مستند العرض

مستند العرض
ً
خطابات مسجلة يتم إرسالها إلى شركة سوليدرتي تكافل .لن ُيصبح قرار االندماج نافذا إال بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين
دون تسجيل أي اعتراض أو حتى أن يتنازل الدائنين عن اعتراضهم على صفقة االندماج (إن وجد) أو حتى تفي شركة سوليدرتي
ً ً
ً
ً
تكافل بالدين إن كان حاال ،أو أن تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إن كان آجال .بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين وبعد أن ُيصبح
ً
قرار االندماج نافذا ،سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي تكافل وسيتم إصدار األسهم الجديدة في شركة الجزيرة تكافل
ً
كأوراق مالية قابلة للتداول لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل املستحقين وفقا لسجل املساهمين بتاريخ نفاذ قرار
االندماج ،مع األخذ بعين االعتبار إجراءات التسوية ( )T+2بنهاية ثاني يوم تداول الذي يلي اليوم األخير لفترة اعتراض الدائنين،
على أن يتم إيداع األسهم الجديدة في محافظ مساهمي شركة سوليدرتي تكافل خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ
قرار االندماج وال تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج .وسيتم إيداع تلك األسهم في محافظ مساهمي شركة
سوليدرتي تكافل بعدد ( )0.482656120سهم في شركة الجزيرة تكافل لكل سهم واحد مملوك في شركة سوليدرتي تكافل.

ّ
واملوجه
الصادر عن شركة الجزيرة تكافل تعاوني («شركة الجزيرة تكافل» أو «الشركة الدامجـة» أو «املصدر»)
ّ
إلى مساهمي شـركة سوليدرتي السعودية للتكافل («شركة سوليدرتي تكافل» أو «الشركة املندمجة») فيمـا يتعلق
باالندمـاج املقتـرح من خالل عرض مبادلة أوراق مالية لغرض دمج شركة سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة
تكافل ونقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي تكافل إلى شركة الجزيرة تكافل («صفقـة االندمـاج»).
يحتوي مستند العرض هذا على معلومات ّ
مهمة تتعلق بصفقة االندماج (كما هي ّ
معرفة أعاله) ،وبالتالي ينبغي قراءة هذا املستند
بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية ،وباألخص قسم («إشعار هام») وكذلك قراءة تعميم مجلس إدارة شركة سوليدرتي
تكافل بشكل كامل وبعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن التصويت على هذه الصفقة من عدمه .كما تقت�ضي الحصول على مشورة
من مستشار مالي مستقل مرخص له من هيئة السوق املالية («الهيئة») في حال وجود شك حول مسألة ما متعلقة بهذا العرض.

وتم تحديد إجمالي قيمة صفقة االندماج ً
بناء على إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض ،بحيث يبلغ إجمالي القيمة االسمية
ألسهم العوض مبلغ مائة وعشرين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ( )120,664,030ريال سعودي ،ويبلغ إجمالي
القيمة السوقية ألسهم العوض ً
بناء على معامل املبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة الجزيرة تكافل البالغ ( )20.90ريال
سعودي كما في تاريخ (2020/08/20م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج) مبلغ ( )252,187,823مائتان
واثنين وخمسين مليون ومائة وسبعة وثمانين ألف وثمانمائة وثالثة وعشرين ريال سعودي .وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم
العوض التي سيتم عكسها في القوائم املالية لشركة الجزيرة تكافل في وقت الحق ً
بناء على سعر اإلغالق لسهم شركة الجزيرة
تكافل في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج.

أبرمت كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل اتفاقية اندماج بتاريخ 1442/01/04هـ (املوافق 2020/08/23م)
ّ
(مفصلة بنودها في القسم  2-6من مستند العرض هذا) اتفقت بموجبها شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل على دمج
شركة سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل ونقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي تكافل إلى شركة الجزيرة تكافل،
بحيث سيتم إصدار  0.482656120سهم في شركة الجزيرة تكافل لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل مقابل كل سهم
ً
مملوك من قبلهم في شركة سوليدرتي تكافل («معامل املبادلة») ،وذلك وفقا لشروط وأحكام العرض املوضحة في القسم  2-6من
هذا املستند .وسوف ّ
تتم عملية مبادلة األوراق املالية تبعا لزيادة في رأس مال شركة الجزيرة تكافل من ثالثمائة وخمسون مليون
( )350,000,000ريال سعودي إلى أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ( )470,664,030ريال سعودي،
أي بزيادة قدرها مائة وعشرين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ( )120,664,030ريال سعودي وذلك من خالل زيادة
عدد األسهم من خمسة وثالثون مليون ( )35,000,000سهم عادي إلى سبعة وأربعين مليون وستة وستين ألف وأربعمائة
وثالثة ( )47,066,403سهم عادي ،أي بنسبة زيادة قدرها  %34.48من رأس املال قبل إصدار األسهم الجديدة وبمقدار إثنى
ً
عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة ( )12,066,403سهم عادي جديد مدفوعة القيمة بالكامل بقيمة إسمية تبلغ
ّ
وتسجل لصالح املساهمين في شركة سوليدرتي تكافل («األسهم الجديدة» أو «أسهم
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد
العوض») ،وفي حال تمت املوافقة على الصفقة من قبل مساهمي شركة الجزيرة تكافل ومساهمي شركة سوليدرتي تكافل سيتم
تعديل النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل ليشمل رأس املال الجديد (ملحق  1من هذا املستند) .مع اإلشارة إلى أن كافة
األسهم في شركة الجزيرة تكافل ،بما فيها األسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل هي من فئة واحدة ،وال
ُ
تعطي أي منها حقوق تفضيلية لحاملها .ونشير إلى أنه في حال نتج عن عملية احتساب عدد األسهم املستحق ألي من مساهمي
شركة سوليدرتي تكافل ً
بناء على معامل مبادلة كسور أسهم ،فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح .فعلى سبيل املثال،
إذا كان أحد مساهمي شركة سوليدرتي تكافل يملك ( )50سهم في شركة سوليدرتي تكافلُ ،
سيخصص له ( )24سهم من أسهم
العوض وليس ( )25سهم .وسيتم تجميع كسور األسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه وذلك بالنيابة عن مساهمي شركة
سوليدرتي تكافل املستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع املتحصالت الناتجة عن عملية البيع على مستحقيها على أساس تناسبي،
ً
وذلك خالل مدة أقصاها ثالثون ( )30يوما من تاريخ إتمام صفقة االندماج .وسيتم خصم التكاليف املتعلقة بعملية بيع كسور
األسهم من إجمالي متحصالت هذا البيع.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بعد إقرار صفقة االندماج من قبل مساهمي الشركة الدامجة ومن قبل الشركة املندمجة ّ
وتحقق جميع
الشروط األخرى الخاصة باالندماج وال سيما بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين على االندماج املشار إليها أعاله ،سيتم إلغاء
إدراج أسهم شركة سوليدرتي تكافل في السوق املالية السعودية (تداول) وسيتم إلغاء كافة التراخيص الصادرة لها وبعد ذلك
سيتم شطب سجلها التجاري وستنق�ضي بذلك شركة سوليدرتي تكافل.
وسوف يحصل جميع مساهمو شركة سوليدرتي تكافل بما فيهم من لم يصوتوا على القرارات املقترحة إلقرار صفقة االندماج ،أو
ً
من قاموا بالتصويت ضدها ،على أسهم جديدة في شركة الجزيرة تكافل وفقا لشروط وأحكام هذا املستند.
ً
كما تم االتفاق على أنه سيتم تحديد اسم للشركة الدامجة وفقا لخطة لتنظيم عملية دمج األعمال بعد اإلنتهاء من عملية
اإلندماج التي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة لتنظيم عملية دمج األعمال بعد اإلنتهاء من عملية اإلندماج
ً
( .)Detailed Transition Planومن املتوقع أن تتم كل هذه الخطوات وفقا للجدول الزمني املتوقع لألحداث األساسية ،واملوضع
في الصفحة (ه) من هذا املستند .كما ُ
سيصبح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل مالكين بنسبة  %25.64من رأس مال شركة
الحصول
على األرباح املوزعة التي تقوم شركة الجزيرة تكافل باإلعالن عنها بعد إتمام
الجزيرة تكافل وسيكون لهم الحق في
صفقة االندماج.

ً
قدمت شركة الجزيرة تكافل طلبا إلى هيئة السوق املالية «الهيئة» لزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة سوليدرتي تكافل في
ً
ّ
السوق
املالية السعودية «تداول» إلدراج األسهم الجديدة املصدرة لصالح مساهمي
شركة الجزيرة تكافل وطلبا آخر إلى شركة
شركة سوليدرتي تكافل .ينبغي التوضيح أن الزيادة املقترحة لرأس مال شركة الجزيرة تكافل لغرض صفقة االندماج مشروطة
بموافقة مساهمي شركة الجزيرة تكافل خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بزيادة رأس
مالها لغرض دمج شركة سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل ،باإلضافة إلى موافقة مساهمي شركة سوليدرتي تكافل
خالل اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على العرض املقدم من شركة الجزيرة تكافل .كما ستقوم شركة الجزيرة تكافل
بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للتصويت على زيادة رأس املال لغرض االندماج مع شركة سوليدرتي تكافل ،حيث سيتم
دمج شركة سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل ونقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي تكافل إلى شركة الجزيرة
تكافل مقابل إصدار أسهم العوض ،حيث سيتم إصدار  0.482656120سهم في شركة الجزيرة تكافل لصالح مساهمي شركة
سوليدرتي تكافل مقابل كل سهم مملوك من قبلهم في شركة سوليدرتي تكافل ،وسيتم اإلعالن عن الدعوة في موقع السوق
املالية «تداول”.

تخضع الصفقة لشروط محدودة ( موضحة بالكامل في القسم  2-6-6من هذا العرض) ،ويشمل ذلك على سبيل املثال ال
الحصر:
1.الحصول على موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج
عن صفقة االندماج.
2.الحصول على موافقة أو عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على صفقة االندماج وزيادة
رأس مال شركة الجزيرة تكافل.
3.موافقة هيئة السوق املالية على نشر مستند العرض.
4.موافقة هيئة السوق املالية على طلب تسجيل وطرح أسهم زيادة رأس مال شركة الجزيرة
تكافل.
5.موافقـة السـوق املاليـة السـعودية (تـداول) علـى طلـب شـركة الجزيرة تكافل إدراج األسـهم
الجديـدة املصـدرة لصالـح مسـاهمي شـركة سوليدرتي.
 6.إقرار الصفقة واملوافقة على زيادة رأس املال من قبل مساهمي شركة الجزيرة تكافل في
اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
7.إقرار الصفقة وقبول العرض من قبل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل في اجتماع الجمعية
ً
العامة غير العادية (علما بأنه دون اإلخالل بنظام الشركات ،اشترطت الئحة االندماج
واالستحواذ إلتمام الصفقة أن يتم املوافقة عليها من قبل أغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة
في اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني أو الثالث لكل من شركة الجزية تكافل
وشركة سوليدرتي تكافل).
8.استمرارية اتفاقية االندماج املبرمة بين كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل
ً
واملوقعة بتاريخ 1442/01/04ه (املوافق 2020/08/23م) وفقا لشروطها وأحكامها.
9.موافقــة وزارة التجــارة علــى التعديــالت املقترحــة علــى النظــام األساســي لشــركة الجزيرة تكافل.

كما سوف تقوم شركة سوليدرتي تكافل بدعوة مساهميها لحضور جمعية عامة غير عادية لغرض التصويت على العرض
ً
ً
املقدم من قبل شركة الجزيرة تكافل والخاص بصفقة االندماج من خالل عرض مبادلة أوراق مالية وفقا ملا ذكر أعاله واستنادا
للشروط ّ
املحددة في مستند العرض هذا ،وسيتم اإلعالن عن الدعوة في موقع السوق املالية «تداول”.
وفي حال موافقة األغلبية املطلوبة ،وهي ثالثة أرباع األسهم املمثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قبل مساهمي
شركة سوليدرتي تكافل ،سواء األول أو الثاني أو الثالث ،وتحقق جميع الشروط األخرى لصفقة االندماج ،سيصبح مساهمي
شركة سوليدرتي تكافل مالكين ملا نسبته  %25.64من رأس مال الشركة الدامجة .وسيكون ملالكي األسهم الجديدة الحق في
الحصول على األرباح املوزعة التي تقوم الشركة الدامجة باإلعالن عنها بعد تاريخ إتمام صفقة االندماج ،ويستحق املساهم
ً
حصته في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ،ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ توزيع األرباح .وتكون
أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمن في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق.

ً
هذا املستند صادر عن شركة الجزيرة تكافل وقد ّ
تم إعداده وفقا ملتطلبات املادة ( )38من الئحة االندماج واالستحواذ .وفي
هذا اإلطار ،ال تتحمل شركة الجزيرة تكافل أي مسؤولية عن صحة ودقة املعلومات الواردة في هذا املستند واملتعلقة بشركة
سوليدرتي تكافل .إن جميع املعلومات الواردة في هذا املستند واملتعلقة بشركة سوليدرتي تكافل تستند على املعلومات املقدمة
من شركة سوليدرتي تكافل باإلضافة إلى املعلومات التي تم الحصول عليها من شركة سوليدرتي تكافل خالل مرحلة إجراء شركة
الجزيرة تكافل -بمساعدة مستشاريها -دراسات العناية املهنية الالزمة على شركة سوليدرتي تكافل.

