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   سوليدرتي السعودية للتكافل عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني إعالن شركة

 املقدمة

 

بتاريخ  "(الجزيرة تكافلشركة )" الجزيرة تكافل تعاونيعن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة م( 27/06/2019هـ )املوافق 24/10/1440 موقع تداول بتاريخ  على "(سوليدرتي تكافلشركة )" للتكافل السعودية سوليدرتيإلى إعالن  باإلشارة

 هـ 1440 /05/ 24بتاريخ  الجزيرة تكافلغير ملزمة مع شركة  معدلة عن توقيع مذكرة تفاهمم( 20/01/2020هـ )املوافق 25/05/1441 موقع تداول بتاريخ  على تكافل سوليدرتيإلى إعالن شركة و  م(،26/06/2019)املوافق  هـ 1440 /10/ 23

"( اتفاقية االندماج" و/أو "االتفاقيةم( )"23/08/2020املوافق ) هـ04/01/1442بتاريخ  الجزيرة تكافلشركة عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع  سوليدرتي تكافل، تعلن شركة الشركتين اندماج جدوى  لتقييم وذلك م(19/01/2020)املوافق 

عن طريق عرض  سوليدرتي تكافلصدرة من قبل شركة امل املالشراء كامل أسهم رأس  الجزيرة تكافلإلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة  الجزيرة تكافلوشركة  سوليدرتي تكافلحيث توصل كل من مجلس إدارة شركة 

 لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )"هيئة السوق املالية"(،  ح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل )"الصفقة"(،مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصال
ً
بما وذلك وفقا

    .وائح مؤسسة النقد العربي السعودي )"مؤسسة النقد"( ذات الصلةستحواذ وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمّرة، وقواعد اإلدراج الصادرة من شركة السوق املالية السعودية )"تداول"(، ولفي ذلك الئحة اإلندماج واال 

ندماج ومستند اال  بأنه في حال توافق شروط اتفاقيةسوليدرتي تكافل  من قبل مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافلم شركة ال ، وقد تم إعالجزيرة تكافلإلى شركة  والتزاماتها سوليدرتي تكافلندماج؛ ستنتقل أصول شركة اال عند اكتمال صفقة 

ل اجتماع الجمعية العامة غير الالصفقة خ قرارإلقترحة لصالح القرارات امل سوليدرتي تكافلالتقدم بتوصية بأن يصوت مساهمو شركة  يعتزم سوليدرتي تكافلن، فإن مجلس إدارة شركة ال عإل ضحة في هذا املو مع شروط الصفقة ا العرض

الجزيرة تكافل تعلقة بالصفقة، علما بأن شركة امل سوليدرتي تكافلساهمي شركة ملغير العادية  امةن الدعوة للجمعية العال حول الصفقة ضمن إع سوليدرتي تكافل، وسوف يتم تضمين رأي مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافلالعادية لشركة 

  .ستحواذاال ندماج و اال حة الئمن  17ا للمادة قستمرار في هذه الصفقة وفال ؤكدة في اقد أعلنت عن نيتها امل تعاوني

وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية  –الشركتين ال قة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكالكافة الجهات الحكومية ذات العندماج من قبل اال وافقة على صفقة وفي حال تمت امل –ندماج اال بناء على اتفاقية 

مقابل  (سهم الجديدة"أل ا)"ريال سعودي للسهم الواحد ( 10)سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها  (12.066.403)عدد بإصدار  الجزيرة تكافلستقوم شركة  "(تاريخ النفاذ")( حقاال أيهما يأتي )ندماج اال جميع اعتراضات الدائنين على صفقة 

 "(.بادلةمعامل امل)" سوليدرتي تكافلسهم مملوك في شركة ( 2.07186847646312)مقابل كل  الجزيرة تكافلفي شركة  (سهم واحد)، أي أنه سيتم إصدار سولديرتي تكافلصدرة في شركة سهم املأل شراء كامل ا

 

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

 .االندماجبعد  الجزيرة تكافل تعاونيس مال شركة أمن ر  %74.36نسبته. 

