
 
 

وعن نيتها املؤكدة لتقديم عرض مبادلة أسهم لشراء كامل أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ملزمة مع اتفاقية اندماج بخصوص توقيع الجزيرة تكافل تعاوني  إعالن شركة

 سوليدرتي السعودية للتكافل  مساهمي شركة 

 املقدمة

عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة م( 27/06/2019هـ )املوافق 24/10/1440 موقع تداول بتاريخ  على "(شركة الجزيرة تكافل)" الجزيرة تكافل تعاونيإلى إعالن شركة  باإلشارة

هـ )املوافق 25/05/1441 موقع تداول بتاريخ  على الجزيرة تكافلإلى إعالن شركة  م(، و26/06/2019)املوافق  هـ 1440 /10/ 23بتاريخ  "(شركة سوليدرتي)" سوليدرتي السعودية للتكافل

، تعلن شركة الشركتين اندماج جدوى  لتقييم وذلك م(19/01/2020)املوافق  هـ 1441 /05/ 24بتاريخ  غير ملزمة مع شركة سوليدرتي  معدلة عن توقيع مذكرة تفاهمم( 20/01/2020

 لالستحواذ على كامل اتفاقية االندماج" و/أو "االتفاقيةم( )"23/08/2020املوافق ) هـ04/01/1442بتاريخ شركة سوليدرتي عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع الجزيرة تكافل 
ً
"( سعيا

، على أن تتم عملية املبادلة عبر زيادة رأسمال شركة شركة سوليدرتيودون تسديد مقابل نقدي لصالح مساهمي  من خالل تقديم عرض مبادلة أسهمشركة سوليدرتي األسهم املصدرة في 

 لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح هصفقة االندماج" و/أو "الصفقة)"شركة سوليدرتي عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة ملساهمي الجزيرة تكافل 
ً
يئة "(، وذلك وفقا

ية وااللتزامات املستمّرة، وقواعد اإلدراج الصادرة من السوق املالية باململكة العربية السعودية )"هيئة السوق املالية"(، بما في ذلك الئحة اإلندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق املال

    .مؤسسة النقد"( ذات الصلةشركة السوق املالية السعودية )"تداول"(، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي )"

 الجزيرة تكافل تعاونين، ستقوم شركة في حال تمت املوافقة على صفقة االندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العالقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكال الشركتي

 وأربعمائة ( 12,066,403) بإصدار عدد
ً
( ريال سعودي للسهم الواحد )"األسهم الجديدة"( مقابل 10عادي جديد بقيمة إسمية قدرها ) سهم وثالثةإثنى عشر مليون وستة وستون ألفا

 ريال مائة وعشرين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين( 120,664,030بقيمة اسمية إجمالية قدرها ) شركة سوليدرتي السعودية للتكافلاالستحواذ على كامل األسهم املصدرة في 

)"معامل املبادلة"(، وسيتم  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل( في 1مقابل كل سهم واحد )الجزيرة تكافل تعاوني سهًما في شركة  0.48265612000000  سعودي، أي أنه سيتم إصدار

( أربعمائة وسبعين مليون 470,664,030)وخمسين مليون( ريال سعودي الى  ثالثمائة) 350,000,000من الجزيرة تكافل تعاوني إصدار األسهم الجديدة من خالل زيادة رأسمال شركة 

( سبعة وأربعين مليون وستة وستين ألف وأربعمائة 47,066,403)سهًما الى  مليون  وثالثينخمسة ( 35,000,000)ريال سعودي وزيادة عدد األسهم من وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين 

 ."(س املالسهم عادي )"زيادة رأ وثالثة

%، بينما سيمتلك 25.64بعد الزيادة ما نسبته  الجزيرة تكافل تعاونيفي رأس مال شركة  شركة سوليدرتي السعودية للتكافلوعند إتمام صفقة االندماج، ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمي 

 .بعد الزيادة ة تكافل تعاونيالجزير س مال شركة أمن ر  %74.36الحاليين ما نسبته.  الجزيرة تكافل تعاونيمساهمي شركة 

 