بعد املوافقة على صفقة االندماج من قبل النسبة املطلوبة من مساهمي شركة الجزيرة تكافل والنسبة املطلوبة من مساهمي
ً
شركة سوليدرتي تكافل ،سيتم اإلعالن عن هذه املوافقات إلعطاء فترة ثالثين ( )30يوما إلبداء أي اعتراض من دائني شركة
سوليدرتي تكافل كما هو منصوص عليه بموجب أحكام املادة ( )193من نظام الشركات («فترة اعتراض الدائنين»).
ستبدأ فترة اعتراض الدائنين في اليوم الذي يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل التي صادقت
على صفقة االندماج ،وسيتمكن دائني شركة سوليدرتي تكافل من تقديم اعتراضهم على صفقة االندماج (إن وجد) بموجب

المستشار المالي

« التتحمل هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية (تداول) أي مسئولية عن محتويات مستند العرض هذا .والتقدمان أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما
صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا املستند أو عن االعتماد على أي جزء منه»
صدر هذا املستند بتاريخ 1442/05/13هـ (املوافق 2020/12/28م)

أ

ب

إشعار هام

تم إعداد مستند العرض هذا من قبل شركة الجزيرة تكافل حسب متطلبات الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 2007-50-1
ّ
بتاريخ 1428/09/21هـ (املوافق 2007/10/03م) ً
واملعدلــة بق ـرار
بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م)،
ً
مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم  2018-45-3وتاريــخ 1439/08/07هـ املوافــق 2018/04/23م بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ
ونظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ؛ وذلك لتقديم معلومات ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل فيما يتعلق بعرض شركة الجزيرة تكافل لالندماج
مع شركة سوليدرتي تكافل حيث سيتم نقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي تكافل إلى شركة الجزيرة تكافل مقابل إصدار أسهم العوض .وسيتم اعتبار أن تصويت مساهمي
ّ
شركة سوليدرتي تكافل على صفقة االندماج مبني على املعلومات الواردة في هذا املستند وعلى التعميم الصادر من مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل فيما يتعلق بصفقة االندماج.
تم إعداد البيانات الواردة في هذا املستند بتاريخ هذا املستند (ما لم يرد نص يفيد خالف ذلك) ،وإن نشر هذا املستند ال يجب أن ّ
يفسر على أنه لم يحدث تغيير في املعلومات واألمور
ً
ً
ً
املتعلقة بشركة الجزيرة تكافل أو بشركة سوليدرتي تكافل منذ ذلك التاريخ .ال يحتوي هذا املستند على أي نص يمكن اعتباره تنبؤا أو تخطيطا أو تقديرا لألداء املالي الحالي أو املستقبلي
لشركة الجزيرة تكافل ،أو لشركة سوليدرتي تكافل .كما ال يجوز تفسير أي عبارات واردة في هذا املستند على أن ربح السهم في الفترات املالية الحالية أو املستقبلية سوف يتما�شى
بالضرورة أو يتجاوز ما تم نشره في القوائم املالية السابقة لكلتا الشركتين.
ً
لم تقم شركة الجزيرة تكافل بتفويض أي شخص لتقديم أي معلومات أو اإلدالء بأية بيانات أو توضيحات ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل نيابة عنها فيما يتعلق بالعرض وبصفقة
ّ
االندماج غير تلك املوضحة في هذا املستند .وفي حال قيام أي شخص غير ّ
مصرح له بتقديم أية معلومات أو اإلدالء بأية معلومات تتعلق بصفقة االندماج ،فإنه يجب عدم االعتماد
ُ
عليها أو اعتبارها أنها ق ّدمت بتفويض من قبل شركة الجزيرة تكافل أو من قبل مستشارها املالي ،أو أي طرف آخر في الصفقة أو أي من مستشاريهم.
ال يجوز ألي شخص تفسير أو اعتبار محتويات هذا املستند على أنها استشارة قانونية ،أو مالية ،أو ضريبية ،و تقت�ضي الحصول على مشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له
من هيئة السوق املالية في حال وجود شك حول مسألة ما متعلقة بهذا العرض .ال تمثل محتويات املوقع اإللكتروني لشركة الجزيرة تكافل أو لشركة سوليدرتي تكافل ،أو محتويات
ً
ّ ً
مكمال له ،وال يتحمل أي من املستشارين وال شركتي الجزيرة تكافل وسوليدرتي تكافل أي مسؤولية عن
أي موقع إلكتروني آخر منشور فيه هذا املستند ،جزءا من هذا املستند أو
محتويات هذه املواقع اإللكترونية.
عينت شركة الجزيرة تكافل شركة فالكم للخدمات املالية «فالكم املالية» كمستشار مالي لها فيما يتعلق بصفقة االندماج .وتعمل فالكم وفقأ لألنظمة والقوانين السارية واملعمول بها
في اململكة العربية السعودية ،وهي حاصلة على الترخيص الالزم لذلك من هيئة السوق املالية ،وتعمل لصالح شركة الجزيرة تكافل بشكل حصري كمستشار مالي مستقل لها في هذه
الصفقة ،وال تعمل لصالح أي طرف آخر فيما يتعلق بالصفقة .لن تقوم فالكم بتقديم االستشارات املتعلقة بالصفقة ،أو عمل أي أمر أو ترتيب آخر يشار إليه في هذا املستند ألي
طرف آخر بخالف شركة الجزيرة تكافل.
إن الغرض من هذا املستند هو .1 :شرح خلفية وأسباب صفقة اإلندماج .2 .تزويد مساهمي شركة سوليدرتي تكافل بتفاصيل الصفقة .3 .تزويد مساهمي شركة سوليدرتي تكافل
بمعلومات عن العرض املقدم من قبل شركة الجزيرة تكافل لتمكينهم من التصويت لصالح أو ضد القرارت املقترحة إلقرار الصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
سوليدرتي تكافل.

ج

التوقعات واإلفادات المستقبلية
يحتوي هذا املستند ،بمافي ذلك املعلومات الواردة فيه على «إفادات مستقبلية» تتعلق بشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل ،وبشكل عام فإن الكلمات مثل «سوف»
أو «يجوز» أو «يجب» أو «يستمر» أو «يعتقد» أو «يتوقع» أو «يعتزم» أو «ينتظر» ،أو أي عبارات مشابهة تحمل إشارات إلى املستقبل تمثل إفادات مســتقبلية .وتنطــوي اإلفــادات
املســتقبلية علــى مخاطــر وشــكوك قــد ينجــم عنهــا اختــالف النتائــج الفعليــة بشــكل جوهري عن اإلفادات والتوقعات املستقبلية .وكثير من هذه املخاطر والشكوك تتعلق بعوامل وظروف
خارجة عن نطاق سيطرة الشركة املعنية ،أو قدرتها على وضع تقديرات دقيقة مثل ظروف السوق املستقبلية ،وسلوك املشاركين اآلخريــن فــي الســوق .بالتالــي ،فــال يجــوز االعتمــاد
ـكل كلــي علــى اإلفــادات والتوقعــات املســتقبلية .وال تتحمل شركة الجزيرة تكافل أو أي طرف آخر في الصفقة أو مستشاريهم ،أي مسؤولية بخصوص اإلفادات والتوقعات املستقبلية
بشـ ٍ
ً
وال يعتزم أي من املذكورين أعاله تحديث هذه اإلفادات والتوقعات املستقبلية باستثناء ما هو مطلوب منهم نظاما.
ينبغي اإلشارة إلى أن هذه اإلفادات املستقبلية تتضمن مخاطر قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة ،وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية أو األداء أو االستراتيجية أو األحداث
ً
بشكل جوهري عن تلك التي تضمنتها هذه اإلفادات صراحة أو ضمنا .وتعتبر املخاطر املتعلقة باإلفادات املستقبلية خارج سيطرة شركة الجزيرة تكافل للتأمين مثل أوضاع السوق
املستقبلية وسلوك املشاركين اآلخرين في السوق ،وبالتالي ال يمكن تقديرها بشكل دقيق ،ولهذا ينبغي عدم االعتماد على هذه اإلفادات بشكل كامل .كما ال تعتبر هذه اإلفادات املستقبلية
ً
ً
ضمانا لألداء الفعلي املستقبلي لشركة الجزيرة تكافل ولم يتم مراجعتها من قبل املحاسبين لشركة الجزيرة تكافل إال في الحاالت املشار إليها حصرا في هذا املستند .وتستند هذه اإلفادات
املستقبلية إلى افتراضات عديدة منها االفتراضات املتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية واملستقبلية لشركة الجزيرة تكافل والبيئة التنظيمية التي ستمارس ضمنها شركة الجزيرة تكافل
ً
أعمالها في املستقبل .ونود التوضيح بأن كل اإلفادات املستقبلية الشفهية منها والخطية الصادر ةعن شركة الجزيرة تكافل أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عنها مقيدة بشكل صريح في
مجملها باإلشعار املهم الوارد في هذا القسم.

قيود النشر والتوزيع والقبول واإلرسال
إن هذا املستند موجه ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل ،مع مراعاة أي قيود في األنظمة والقوانين السارية واملعمول بها في اململكة العربية السعودية.

إشعارإلى مساهمي شركة سوليدرتي تكافل املقيمين خارج اململكة
بالرغم من أن جميع مساهمي شركة سوليدرتي تكافل يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية للشــركة الخاصــة بصفقــة االندمــاج والتصويــت علــى قراراتهــا ،يجــب علــى مســاهمي
شــركة سوليدرتي تكافل املقيمين خارج اململكة العربية السعودية األخذ في االعتبار بأن هذا املستند لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى أي جهة تنظيمية خارج اململكة العربية السعودية.
وعليه ،في حال كان أي من مساهمي شركة سوليدرتي تكافل مقيم في أي دولة تتطلب أنظمتها أن تقوم شركة سوليدرتي تكافل بخطوات نظامية ّ
محددة حتى يتمكن املساهم من
التصويت على قرارات االندماج بشكل نظامي ،فإنه يجب على املساهم املعني عدم املشاركة في التصويت على القرارات املقترحة في الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي
تكافل الخاصة بصفقة االندماج .وفي حال قام املساهم املعني بالتصويت على قرارات االندماج بالرغم من ذلك ،فإنه يحق لشركة الجزيرة تكافل باالتفاق مع شركة سوليدرتي تكافل
عدم االستمرار في صفقة االندماج إال في حال أن صفقة االندماج قد تم املوافقة عليها من قبل األغلبية املطلوبة من مساهمي شركة سوليدرتي تكافل دون احتساب األصوات الخاصة
باملساهم املعني.

عرض البيانات المالية وغيرها
ً
ت ـ ّـم إع ــداد البيان ــات املاليـ ــة املوح ــدة لشرك ــة الجزيرة تكافل عــن األعوام املنتهي ــة ف ــي  31ديسمب ــر عام 2017م 31،ديسمبر عام 2018م ،و 31ديسمبر عام 2019م ،وفقا للمعايير
املحاسبية املعمول بها باململكة العربية السعودية .باستثن ــاء ما ورد به نص مخال ــف في هذا املستن ــد ،فإن جمي ــع البيان ــات املالي ــة الواردة في ه ــذا املست ـن ــد ه ــي بالريال السعودي.
ً
ً
تم إعداد هذا املستند وفقا للقوانين واألنظمة السارية في اململكة العربية السعودية ،وقد يختلف حجم ونوع وطبيعة املعلومات الواردة فيه لو تم إعداد هذا املستند وفقا لقوانين أو
ّ
أنظمة واليات قضائية أخرى خارج اململكــة العربيــة الســعودية .تتعلــق هــذه الصفقــة بــاألوراق املاليــة لشــركات ســعودية مســاهمة مدرجــة فــي الســوق املاليــة الســعودية تــداول ،وعليــه
ً
فــإن هــذا املســتند ،وأي مســتندات ،أو إعالنــات أخــرى تتعلــق بالصفقــة قــد تم أو سوف يتم إعدادها وفقا ملتطلبات اإلفصاح عن املعلومات املعمول بها في اململكة العربية السعودية
فقط والتي قد تختلف عن تلك السارية في واليات قضائية أخرى.

د

التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج

الجدول الزمني املتوقع لعملية االندماج بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل
إن التواريخ املبينة في الجدول أدناه هي إرشادية فقط بحيث أنها قد تتغير كونها تستند على عدة أمور ،من بينها استيفاء شروط صفقة االندماج ،ستقوم شركة الجزيرة تكافل باإلعالن
على موقعها اإللكتروني و/أو على موقع تداول عن أي تغييرات في التواريخ املذكورة في الجدول الزمني ّ
املبين أدناه.

الجدول الزمني /التاريخ

الحدث
 -1اإلجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية
تقـديم مسـتند العـرض النهائـي لهيئـة السـوق املاليـة للمو افقـة علـى نشره.

تم التقديم بتاريخ 1442/04/29ه (املوافق 2020/12/14م)

مو افقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس املال ونشرمستند العرض.

1442/05/08ه (املوافق 2020/12/23م)

نشرتعميم مساهمي شركة الجزيرة تكافل ومستند العرض املوجه ملساهمي
شركة سوليدرتي.

1442/05/13ه (املوافق 2020/12/28م)

نشرتعميم مجلس إدارة شركة سوليدرتي.

1442/05/13ه (املوافق 2020/12/28م)

توفيراملستندات املتاحة للمعاينة.

من تاريخ 1442/05/13ه (املوافق 2020/12/28م)حتى تاريخ إنتهاء فترة العرض ( من يوم
ً
صباحا وحتى الساعة الخامسة ً
مساء باستثناء
األحد الى يوم الخميس من الساعة التاسعة
أيام اإلجازة الرسمية في اململكة).

مو افقة هيئة السوق املالية على انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية لشركة
الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غيرالعادية
لشركة سوليدرتي الخاصة بصفقة االندماج.

1442/05/20ه (املوافق 2021/01/04م)

اإلعـالن علـى موقـع تـداول عـن دعـوة الجمعيـة العامـة غيـرالعادية لشـركة
الجزيرة تكافل الخاصـة بصفقـة االندماج (مـع اإلشـارة إلـى إمكانيــة عقــد
اجتماع ثانــي بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء املــدة املحــددة النعقــاد االجتماع
األول ،ذلــك فــي حــال عــدم اكتمــال النصـاب القانونـي الـالزم لعقـد االجتماع
األول)

1442/05/20ه (املوافق 2021/01/04م)

اإلعـالن علـى موقـع تـداول عـن دعـوة الجمعيـة العامـة غيـرالعادية لشــركة
سوليدرتي الخاصــة بصفقــة االندماج (مـع اإلشـارة إلـى إمكانيـة عقـد اجتماع
ثانـي بعـد سـاعة واحـدة مـن انتهـاء املـدة املحـددة النعقـاد االجتماع األول ،ذلـك
فـي حـال عـدم اكتمـال النصـاب القانونـي الـالزم لعقـد االجتماع األول).

1442/05/20ه (املوافق 2021/01/04م)

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غيرالعادية
لشركة الجزيرة تكافل.

1442/06/08ه (املوافق 2021/01/21م)

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غيرالعادية
لشركة سوليدرتي.

1442/06/08ه (املوافق 2021/01/21م)

انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة لشـركة الجزيرة تكافل الخاصـة بصفقــة
االندماج (االجتماع األول) .يكتمــل النصــاب القانونــي للجمعيـة بحضـورعـدد
مـن املساهمين يمثلـون علـى األقـل نصـف رأس مـال شـركة الجزيرة تكافل.

1442/06/13ه (املوافق 2021/01/26م)

انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة لشـركة الجزيرة تكافل الخاصـة بصفقــة
االندماج (االجتماع الثانــي) فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي الــالزم
لالجتماع األول .يكتمــل النصــاب القانونـي لالجتماع الثانـي بحضـورعـدد مـن
املساهمين يمثلـون علــى األقــل ربــع رأس مــال شــركة الجزيرة تكافل.

بعـد سـاعة واحـدة مـن انتهـاء املـدة املحـددة النعقــاد االجتماع األول للجمعيــة العامــة غيـر
العاديـة الـذي لـم يكتمـل فيـه النصـاب القانونــي الــالزم النعقــاده.

انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــرالعاديــة لشــركة سوليدرتي الخاصـة بصفقـة
االندماج (االجتماع األول) .يكتمـل النصـاب القانونـي للجمعيـة بحضـورعـدد
مـن املساهمين يمثلـون علـى األقـل نصـف رأس مـال شـركة سوليدرتي.