 

ذات  ألخرى الحكومية الية والجهات ملاطلوبة من قبل هيئة السوق اوافقات املساهمين والحصول على املنتهاء من إجراءات إعداد ونشر مستند العرض وتعميم املاال الشركتين بعد  الو سيتم تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لك

  .تعلقة بذلكخاطر املوامل سوليدرتي تكافلساهمي شركة ملسهم الجديدة أل ندماج وعملية إصدار ااال تعلقة بصفقة علومات املستندات كافة املقة، وستتضمن هذه املالالع
 

 يوم( 30) الثينعنية يجب مض ي فترة ثنظمة واللوائح املأل فإنه وفق اندماج، ال وافقة على صفقة اقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين بامل بعد نشرو 
ً
 سوليدرتي تكافلمن دائني شركة  أليها اللبحيث يسمح خ (فترة اعتراض الدائنين")" ا

. (حقاال أيهما يأتي )ندماج ال ض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة اندماج يرتبط بتاريخ انقضاء فترة اعتراال ندماج، مع العلم أن تاريخ نفاذ صفقة اال تقديم أي اعتراض قد يكون لديهم على صفقة ا

 .ندماجال وافقة على صفقة ابامل سوليدرتي تكافلنشر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة و  نال وتبدأ فترة اعتراض الدائنين في اليوم التالي لتاريخ إع

 

 (. تداول )ية السعودية ملالية والهيئة العامة للمنافسة وشركة السوق املالهيئة السوق او  ندماج الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعوديال صفقة اكما تتطلب 

 

ندماج. وسيتضمن هذا التعميم اال ل لغرض ملاوافقة على زيادة رأس الغرض امل الجزيرة تكافلساهمي شركة ملوجها ساهمين والذي سيكون مبنشر تعميم امل الجزيرة تكافلزمة؛ ستقوم شركة الال و  وافقات النظامية الكافيةو بعد الحصول على امل

 سوليدرتي تكافلبنشر تعميم مجلس إدارة شركة  افلسوليدرتي تك. وستقوم شركة سوليدرتي تكافلساهمي شركة ملبنشر مستند العرض والذي سيكون موجها  الجزيرة تكافلندماج. كما ستقوم شركة اال تعلقة بصفقة جميع التفاصيل امل

ندماج وسيتم نشرها اال تعلقة بصفقة علومات املستندات جميع املندماج. وستتضمن هذه املال بخصوص صفقة ا سوليدرتي تكافلي رأي مجلس إدارة شركة والذي سيتضمن بشكل رئيس  سوليدرتي تكافل ساهمي شركةوالذي سيكون موجها مل

ندماج ال ه عند اتخاذ قرارهم بشأن صفقة اال شار إليها أعستندات املعلومات الواردة في املعتماد فقط على املال ا سوليدرتي تكافلشارة إلى أنه يجب على مساهمي شركة اإل وتجدر  ة.قالوافقات النظامية ذات العبعد الحصول على امل حقال في وقت 

 .في اجتماع الجمعية العامة غير العادية

 

 دماجصفقة االن

 

 وفق سوليدرتي تكافلدفوعة لشركة صدرة واملل اململا% من أسهم رأس ا 100بموجب شروط الصفقة شراء  الجزيرة تكافلتعرض شركة 
ً
سهم مملوك في شركة ( 2.07186847646312) وضحة أدناه، وذلك عن كللشروط وأحكام الصفقة امل ا

 .الجديدة الجزيرة تكافلمن أسهم شركة ( 1)يتم إصدار سهم واحد  سوليدرتي تكافل
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 %25.64 وهو ما يمثل نسبة الجزيرة تكافلمن أسهم شركة  (سهم الجديدة")"األ سهم جديد  (12.066.403) بموجب الصفقة هو عدد سوليدرتي تكافلساهمي شركة مل لجزيرة تكافلبناء عليه؛ فإذا تمت الصفقة فإن إجمالي ما ستصدره شركة ا