الجزيرة ( من الئحة االندماج واالستحواذ، تعلن شركة 17، وبناء على الفقرة )ه( من املادة )دة وفقا ألحكام اتفاقية االندماجوحيث أنه قد تم استيفاء الشروط الالزمة إلعالن النية املؤك

 ما يلي: واالستمرار بالصفقة، وتؤكد كما في تاريخ هذا اإلعالن على سوليدرتيشركة عن نيتها املؤكدة لتقديم عرض ملساهمي  تكافل

  

 .سوليدرتي شركة في أسهم أي شراء خيار تكافل الجزيرة شركة تملك وال كما ،سوليدرتي شركة في أسهم أية تملك ال تكافل الجزيرة شركة أن .أ

في مجلس إدارة شركة الجزيرة ال توجد أي حصص ملكية أو حصص مسيطرة لشركة الجزيرة تكافل في شركة سوليدرتي وال توجد أي حصة مسيطرة في شركة سوليدرتي يكون ألي عضو  .ب

بقبول العرض الراهن بشكل غير قابل لإللغاء وذلك قبل نشر  تكافل مصلحة فيها أو يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص يتصرفون باالتفاق مع شركة الجزيرة تكافل أو أشخاص التزموا

 مستند العرض الراهن. 



 
 . الصلة ذات العادية غير العامة الجمعية في الصفقة على باملوافقة للتصويت طرف أي قبل من لإللغاء قابل غير التزام أي على تحصل لم تكافل الجزيرة شركة أن .ت

 .شركة سوليدرتي بأسهم يتعلق فيما سوليدرتي شركة مع باالتفاق يتصرف شخص أي أو سوليدرتي شركة أو تكافل الجزيرة شركة تشمل ضیتعو  ترتيبات أي يوجد ال أنه .ث

 الصفقة، إلتمام تكافل الجزيرة شركة لدى الكافية املوارد بتوافر يفيد كيدأت بتقديم ملزم غير"( شركة فالكم" فالكم للخدمات املالية شركة) تكافل الجزيرة لشركة املالي املستشار أن .ج

  وذلك
ً
 . نقدي بشكل منها جزء أي أو الصفقة قيمة سداد يتم لن ألنه نظرا

 

 
ً
إلى  شركة سوليدرتيوسيتم نقل جميع أصول والتزامات  الجزيرة تكافلفي شركة  شركة سوليدرتيبأحكام اتفاقية االندماج املوقعة بين الشركتين، ستتم الصفقة عن طريق دمج  عمال

بعد إكتمال صفقة االندماج. أما  الجزيرة تكافلالتي ستستمر بالوجود وستصبح الشركة الدامجة، وتعد اإلشارة إلى الشركة الدامجة" في هذا اإلعالن إلى شركة  الجزيرة تكافلشركة 

( من الئحة االندماج واالستحواذ وسيتم 49( من الفقرة )أ( من املادة )1ة الفرعية )، فسيتم إلغاء إدراج أسهمها بعد نفاذ صفقة االندماج، وستنقض ي وفقا ألحكام الفقر شركة سوليدرتي

 .( من نظام الشركات193شطب سجلها التجاري لدى وزارة التجارة بعد االنتهاء من فترة اعتراض الدائنين وفقا ألحكام املادة )

 

الجزيرة )بصفته املستشار املالي لشركة  شركة فالكمرأي من  الجزيرة تكافلاج عادلة ومعقولة وقد تلقت شركة أن شروط وأحكام صفقة االندم الجزيرة تكافلمجلس إدارة شركة  يعتبر

 الجزيرة تكافللهذا الرأي باألخذ في االعتبار التقديرات التجارية ملجلس إدارة شركة  اعند تقديمه تقد قام شركة فالكمفيما يتعلق بصفقة االندماج( يفيد بذلك، مع اإلشارة إلى أن  تكافل

 في هذا الشأن. 