1442/06/13ه (املوافق 2021/01/26م)

انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة لشـركة سوليدرتي الخاصـة بصفقــة
االندماج (االجتماع الثانــي) فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي الــالزم
لالجتماع األول .يكتمــل النصــاب القانونـي لالجتماع الثانـي بحضـورعـدد مـن
املساهمين يمثلـون علــى األقــل ربــع رأس مــال شركة سوليدرتي.

بعـد سـاعة واحـدة مـن انتهـاء املـدة املحـددة النعقــاد االجتماع األول للجمعيــة العامــة غيـر
العاديـة الـذي لـم يكتمـل فيـه النصـاب القانونــي الــالزم النعقــاده.

هـ
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الحدث
نشــرقــراراالندماج والقــرارات األخــرى التــي تم اتخاذهــا فــي االجتماع األول أو
االجتماع الثانـي للجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة لشـركة الجزيرة تكافل الخاصـة
بصفقـة االندماج علـى موقـع تـداول (أو اإلعـالن عـن عـدم انعقـاد الجمعيـة
العامـة غيـرالعاديـة فـي حـال عـدم تحقـق نصابهـا القانونـي).

1442/06/14ه (املوافق 2021/01/27م)

نشــرقــراراالندماج والقــرارات األخــرى التــي تم اتخاذهــا فــي االجتماع األول
أو االجتماع الثانـي للجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة لشــركة سوليدرتي الخاصــة
بصفقــة االندماج علـى موقـع تـداول )أو اإلعـالن عـن عـدم انعقـاد الجمعيـة
العامـة غيـرالعاديـة فـي حـال عـدم تحقـق نصابهـا القانونـي).

1442/06/14ه (املوافق 2021/01/27م)

 -2اإلجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين
مو افقة هيئة السوق املالية على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث للجمعية
العامة غيرالعادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة االندماج و /أو
مو افقة هيئة السوق املالية على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث للجمعية
العامة غيرالعادية لشركة سوليدرتي الخاصة بصفقة االندماج.

1442/06/18ه (املوافق 2021/01/31م)

اإلعـالن علـى موقـع تـداول عـن الدعـوة لالجتماع الثالـث للجمعيـة العامــة
غيــرالعاديــة لشــركة الجزيرة تكافل الخاصــة بصفقــة االندماج و/أو اإلعـالن
علـى موقـع تـداول عـن الدعـوة لالجتماع الثالـث للجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة
لشـركة سوليدرتي الخاصــة بصفقــة االندمــاج.

1442/06/19ه (املوافق 2021/02/01م)

بـدء فتـرة التصويـت اإللكترونـي للمسـاهيمن فـي االجتماع الثالـث للجمعيـة
العامـة الغيـرعاديـة لشـركة الجزيرة تكافل و/أو بـدء فتـرة التصويـت
اإللكترونـي للمسـاهمين فـي االجتماع الثالـث للجمعيـة العامـة الغيـرعاديـة
لشـركة سوليدرتي.

1442/07/06ه (املوافق 2021/02/18م)

انعقـاد االجتماع الثالـث للجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة لشـركة الجزيرة
تكافل الخاصـة بصفقـة االندماج و/أو االجتماع الثالـث للجمعية العامـة
غيـرالعاديـة لشـركة سوليدرتي الخاصـة بصفقــة االندمــاج .يتحقــق النصــاب
ً
القانونــي النعقــاد االجتماع الثالـث للجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة أيـا كان عـدد
األسـهم املمثلـة فيـه.

1442/07/11ه (املوافق 2021/02/23م)

نشـرعلـى موقـع تـداول قـراراالندماج والقـرارات األخـرى التـي تم اتخاذهــا فــي
االجتماع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــرالعاديــة لشــركة الجزيرة تكافل و/أو
لشــركة سوليدرتي (بحســب الحالــة).

1442/07/12ه (املوافق 2021/02/24م)

 -3فترة اعتراض الدائنين
1442/06/14ه (املوافق 2021/01/27م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.
صدور
قرار باملوافقة على صفقة
1442/07/12ه (املوافق 2021/02/24م)( ،في حال
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة
سوليدرتي.
ً
تستمر فترة اعتراض الدائنين ملدة ( )30يوما.

ابتداء فترة اعتراض الدائنين

1442/07/12ه (املوافق 2021/02/24م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.
1442/08/11ه (املوافق 2020/03/24م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة
سوليدرتي.

إعالن تذكيري من شركة سوليدرتي عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

و
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الحدث

انتهاء فترة اعتراض الدائنين

بنهاية يوم 1442/07/14ه (املوافق 2021/02/26م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على
صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة
تكافل وشركة سوليدرتي.
بنهاية يوم 1442/08/13ه (املوافق 2021/03/26م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على
صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.

إعالن شركة سوليدرتي عن وجود أو عدم وجود اعتراضات للدائنين

1442/07/16ه (املوافق 2021/02/28م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.
1442/08/15ه (املوافق 2021/03/28م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة
سوليدرتي.

 -4إتمام صفقة االندماج

نفاذ قراراالندماج

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على
ً
صفقة االندماج (أيهما يأتي الحقا) .ومن املتوقع أن يكون قرار االندماج نافذ بتاريخ:
1442/07/16ه (املوافق 2021/02/28م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.
1442/08/15ه (املوافق 2021/03/28م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة
سوليدرتي.

تعليق تداول أسهم شركة سوليدرتي

أول فترة تداول بعد نفاذ قراراالندماج ،ومن املتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:
1442/07/16ه (املوافق 2021/02/28م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.
1442/08/15ه (املوافق 2021/03/28م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة
سوليدرتي.

إعالن كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي عن نفاذ االندماج

1442/07/16ه (املوافق 2021/02/28م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.
صدور
قرار باملوافقة على صفقة
1442/08/15ه (املوافق 2021/03/28م) ،في حال
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة
سوليدرتي.

إلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي في تداول.

خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج وال تزيد عن سادس فترة تداول
بعد نفاذ قرار االندماج.

إدراج األسـهم الجديـدة فـي تـداول وتخصيصهـا ملسـاهمي شـركة سوليدرتي
املقيديــن بســجل مســاهمي شــركة سوليدرتي بنهايـة ثانـي فتـرة تـداول بعـد نفـاذ
قـراراالندمـاج.

خـالل فتـرة ال تقـل عن ثالـث فترة تداول بعد نفــاذ ق ـرار االندماج وال تزيــد عــن ســادس فتـرة
تـداول بعـد نفـاذ قـرار االندمـاج.

تعديل السجل التجاري لشركة الجزيرة تكافل.

1442/07/23ه (املوافق 2021/03/07م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.
1442/08/22ه (املوافق 2021/04/04م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة
سوليدرتي.

ز
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الحدث

ً
خالل مدة ال تتجاوز ( )30يوما من تاريخ نفاذ قرار االندماج ،ومن املتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:
1442/08/15ه (املوافق 2021/03/28م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.
1442/09/13ه (املوافق 2021/04/25م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة
سوليدرتي.
ً
خالل ثالثون ( )30يوما من تاريخ نفاذ قرار االندماج ،ومن املتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:
1442/08/15ه (املوافق 2021/03/28م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.
1442/09/13ه (املوافق 2021/04/25م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة
سوليدرتي.

شطب وإلغاء السجل التجاري لشركة سوليدرتي.

املوعــد النهائــي لتوزيــع متحصــالت بيــع كســوراألســهم التــي تم بيعهــا.

*مالحظة :إن التواريخ أعاله هى تواريخ تقريبية وسيتم اإلعالن على موقع تداول االلكتروني ( )www.tadawul.com.saعن اي تغييرات في هذه التواريخ.
** سيتم توفير نسخ من املستندات املتاحة للمعاينة خالل الفترة من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض وذلك في املقر الرئي�سي لشركة الجزيرة تكافل تعاوني  ،العنوان  :جدة
ً
،طريق املدينة املنورة الفرعي ، ،مركز املساعدية التجاري ،اململكة العربية السعودية ،هاتف ،+966126688877 :وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء ب من
يوم األحد إلى الخميس استثناء أيام ا إلجازة الرسمية في اململكة .

ح

دليل الشركة والمستشارين

شركة الجزيرة تكافل تعاوني
شركة الجزيرة تكافل تعاوني

جدة – مركز املساعدية التجاري–طريق املدينة املنورة الفرعي
ص.ب 5215 .جدة 21442
اململكة العربية السعودية
هاتف+966126688877 :
فاكس+966126677284 :
البريد اإللكترونيinfo@ajt.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.ajt.com.sa :

ممثلو الشركة
البيان

ممثل الشركة المفوض األول

ممثل الشركة المفوض الثاني

االسم
الصفة

صقر بن عبداللطيف نادرشاده
العضو املنتدب

عبدهللا أحمد القرني
الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وأمين سر املجلس

العنوان

مركز املساعدية التجاري  -طريق املدينة ،جدة

مركز املساعدية التجاري  -طريق املدينة ،جدة

رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد اإللكتروني

 +966126688877تحويلة8881 :
+966126677284
snadershah@ajt.com.sa

 +966126688877تحويلة8385:
+966126677284
abdullahalqarni@ajt.com.sa

املصدر :الشركة

المستشار المالي لشركة الجزيرة تكافل
شركة فالكم للخدمات املالية

الرياض – حي الورود – شارع العليا
ص.ب  884الرياض 11421
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 8004298888 :
فاكس+966112054827 :
البريد اإللكترونيInfo@falcom.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :

المستشار القانوني لشركة الجزيرة تكافل
شركة زارع والحمدان للمحاماة واالستشارات القانونية

 2908طريق االمير محمد بن عبدالعزيز – حي العليا
الرياض  12241ص.ب 6055
اململكة العربية السعودية
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هذا املستند ،ولم يقم أي منهم بسحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذا املستند .وال يمتلك أي من املستشارين واملحاسب القانوني أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أية أسهم أو
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التعريفات والمصطلحات

-1

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واملصطلحات للعبارات املستخدمة في مستند العرض هذا:
التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف
شركة الجزيرة تكافل أو الشركة الدامجة أو املصدر

شركة الجزيرة تكافل تعاوني

مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل ،أوأعضاء مجلس إدارة
شركة الجزيرة تكافل

مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل كما هو ّ
معرف في الفقرة  4-13من هذا املستند.

العرض

العرض الخاص بمبادلة األوراق املالية ّ
املقدم من شركة الجزيرة تكافل ملســاهمي شــركة سوليدرتي تكافل
املتضمــن فــي مســتند العرض.

شركة سوليدرتي أو الشركة املندمجة

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

تعميم املساهمين

تعميم املساهمين املتعلق بزيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل عن طرق إصدار األسهم الجديدة لغرض دمج
ً
شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل ،واملعد من قبل شركة الجزيرة تكافل وفقا للمادة ( )58من قواعد
ّ
واملوجه واملتاح ملساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني فيما يتعلق
طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة
بالصفقــة وزيــادة رأس املــال لغــرض االندمــاج مــع سوليدرتي للتكافل.

الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل
الخاصة بصفقة االندماج

اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الجزيرة تكافل والــذي ُ
سيعقد للتصويت على صفقة االندماج
وعدد من القرارات األخرى ذات العالقــة .وتتمثل هذه القرارات فيما يلي :
1.املوافقة على أحكام وشروط اتفاقية االندماج املبرمة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي بتاريخ
2020/08/23م.
2.املوافقة على زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل من ( )350,000,000ثالثمائة وخمسين مليون
ريال سعودي إلى ( )470,664,030أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال
سعودي ،وزيادة عدد األسهم من ( )35,000,000خمسة وثالثين مليون سهم الى ( )47,066,403سبعة
ً
ً
وأربعين مليون وستة وستين ألف وأربعمائة وثالثة سهم وذلك وفقا ألحكام اتفاقية االندماج اعتبارا من
ً
تاريخ نفاذ االندماج وفقا لنظام الشركات واتفاقية االندماج
ً
3.املوافقة على التعديالت املقترحة على النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل وفقا للصيغة املوضحة من
امللحق ( )1بعنوان (التعديالت على النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل املرتبطة بصفقة اإلندماج)
ً
ووفقا للصيغة املوضحة من امللحق ( )2بعنوان ( التعديالت العامة على النظام األسا�سي لشركة الجزيرة
تكافل) من هذا التعميم.
ً
4.تفويض مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ
أي من القرارات املذكورة أعاله.

وســتكون بنود الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الجزيرة تكافل هــي التصويــت علــى زيــادة رأس املــال،
وأحــكام اتفاقيــة االندمــاج ،والتعديــالت املقترحــة علــى النظــام األساســي لشــركة الجزيرة تكافل الخاصــة
ً
بصفقــة االندمــاج (فضال راجع ملحق  1من هذا املستند) ،والتصويت على التعديالت األخرى املقترحة على
ً
النظام األسا�سي لشــركة الجزيرة تكافل (فضال راجع ملحق  2هــذا املســتند) ،وتفويــض مجلــس إدارة شــركة
الجزيرة تكافل أو أي شــخص مفــوض لــه مــن قبــل مجلــس إدارة شــركة الجزيرة تكافل بإصــدار أي ق ـرار أو اتخــاذ
ً
أي إج ـراء قــد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات املذكورة التي تخص صفقة االندمــاج.
أسهم شركة الجزيرة تكافل

األسهم العادية في شركة الجزيرة تكافل بقيمة اسمية تبلغ  10ريال ســعودي للســهم.
ً
هــو إدراج األســهم الجديــدة لشــركة الجزيرة تكافل فــي الســوق وفقــا لقواعــد اإلدراج ،ليتــم تداولهــا علــى
“تــداول” ،أو حيــث يســمح ســياق النص بذلك ،تقديم التسجيل لدى هيئة السوق املالية و/أو تداول لقبــول
اإلدراج.

طلب زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل لغرض االندماج

هــو طلــب زيــادة رأس املــال لشــركة الجزيرة تكافل لغــرض دمــج شــركة سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل
ً
ّ
املستمرة .
وفقا لقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات

اإلدراج

1

تاريخ اإلدراج

ً
هو التاريخ الذي سيصبح فيه إدراج األسهم الجديدة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني ساريا.

عرض بديل أو عرض منافس

أي مما يلي:
( )1عــرض ،أو عــرض محتمــل مقــدم مــن قبــل أي طــرف ثالــث غيــر شــركة الجزيرة تكافل ،أو
( )2البيع ،أو البيع املحتمل ألي أصول أو موجودات شركة سوليدرتي تكافلُ ،
يعتبــر أمــر جوهــري فــي ســياق
أعمــال شــركة سوليدرتي تكافل أو فــي إطــار الصفقــة ،أو
( )3أيــة صفقــة أخــرى قــد ينتــج عنهــا ،فــي حــال تنفيذهــا ،تغييــر الســيطرة فــي شــركة سوليدرتي تكافل ،أو
( )4أية صفقة من قبل شركة سوليدرتي تكافل تتضمن توزيع مقترح غير روتيني على مساهمي شركة سوليدرتي
تكافل.
وذلك بغض النظر عن الطريقة املقترحة لتنفيذ العرض ،أو االقتراح ،أو الصفقة.