 .ريال سعودي (470,664,030)سهم بقيمة إسمية إجمالية قدرها ( 47,066,403) الجديدة بعد الزيادة والذي سيبلغ الجزيرة تكافلمن إجمالي عدد أسهم رأس مال شركة 

 

في اجتماع الجمعية  الجزيرة تكافلالصفقة من قبل مساهمي شركة  وذلك بعد أن يكون قد تم إقرار – ي تكافلسوليدرتاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة  اللخ سوليدرتي تكافلوفي حال إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة 

من  سوليدرتي تكافل. سيتم إلغاء إدراج جميع أسهم شركة (حقاال أيهما يأتي )ندماج ال وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة ا – الجزيرة تكافلالعامة غير العادية لشركة 

  .ندماجال حكام وشروط صفقة األ بادلة و عامل اململوفقا  الجزيرة تكافلندماج نافذة وسيتم إصدار أسهم العوض في شركة ال تداول، وستكون صفقة ا

 

العادية  قرارات الجمعية العامة غير يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر( 30الثين )دة ثملالتي تستمر و  سوليدرتي تكافلبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين لشركة وذلك  – شركة سوليدرتي تكافلكما أنه في حال إقرار الصفقة من قبل مساهمي 

بنسبة  الجزيرة تكافلعلى أسهم جديدة في شركة  (يت ضدهاوكذلك من قاموا بالتصو (قرار الصفقة إلقترحة بما فيهم من لم يصوتوا على القرارات امل سوليدرتي تكافلسوف يحصل جميع مساهمو شركة  –وافقة على الصفقة للشركتين بامل

( 12.066.403)سهم إضافة إلى عدد ( 35,000,000)صدرة حاليا بعدد امل لجزيرة تكافلشركة اريال سعودي. والذي سيتكون من أسهم رأس مال  (470,664,030)الجديد الذي سيبلغ قيمته  الجزيرة تكافلمن إجمالي رأس مال شركة  25.64%

 .ندماجاال في حال نفاذ صفقة  سوليدرتي تكافلساهمي شركة ملريال سعودي للسهم الواحد والتي سيتم إصدارها ( 10) االسميةالبالغ قيمتها 

 

 تمويل الصفقة

 

نعقدة في هذا الخصوص لكلتا الشركتين وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية املالل خ سوليدرتي تكافلومساهمي شركة  لجزيرة تكافلمساهمي شركة اوافقة على الصفقة من قبل عند امل

ريال سعودي للسهم الواحد ( 10)قدرها  سهما جديدا بقيمة إسمية( 12.066.403)بسداد مقابل الصفقة عبر إصدار عدد  الجزيرة تكافل، ستقوم شركة (حقاال أيهما يأتي )ندماج اال الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة 

بتسديد أي مقابل  الجزيرة تكافللن تقوم شركة و  صدرة حاليا.امل سوليدرتي تكافلأسهم شركة  سهم الجديدة متساوية القيمة والفئة والتصنيف من جميع النواحي معأل ال، وستكون ازيادة رأس امل عبر سوليدرتي تكافللصالح مساهمي شركة 

 .أو الحصول على أي تمويل خارجي لتنفيذ هذه الصفقةسوليدرتي تكافل نقدي لصالح مساهمي شركة 

 

افقات النظامية   شروط الصفقة واملو

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

 موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة االندماج؛ و .1

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

ن، بمـا يتوافـق يلغـرض تنفيـذ االندمـاج، بمـا فيهـا املوافقـة علـى مسـتند العـرض وعلـى تعميـم املسـاهم تكافل سوليدرتيبــر إصــدار أســهم جديــدة ملسـاهمي شـركة ع الجزيرة تكافلموافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب زيــادة رأس مــال شــركة  .3

 .ن هيئـة السـوق املاليـةمـع الئحـة االندماج واالسـتحواذ وقواعـد طـرح األوراق املاليـة وااللتزامـات املسـتمرة الصـادرة مـ

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

 

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

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

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

 