 

أنها بحيث  الجزيرة تكافلبعد بذل العناية الالزمة كما يرونه مناسبا في ظل الظروف. أن صفقة االندماج تصب في مصلحة املساهمين في شركة  ،الجزيرة تكافليعتقد مجلس إدارة شركة 

التنافس ي واإلسهام في تعزيز موقعها في سوق التأمين في اململكة العربية السعودية وتحقيق  تعد خطوة ايجابية لالستحواذ على حصة سوقية أكبر مما يعزز من وضع الشركة الدامجة

تفادة من الخبرات لدى الشركتين لغرض التأكد من حصول املساهمين والعمالء على استراتيجيتها في تخفيض التكاليف وزيادة األرباح. بعد االندماج، ستعمل الشركة الدامجة على االس

االتفاق بين ، على أن يتم إلى أن تصبح صفقة االندماج نافذةأكبر قدر من املنفعة نتيجة صفقة االندماج. ويجدر الذكر أن كال الشركتين ستستمر باستخدام اسمها وعالمتها التجارية 

 لخطة لتنظيم عملية دمج األعمال بعد اإلنتهاء من عملية اإلندماج التي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة لتنظيم للشركة الدامجة  الطرفين على اسم
ً
عملية وفقا

    (. Detailed Transition Planدمج األعمال بعد اإلنتهاء من عملية اإلندماج )

 

، وستستمر علق بالعمالء نتيجة لهذا اإلعالن، كما أنه لن يكون هناك تغيير في أعمال الشركتين فيما يت تنطوي على وجود أطراف ذي عالقةندماج الوتجدر اإلشارة أيضا إلى أن صفقة اال 

ة االندمـاج، سـيتولى إدارة الشـركة الدامجـة بعـد إتمـام صفقـ أنه . وقد تم االتفاق بموجب اتفاقية االندماج يادي إلى حين نفاذ صفقة االندماجكل شركة بالعمل بشكل مستقل واعت

 وفق التالي : أعضاء (9تسعة )مجلـس إدارة مؤلـف مـن 

 ( أعضاء يمثلـون 7سبعة ) املعينـين األعضاء  
ً
 مستقلين.  أعضاء( 3) ثالثة بينهم من تكافل الجزيرة شـركة قبـل مـن حاليـا

 سوليدرتي شركة قبل من العضوين يتم ترشيح أن على االندماج، صفقـة إتمـام بعـد الدامجة الشركة قبـل مـن تعيينهم يتـم ( جدد2) عضـوين 

  .ـرار التعيينبعـد أخـذ موافقـة مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي ويجـب الحصـول علـى مصادقـة الجمعيـة العامـة العاديـة للشـركة الدامجـة علـى ق تعيين العضوين الجديدينيتـم و 

 ملجلـس إدارة الشـركة الدامجـةالسلطان سيبقى  إبراهيم عبداملحسن املجيد عبدالسـيد/ تفاق بموجب إتفاقية اإلندماج بأن تم االكما 
ً
، كما تم االتفاق بموجب إتفاقية اإلندماج  رئيسـا

 لخ
ً
والتي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة  اإلندماج عملية من إلنتهاءا بعد األعمال دمجتنظيم عملية  طةبأنه سيتم تحديد اإلدارة التنفيذية للشركة الدامجة وفقا

 عند االنتهاء من تنفيذ اإلندماج. 



 
 

افقات النظامية   شروط الصفقة واملو

  تتطلب صفقة االندماج الحصول على موافقات نظامية من بعض الجهات الحكومية على الشكل التالي:

 عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة االندماج؛ وموافقة أو الحصول على  .1

 موافقة أو عدم ممانعة مؤسسة النقد على إتمام صفقة االندماج؛ والحصول على   .2

لغـرض تنفيـذ االندمـاج، بمـا فيهـا املوافقـة  سوليدرتية ملسـاهمي شـركة عبــر إصــدار أســهم جديــد الجزيرة تكافلموافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب زيــادة رأس مــال شــركة الحصول على  .3

 .ق املاليـةن، بمـا يتوافـق مـع الئحـة االندماج واالسـتحواذ وقواعـد طـرح األوراق املاليـة وااللتزامـات املسـتمرة الصـادرة مـن هيئـة السـو يعلـى مسـتند العـرض وعلـى تعميـم املسـاهم

 لقواعد اإلدراج الجزيرة تكافلموافقة تداول على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة الحصول على  .4
ً
 .وفقا

 

 وذلك على النحو التالي:  شركة سوليدرتي و الجزيرة تكافل، إن شروط إتمام صفقة االندماج تتمثل في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة إضافة لذلك

على صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، والتي سيتم ذكرها في جدول أعمال الدعوة الجتماع الجمعية العامة  الجزيرة تكافلموافقة األغلبية املطلوبة من مساهمي شركة  .1

 .الجزيرة تكافلغير العادية لشركة 

على صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، والتي سيتم ذكرها في جدول أعمال الدعوة االجتماع الجمعية العامة غير  شركة سوليدرتيموافقة األغلبية املطلوبة من مساهمي . 2

  .لشركة سوليدرتيالعادية 

 

املساهمين والحصول على املوافقات املطلوبة من قبل  سيتم تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين بعد االنتهاء من إجراءات إعداد ونشر مستند العرض وتعميم

 شركة سوليدرتياألسهم الجديدة ملساهمي  هيئة السوق املالية والجهات الحكومية األخرى املختصة، وستتضمن هذه املستندات كافة املعلومات املتعلقة بصفقة االندماج وعملية إصدار

 .واملخاطر املتعلقة بذلك

 

"( بحيث يسمح خاللها ألي من فترة اعتراض الدائنين( يوم )"30، فإنه يجب مض ي فترة ثالثين )تين باملوافقة على صفقة االندماجالجمعية العامة غير العادية للشركبعد نشر قرارات 

ة إال بعد نفاذ صفقة االندماج بشكل نهائي وذلك بعد تقديم أي اعتراض قد يكون لديهم على صفقة االندماج، مع العلم أن الشركتين لن تصبحا شركة واحد شركة سوليدرتيدائني 

  .باملوافقة على صفقة االندماج لشركة سوليدرتيالجمعية العامة غير العادية  انقضاء فترة اعتراض الدائنين التي ستبدأ بعد تاریخ نشر قرار

 

  حاالت فسخ اتفاقية االندماج وترتيبات التعويض ذات العالقة

ريـال سـعودي، تمثـل رسـوم وتكاليـف االستشـارات املاليـة والقانونيـة واالكتواريـة وغيرهـا  ماليين ثالثة (3,000,000) علـى تحديـد رسـوم اإلنهـاء بمبلـغ قـدره في اتفاقية االندماج تم االتفـاق

يتـم تسـديد رسـوم اإلنهـاء كما  أعاله خاضع ملوافقة هيئة السوق املالية النهائية. مراعاة أن التعويض املذكور ، مع ركتين السـتكمال صفقـة االندمـاجمـن املصاريـف التـي تكبدتهـا كٍل مـن الش

 :مـن قبـل إحـدى الشركتين للشـركة األخـرى فـي أي مـن الحـاالت التاليـة

أو قـرر سـحب توصيتـه بهـذا الخصـوص أو تعديلهـا بشـكٍل جوهـري عّمـا هـو محـّدد  ،بالتصويـت لصالـح العـرضالشـركة فـي حـال قـرر مجلـس إدارة أي مـن الشركتين عـدم التوصيـة ملسـاهمي  .1

  ج.و اتفاقيـة االندمـا مستند العرضفـي 



 
وبـة إلنفـاذ صفقـة االندماج فـي مهلـة ال تتعـّدى التاريـخ األخيـر للتنفيـذ املتفـق فــي حــال عــدم القيــام بالخطــوات الالزمــة فــي حــدود ســلطة كل مــن الشركتين، والتــي تكــون مناســبة أو مطل .2

 عـدم اتخاذهـا مـن قبـل مجلـس إدارة ، (م22/05/2021هـ )املوافق 10/10/1442)وهــو  عليـه بموجـب االتفاقيـة
ً
عـدا الخطـوات التـي يكـون قـد وافـق مجلـس إدارة إحـدى الشركتين خطيـا

  .الشـركة األخـرى 

أخـرى  بعـدم حـث أو تشـجيع أو مباشـرة أو التمـاس أي مناقشـات أو مفاوضـات مـع أي شـركة أو طـرف آخـر فيمـا يتعلـق بعمليـة اندماج إلتزامهاّن أن إحـدى الشركتين قـد خرقـت يفـي حـال تبـ .3