اإلعالن ،أو إعالن النية املؤكدة

ً
هو اإلعالن الذي صدر بتاريخ 1442/01/05هـ املوافق 2020/08/24م .بخصوص الصفقة وفقا للمادة
(17هـ) من الئحة االندماج واالستحواذ.

التقريرالسنوي والحسابات

التقريــر الســنوي ،والحســابات الختاميــة املدققــة لشــركة سوليدرتي للتكافل أو شركة الجزيرة تكافل عن السنة
املالية املنتهية في  31ديســمبر عــام 2019م.

يوم عمل

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية أو أي
يوم تغلق فيه املؤسسات املصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.

زيادة رأس املال

هــي الزيــادة املقترحــة فــي رأس مــال شــركة الجزيرة تكافل مــن ثالثمائة وخمسون مليون ( )350,000,000ريال
سعودي إلى أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ( )470,664,030ريال سعودي من
ً
خالل إصدار إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة ( )12,066,403سهم لصالح املساهمين في
شركة سوليدرتي لغرض إندماج شركة سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل ونقل جميع أصول والتزامات
شركة سوليدرتي تكافل إلى شركة الجزيرة تكافل.

سعراإلقفال

هــو ســعر اإلقفــال للســهم املذكــور فــي الســوق ،والــذي يتــم الحصــول عليه من السوق املالية السعودية
“تداول” في أي تاريخ مذكور في سياق النص.

نظام الشركات

نظام الشركات في اململكة العربية السعودية ،الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/01/28هـ
(املوافق 2015/11/10م) والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25ه(املوافق 2016/05/02م)
واملعدل باملرسوم امللكي رقم (م )79/وتاريخ 1439/07/25هـ (املوافق 2018/04/11م).

الشروط

هــي شــروط تنفيــذ الصفقــة كمــا هــي موضحــة فــي الفقرة  2-6-6مــن هــذا املســتند (شــريطة إدراج أيــة تعديــالت
أو حــذف أو إضافــة كمــا ( )1هــو مطلــوب لاللت ـزام بمتطلبــات هيئــة الســوق املاليــة ،أو( )2هــو مطلــوب فــي
األنظمــة واللوائــح الســارية املفعــول ،أو( )3يتــم االتفــاق عليــه بين شــركة الجزيرة تكافل وشــركة سوليدرتي
تكافل ،ويقصــد “بالشــروط” شــرط واحــد أو أكثــر حســبما يتطلــب الســياق.

السيطرة

هــي كمــا يقصــد بهــا فــي الئحــة االندمــاج واالســتحواذ ،القــدرة علــى التأثيــر فــي أفعــال أو ق ـرارات شــخص آخــر،
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر (باســتثناء امللكيــة غيــر املباشــرة عــن طريــق اتفاقيــة املبادلــة أو عــن طريــق
ً
ً
صنــدوق اســتثماري ال يكــون ملالــك وحداتــه أي حــق فــي ق ـرارات اســتثماره) ،منفــردا أو مجتمعــا مــع شــخص أو
أشــخاص يتصرفــون معــه باالتفــاق ،مــن خــالل امتــالك (بشــكل مباشــر أو غيــر مباشر) نسبة تسـاوي  ٪30أو
ً
أكثر من حقوق التصويت في شـركةَّ ،
ويفســر مصطلــح “املســيطر” وفقــا لذلــك.

تابع

الشــخص الــذي يســيطر علــى شــخص آخــر ،أو يســيطر عليــه ذلــك الشــخص اآلخــر ،أو يشــترك معــه فــي كونــه
ً
مســيطرا عليــه مــن قبــل شــخص ثالــث .وفــي أي ممــا ســبق تكــون الســيطرة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

توزيع األرباح

ً
(سواء كان ذلك في صورة نقدية أو عينية).
أي شكل من أشكال أرباح األسهم ،أو التوزيعات
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َ
يتصرف باالتفاق

ً
ً
ً
ً
(سواء
(سواء أكان ملزما أم غير ملزم) أو تفاهم
يقصد به ،وفقا لتقدير الهيئة ،التعاون الفعلي بموجب اتفاق
ً
ً
(سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،باستثناء امللكية غير
أكان رسميا أم غير رسمي) بين أشخاص ليسيطروا
املباشرة عن طريق اتفاقية املبادلة أو عن طريق صندوق استثماري ال يكون ملالك وحداته أي حق في قرارات
استثماره) على شركة ،من خالل استحواذ أي منهم (من خالل ملكية مباشرة أو غير مباشرة) على أسهم تتمتع
بحق التصويت في تلك الشركة .وبما ال يتعارض مع تطبيق هذا التعريف ،سيعد األشخاص املذكورين أدناه،
على سبيل املثال ال الحصر ،ممن يتصرفون باالتفاق مع أشخاص آخرين في ذات الفئة مالم يثبت خالف ذلك:
1.األشخاص األعضاء في ذات املجموعة؛
2.أقارب الشخص؛
شــخص أو أشــخاص قدمــوا مســاعدات ماليــة (بخــالف مــا يقــوم بــه بين ك في سياق عمله املعتاد) إلى العارض أو
األشخاص األعضاء في ذات املجموعة مع ذلك الشخص لغرض شراء أسهم تتمتع بحقوق التصويت أو أدوات
دين قابلة للتحويل.

السوق

الســوق املاليــة الســعودية “تــداول” وتشــمل حيــث يســمح ســياق النــص بذلــك أي لجنــة ،أو لجنــة فرعيــة ،أو
موظــف ،أو مســؤول ،أو شــخص تابع ،أو وكيل يمكن أن يتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأي مــن وظائــف
الســوق ،وعبــارة “فــي الســوق” تعنــي أي نشــاط يتــم مــن خــالل أو بواســطة التجهي ـزات التــي توفرهــا الســوق.

تعميم مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل

وهــو املســتند املوجــه ،واملتــاح ملســاهمي شــركة سوليدرتي تكافل فيما يتعلق بالصفقة ،والذي يحتوي ،ضمن
أشياء أخرى ،على رأي مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل حول الصفقة وخطط شركة الجزيرة تكافل بشأن
شركة سوليدرتي تكافل وموظفيهــا ،باإلضافــة إلــى معلومــات أخــرى تتعلــق بحصــص امللكيــة والتعامــالت والعقــود
الجوهريــة بمــا يتوافــق مــع املــادة  39مــن الئحــة االندماج واالستحواذ ،والذي يشمل أيضا ،الدعوة لحضور
اجتماع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة سوليدرتي تكافل والتصويت ،باإلضافة إلى أية مستندات أخرى
تتعلق بالصفقة وفق مــا يقتضيــه الســياق والئحــة االندمــاج واالســتحواذ.

فالكم املالية

شركة فالكم للخدمات املالية ،املستشار املالي لشركة الجزيرة تكافل فيما يتعلق بصفقة اإلندماج.

الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل
الخاصة بصفقة االندماج

اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة سوليدرتي تكافل والــذي ُ
سيعقد للتصويت على العرض املقدم
من شركة الجزيرة تكافل وعدد من القرارات األخرى ذات العالقــة .وتتمثل هذه القرارات فيما يلي :
1.املوافقة على أحكام اتفاقية االندماج املبرمة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة
سوليدرتي بتاريخ 2020/08/23م.
2.تفويض مجلس إدارة شركة سوليدرتي أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة
ً
شركة سوليدرتي ،بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي
من القرارات املذكورة أعاله.
وســتكون بنود الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة سوليدرتي تكافل هــي التصويــت علــى أحــكام اتفاقيــة
االندمــاج وتفويض مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل ،أو أي شــخص مفــوض لــه مــن قبــل مجلــس إدارة
ً
سوليدرتي تكافل بإصــدار أي ق ـرار أو اتخــاذ أي إج ـراء قــد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات املتعلقة
بصفقة االندمــاج.

أسهم شركة سوليدرتي تكافل

األسهم العادية في شركة الجزيرة تكافل بقيمة اسمية تبلغ  10ريال ســعودي للســهم.

اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية

هــو اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وذلك ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل ،أو مساهمي شركة الجزيرة
تكافل ،حسب السياق ،والذي سينعقد فيما يتعلق بهذه الصفقة.

اململكة

اململكة العربية السعودية.

البنك املركزي السعودي

هــي شــركة تأميين خاضعــة إلش ـراف البنك املركزي السعودي ونظــام مراقبــة شركات التأمين التعاوني الصادر
باملرسوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/06/02هـ املوافــق 2003/07/31م والالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبة
شركات التأمين التعاوني الصادر باألمر الوزاري رقم  561/1وتاريخ 1425/03/01هـ املوافق 2004/04/20م.
ً
هو البنك املركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا) في اململكة العربية السعودية.

متداولة

تعني متداولة في السوق الرئيسية (تداول).

مدرجة

هــي األوراق املاليــة أو األســهم التــي تم قبــول إدراجهــا فــي الســوق الرئيســية فــي تــداول.

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار
رقم  2017-123-3وتاريخ 1439/4/09هـ (املوافق 2017/12/27م)ً .
بناء على نظام السوق املالية الصادر
باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02ه .واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 2018-45-3
وتاريخ 1439/08/07هـ (املوافق 2018/04/23م) ،واملعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ( )2019-104-1وتاريخ
1441/02/01هـ (املوافق 2019/09/30م).

شركة تأمين

3

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق املالية السعودية (تداول) واملوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق
املالية رقم  2017-123-3وتاريخ 1439/04/09هـ (املوافق 2017/12/27م) واملعدلة بموجب قراره رقم (-1
 (2019-104بتاريخ 1441/02/01هـ (املوافق 2019/09/30م).

النظام

نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م).

تغييرجوهري سلبي أو تغييرات جوهرية سلبية

مستند العرض

هــي أي مــن الحــاالت املبينــة فــي الفقــرة  2-6-2فــي هــذا املســتند ،والتــي قــد يــؤدي ثبــوت حــدوث أي منهــا إلــى إنهــاء
اتفاقيــة االندماج وتسديد رسم اإلنهاء (عدا حالة القوة القاهرة التي ينتج عن تحقق شروطها إنهاء اتفاقية
االندماج لكن بدون تسديد رسم اإلنهــاء).
ً
مستند العرض املعد من قبل شركة الجزيرة تكافل وفقا للمادة ( )38من الئحة االندماج واالستحواذ بشأن
العرض املقدم من قبل شركة الجزيرة تكافل ملســاهمي شــركة سوليدرتي السعودية للتكافل لغرض دمج شركة
سوليدرتي مع شركة الجزيرة تكافل مقابل نقل أصول والتزامات شركة سوليدرتي الى شركة الجزيرة تكافل.

فترة العرض

الفترة املمتدة من تاريخ إعالن النية املؤكدة لشركة الجزيرة تكافل بتقديم عرض ملساهمي شركة سوليدرتي
وحتى تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من الشركتين أو ان يتم
َ
إنهاء اتفاقيةاالندماج وفقا ألحكامها.

الئحة االندماج واالستحواذ

هي الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املاليــة بموجــب الق ـرار رقــم-50-1
2007بتاريــخ 1428/09/21هـ( ،املوافــق 2007/10/03م) ً
بناء علــى نظــام الســوق املاليــة الصــادر باملرسوم
امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ ،املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم20018-45-3وتاريخ
1439/08/07هـ املوافق 2018/04/23م ً
بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقــم م30/
وتاريــخ 1424/06/02هـ ونظــام الشــركات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 3/وتاريــخ 1437/01/28هـ.

شخص

هو أي شخص طبيعي ،أو اعتباري تقر له أنظمة اململكة بهذه الصفة.

شخص ذو صلة

هــو العضــو املنتــدب عضــو مجلــس إدارة ،أو كبــار التنفيذيــن أو أي مساهم كبير في شركة الجزيرة تكافل
أو شركة سوليدرتي تكافل ،أو املستشار املالي أو املستشار القانوني ألي من شركة الجزيرة تكافل أو شــركة
سوليدرتي تكافل ،أو أي شــخص ذي عالقــة بشــخص ينطبــق عليــه هــذا التعريــف.

مساهم كبيرأو املساهمون الكبار
كبارالتنفيذين

هو شخص يملك  ٪5أو أكثر من أسهم أي من شركة الجزيرة تكافل أو شركة سوليدرتي تكافل.
ً
هو أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤوال عن وضع وتنفيذ القرارات االستراتيجية للشركة بما في ذلك الرئيس
التنفيذي ونوابه واملدير املالي.

والية قضائية أخرى

هو أي نطاق سلطة خارج اململكة العربية السعودية يحظر فيه توزيع مســتند العــرض ،أو إنشــاء ،أو مــد،
أو قبــول أي عــرض آخــر يتعلــق بالصفقة يكون من شأنه خرق القانون ،أو التشريع الساري تنفيذه في نطاق
السلطة املذكور ،ويشمل ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،أستراليا ،وكندا ،ومركز دبي املالي العالمي ،واليابان،
واألردن ،ومملكة البحريــن ،والكويــت ،وســلطنة عمــان ،واإلمــارات العربيــة املتحــدة ،واململكة املتحدة ،والواليات
املتحدة األمريكية.

الريال

الريال السعودي.

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ()SOCPA

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اململكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للمنافسة

هي الهيئة العامة للمنافسة التي ّ
تم إنشاؤها بموجب نظام املنافسة الصادر باملرسوم امللكي رقم(م )25/وتاريخ
1425/05/04هـ.

معاييرالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

هي املعايير املطبقة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

املعاييراملحاسبية الدولية إلعداد التقاريراملالية ()IFRS

هيئة السوق املالية أو الهيئة
هيئة إشر افية
تداول أو السوق املالية السعودية
املستشاراملالي

مجموعة املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية.
)International Financial Reporting Standards(.
هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.
ً
هــي الهيئــة ،أو البنك املركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا) ،أو أي ســلطة أخــرى فــي
اململكــة ،أو خارجها تقوم باملراقبة واإلشراف على ممارسة أعمال األوراق املالية ،أو األعمال املصرفية أو املالية
أو أعمال التأمين أو االستثمارـ بما في ذلك الهيئات ذاتية الرقابة.
ً
هــي شــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) املنشــأة فــي اململكــة العربيــة الســعودية وفقــا لنظــام الســوق
املاليــة.
املستشار املالي املستقل لشركة الجزيرة تكافل ،شركة فالكم للخدمات املالية (“فالكم”).
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مستشارالعناية املهنية الالزمة املالية والضريبية لشركة
الجزيرة تكافل تعاوني

شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون

املستشار االكتواري ومستشار التقييم للمحفظة
التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني

شركة نطاق للخدمات اإلكتوارية

محاسب القوائم املالية االفتراضية

شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون.

املستشارالقانوني لشركة الجزيرة تكافل تعاوني

املستشار القانوني املستقل لشركة الجزيرة تكافل ،شركة محمد زارع وخالد الحمدان للمحاماة واالستشارات
القانونية.

املحفظة املدمجة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني

(أ) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار ()Protection and Savings takaful Portfolio
الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني (ب) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار( (�Protec
 )tion and Savings takaful Portfolioاملنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ
 1يناير 2020م.