مين والحصول على املوافقات املطلوبة من قبل هيئة السوق املالية والجهات الحكومية األخرى املختصة، سيتم تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين بعد االنتهاء من إجراءات إعداد ونشر مستند العرض وتعميم املساه

 واملخاطر املتعلقة بذلك. تكافل شركة سوليدرتياملتعلقة بصفقة االندماج وعملية إصدار األسهم الجديدة ملساهمي وستتضمن هذه املستندات كافة املعلومات 

 

 ( يوم30بعد نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين باملوافقة على صفقة االندماج، فإنه يجب مض ي فترة ثالثين )
ً
تقديم أي اعتراض قد يكون  تكافل شركة سوليدرتيخاللها ألي من دائني )"فترة اعتراض الدائنين"( بحيث يسمح  ا

 لشركة سوليدرتيعادية الجمعية العامة غير ال اعتراض الدائنين التي ستبدأ بعد تاریخ نشر قرارلديهم على صفقة االندماج، مع العلم أن الشركتين لن تصبحا شركة واحدة إال بعد نفاذ صفقة االندماج بشكل نهائي وذلك بعد انقضاء فترة 

  باملوافقة على صفقة االندماج. تكافل

 

افقات مساهمي شركة   ندماجال على صفقة ا سوليدرتي تكافلمو

 



 

Public 

مثلة في اجتماع الجمعية العامة سهم املأل من ا%( 75)أرباع الثة قل ثألالذين يمثلون على ا سوليدرتي تكافليجب أن يوافق عليها مساهمو شركة  سوليدرتي تكافلستحواذ فإن قرارات شركة ال ندماج واال ئحة اال من ( 26)ادة بناء على أحكام امل

وافقة تعد ملزمة على جميع مساهمي شركة فإن هذه امل على الصفقة سوليدرتي تكافلفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة  سوليدرتي تكافلالخاصة بالصفقة. وفي حال وافق مساهمو شركة  سوليدرتي تكافلغير العادية لشركة 

 (.بما في ذلك التصويت عن بعد(صالة أو بالوكالة أو لم يحضروا، وسواء صوتوا لصالح الصفقة أو ضدها، أو في حال لم يصوتوا عليها األ ب سوليدرتي تكافلالعادية لشركة  العامة غير سواء حضروا اجتماع الجمعية سوليدرتي تكافل

 

 ماجاتفاقية االند

 

ندماج اال ندماج التي تحدد الشروط التي يعتزم كل من الشركتين إتمام الصفقة وفقا لها. سيتم إدراج تفاصيل أحكام وشروط اتفاقية ال على إبرام اتفاقية ا سوليدرتي تكافلومجلس إدارة شركة  لجزيرة تكافلوافق كل من مجلس إدارة شركة ا

فترة كافية  اللزمة وخال وافقات النظامية التاحة للمعاينة وذلك بعد الحصول على كافة املستندات املامل ندماج وتقرير التقييم ضمناال حقة كما سيتم توفير اتفاقية ال والذي سيتم نشره في فترة  تكافلسوليدرتي في تعميم مجلس إدارة شركة 

 .سوليدرتي تكافلقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة 

 

 

 

 

 ضافيةمعلومات إ

 

سوليدرتي أي التزامات من أي من مساهمي شركة  الجزيرة تكافلبشأن تصويتهم؛ لم تتلق شركة  سوليدرتي تكافلكما سيتم ذكره في تعميم مجلس إدارة شركة  سوليدرتي تكافل شركة سهم في أل دارة الحاملين اإل أعضاء مجلس  عدا عن قرار

 .سوليدرتي تكافلفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة  الجزيرة تكافلتنص على اعتزامهم التصويت لصالح قرارات شركة  تكافل

 

، سوليدرتي تكافلأو شركة  الجزيرة تكافلتفاق مع شركة االيتصرف ب آخرأو أي شخص  سوليدرتي تكافلأو شركة  الجزيرة تكافلمن قبل شركة  سوليدرتي تكافليوجد أي إجراءات أو ترتيبات حول سداد تعويضات تتعلق بأسهم شركة  ال