 .ة الجزيرة تكافلعرض شركأو صفقـة مماثلـة، وقـد أدى ذلـك علـى سـحب أو إنهـاء 

( أو أكثـر مـن إجمالـي القيمـة الدفتريـة%15وهـو أي ظـرف أو حـدث أو سلسـلة ظـروف أو أحـداث ينتـج عنهـا، انخفـاض بنسـبة ، )في أي من الشركتينفـي حـال حـدوث تغييـر جوهـري سـلبي  .4

 بالصفقـ
ً
  .ـة أو عــدم تمكنهمــا مــن االتفــاق علــى معامــل مبادلــة جديـد بعـد التفـاوضوعـدم تمكــن الشركتين مــن االتفــاق علــى املضــي قدمــا

 بهـا للفقـرة  سوليدرتيفـي حـال قيـام شـركة  .5
ً
ودون  تكافل عرض شركة الجزيرةمــن الئحــة االندماج واالســتحواذ، وذلــك خــالل فتــرة ( 36) مـن املــادة (أ)بـأي مـن األعمـال التاليـة مخالفـة

 سوليدرتي:موافقــة الجمعيــة العامــة للمسـاهمن فـي شـركة 

 إصدار أي أسهم مصّرح بها غير مصّدرة؛ •

 إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصّدرة؛ •

 إنشاء أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق اكتتاب أسهم؛  •

 آلخــر قوائــم  سوليدرتي٪ أو أكثــر مــن صافــي موجــودات شــركة 10صــرف أو االندمــاج، أو املوافقــة علــى بيــع أو التصــرف أو االندمــاج، فــي أي أصــول ذات قيمــة تســاوي بيــع أو الت  •
ً
وفقــا

  ـواًء عــن طريــق صفقــة واحــدة أو عــدة صفقــات؛ماليــة مفحوصــة، أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث، سـ

 ألسهمها؛ أوسوليدرتي شراء شركة   •

 سوليدرتي.إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي لشركة  •

ن الـذي يعترضـون علـى صفقـة االندماج خـالل يلديـون اآلجلـة تجـاه أي مـن الدائنـبالتزامهــا تســديد ديونهــا الحاليــة أو تقــديم ضمانـات كافيـة للوفـاء با سوليدرتيثــال شــركة تفــي حــال عــدم إم .6

  .( مـن نظـام الشـركات193ن املنصـوص عليهـا فـي املـادة )ييـوم العتراض الدائنـ( 30) فتـرة الــ

الشــركتين واملبينــة فــي اتفاقيــة االندماج بناًء على املعلومات التي تم اإلفصاح عنها من قبل الشركتين في سياق فــي حــال ثبــوت خــرق )أو عــّدة خروقــات( للضمانــات املعطــاة مــن قبــل  .7

أو أكثر،  ريال سعودي (5,000,000) قد أدى إلى تأثير سلبي أو ضرر قدره خمسة ماليين خروقاتال الصفقة، شرط أن يكون إجمالي قيمة الضرر أو التأثير املالي الناتج عن هذا الخرق أو

 بالصفقة بعد التفاوض.
ً
ن الشركتين من االتفاق على معامل مبادلة جديد للمض ي قدما

ّ
 وشرط عدم تمك

 

لغرض  الجزيرة تكافلبإصدار ونشر تعميم املساهمين والذي سيكون موجه ملساهمي شركة  الجزيرة تكافل، ستقوم شركة ات النظامية الالزمة ذات العالقةبعد الحصول على املوافق

بإصدار ونشر مستند العرض  الجزيرة تكافلاملوافقة على زيادة رأس املال لتنفيذ صفقة االندماج، وسيتضمن هذا التعميم جميع التفاصيل املتعلقة بصفقة االندماج. كما ستقوم شركة 

بإصدار ونشر  شركة سوليدرتي، وستقوم شركة سوليدرتيملساهمي  الجزيرة تكافلشركة  والذي سيتضمن العرض الرسمي املقدم من شركة سوليدرتيوالذي سيكون موجه ملساهمي 

بخصوص العرض املقدم وصفقة  شركة سوليدرتيوالذي سيتضمن بشكل رئيس ي رأي مجلس إدارة  شركة سوليدرتيوالذي سيكون موجه ملساهمي  شركة سوليدرتيتعمیم مجلس إدارة 