مراجع الحسابات لشركة الجزيرة تكافل

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون و العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
محاسبون ومراجعون قانونيون
ً
هو التاريخ الذي تنتهي فيه اتفاقية االندماج وفقا لشروطها وأحكامه.
ً
صفقة االندماج املقترحة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي وفقا ألحكام املادة ( )191واملادة ()192
واملادة ( )193من نظام الشركات والفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من املادة ( )49من الئحة االندماج
واالستحواذ ،والتي سيتم من خاللها نقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل
مقابل قيام شركة الجزيرة تكافل بإصدار األسهم الجديدة لصالح املساهمين في شركة سوليدرتي عبر زيادة رأس
مال شركة الجزيرة تكافل من ثالثمائة وخمسون مليون ( )350,000,000ريال سعودي إلى ()470,664,030
أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي.

تاريخ اإلنهاء

الصفقة أو االندماج

نفاذ قراراالندماج
إتمام صفقة االندماج

بعــد انتهــاء فتــرة اعت ـراض الدائنين أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنـيـن علــى صفقــة االندمــاج (أيهمــا يأتــي
ً
ً
الحقــا) وذلــك وفقــا ألحكام املادة ( )193من نظام الشركات.
ً
اليوم الذي يتم فيه إدراج األسهم الجديدة في شركة الجزيرة تكافل تعاوني في تداول وفقا لشروط وأحكام
اتفاقية االندماج.

مذكرة التفاهم

مذكرة تفاهم غير امللزمة املبرمة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي بتاريخ 2019/06/26م.

مذكرة التفاهم املعدلة

مذكرة تفاهم معدلة غير امللزمة املبرمة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي بتاريخ 2020/01/19م.

اتفاقية االندماج أو االتفاقية

فترة اعتراض الدائنين

العقد املوقع بين كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي بتاريخ 1442/01/04ه (املوافق
2020/08/23م) ،والذي يتضمن الشروط واألحكام املتعلقة بتنفيذ صفقة االندماج.
ً
الفترة التي يحق لدائني شركة سوليدرتي تكافل خاللها تقديم اعتراضاتهم على صفقة االندماج وفقا ألحكام
املادة ( )193مــن نظــام الشــركات ،وتبــدأ مــن تاريــخ نشــر املوافقــة علــى ق ـرارات االندمــاج لــكل مــن شــركة الجزيرة
ً
تكافل وشــركة سوليدرتي تكافل وتســتمر ملــدة ( )30يومــا.

إعادة هيكلة

يعني أي تغيير في رأس مال شركة الجزيرة تكافل بسبب أمر يتعلق برســملة شــركة الجزيرة تكافل أو أمــر يتعلــق
بالحقــوق عبــر القيــام بإصــدار أي أســهم أو توزيــع أربــاح أو تخفيــض عــدد األســهم أو أي تعديل آخر في الحقوق
املتعلقة بأي جزء من أسهم رأس مال شركة الجزيرة تكافل املصـ ّـدر.

معامل املبادلة

أي عدد  0.482656120سهم في شركة الجزيرة تكافل لصالح مساهمي شركة سوليدرتي مقابل كل سهم
مملوك في شركة سوليدرتي.

األسهم الجديدة أو أسهم العوض

هــي أســهم شــركة الجزيرة تكافل التــي ســيتم إصدارهــا ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل نتيجة صفقة االندماج
ً
والبالــغة إصدار إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة ( )12,066,403ســهم عــادي بقيمــة
اســمية تبلــغ عشرة ( )10رياالت سعودي للسهم الواحد (وال تختلف هذه األسهم الجديدة عن األسهم الحالية
املصدرة لشركة الجزيرة تكافل بأي شكل من األشكال).

دمج األعمال

دمج أعمال شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل (بمــا فــي ذلــك دمــج الوظائــف اإلداريــة والهيــكل
التنظيمــي وأنظمــة املعلومات وغيرها) لتحقيق سير أعمال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقــة االندمــاج.

خطة لتنظيم عملية دمج األعمال بعد اإلنتهاء من عملية
اإلندماج

الخطة التي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة لتنظيم عملية دمج األعمال بعد اإلنتهاء من
عملية اإلندماج (.)Detailed Transition Plan

التصنيف االئتماني

هو رأي تقوم بين شركات وكاالت التصنيف االئتماني املستقلة بشأن مستوى األهلية االئتمانية لجهة أو
مستوى األهلية االئتمانية لورقة مالية من حيث القدرة على الوفاء بااللتزامات املالية ،باستخدام رموز أو
حروف أو أعداد أو أي شكل آخر.
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S&P

تصنيف «»AA-

وكالة ستاندرد آند بورز وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني.
ً
َّ
املصنفة لديها قدرة عالية جدا على الوفاء
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وتعني أن الجهة
بالتزاماتها املالية .وتجدر املالحظة أنه تمت إضافة عالمة سالبة ( )-لدرجة التصنيف إلظهار املكانة النسبية
ضمن فئات التصنيف ،حيث أن اإلشارة السالبة ( )-تشير إلى الحد األدنى في مجموعة «( »AAمخاطر منخفضة
ً
جدا).

تصنيف «»BBB+

َّ
املصنفة لديها قدرة كافية على الوفاء
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وتعني أن الجهة
بالتزاماتها املالية .ولكن من املرجح أن تضعف في الظروف االقتصادية املواتية أو املتغيرة .وتجدر املالحظة
أنه تمت إضافة عالمة موجبة ( )+لدرجة التصنيف إلظهار املكانة النسبية ضمن فئات التصنيف ،حيث أن
اإلشارة املوجبة ( )+تشير إلى الحد األعلى في مجموعة «( »BBBمتوسط الجودة).

تصنيف « »BBBمن قبل S&P

ويعني أنه من املرجح أن تضعف الظروف االقتصادية املعاكسة أو الظروف املتغيرة قدرة الجهة على الوفاء
بالتزاماتها املالية.

مستقر

تصنيف من املرجح أنه لن يتغير.

 Moody’sأو موديز

وكالة موديز ،هي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني.

تصنيف «»Baa

تصنيف من قبل وكالة موديز وتعني أن الجهة ذات جودة متوسطة وتخضع ملخاطر ائتمانية معتدلة ،وبالتالي
قد تمتلك بعض خصائص املضاربة.

A.M. Best

وكالة إيه إم بيست ،هي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني تركز على قطاع التأمين في جميع
أنحاء العالم.

A.M. Best

وكالة إيه إم بيست ،هي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني تركز على قطاع التأمين في جميع
أنحاء العالم.

تصنيف «»B+

تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيست ويعني أن الجهة لديها القدرة الجيدة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية.
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عامة عن صفقة االندماج
لمحة ّ

 2-1مقدمة
بتاريخ 1440/10/24هـ (املوافق 2019/06/27م) ،أعلنت شركة الجزيرة تكافل عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمــة مــع شــركة سوليدرتي تكافل ،وذلــك لتقييم جــدوى
اندمــاج الشــركتين ،باإلضافــة إلــى املباشرة بدراسات التحقق والفحص للنواحي الفنية واملالية والقانونية واالكتوارية ،والضريبية والدخول في مناقشات غير ملزمة
ّ
فيما يتعلق بتفاصيل األحكام والشروط لعملية االندماج املقترحة .وقد جاء التوقيع على مذكرة التفاهم غير امللزمة تبعا للنتائج األولية للدراسات واملناقشات حول
عملية االندماج املقترحة .وقد اتفقت الشركتان بموجب هذه املذكرة غير امللزمة على أن االندماج املقترح سيتم من خالل عرض مبادلة أوراق مالية يتم من خاللها
نقل أصول والتزامات شركة سوليدرتي الى شركة الجزيرة تكافل مقابل إصدار األسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل .كما اتفقت
الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق امللكية (، )Equity Book valueبعد اجراء التعديالت التي سيتم االتفاق
عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق ،وعلى أن معامل املبادلة ( )swap ratioما بين شركةالجزيرة تكافل تعاوني ومساهمى شركة سوليدرتي سيتم احتسابها
ً
ُ
ّ
شكلت
باستخدام القيمة الدفترية املعدلة للسهم لكل من الشركتين ( ) Adjusted book value per shareبحسب تاريخ يتفق عليه كال الطرفين.تبعا لذلك،
الشركتين فريق عمل يتألف من أعضاء في اإلدارة التنفيذية لكل شركة وذلك لدراسة ومراجعة الجوانب التجارية واملالية والقانونية للهيكل املقترح لصفقة االندماج،
وبتاريخ 1441/05/24هـ (املوافق 2020/01/19م) ،أعلنت شركة الجزيرة تكافل عن توقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمــة مــع شــركة سوليدرتي تكافل ،وبحسب
مذكرة التفاهم املعدلة ،اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق امللكية ( ، )Equity Book valueوطريقة
ُ
القيمة الدفترية املعدلة لحقوق امللكية ( )Adjusted Equity Book Valueوفق البيانات املالية املعنلة لكل من الشركتين كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م ،بعد إجراء
ً
التعديالت التي سيتم االتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص املنهي الالزم وعملية التحقق .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق امللكية الخاصة
بشركة الجزيرة تكافل تعاوني على النحو التالي:
1.صافي األصول املدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافلي املنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ  1يناير 2020م .
.2.القيمة الضمنية ( )Embedded Valueلكل من (أ) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار ()Protection and Savings takaful Portfolio
الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني (ب) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار ( )Protection and Savings takaful Portfolioاملنقولة
من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ  1يناير 2020م.
ُ
على أن معامل املبادلة ( )swap ratioما بين شركة الجزيرة تكافل ومساهمي شركة سوليدرتي سيتم احتسابها باستخدام القيمة الدفترية املعدلة للسهم لكل من
الشركتين ( )Adjusted Equity book valueبحسب التاريخ املتفق عليه بين الطرفين واملحدد بـ  31ديسمبر 2019م .بحيث ستقوم شركة الجزيرة تكافل عند اكتمال
االندماج باصدار أسهم جديدة ملساهمي شركة سوليدرتي مقابل كافة األسهم املصدرة في شركة سوليدرتي .وينتهي العمل بمذكرة التفاهم املعدلة بتوقيع الشركتين
على اتفاقية االندماج أو حتى تاريخ  30سبتمبر  ،2020أيهما أسبق.
ً
تبعا لذلك ،قامت كل من شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 1441/01/04هـ املوافق 2020/08/23م ،تم االتفاق
ً
بموجبها على اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ صفقة االندماج وفقا ألحكام املواد ( 191و  192و  )193من نظام الشركات والفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من
املادة ( )149من الئحة االندماج واالستحواذ ،اتفق الطرفان على أن يكون العوض الوحيد لالندماج هو قيام شركة الجزيرة تكافل بإصدار أسهم جديدة بتاريخ نفاذ
ً
قرار االندماج (آخذين باالعتبار إجراءات التسوية) حصرا لصالح مساهمي شركة سوليدرتي املستحقين مقابل دمج شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل ،حيث
ستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار  0.482656120سهم في شركة الجزيرة تكافل مقابل كل سهم مملوك في شركة سوليدرتي.
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 2-2خلفية وأسباب الصفقة