الجزيرة تقم شركة كما لم  .سوليدرتي تكافلأو شركة  لجزيرة تكافلتفاق مع شركة ااالأو أي شخص آخر يتصرف ب سوليدرتي تكافلأو شركة  الجزيرة تكافلمن قبل شركة  سوليدرتي تكافلوليست هناك أية ترتيبات خاصة تتعلق بأسهم شركة 

 .سوليدرتي تكافلتناع عن التعامل في أسهم شركة المحتفاظ أو التعامل أو الال شخص  أليبحيث يكون حافزا  )بشكل رسمي أو غير رسمي)تفاق معها بعمل أي التزام أو اتفاق يشتمل على ترتيب تعويض أو خيار االأو أي شخص يتصرف ب تكافل

 

واعتيادي إلى حين  عالقة، كما أنه لن يكون هناك تغيير في أعمال الشركتين فيما يتعلق بالعمالء نتيجة لهذا اإلعالن، وستستمر كل شركة بالعمل بشكل مستقل ذاتوتجدر اإلشارة أيضا إلى أن صفقة االندماج ال تنطوي على وجود أطراف 

 وفق التالي : أعضاء (9تسعة )مجلـس إدارة مؤلـف مـن  شركة الجزيرة تكافل بعد االندماجبعـد إتمـام صفقـة االندمـاج، سـيتولى إدارة  أنه قية االندماج نفاذ صفقة االندماج. وقد تم االتفاق بموجب اتفا

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

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

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

 ملجلـس إدارة شـركة السلطان سيبقى  إبراهيم عبداملحسن املجيد عبدالسـيد/ كما تم االتفاق بموجب إتفاقية اإلندماج بأن 
ً
، كما تم االتفاق بموجب إتفاقية اإلندماج بأنه سيتم تحديد اإلدارة التنفيذية الجزيرة تكافل بعد االندماجرئيسـا

 لخ الجزيرة تكافلشركة ل
ً
 عند االنتهاء من تنفيذ اإلندماج.  الجزيرة تكافلشركة والتي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة  اإلندماج عملية من اإلنتهاء بعد األعمال دمجتنظيم عملية  طةوفقا

 

 حاالت فسخ اتفاقية االندماج وترتيبات التعويض ذات العالقة 

 

ركتين السـتكمال املاليـة والقانونيـة واالكتواريـة وغيرهـا مـن املصاريـف التـي تكبدتهـا كٍل مـن الشريـال سـعودي، تمثـل رسـوم وتكاليـف االستشـارات  ماليين ثالثة (3,000,000) علـى تحديـد رسـوم اإلنهـاء بمبلـغ قـدره في اتفاقية االندماج تم االتفـاق

 :ألخـرى فـي أي مـن الحـاالت التاليـةيتـم تسـديد رسـوم اإلنهـاء مـن قبـل إحـدى الشركتين للشـركة اكما  ، مع مراعاة أن التعويض املذكور أعاله خاضع ملوافقة هيئة السوق املالية النهائية.صفقـة االندمـاج

  ج.اتفاقيـة االندمـاو  مستند العرضأو قـرر سـحب توصيتـه بهـذا الخصـوص أو تعديلهـا بشـكٍل جوهـري عّمـا هـو محـّدد فـي  ،الشـركة بالتصويـت لصالـح العـرضفـي حـال قـرر مجلـس إدارة أي مـن الشركتين عـدم التوصيـة ملسـاهمي  .1

هـ 10/10/1442)وهــو  ـة االندماج فـي مهلـة ال تتعـّدى التاريـخ األخيـر للتنفيـذ املتفـق عليـه بموجـب االتفاقيـةحــال عــدم القيــام بالخطــوات الالزمــة فــي حــدود ســلطة كل مــن الشركتين، والتــي تكــون مناســبة أو مطلوبـة إلنفـاذ صفقفــي  .2

