالريال السعودي

 عبدالله سيف السعدون

 أسهم شركة الصحراء المباعة 

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

  أسهم شركة الصحراء المشتراة

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 أسهم شركة سبكيم المباعة 

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

  أسهم شركة سبكيم المشتراة

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

  التاريخ الكمية القيمة اإلجمالية متوسط السعر بالريال السعودي

العامة للتقاعدالمؤسسة   

 أسهم شركة الصحراء المباعة 

  م28/06/2018 524,054 9,422,491 17.98

  أسهم شركة الصحراء المشتراة

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 أسهم شركة سبكيم المباعة 

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

  أسهم شركة سبكيم المشتراة

  م28/06/2018 262,747 5,780,434 22

 

  التاريخ الكمية القيمة اإلجمالية متوسط السعر بالريال السعودي

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 أسهم شركة الصحراء المباعة 

  م07/06/2018 1,000 18,080 18.08

  أسهم شركة الصحراء المشتراة
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  التاريخ الكمية القيمة اإلجمالية متوسط السعر بالريال السعودي

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 أسهم شركة سبكيم المباعة 

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

  أسهم شركة سبكيم المشتراة

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
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  التاريخ الكمية القيمة اإلجمالية متوسط السعر بالريال السعودي

 عبدالرحمن بن عبدالله الزامل

 أسهم شركة الصحراء المباعة 

  م06/08/2018 50,000 924,223.24 18.50

  م06/08/2018 50,000 924,223.24 18.50

  م06/08/2018 50,000 922,424.70 18.42

  م27/05/2018 83,700 1,470,045.79 17.56

  م27/05/2018 5,000 88,026.02 17.62

  م27/05/2018 5,000 88,026.02 17.62

  م27/05/2018 5,000 88,026.02 17.62

  م27/05/2018 10,000 176,052.04 17.62

  م27/05/2018 10,000 176,052.04 17.62

  م27/05/2018 10,000 176,052.04 17.62

  م27/05/2018 5,000 88,016.55 17.60

  م27/05/2018 10,000 175,852.20 17.60

  م27/05/2018 10,000 175,852.20 17.60

  م27/05/2018 10,000 175,852.20 17.60

  م27/05/2018 10,000 175,852.20 17.60

  م27/05/2018 10,000 175,852.20 17.60

  م27/05/2018 10,000 176,052.04 17.62

  م27/05/2018 10,000 176,052.04 17.62

  م27/05/2018 10,000 176,052.04 17.62

  م27/05/2018 10,000 176,052.04 17.62

  م27/05/2018 10,000 176,052.04 17.62

  م27/05/2018 10,000 176,052.04 17.62

  م27/05/2018 10,000 176,052.04 17.62

  م27/05/2018 10,000 176,052.04 17.62

  م27/05/2018 10,000 175,852.20 17.60

  م27/05/2018 10,000 175,852.20 17.60

  م27/05/2018 1,889 33,218.48 17.60
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  التاريخ الكمية القيمة اإلجمالية متوسط السعر بالريال السعودي

  أسهم شركة الصحراء المشتراة

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 أسهم شركة سبكيم المباعة 

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

  أسهم شركة سبكيم المشتراة

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

  التاريخ الكمية القيمة اإلجمالية متوسط السعر بالريال السعودي

 عبدالرحمن بن أحمد الجعفري

 أسهم شركة الصحراء المباعة 

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

  أسهم شركة الصحراء المشتراة

  م07/10/2018 28,000 49,634.26 17.71

  م21/10/2018 10,000 159,485.73 15.93

 أسهم شركة سبكيم المباعة 

  م25/10/2018 28,000 580,168.31 20.74

  أسهم شركة سبكيم المشتراة

  م22/10/2018 25,000 502,890.01 21.1

  م22/10/2018 3,000 60,117.05 20.02

  م14/11/2018 28,000 563,334.67 21.1

  م18/11/2018 1,900 37,655.94 19.8

 

  التاريخ الكمية القيمة اإلجمالية متوسط السعر بالريال السعودي

 شركة إيكاروس

 أسهم شركة الصحراء المباعة 

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

  أسهم شركة الصحراء المشتراة

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 أسهم شركة سبكيم المباعة 
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  التاريخ الكمية القيمة اإلجمالية متوسط السعر بالريال السعودي

  م29/01/2018 10,000 187,800 18.78

  م29/01/2018 15,000 284,400 18.96

  م29/01/2018 5,000 94,900 18.98

  م29/01/2018 1,485 28,274 19.04

  م25/07/2018 5,000 114,937 18.78

  م09/06/2018 4,000 79,600 19.90

  م09/06/2018 3,000 59,760 19.92

  م09/06/2018 750 14,955 19.94

  م09/06/2018 500 9,980 19.96

  م09/06/2018 1,700 34,034 20.02

  م25/10/2018 15,000 310,500 20.70

  م25/10/2018 67,402 1,509,942 21

  م04/11/2018 90,000 4,388,000 21.94

  م04/11/2018 45,000 2,305,800 21.96

  م04/11/2018 20,000 439,600 21.98

  م05/11/2018 15,000 330,000 22

  م05/11/2018 17,000 374,040 2.022

  م05/11/2018 975 21,552 2.102

  م11/11/2018 10,000 213,020 21.30

  م11/11/2018 1,682 35,928 21.36

  م04/12/2018 150,000 2,448,000 21.30

  م04/12/2018 1,6817 358,538 21.32

  أسهم شركة سبكيم المشتراة

  م09/06/2018 6,000 118,560 19.76

  م09/06/2018 1,500 29,550 19.70

  م09/06/2018 500 9,900 19.80

  م09/06/2018 2,976 150 19.84

  م09/06/2018 1,988 100 19.88

  م09/06/2018 5,994 300 19.98
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  التاريخ الكمية القيمة اإلجمالية متوسط السعر بالريال السعودي

  م09/06/2018 33,830 1,700 19.90

  م18/11/2018 19,951 395,029.8 19.80

  م18/11/2018 10,000 198,200 19.82

  م18/11/2018 10,000 198,400 19.84

  م18/11/2018 10,000 198,600 19.86

  م20/11/2018 5,009 100,280.18 20.02

  م20/11/2018 10,000 200,400 20.04

  م20/11/2018 12,000 140,320 20.06

  م20/11/2018 20,000 401,600 20.08

 

 