ً
بحسب تقرير سوق التأمين السعودي للعام 2019م الصادر عن البنك املركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا) ،فإنه في عام 2019م حققت أكبر
ثمان شركات تأمين نسبة  %74.6من إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها في سوق التأمين في اململكة ،فيما حققت بقية الشركات الواردة في التقرير والبالغ عددها 24
شركة نسبة  %25.4من إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها في سوق التأمين في اململكة.
بلغت الحصة السوقية لشركة الجزيرة تكافل خالل العام 2019م مانسبته %0.57من إجمالي األقساط املكتتبة في سوق التأمين ومانسبته  %18.98من إجمالي
أقساط تأمين الحماية واإلدخار املكتتب بها ،فيما بلغت الحصـة السـوقية لشـركة سوليدرتي مـا نسـبته  %1.06من أقساط التأمين املكتتبة لعام  ،2019ومانسبته
 % 0.64من إجمالي أقساط التأمين العام و الصحي ومانسبته  %0.42من إجمالي أقساط تأمين املركبات املكتتب بها.
إن االندماج املقترح لشركة الجزيرة تكافل مع شركة سوليدرتي تكافل يعد خطوة هامة إلى االستحواذ على حصة سوقية أكبر مع تقديم مجموعة واسعة منتجات
التأمين على الحياة والتأمين العام وبرأسمال أقوى ،مما سيؤدي إلى تحسين الخدمات التأمين املقدمة للعمالء والقدرة على تحمل مخاطر أكبر .عالوة على ذلك ،فإن
الشركة الدامجة ستستفيد من تقديم منتجات تأمينية جديدة تتمثل في منتجات التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين املركبات (وهي منتجات لم تكن تقدمها شركة
ً
الجزيرة تكافل سابقا ).
من املتوقع أن يسهم اإلندماج في تحقيق عدد من األهداف واألمور االقتصادية التي من شأنها أن تعود بالنفع على مساهمي شركة الجزيرة تكافل الحاليين والجدد،
وتتمثل دوافع صفقة اإلندماج على سبيل املثال ال الحصر في اآلتي:
•تحسين الوضع التناف�سي للشركة الدامجة في سوق التأمين :كنتيجة لصفقة اإلندماج ،فإنه من املتوقع أن تزيد الحصة السوقية للشركة الدامجة وبقاعدة
ً
عمالء أكبر وأكثر تنوعا ،وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تحسن وضع الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية واملالية مقارنة باملراكز الحالية لكل من الجزيرة للتكافل
ً
التعاوني وسوليدرتي السعودية للتكافل كال على حده.
•زيادة منتجات التأمين املقدمة من قبل الشركة الدامجة :كنتيجة لصفقة اإلندماج ،فإن الشركة الدامجة ستغطي كافة منتجات التأمين بقطاعاته املختلفة
(الحماية واإلدخار ،العام ،الصحي ،املركبات).
•تخفيض مصاريف التشغيل والقدرة على تقديم منتجات بأسعار منافسة :كنتيجة لصفقة اإلندماج ،فإن الشركة الدامجة ستكون قادرة على تخفيض
املصاريف التشغيلية واملصاريف العمومية واإلدارية للشركة الدامجة بما يتناسب مع حجم أعمالها الجديد ،وبالتالي ستكون قادرة على تقديم منتجات
تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على املدى الطويل.
•االستفادة من الخبرات اإلدارية والفنية والبنية التقنية :كنتيجة لصفقة اإلندماج ،فإنه من املتوقع أن تستفيد الشركة الدامجة من الخبرات التراكمية فيما
يتعلق بالجوانب اإلدارية والفنية والبنية التقنية التي تملكها كال الشركتين.
•االستفادة من الشركاء االستراتيجيين :كنتيجة لصفقة اإلندماج ،فإنه من املتوقع أن تستفيدالشركة الدامجة من وجود كل من بنك الجزيرة ومجموعة
سوليدرتي القابضة كشركاء استراتيجين للشركة الدامجة ،حيث سيتم االستفادة من شبكة التوزيع القوية لدى بنك الجزيرة وتقديم خدمات الشركة
الدامجة للبنك وغير ذلك من جوانب القيمة املضافة ،كما أن الشركة الدامجة ستسفيد من الخبرات التراكمية التي تمتلكها مجموعة سوليدرتي القابضة
فيما يتعلق بأفضل املمارسات اإلقليمية والعاملية والخبرات الفنية التراكمية في قطاع التأمين التي تمتلكها املجموعة من خالل شبكة فروعها في دول الخليج
ومنطقة الشرق األوسط.
•تحسن قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على األسعار مع معيدي التأمين.
ويجدر بالذكر أن صفقة االندماج تحظى بتأييد وتوصية من مجل�سي إدارة شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل.
 3-2ملحة عن صفقة االندماج
يشتمل العرض املقدم من قبل شركة الجزيرة تكافل على دمج شركة سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل نقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي
ً
تكافل إلى شركة الجزيرة تكافل مقابل إصدار أســهم العــوض وذلــك وفقــا لألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة (بمــا فــي ذلــك الئحــة االندمــاج
ً
ّ
املوضحة أدناه .وإذا ّتمت املوافقة على إقرار الصفقة من قبل
واالستحواذ وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة) ونظام الشركات ووفقا للشروط
النسبة املطلوبة ملساهمي شركة الجزيرة تكافل ومساهمي شركة سوليدرتي تكافل خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لكلتــا الشركتين علــى التوالــي،
ً
ووفقــا للشروط املبينة في مستند العرض هذا ،سيترتب على ذلك أن يصبح جميع مساهمي شركة سوليدرتي تكافل مساهمن ُجدد في شركة الجزيرة تكافل
وسوف يمتلكون مانسبته  %25.64من إجمالي رأس مال شركة الجزيرة تكافل .وسوف تصبح شركة سوليدرتي تكافل شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة
الجزيرة تكافل وسيتم إلغاء كافة التراخيص الصادرة لشركة سوليدرتي تكافل وذلك لحين أن يتم االنتهاء من إجراءات شطب السجل التجاري لشركة سوليدرتي
تكافل.
ً
ّ
استنادا لشروط وأحكام العرض املوضحة في هذا املستند وأحكام وشروط اتفاقية االندماج املوقعة بتاريخ 1442/01/04هـ (املوافق 2020/08/23م) بين
شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل ،عرضت شركة الجزيرة تكافل االندماج مع شركة سوليدرتي تكافل وذلك من خالل نقل جميع أصول والتزامات
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شركة سوليدرتي تكافل إلى شركة الجزيرة تكافل مقابل إصدار أسهم العوض .وقد تم االتفاق بين مجل�سي إدارة الشركتين على أن تتم الصفقة على أساس
ُ
ستصدره شــركة الجزيرة تكافل ملســاهمي شــركة سوليدرتي تكافل هــو عــدد إثنى عشر
مبادلة أسهم الشركتين دون أي مقابل نقدي ،وعلى أن يكون إجمالي ما
ً
ً
ً
مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة ( )12,066,403سهما جديدا من أسهم شركة الجزيرة تكافل وهو ما يشكل نسبة  %25.64من إجمالي أسهم رأس مال
ً
شركة الجزيرة تكافل بعد زيادة رأس املال .علما بأن رأس مال شركة الجزيرة تكافل الحالي هو ثالثمائة وخمسون مليون ()350,000,000ريال سعودي مقسم
إلى خمسة وثالثون مليون ( )35,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها( )10عشر رياالت سعودية للسهم الواحد .بعد الزيادة ،سيصبح رأس مال شركة
الجزيرة تكافل أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ( )470,664,030ريــال ســعودي وســيبلغ عــدد أســهمها سبعة وأربعين مليون وستة
وستين ألف وأربعمائة وثالثة ( )47,066,403سهم.
وقد تم إقرار شروط االندماج من قبل مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل ومجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل بما في ذلك معامل املبادلة املتفق عليه ،أي عدد
 0.482656120سهم جديد في شركة الجزيرة تكافل لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة سوليدرتي تكافل .في حال
قيام شركة الجزيرة تكافل باإلعالن عن توزيعات أرباح األسهم ،أو قيامها بتوزيع أو إصدار أي أسهم أخرى (مقابل رسملة األرباح أو إصدار أسهم حقوق أولوية
أو تخفيض رأس املال أو أي تعديل آخر في الحقوق املتعلقة بأي جزء من أسهم رأس املال املصدرة من قبلها) أو في حال إعادة تنظيم أسهم رأس املال الخاصة
بها قبل إتمام صفقة االندماج (يشار إليه فيما بعد «إعادة هيكلة») فسيتم تعديل املقابل الذي ستقدمه شركة الجزيرة تكافل ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل
بالقدر املناسب لضمان تلقي مساهمي شركة سوليدرتي تكافل القيمة االقتصادية نفسها الخاصة بأسهم شركة سوليدرتي تكافل دون أن يتأثر مساهمي شركة
سوليدرتي تكافل بعملية إعادة الهيكلة.
إن الزيادة املقترحة لرأس مال شركة الجزيرة تكافل لغرض صفقة االندماج مشروطة بموافقة مساهمي شركة الجزيرة تكافل خالل اجتماع الجمعية العامة
غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل  ،باإلضافة إلى موافقة مساهمي شركة
سوليدرتي تكافل خالل اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على العرض املقدم من شركة الجزيرة تكافل .سيتم إصدار األسهم الجديدة في شركة الجزيرة
ً
ً
ّ
املصدرة حاليا بكافة الحقوق
تكافل إنفاذا لصفقة االندماج كأسهم مدفوعة القيمة بالكامل .وسوف تتساوى هذه األسهم مع أسهم شركة الجزيرة تكافل
ّ
ّ
املتصلة بها .وكما سيتم تملك األسهم من قبل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل خالية من أي رهونات أو قيود أو رسوم أو أعباء أو حقوق شفعة أو غيرها من
حقوق أو مصالح الغير ،باإلضافة إلى أن مساهمي شركة سوليدرتي تكافل سيحصلون على جميع الحقوق الناشئة عن امتالك تلك األسهم ،بما في ذلك الحق
في الحصول على أي أرباح تعلنها شركة الجزيرة تكافل بعد إتمام صفقة االندماج.
إذا تم إقرار صفقة االندماج من قبل مساهمي شركة الجزيرة تكافل خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك بموافقتهم على زيادة رأس املال لغرض
االندماج مع شركة سوليدرتي السعودية تكافل ،ومن قبل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل خالل اجتمـاع الجمعية العامة غير العادية وذلـك بموافقته علـى
العـرض املقدم من شركة الجزيرة تكافل املتعلق باالندمـاج وعند نفاذ قرار االندماج ستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصـدار األسهم الجديدة لصالح مساهمي
شركة سوليدرتي تكافل املالكين ألسهم الشركة املندمجة واملقيدين بسـجل مسـاهمي شـركة سوليدرتي تكافل بنهايـة ثانـي فتـرة يـوم تـداول بعـد نفـاذ قـرار
االندمـاج بعـدد  0.482656120ســهم فــي شــركة الجزيرة تكافل مقابــل كل ســهم مملــوك فــي شــركة سوليدرتي تكافل .حيث ستصبح نسبة ملكية مساهمي
شركة سوليدرتي تكافل  %25.64من رأس مال شركة الجزيرة تكافل بعد إتمام صفقة االندماج وزيادة رأس املال والذي ستصبح إجمالي قيمته االسمية أربعمائة
ً
وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ( )470,664,030ريال سعودي ،ليشمل أسهم رأس مال شركة الجزيرة تكافل املصــدرة حاليــا وعددهــا
خمسة وثالثون مليون ( )35,000,000ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا عشرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،باإلضافــة إلــى األســهم الجديــدة املصــدرة لصالــح
ً
مســاهمي سوليدرتي تكافل بعــدد إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة ( )12,066,403سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية
للسهم الواحد.
وبعد أن يتم إقرار صفقة االندماج من قبل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الخاص باملوافقة على العرض
املقدم من شركة الجزيرة تكافل املتعلق باالندماج ،وبعد نفاذ قرار االندماج وإصدار األسهم ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل ،سيتم
إلغــاء إدراج أســهم شــركة سوليدرتي تكافل فــي الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) وســيتم إلغــاء كافــة التراخيص الصادرة لها وبعد ذلك سيتم شطب سجلها
التجاري وستنق�ضي بذلك شركة سوليدرتي تكافل.
ً
ومن املتوقع أن يتم كل ذلك وفقا للجدول الزمني املتوقع لألحداث األساسية ،واملوضح في الصفحة رقم (ه).
وتجدر اإلشارة إلى أنــه ستســتمر الشركتين باســتخدام أســمائهم وعالماتهــم التجاريــة خــالل فتــرة تنفيــذ صفقــة االندمــاج علــى أن يتم االتفاق على اســم شــركة
الدامجة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.
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الجدول رقم ( :)1ملكية شركة الجزيرة تكافل قبل وبعد زيادة رأس مال الشركة الدامجة وإتمام صفقة اإلندماج.

قبل زيادة رأس المال
المساهم

بعد زيادة رأس المال

عدد األسهم
(سهم)

نسبة الملكية
()%

عدد األسهم
(سهم)

نسبة الملكية
(*)%

بنك الجزيرة

10,500,000

%30.00

10,500,000

%22.31

شركة الجزيرة لألسواق املالية

1,750,000

%5.00

1,750,000

%3.72

شركة اتحاد األخوة للتنمية

1,750,000

%5.00

1,750,000

%3.72

3,318,260

%7.05

الجمهور

21,000,000

%60

29,748,143

%63.20

اإلجمالي

35,000,000

%100

47,066,403

%100.00

اليوجد

شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب

املصدر :الشركة

ً
*تجدر اإلشارة إلى أن ملكية كال من شركة اتحاد األخوة للتنمية وشركة الجزيرة لألسواق املالية سيتم حسابها من ضمن الجمهور بعد إتمام صفقة اإلندماج ،حيث ستكون نسبة
ً
ملكية كال منها أقل من  5%من إجمالي رأس مال شركة الجزيرة تكافل .وستصبح نسبة ملكية الجمهور بعد زيادة رأس املال  %70.64من رأس مال شركة الجزيرة تكافل.
الشكل رقم ( :)1يوضح هيكل الشركتين قبل وبعد عملية اإلندماج

قبل اإلندماج

شركة سوليدرتي السعودية
للتكافل

شركة الجزيرة تكافل
تعاوني

مساهمي شركة
سوليدرتي السعودية للتكافل

مساهمي شركة الجزيرة
تكافل تعاوني

بعد اإلندماج

شركة الجزيرة تكافل تعاوني (الشركة الدامجة)

%25.64

%74.36

مساهمي شركة
سوليدرتي السعودية للتكافل

مساهمي شركة الجزيرة
تكافل تعاوني

إنقضاء شركة
سوليدرتي السعودية للتكافل
املصدر :الشركة
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 4-2تقييم شركة سوليدرتي تكافل
تم االتفاق بين كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل على معامل املبادلة الذي ُ
ّ
يحدد عدد األسهم التي سيحصل عليها مساهمي شركة سوليدرتي تكافل في الشركة
الدامجة عند نفاذ صفقة االندماج ،وذلك بعد التفاوض والتباحث بين الشركتين .وقامت شركة الجزيرة تكافل خالل مرحلة التفاوض هذه باألخذ بمشورة مستشاريها باإلضافة
إلى مراجعة بيانات العناية املهنية الالزمة الخاصة بأعمال شركة سوليدرتي تكافل.
ّ
املناقشات التي أجريت حول معامل املبادلة ألحكام مذكرة التفاهم املوقعة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل بتاريخ 2019/06/26م وألحكام مذكرة
لقد خضعت
ّ
التفاهم املعدلة املوقعة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل بتاريخ 2020/01/19م ،بحيث أنه تم االتفاق بين الشركتين على أنه وفي حال التوصل إلى قرار نهائي
بشأن صفقة االندماج ،فإنه سيتم ذلك عن طريق دمج شركة سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل عبر قيام شركة الجزيرة تكافل بإصدار األسهم الجديدة ملساهمي شركة
سوليدرتي تكافل ،مقابــل نقــل أصــول والت ُزامــات شــركة سوليدرتي تكافل إلــى شــركة الجزيرة تكافل .كمــا تم االتفــاق بــين الشركتين أن التقييم سيكون على طريقة القيمة الدفترية
لحقوق ًامللكية و طريقة القيمة الدفترية املعدلة لحقوق امللكية وفق البيانات املالية املعنلة لكل من الشركتين كما في تاريخ  31ديسمبر وذلك بعد إجراء التعديالت التي سيتم االتفاق
عليها تبعا لنتائج الفحص املنهي الالزم وعملية التحقق ،باإلضافة إلى ذلك ،فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق امللكية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني على النحو التالي:
1.صافي األصول املدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافلي املنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ  1يناير 2020م .
 .2.القيمة الضمنية ( )Embedded Valueلكل من (أ) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار ()Protection and Savings takaful Portfolio
الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني (ب) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار ( )Protection and Savings takaful Portfolioاملنقولة من
بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ  1يناير 2020م.
بناء عليهّ ،
ً
تم التقييم باستخدام منهجية القيمة الدفترية املعدلة لحقوق امللكية كما في البيانات املالية للسنة املنتهية في  13ديسمبر 9102م ،وذلك بعد إجراء تعديالت العناية
ّ
املهنية الالزمة من أجل التوصل إلى معامل املبادلة املتعلق بصفقة االندماج.
الجدول رقم ( :)2طريقة التقييم واحتساب معامل املبادلة

كما في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2019م

الجزيرة تكافل تعاوني

سوليدرتي تكافل

الشركة الدامجة

434,547,000

210,338,856

ال ينطبق

إضافات
1,092,193

إستبعادات
()37,678,536

ال ينطبق

القيمة الدفترية لحقوق امللكية
تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي واالكتواري والقانوني*
صافي األصول املدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافلي املنقولة
من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ 1
يناير 2020م

ال ينطبق

0

القيمة الضمنية لكل من (أ) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين
الحماية واإلدخار الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني (ب)
محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار املنقولة
من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ 1
يناير 2020م**

65,182,050

التقييم بعد إضافة (خصم) تعديالت الفحص النافي للجهالة
وإضافة صافي األصول املدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافل
املنقولة من بنك الجزيرة والقيمة الضمنية للمحفظة التأمينية
الخاصة بشركة الجزيرة تكافل واملحفظة التأمينية املنقولة من
بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني
امللكية في الشركة الدامجة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

500,821,243

172,660,321

673,481,564

%74.36

%25.64

%100

عدد أسهم شركة الجزيرة تكافل

35,000,000

عدد أسهم شركة سوليدرتي تكافل

25,000,000
0.482656120

معامل املبادلة مقابل كل ( )1سهم مملوك في شركة سوليدرتي تكافل
عدد األسهم التي ستصدرلصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل

12,066,403

إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة (بعد إتمام صفقة االندماج)