  .االندماج

 



 
ات النظامية ذات العالقة. وتجدر اإلشارة إلى ستتضمن هذه املستندات املشار اليها أعاله كافة املعلومات املتعلقة بصفقة االندماج وسيتم نشرها في وقت الحق بعد الحصول على املوافق

ة في املستندات املشار إليها أعاله عند اتخاذ قرارهم بشأن صفقة االندماج في اجتماع االعتماد فقط على املعلومات الوارد شركة سوليدرتي و الجزيرة تكافلأنه يجب على مساهمي شركتي 

 
ً
على أي مستند آخر أو ضمان من قبل أي شخص آخر كما تجدر اإلشارة إلى أن هذا اإلعالن يعد بمثابة إعالن عن نية مؤكدة لتقديم عرض  الجمعية العامة غير العادية، وليس اعتمادا

  شركة سوليدرتيملساهمي  جزيرة تكافلالمن قبل شركة 
ً
الجزيرة ( من الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية، وستقوم شركة 17بالفقرة )ه( من املادة ) عمال

 .ية املطلوبة واملشار إليها أعالهشر تعميم املساهمين ومستند العرض بعد الحصول على املوافقات النظامنب تكافل

 

  :اشعار مهم

 شركة سوليدرتيالتي سيتم إصدارها ملساهمي  الجزيرة تكافلتجدر اإلشارة إلى أنه ال يجوز اعتبار هذا اإلعالن بمثابة طرح ألي أسهم على الجمهور بما في ذلك طرح لألسهم الجديدة لشركة 

 .مستند عرضلغرض صفقة االندماج. وال يجوز اعتبار هذا اإلعالن على أنه تعميم مساهمين أو 

 

  :التوقعات املتعلقة باألرباح

الن على أنه تأكيد بأن ربحية السهم لكل من الشركتين ال يجوز اعتبار أي من املعلومات الواردة في هذا اإلعالن على أنها توقعات مستقبلية تتعلق باألرباح، كما أنه ال يجب اعتبار هذا اإلع

 .الفترات املالية السابقةستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية السهم في 

 

  :التوقعات واالفادات املستقبلية

قد تكون أو تعد "إفادات مستقبلية"  الجزيرة تكافلإن هذا اإلعالن واملعلومات الواردة فيه أو التصريحات املتعلقة بصفقة االندماج وأي معلومات أخرى يتم نشرها من قبل شركة 

ائق ى حقائق تاريخية. فإن جميع اإلفادات األخرى قد تعتبر إفادات مستقبلية، وتعتبر بالتالي معلومات محتملة بطبيعتها، وغير مبنية على حقوباستثناء اإلفادات التي تكون مبنية عل

ات، مما قد يؤدي إلى اختالف بلتقتاريخية بل على افتراضات وتوقعات وتقييمات وأهداف وتقديرات وتنبؤات من الشركتين بشأن أحداث مستقبلية. وعليه، فهي عرضة للمخاطر وال

 
ً
في مثل هذه اإلفادات املستقبلية. وتتعلق اإلفادات املستقبلية الواردة في هذا اإلعالن بعدة أمور من  النتائج أو األداء أو األحداث الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا صراحة أو ضمنا

  .او الشركة الدامجة تكافلالجزيرة ضمنها األثر املتوقع لصفقة االندماج على شركة 

 

أو الشركة الدامجة والتي بدورها قد تؤدي إلى اختالف النتائج والتطورات الفعلية بشكل كبير  الجزيرة تكافلكما يوجد عدد من العوامل التي قد تؤثر على العمليات املستقبلية لشركة 

 
ً
، حيثما يكون ذلك مسموحا(، فاقية االندماج )أو التنازل عنهاات هذه العوامل في قدرة الشركتين على استيفاء شروط صراحة وضمنا في هذه اإلفادات املستقبلية. وتتمثل عما كان متوقعا

األصول، واملخاطر االقتصادي على الصعيدين العاملي واملحلي، وأسعار الصحي و  : الوضع (19)خاصة في الفترة الحالية في ظل جائحة وباء فيروس كوفيد  باإلضافة إلى عوامل أخرى ومنها