 عـدم اتخاذهـا مـن قبـل مجلـس إدارة الشـركة األخـرى ، (م22/05/2021)املوافق 
ً
  .عـدا الخطـوات التـي يكـون قـد وافـق مجلـس إدارة إحـدى الشركتين خطيـا

سـحب أو  إلىأخـرى أو صفقـة مماثلـة، وقـد أدى ذلـك  ة أو طـرف آخـر فيمـا يتعلـق بعمليـة اندماجبعـدم حـث أو تشـجيع أو مباشـرة أو التمـاس أي مناقشـات أو مفاوضـات مـع أي شـرك لتزامهااّن أن إحـدى الشركتين قـد خرقـت يفـي حـال تبـ .3

 .عرض شركة الجزيرة تكافلإنهـاء 



 

Public 

وعـدم تمكــن الشركتين مــن االتفــاق علــى املضــي ( 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

 بالصفقــة أو عــدم تمكنهمــا مــن االتفــاق علــى معامــل مبادلــة جديـد بعـد التفـاوض
ً
  .قدمــا

 بهـا للفقـرة  سوليدرتيفـي حـال قيـام شـركة  .5
ً
 سوليدرتي:ودون موافقــة الجمعيــة العامــة للمسـاهمن فـي شـركة  عرض شركة الجزيرة تكافلواالســتحواذ، وذلــك خــالل فتــرة  مــن الئحــة االندماج( 36) مـن املــادة (أ)بـأي مـن األعمـال التاليـة مخالفـة

 إصدار أي أسهم مصّرح بها غير مصّدرة؛ •

 أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصّدرة؛ إصدار •

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

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

  أيهمــا أحــدث، ســواًء عــن طريــق صفقــة واحــدة أو عــدة صفقــات؛مراجعــة، 

 ألسهمها؛ أو تكافل سوليدرتيشراء شركة   •

 .تكافل سوليدرتيإبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي لشركة  •

 يـوم( 30) ن الـذي يعترضـون علـى صفقـة االندماج خـالل فتـرة الــيبالتزامهــا تســديد ديونهــا الحاليــة أو تقــديم ضمانـات كافيـة للوفـاء بالديـون اآلجلـة تجـاه أي مـن الدائنـ تكافل سوليدرتيثــال شــركة تمافــي حــال عــدم  .6
ً
ن يالعتراض الدائنـ ا

  .( مـن نظـام الشـركات193املنصـوص عليهـا فـي املـادة )

لى املعلومات التي تم اإلفصاح عنها من قبل الشركتين في سياق الصفقة، شرط أن يكون إجمالي قيمة الضرر أو التأثير حــال ثبــوت خــرق )أو عــّدة خروقــات( للضمانــات املعطــاة مــن قبــل الشــركتين واملبينــة فــي اتفاقيــة االندماج بناًء عفــي  .7

 بالصفقة بعد التفاوض. ريال سعودي (5,000,000) قد أدى إلى تأثير سلبي أو ضرر قدره خمسة ماليين خروقاتال رق أواملالي الناتج عن هذا الخ
ً
ن الشركتين من االتفاق على معامل مبادلة جديد للمض ي قدما

ّ
 أو أكثر، وشرط عدم تمك

 

لغرض املوافقة على زيادة رأس املال لتنفيذ صفقة االندماج،  الجزيرة تكافلبإصدار ونشر تعميم املساهمين والذي سيكون موجه ملساهمي شركة  الجزيرة تكافلبعد الحصول على املوافقات النظامية الالزمة ذات العالقة، ستقوم شركة 

الجزيرة والذي سيتضمن العرض الرسمي املقدم من شركة  شركة سوليدرتيلذي سيكون موجه ملساهمي بإصدار ونشر مستند العرض وا الجزيرة تكافلوسيتضمن هذا التعميم جميع التفاصيل املتعلقة بصفقة االندماج. كما ستقوم شركة 

بخصوص  شركة سوليدرتي والذي سيتضمن بشكل رئيس ي رأي مجلس إدارة شركة سوليدرتيوالذي سيكون موجه ملساهمي  شركة سوليدرتيبإصدار ونشر تعمیم مجلس إدارة  شركة سوليدرتي، وستقوم شركة سوليدرتيملساهمي  تكافل

 العرض املقدم وصفقة االندماج. 