47,066,403
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*تتلخص تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي واالكتواري والقانوني التي تم اعتمادها في التقييم لكل من شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل في كل من التالي:
الجدول رقم ( :)3ملخص تعديالت الفحص النافي للجهالة

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

شركة الجزيرة تكافل تعاوني
التعديل

القيمة

التعديل

القيمة

مخصصات دائنة لحسابات معيدي
التأمين

()1,594,807

مخصص إضافي لديون مشكوك في تحصيلها
خاصة بالذمم املدينة لألقساط املستحقة

()3,383,000

عموالت مستردة لصالح الشركة من
مندوبي التأمين

2,687,000

مخصصات إضافية ملواجهة انخفاض قيمة
األصول األخرى

()1,508,000

مخصص إضافي للتعويضات املستحقة
املتعلقة بالتأمين على املركبات

()8,007,744

مخصص إضافي لديون مشكوك في تحصيلها
ملطالبات مدفوعة خاصة بتأمين املركبات

()1,567,793

ذمم مدينة مستحقة من شركة جوجيت
كابيتال

()4,911,000

إجمالي تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي
واالكتواري والقانوني لشركة الجزيرة تكافل

1,092,193

املطالبات املتكبدة وغير املبلغ عنها
( )IBNRلقطاع التأمين الصحي
احتياطي مصاريف تسوية الخسائر الغير
املخصصة

()1,800,000

()1,819,000

()ULAE – Reserve
احتياطي النقص في األقساط ( )PDRلقطاع
التأمين الصحي

()5,000,000

احتياطي النقص في األقساط ( )PDRلقطاع
تأمين املركبات

()5,000,000

مطالبات تأمين تحت التسوية

()3,098,734

املنازعات العمالية القائمة

()1,252,767

املطالبات التجارية القائمة

()330,498

إجمالي تعديالت الفحص النافي للجهالة
املالي واالكتواري والقانوني لشركة سوليدرتي
السعودية للتكافل

()37,678,536

املصدر :شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل
ً
ّ
** وفقا ألحكام مذكرة التفاهم املعدلة املوقعة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل بتاريخ 2020/01/19م ،فإنه سيتم تحديد القيمة الضمنية للمحفظة املدمجة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني من خالل قيام
كل طرف بتعيين مستشار تقييم للمحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل بشرط أن التتجاوز القيمة الضمنية للمحفظة املدمجة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني نسبة  %15من القيمة الدفترية لحقوق امللكية لشركة الجزيرة
تكافل تعاوني كما في تاريخ  31ديسمبر 2020م أي بمايعادل قيمته ( )65,182,050ريال سعودي ،وقد تم تحديد القيمة الضمنية للمحفظة املدمجة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني من خالل استخدام منهجية تحديد القيمة
الحالية لألرباح املستقبلية املتوقعة .مع اإلشارة إلى أنه قد تم تقييم القيمة الضمنية بقيمة ( )134,600,000ريال سعودي من قبل شركة نطاق للخدمات اإلكتوارية (مستشار شركة الجزيرة تكافل لتقييم للمحفظة التأمينية
لشركة الجزيرة تكافل) ،وبقيمة ( )37,676,000ريال سعودي من قبل شركة ديلويت آند توش( مستشار شركة سوليدرتي لتقييم للمحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل) .وقد تم االتفاق بين الطرفين على تحديد القيمة
الضمنية للمحفظة املدمجة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني بقيمة ( )65,182,050ريال سعودي تم إضافتها لتقييم شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م.
ً
وبناء على معامل املبادلة املذكور أعاله ،سوف تقوم شركة الجزيرة تكافل بزيادة رأس مالها وإصدار إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة ( )12,066,403ســهم عــادي بقيمــة اســمية تبلــغ ( )10عشــر رياالت
ّ
وتسجل لصالح املساهمين في شركة سوليدرتي تكافل .ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض ً
بناء على معامل املبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة الجزيرة للتأمين البالغ ( )20.90ريال
سعودية للسهم الواحد
سعودي كما في تاريخ (2020/08/20م) وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج مبلغ وقدره ( )252,187,823مائتان واثنين وخمسين مليون ومائة وسبعة وثمانين ألف وثمانمائة وثالثة وعشرين ريال سعودي.
وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها في القوائم املالية لشركة الجزيرة تكافل في وقت الحق ً
بناء على سعر اإلغالق لسهم شركة الجزيرة تكافل في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج.
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الجدول رقم ( :)4قيمة العوض حسب سعر سهم الجزيرة تكافل ومقارنتها بالقيمة السوقية لشركة سوليدرتي السعودية تكافل

عدد األسهم التي سوف تصدرلصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل

 12,066,403سهم عادي

القيمة اإلجمالية للعوض بحسب سعر إغالق شركة الجزيرة تكافل في تاريخ (2020/08/20م)
آخريوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج

ً
 252,187,823ريال سعودي ،علما بأن سعر اإلغالق لشركة الجزيرة تكافل بلغ ( )20.90ريال
سعودي

القيمة السوقية لشركة سوليدرتي تكافل في تاريخ (2020/08/20م) وهو آخر يوم تداول سبق
تاريخ إبرام اتفاقية االندماج

ً
 379,500,000ريال سعودي ،علما بأن سعر اإلغالق لشركة سوليدرتي السعودية تكافل ()15.18
ريال سعودي ،وعدد األسهم املصدرة للشركة خمسة وعشرون مليون ( )25,000,000سهم عادي.

نسبة الفرق بين القيمة السوقية لشركة سوليدرتي تكافل وإجمالــي قيمة العوض مقابل االندماج
في تاريخ (2020/08/20م) وهــو آخــريــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج

انخفاض بنسبة  %34في القيمة اإلجمالية للعوض الخاصة بمساهمي شركة سوليدرتي بحسب
سعر إغالق شركة الجزيرة تكافل كما في 2020/08/20م مقارنة بالقيمة السوقية لشركة
سوليدرتي كما في تاريخ 2020/08/20م

الجدول رقم ( :)5يوضح طريقة احتساب معامل املبادلة

البند

اإليضاح

تقييم الشركة الدامجة “بعد عملية اإلندماج”

تقييم شركة الجزيرة تكافل  +تقييم شركة سوليدرتي للتكافل.
تقييم شركة الجزيرة تكافل

نسبة ملكية شركة الجزيرة تكافل في الشركة الدامجة “بعد عملية اإلندماج”

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقييم الشركة الدامجة “ بعد عملية اإلندماج”
تقييم شركة سوليدرتي تكافل

نسبة ملكية شركة سوليدرتي تكافل في الشركة الدامجة “بعد عملية اإلندماج”

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقييم الشركة الدامجة “ بعد عملية اإلندماج”
كما هو قبل زيادة رأس املال خمسة وثالثون مليون ( )35,000,000سهم عادي.

عدد األسهم الجديدة ملساهمي شركة الجزيرة تكافل الحاليين بعد عملية اإلندماج

عدد األسهم ملساهمي شركة الجزيرة تكافل الحاليين بعد االندماج

عدد األسهم الجديدة ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل الحاليين

نسبة ملكية شركة الجزيرة تكافل في الشركة الدامجة بعد االندماج

عدد األسهم ملساهمي شركة الجزيرة
تكافل الحاليين بعد االندماج

ُ
عدد األسهم التي سوف تصدر لصالح مساهمي سوليدرتي تكافل لغرض اإلندماج

معامل املبادلة مقابل كل ( )1سهم مملوك في شركة سوليدرتي تكافل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد األسهم في شركة سوليدرتي تكافل لغرض اإلندماج
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 5-2تمويل صفقة االندماج
لن ّ
تسدد شركة الجزيرة تكافل أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل لغرض دمج شــركة سوليدرتي تكافل فــي شــركة الجزيرة تكافل ولــن تحصــل علــى أي تمويــل
خارجــي إلتمــام صفقــة االندماج .سيتم تنفيذ صفقة االندماج من خالل عرض مبادلة أوراق مالية لنقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل وذلك من
ً
خالل إصـدار  0.482656120سهم في شركة الجزيرة تكافل مقابل كل سهم مملوك في شركة سوليدرتي تكافل .أي سوف ّ
يتم إصدار إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة
ّ
ُ
( )12,066,403سهم جديد بقيمة اسمية قدرها (  )10عشر رياالت سعودية نتيجة لزيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل .وسوف تسجل هذه األسهم لصالح مساهمي شركة سوليدرتي
ً
تكافل ،وستكون األسهم الجديدة الصادرة نتيجة زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل متساوية القيمة والتصنيف والحقوق من جميع النواحي مع أسهم شركة الجزيرة تكافل املصدرة حاليا.
الجدير بالذكر أن مجلــس إدارة شــركة الجزيرة تكافل تؤكد بأنــه لــن يتـ ّـم تســديد أي عمولــة أو ســداد أي قيمــة أو إعطاء أي ضمان على أية أوراق مالية في شركة الجزيرة تكافل (سواء
ً
كان عرضيا أم ال) بأي شكل من األشكال في إطار صفقة االندماج مع شركة سوليدرتي تكافل.

 6-2اتفاقية االندماج وملخص شروط إتمام صفقة االندماج
أبرم كل من مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل ومجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل اتفاقية االندماج بتاريــخ 1442/01/04هـ (املوافق 2020/08/23م) .وقد ّ
تضمنت هذه االتفاقية
ً
وفقا للخطوات واإلجراءات ومعامل املبادلة ّ
تعهدات وضمانات ّ
املحددة في مستند العرض ،باإلضافة إلى ّ
معينة من قبل إدارة الشركتين .وبالتالي
شروط خاصة لتنفيذ صفقة االندماج
ّ
ستخضع صفقة االندماج إلى الشروط املبينة في بنود اتفاقية االندماج واملذكورة أدناه.
ّ
وفيما يلي ملخص عن البنود والشروط الجوهرية والشروط املسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية االندماج وهي على الشكل التالي:

 1-6-2الشروط املسبقة
وافــق مجلــس إدارة شــركة الجزيرة تكافل ومجلــس إدارة شــركة سوليدرتي تكافل علــى أن تكــون صفقــة االندماج خاضعــة إلتمــام الشــروط ُ
املســبقة التاليــة:
1.الحصول على موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة االندماج؛ و
.

 2الحصول على موافقة أو عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على إتمام صفقة االندماج؛ و

3.الحصول على موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب زيــادة رأس مــال شــركة الجزيرة تكافل عبــر إصــدار أســهم جديــدة ملسـاهمي شـركة سوليدرتي تكافل لغـرض تنفيـذ
االندمـاج ،بمـا فيهـا املوافقـة علـى مسـتند العـرض وعلـى تعميـم املسـاهمين ،بمـا يتوافـق مـع الئحـة االندماج واالسـتحواذ وقواعـد طـرح األوراق املاليـة وااللتزامـات املسـتمرة
الصـادرة مـن هيئـة السـوق املاليـة.
ً
4.الحصول على موافقة تداول على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة الجزيرة تكافل وفقا لقواعد اإلدراج.