لتغيرات في سياسات وإجراءات الحكومات و/أو املرتبطة بالسوق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت، واتجاهات السوق، واملنافسة، والتغيير في األنظمة والقوانين وا

والتغيرات املتعلقة باالستقرار السياس ي واالقتصادي، وتعطل العمليات التجارية بسبب أنشطة إعادة  (ئبالجهات التنظيمية )بما في ذلك التغييرات املتعلقة بمتطلبات رأس املال والضرا

وعدم وتقلبات العملة، وغير ذلك من أوجه عدم اليقين في عمليات االستحواذ أو البيع أو العروض املستقبلية أو املخطط لها،  والركود التنظيم، ومعدل الفائدة، والتضخم، واالنكماش،

على دمج املحافظ التجارية والوثائق  الجزيرة تكافلقدرة الشركة الدامجة على االستفادة فعليا من منافع االندماج املتوقعة عند تنفيذ عملية االندماج )بما في ذلك عدم قدرة شركة 

ف و/أو تعرضه لتأخير بشكل غير متوقع )بما في ذلك تعطل أنظمة تقنية املعلومات والجريمة بنجاح عند تنفيذ االندماج(، وتكبد الشركة بعد االندماج التكالي لشركة سوليدرتيالتأمينية 



 
نبؤ بها على العمليات املستقبلية و/أو قد تتسبب السيبرانية واالحتيال( أو الصعوبات املتعلقة باالندماج عند تحقق عملية االندماج كما قد تؤثر عوامل أخرى غير معروفة أو ال يمكن الت

  .ذه العواملاختالف النتائج الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا في اإلفادات املستقبلية. وينبغي بالتالي تفسير هذه اإلفادات املستقبلية في ضوء ه في

 

أو أي من مدرائها أو موظفيها أو مستشاريها أي إقرار أو تاکيد أو تعهد أو ضمان  الجزيرة تكافلكما أن جميع اإلفادات املستقبلية تنطبق فقط كما في تاريخ هذا اإلعالن. كما ال تقدم شركة 

ها. وقد تم تقديم جميع اإلفادات املستقبلية بشأن حدوث أي من التوقعات الواردة فعليا أو ضمنيا في اإلفادات املستقبلية، حيث تنطوي اإلفادات املستقبلية على شكوك ومخاطر تتعلق ب

كل كبير على اإلفادات املستقبلية، وال ا اإلعالن بتحفظ، حسبما هو مبين في البيانات التحذيرية الواردة أو املشار إليها في هذه الفقرة. ويجب على القارئين عدم االعتماد بشالواردة في هذ

إلفادات املستقبلية، سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك ها من أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي من ايخلتخاضعة ألية التزام  الجزيرة تكافلتعتبر شركة 

 .، عدا ما هي ملزمة بتحديثه بناء على موجباتها القانونية أو النظامية

 

 :لالستفسارات 

 هاتف العمل املنصب الجهة االسم

 0566133358 سكرتير مجلس اإلدارةرئيس التدقيق الداخلي و  شركة الجزيرة تكافل تعاوني عبدهللا أحمد القرني

 0550800226 رئيس إدارة اإللتزام شركة الجزيرة تكافل تعاوني محمد حمد الصقور 

 0112118487 مدير مجموعة اإلستثمار املصرفي شركة فالكم للخدمات املالية رامي جهاد عطوان

 0112118473 مشارك شركة فالكم للخدمات املالية عمر سالم الكثيري 

 

أو اكتماله، وتخليان نفسهما صراحة  هتال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة السوق السعودية ) تداول ( أي مسئولية عن محتويات هذا اإلفصاح، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدق" 

قة املعلومات الواردة في اإلفصاح ، دكما يحمل املصدر املسئولية كاملة عن من أي مسئولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلفصاح أو عن االعتماد على أي جزء منه، 

ال يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل هذا اإلفصاح مضلال أو  -ويؤكد بأنه بعد اتخاذه لإلجراءات الالزمة للتحري، وبناء على ما لديه من معلومات وحقائق 

 
ً
 .أو غير دقيق " ناقصا