 

شركة و  فلالجزيرة تكاات النظامية ذات العالقة. وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب على مساهمي شركتي ستتضمن هذه املستندات املشار اليها أعاله كافة املعلومات املتعلقة بصفقة االندماج وسيتم نشرها في وقت الحق بعد الحصول على املوافق

 االعتماد فقط على املعلومات الواردة في املستندات املشار إليها أعاله عند اتخاذ قرارهم بشأن صفقة االندماج في اجتماع الجمعية العا سوليدرتي
ً
على أي مستند آخر أو ضمان من قبل أي شخص آخر كما تجدر  مة غير العادية، وليس اعتمادا

  شركة سوليدرتيملساهمي  الجزيرة تكافلبمثابة إعالن عن نية مؤكدة لتقديم عرض من قبل شركة اإلشارة إلى أن هذا اإلعالن يعد 
ً
( من الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية، 17بالفقرة )ه( من املادة ) عمال

 .ى املوافقات النظامية املطلوبة واملشار إليها أعالهشر تعميم املساهمين ومستند العرض بعد الحصول علنب الجزيرة تكافلوستقوم شركة 

 

  :شعار مهمإ

االندماج. وال يجوز اعتبار هذا لغرض صفقة  تكافل 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 

 .اإلعالن على أنه تعميم مساهمين أو مستند عرض

 

  :التوقعات املتعلقة باألرباح

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

 .املالية السابقة

 

  :التوقعات واالفادات املستقبلية

ن أو تعد "إفادات مستقبلية" وباستثناء اإلفادات التي تكون مبنية على حقائق تاريخية. قد تكو  سوليدرتي تكافلإن هذا اإلعالن واملعلومات الواردة فيه أو التصريحات املتعلقة بصفقة االندماج وأي معلومات أخرى يتم نشرها من قبل شركة 

ت من الشركتين بشأن أحداث مستقبلية. ى افتراضات وتوقعات وتقييمات وأهداف وتقديرات وتنبؤافإن جميع اإلفادات األخرى قد تعتبر إفادات مستقبلية، وتعتبر بالتالي معلومات محتملة بطبيعتها، وغير مبنية على حقائق تاريخية بل عل

 بوعليه، فهي عرضة للمخاطر والتقل
ً
 في مثل هذه اإلفادات املستقبلية. وتتعلق اإلفادات املستقبلية الواردة في هذا اإلعالن بعدة ات، مما قد يؤدي إلى اختالف النتائج أو األداء أو األحداث الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا صراحة أو ضمنا

  .او الشركة الدامجة الجزيرة تكافلأمور من ضمنها األثر املتوقع لصفقة االندماج على شركة 

 



 

Public 

  سوليدرتي تكافلكما يوجد عدد من العوامل التي قد تؤثر على العمليات املستقبلية لشركة 
ً
صراحة وضمنا في هذه اإلفادات املستقبلية. وتتمثل هذه  والتي بدورها قد تؤدي إلى اختالف النتائج والتطورات الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا

القتصادي على االصحي و  : الوضع (19)خاصة في الفترة الحالية في ظل جائحة وباء فيروس كوفيد  ، حيثما يكون ذلك مسموحا(، باإلضافة إلى عوامل أخرى ومنهافاقية االندماج )أو التنازل عنهاات العوامل في قدرة الشركتين على استيفاء شروط

السوق، واملنافسة، والتغيير في األنظمة والقوانين والتغيرات في سياسات وإجراءات الحكومات و/أو الصعيدين العاملي واملحلي، وأسعار األصول، واملخاطر املرتبطة بالسوق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت، واتجاهات 

 االنكماش،والتغيرات املتعلقة باالستقرار السياس ي واالقتصادي، وتعطل العمليات التجارية بسبب أنشطة إعادة التنظيم، ومعدل الفائدة، والتضخم، و  (ك التغييرات املتعلقة بمتطلبات رأس املال والضرائبالجهات التنظيمية )بما في ذل

على االستفادة فعليا من منافع االندماج املتوقعة عند تنفيذ عملية االندماج  شركة الجزيرة تكافلوتقلبات العملة، وغير ذلك من أوجه عدم اليقين في عمليات االستحواذ أو البيع أو العروض املستقبلية أو املخطط لها، وعدم قدرة  والركود

لتأخير بشكل غير متوقع  ابعد االندماج التكاليف و/أو تعرضه شركة سوليدرتي تكافلبنجاح عند تنفيذ االندماج(، وتكبد  تكافل لشركة سوليدرتيمج املحافظ التجارية والوثائق التأمينية على د الجزيرة تكافل)بما في ذلك عدم قدرة شركة 

تتسبب في  لقة باالندماج عند تحقق عملية االندماج كما قد تؤثر عوامل أخرى غير معروفة أو ال يمكن التنبؤ بها على العمليات املستقبلية و/أو قد)بما في ذلك تعطل أنظمة تقنية املعلومات والجريمة السيبرانية واالحتيال( أو الصعوبات املتع

  .وء هذه العواملاختالف النتائج الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا في اإلفادات املستقبلية. وينبغي بالتالي تفسير هذه اإلفادات املستقبلية في ض

 

أو أي من مدرائها أو موظفيها أو مستشاريها أي إقرار أو تاکيد أو تعهد أو ضمان بشأن حدوث أي من التوقعات الواردة فعليا أو  سوليدرتي تكافلكما أن جميع اإلفادات املستقبلية تنطبق فقط كما في تاريخ هذا اإلعالن. كما ال تقدم شركة 

ن بتحفظ، حسبما هو مبين في البيانات التحذيرية الواردة أو املشار إليها في هذه ستقبلية، حيث تنطوي اإلفادات املستقبلية على شكوك ومخاطر تتعلق بها. وقد تم تقديم جميع اإلفادات املستقبلية الواردة في هذا اإلعال ضمنيا في اإلفادات امل

ها من أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي من اإلفادات املستقبلية، سواء نتيجة معلومات جديدة أو يخلتخاضعة ألية التزام  سوليدرتي تكافلفادات املستقبلية، وال تعتبر شركة الفقرة. ويجب على القارئين عدم االعتماد بشكل كبير على اإل 

 .ةأحداث مستقبلية أو غير ذلك ، عدا ما هي ملزمة بتحديثه بناء على موجباتها القانونية أو النظامي

 

 :لالستفسارات 

 هاتف العمل املنصب الجهة االسم

اإلدارة  –سكرتير مجلس اإلدارة  سوليدرتي السعودية للتكافلشركة  سيف الدين عبيد

 القانونية 

4507 299 011 

بيت التمويل  –مستشار مالي  الدندشلي مازن 

 السعودي الكويتي

املصرفية االستثمارية  –رئيس 

 وامللكية الخاصة

5517 484 011 

بيت التمويل  –مستشار مالي  عبداإلله املسعود 

 السعودي الكويتي

املصرفية االستثمارية  -مدير أول 

 وامللكية الخاصة

5517 484 011 

 

أو اكتماله، وتخليان نفسهما صراحة من أي مسئولية مهما كانت عن أي  هتتتعلق بدق" ال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة السوق السعودية ) تداول ( أي مسئولية عن محتويات هذا اإلفصاح، وال تعطيان أي تأكيدات 

للتحري، وبناء على ما لديه من قة املعلومات الواردة في اإلفصاح ، ويؤكد بأنه بعد اتخاذه لإلجراءات الالزمة دخسارة تنتج عما ورد في هذا اإلفصاح أو عن االعتماد على أي جزء منه، كما يحمل املصدر املسئولية كاملة عن 

  -معلومات وحقائق 
ً
 .أو غير دقيق " ال يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل هذا اإلفصاح مضلال أو ناقصا