 2-6-2التغييرات الجوهرية السلبية
وافـق مجلـس إدارة شـركة الجزيرة تكافل ومجلـس إدارة شـركة سوليدرتي تكافل علـى أنـه فـي حـال حصـول أي ظــرف أو حــدث أو سلســلة ظــروف أو أحــداث ينتــج عنهــا ،انخفــاض بنســبة
 %15أو أكثــر مــن إجمالــي صافي القيمــة الدفتريـة ألي مـن الشركتين( ،وذلـك بن ًـاء علـى منهجيـة التقييـم ،طريقـة االحتسـاب واالفتراضـات ُ
املعتمـدة مـن قبـل كل شـركة للشـركة األخـرى
ً
ُ ّ
لتقييـم األصـول وااللتزامـات بغـرض االندمـاج) ،خرق للضمانات ،خرق جوهري ألي من اإللتزامات أو إفالس أي الطرفين وذلـك بعد توقيع اتفافية االندمـاج ،يشـكل ذلـك «تغييـرا
ً
ً
كل مـن الشركتين.
جوهريـا سـلبيا» ألعمـال ٍ
ً
ّ ّ
ألي مـن الطرفـين حـدوث (أو احتمـال حـدوث) أي تغييـر جوهـري سـلبي قبـل نفـاذ قـرار االندماج ،يقتضـي أن يت ّـم إخطـار الطـرف اآلخـر فـورا بذلـك .وعليـه ،يجتمـع ممثلـي
فـي حـال تبـين ٍ
الشـركتين ملناقشـة ظـروف وأسـس التغييـر الجوهـري السـلبي وذلـك ضمـن فتـرة ال تتعـدى ال ـ  10أيـام مـن تاريـخ اإلخطـار .فـي حـال عدم قدرة ممثلـي الشركتين تحديد خبير خالل 10
أيام عمل من تاريخ إستالم اإلخطار أو في حال لـم ّيتفـق ممثلي الشركتين تحديد خبير خالل  20يوم من إستالم اإلخطار ،فإنه يحق للطرف الذي يدعي حدوث تغيير جوهري أن يتقدم
ً
ً
ً
بطلب إلى املركـز السـعودي للتحكيـم التجـاري لغرض واحد وهو تعيين خبيـر ويكون هذا الخبير ملزما للطرفين لدراسـة الظـرف أو الحـدث وتحديــد مــا إذا كان يشــكل تغيي ـرا جوهريــا
ً
ســلبيا .يتحمل الطرفين بالتساوي جميع الرسوم والتكاليف املتعلقة بتعيين الخبير ،في حال كان قرار الخبير بعدم حدوث تغيير جوهري سلبي فإن الطرف املدعي حدوث مثل هذا
ً
ً
ً
ً
الحدث يكون مسؤوال عن تعويض الطرف اآلخر تكاليف تعيين الخبير .فــي حــال اتفــق ممثلــي الشركتين أو اعتبــر الخبيــر املعيـ ّـن أن الحـدث أو الظـرف يشـكل فعـال تغييـرا جوهريـا
ً
سـلبيا ،يعـود لألطـراف القيـام بمـا يلـي:
1.االتفــاق علــى املضــي قدمـ ًـا بالصفقــة وفقـ ًـا لبنــود اتفاقيــة االندماج بغـ ّ
ـض النظــر عــن التغييــر الجوهــري الســلبي لــدى إحــدى الشركتين؛ أو
ً
ّ
ـروط جديـدة واملضـي قدمـا بالصفقـة بعـد إجـراء
2.إعـادة التفـاوض علـى معامـل مبادلـة األسـهم املبـين فـي هـذا العـرض و/أو علـى بنـود أخـرى فـي االتفاقيـة ليتـم االتفـاق علـى ش ٍ
التعديـالت الالزمـة علـى بنـود اتفاقيـة االندمـاج ،وذلـك دون اإلخـالل بحـق الشـركة املتضـررة مـن التغييـر الجوهـري السـلبي لـدى الشـركة األخـرى إنهـاء اتفاقيـة االندماج واملطالبـة
بتسـديد رسـم اإلنهـاء كمـا هـو مب ّـين أدنـاه؛ أو
ّ
ّ
ـكل فـوري.
3.إنهـاء اتفاقيـة االندماج ومطالبـة الشـركة التـي تعرضـت لتغييـر جوهـري سـلبي تسـديد رسـم اإلنهـاء املحـدد بقيمـة ( )3.000.000ثالثة ماليين ريـال سـعودي بش ٍ
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 3-6-2شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج
ً
مـا لـم يتفـق مجلـس إدارة الشركتين خطيـا علـى خـالف ذلـك ،تنتهـي اتفاقيـة االندماج إمـا بحلـول التاريـخ األخيـر للتنفيــذ املتفــق عليــه بموجــب االتفاقيــة (وهــو 1442/10/10هـ (املوافق
أي مــن الشــروط أو األحــداث التاليـة أيهمـا أقـرب:
2021/05/22م) أو بتاريــخ حــدوث ٍ
املسبقة ّ
1.في حال عدم استيفاء أي من الشروط ُ
املبينة في الفقرة  2.6.1أعاله.
ّ
ً
كل مـن شـركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل علـى إنهـاء اتفاقيـة االندمـاج.
2.بنـاء علـى موافقـة مشـتركة وخطيـة بـين ٍ
3.يحق ألي من الشركتين في حال ّ
تبين أن الشركة األخرى قد خرقت موجبها لناحية الضمانات املعطاة ضمن اتفاقية االندماج وبشرط أن يكون هذا الخرق قد ّأدى
إلى تأثير مالي سلبي أو ضرر بإجمالي قيمة ( )5.000.000خمسة ماليين ريال سعودي أو أكثر .حيث تتضمن اتفاقية االندماج إقرارات وتعهدات مقدمة من كل
من شركة الجزيرة تكافل و شركة سوليدرتي ،مع العلم أن هذه اإلقرارات والتعهدات إنما هي خاضعة ملعيار األهمية النسبية ،بمعنى أن شركة الجزيرة أو شركة
سوليدرتي لن تعتبر مخلة بأي إقرار أو تعهد إال إذا كان هناك -أو من املحتمل أن يكون هناك -أثر سلبي هام على شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي بسبب وجود أي
من الوقائع أو األحداث أو الظروف ،منفردة كانت أو مجتمعة .وتتضمن هذه اإلقرارات والتعهدات ،فيما تتضمنه من أمور أخرى ،التعهدات واإلقرارات املتبادلة
بين الشركتين بخصوص:
•هيكل رأسمال كل شركة،
•صالحيات وسلطات كل شركة فيما يخص تنفيذ وإتمام واستيفاء التزاماتهما املنصوص عليها في اتفاقية االندماج،
•املوافقات واالعتمادات املطلوبة،
•عدم وجود أي تعارض بين االلتزامات املترتبة على كل شركة بموجب اتفاقية االندماج وتلك املنصوص عليها في وثائق تأسيسها ونظامها
األسا�سي وعقودها أو في أي من األنظمة أو القوانين أو الضوابط أو اللوائح أو األحكام أو األوامر أو املراسيم املطبقة الصادرة عن أي جهة
ً
حكومية مما تكون أي من الشركتين طرفا فيها أو ملزمة بها،
•صحة الوثائق ،بما فيها القوائم املالية وغيرها من التقارير التي يتم إيداعها من قبل كل شركة من الشركتين لدى الجهات املختصة في اململكة
العربية السعودية،
•عدم وجود حاالت تقصير بموجب العقود واالتفاقيات،
ً
•إعداد الحسابات وفقا للمعايير املحاسبية املعتمدة في اململكة العربية السعودية،
•حفظ الدفاتر والسجالت بصورة كاملة وصحيحة وبحيث تعطي صورة عادلة عن األحداث والصفقات،
•خلو األصول من أية أعباء وبحيث تكون مملوكة ملكية كاملة وخاضعة لعملية إصالح جيدة وسليمة ،وعلى أن تكون في حالة تشغيل جيدة
وتحت السيطرة الحصرية لكل شركة من الشركتين،
•عدم وجود أي مطلوبات لم يتم اإلفصاح عنها بمقت�ضى خطاب اإلفصاح الصادر عن شركة الجزيرة أو عن شركة سوليدرتي،
•الضرائب والزكاة وضريبة القيمة املضافة واألمور التنظيمية الخاصة بذلك،
•إدارة النشاط بصورة حصرية من قبل أي شركة من الشركتين مع التقيد التام باألنظمة واللوائح املطبقة ،إضافة إلى عدم وجود أي من
العقود أو االتفاقيات التي يتوقع أن يكون لها تأثير سلبي هام على النشاط،
•األمور املتعلقة بمزايا العاملين وبرامج التقاعد ،واالمتثال لجميع أنظمة العمل والتوظيف واشتراطات السعودة ،وعدم وجود أي تعهدات
تقييدية في عقود العمل،
•األدوات النافذة إلدارة املخاطر،
•التقا�ضي واملسائل ذات الصلة،
•أمور التأمين،
•االمتثال لجميع األنظمة والقوانين املطبقة املتعلقة بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ولوائحها التنفيذية ،متى كانت قابلة للتطبيق،
ومكافحة الرشوة والفساد،
•حماية البيانات،
•األمور املتعلقة بتقنية املعلومات ،و
•األمور املتعلقة بامللكية الفكرية.
ً
ً
ً
إن عبارة «أثر سلبي هام» تعني أي حدث أو تغيير أو أثر أو تطور أو حالة واقعية أو ظرف أو حادث ،منفردا أو باملجمل ،مما هو )1( :يعتبر هاما وسلبيا على املركز املالي وعلى
نتائج عمليات أو نشاط شركة الجزيرة وشركاتها التابعة ككل أو شركة سوليدرتي وشركاتها التابعة ككل ،أو ( )2من شأنه أن يضعف ،إلى حد كبير ،قدرة شركة الجزيرة أو شركة
سوليدرتي على تنفيذ التزاماتهما املنصوص عليها في هذه االتفاقية أو أن يهدد ،إلى حد كبير ،أو أن يعيق ،إلى حد كبير ،إتمام إجراءات صفقة االندماج وغيرها من الصفقات املشار
إليها في اتفاقية االندماج ،مع مراعاة أن البنود التالية لن تعتبر ذات أثر سلبي هام:
•التغيرات في أنظمة الضريبة والتأمين وغيرها من األنظمة املشابهة ذات التطبيق العام وتفسيراتها من قبل املحاكم أو الجهات الحكومية
املختصة ما لم يكن لهذه التغيرات أثر غير تناسبي على شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي ،حسب الحال ،وذلك فيما يتعلق بمجمل اآلثار
املترتبة على قطاع التأمين،
•التغيرات في املبادئ املحاسبية السعودية املتعارف عليها أو في املتطلبات املحاسبية التنظيمية املطبقة على شركات التأمين على وجه العموم،
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ما لم يكن لهذه التغيرات أثر غير تناسبي على شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي ،حسب الحال ،وذلك فيما يتعلق بمجمل اآلثار املترتبة على
قطاع التأمين،
•التغيرات في األوضاع االقتصادية ذات التأثير على املؤسسات املالية على وجه العموم ،وبما يشتمل على التغيرات في أسعار الفائدة السائدة في
السوق ،وتوافر االئتمان والسيولة ،ومستويات األسعار أو حجم التداول في أسواق األوراق املالية ،ما لم يكن لهذه التغيرات أثر غير تناسبي
على شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي ،حسب الحال ،وذلك فيما يتعلق بمجمل اآلثار املترتبة على قطاع التأمين،
ً
•أي تعديالت أو تغييرات على سياسات وممارسات التقييم املتعلقة باالندماج وفقا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها،
ً
•األفعال واإلغفاالت من جانب شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي مما يتم اإلقدام عليه بموجب موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر تعبيرا
عن الصفقات املشار إليها في هذه االتفاقية،
•أي حدث من أحداث القوة القاهرة ،وبما يشتمل وال يقتصر على نشوب أو تصعيد األعمال العدائية أو الحرب (سواء تم اإلعالن عنها أم ال) أو
أي عمل إرهابي أو أي من الزالزل أو األعاصير أو الكوارث الطبيعية،
•إخفاق شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي في الوفاء بأي تنبؤات مالية أو أي توقعات إيرادات (سواء تم إعدادها من قبل شركة الجزيرة أو
شركة سوليدرتي أو أي شخص آخر)،
•اإلفصاح العلني عن هذه االتفاقية وأثره على العالقات مع العمالء أو املوظفين ،أو
•آثار االلتزام بهذه االتفاقية على األداء التشغيلي للطرفين ،وبما يشتمل على ما يتكبده الطرفان من مصاريف في سياق إتمام اإلجراءات
املتعلقة بالصفقات املشار إليها في هذه االتفاقية.
ّ
4.يحـق ألي مـن الشركتين ،فـي حـال تب ّ
ـين أن الشـركة األخـرى قـد خرقـت موجبهـا لناحيـة االلتـزام بعـدم حـث أو تشـجيع أو مباشـرة أو التمـاس أي مناقشـات أو
ّ
ّ
مفاوضـات مـع أي شـركة أو طـرف آخـر فيمـا يتعلـق بعمليـة اندماج أخـرى أو صفقـة مماثلـة ،أو اتخـاذ أي إجـراء آخـر قـد يؤثـر علـى قـدرة الشركتين فـي اسـتكمال
صفقـة االندمـاج.
ّ
واملتعلقة بـ  -1اإلفصاح عن
5.يحـق ألي مـن الشركتين ،فـي حـال إخـالل أو عـدم التـزام أو إخفـاق الشـركة األخـرى بعـدد مـن االلتزامـات الــواردة فــي اتفاقيــة االندماج
ّ
أي حالة أو ظرف يحدث بعد توقيع اتفاقية االندماج والذي يشكل أو من املحتمل أن يشكل خرق لضمانات ّ
صحة ودقة املعلومات املفصح عنها من قبل إدارة
الشركتين قبل توقيع االتفاقية -2 ،عدم القيام بأي إجراء له تأثير سلبي على أعمال وأصول والشهرة اإليجابية للشركة -3 .عدم التنازل أو االستحواذ على أي
أصول قد يكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة -4 .عدم القيام بأي إجراء من شأنه إنشاء قيود أو رهونات على أصول الشــركة -5 .عــدم توزيــع أربــاح -6 .فــي حــال
حــدوث تغييــر جوهــري ســلبي كمــا هــو مبين فــي .2.6.2
6.فــي حــال حــدوث أي حالــة أو ظــرف يشــكل قــوة قاهــرة خارجــة عــن ســيطرة أي مــن الشركتين (علــى ســبيل املثــال وليــس الحصــر حــدوث ثــورة ،حــرب ،اضطرابــات
مدنيــة ،أعمــال شــغب ،هجــوم إرهابــي ،فعــل عــدو عــام ،حصــار ،حظــر ،تخريــب ،تهديــد بالتحريــض لحــرب ،قطــع عالقــات ديبلوماســية ،حرائــق ،انفجــار ،عاصفـة،
إعصـار ،فيضـان ،زلـزال ،حالـة خمـود ،تشـعب وبـاء أو غيرهـا مـن الكـوارث الطبيعيـة ،وانقطـاع الطاقـة الكهربائيــة) ،وتســتمر آثــار هــذه القــوة القاهــرة لفتــرة زمنيــة
ال تقــل عــن شــهرين.
7.فـي حـال صـدور حكـم أو أمـر قضائـي أو مرسـوم أو قـرار مـن أي جهـة حكوميـة أو محكمـة أو أي جهـة ناظمـة لديهـا واليـة قضائيـة يقضـي بعـدم االسـتمرار باالندماج
بـن الشركتين ويكـون هـذا الحكـم أو األمـر أو املرسـوم نهائـي وغيـر قابـل لالعتراض عليـه.
8.صدور نظام يجعل االستمرار باالندماج أو الصفقة غير نظامي.

 4-6-2رسوم اإلنهاء
تم االتفـاق علـى تحديـد رسـوم اإلنهـاء بمبلـغ قـدره ( )3.000.000ثالثة ماليين ريـال سـعودي ،تمثـل رسـوم وتكاليـف االستشـارات املاليـة والقانونيـة واالكتواريـة وغيرهـا مـن املصاريـف
كل مـن الشركتين السـتكمال صفقـة االندمـاج .يتـم تسـديد رسـوم اإلنهـاء مـن قبـل إحـدى الشركتين للشـركة األخـرى فـي أي مـن الحـاالت التاليـة:
التـي تكبدتهـا ٍ
ـكل
1.فـي حـال قـرر مجلـس إدارة أي مـن الشركتين عـدم التوصيـة ملسـاهمي الشـركة بالتصويـت لصالـح العـرض ،أو قـرر سـحب توصيتـه بهـذا الخصـوص أو تعديلهـا بش ٍ
جوهـري ّ
عمـا هـو مح ّـدد فـي تعميـم املسـاهمين وفـي اتفاقيـة االندمـاج.
2.فــي حــال عــدم القيــام بالخطــوات الالزمــة فــي حــدود ســلطة كل مــن الشركتين ،والتــي تكــون مناســبة أو مطلوبـة إلنفـاذ صفقـة االندماج فـي مهلـة ال تتع ّـدى التاريـخ
ً
األخيـر للتنفيـذ املتفـق عليـه بموجـب االتفاقيـة .عـدا الخطـوات التـي يكـون قـد وافـق مجلـس إدارة إحـدى الشركتين خطيـا عـدم اتخاذهـا مـن قبـل مجلـس إدارة
الشـركة األخـرى.
3.فـي حـال تب ّ
ـين أن إحـدى الشركتين قـد خرقـت التزامها بعـدم حـث أو تشـجيع أو مباشـرة أو التمـاس أي مناقشـات أو مفاوضـات مـع أي شـركة أو طـرف آخـر فيمـا
يتعلـق بعمليـة اندماج أخـرى أو صفقـة مماثلـة ،وقـد أدى ذلـك علـى سـحب أو إنهـاء العـرض.
4.فـي حـال حـدوث تغييـر جوهـري سـلبي كمـا هـو مبي ّـن فـي الفقـرة 2,6,2أعـاله( ،وهـو أي ظـرف أو حـدث أو سلسـلة ظـروف أو أحـداث ينتـج عنهـا ،انخفـاض بنسـبة
ً
%15أو أكثـر مـن إجمالـي القيمـة الدفتريـة) وعـدم تمكــن الشركتين مــن االتفــاق علــى املضــي قدمــا بالصفقــة أو عــدم تمكنهمــا مــن االتفــاق علــى معامــل مبادلــة جديـد
بعـد التفـاوض.
ً
5.فـي حـال قيـام شـركة سوليدرتي بـأي مـن األعمـال التاليـة مخالفـة بهـا للفقـرة (أ) مـن املــادة ( )36مــن الئحــة االندماج واالســتحواذ ،وذلــك خــالل فتــرة هــذا العــرض
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ودون موافقــة الجمعيــة العامــة للمسـاهمن فـي شـركة سوليدرتي:
مصرح بها غير ّ
•إصدار أي أسهم ّ
مصدرة؛
•إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير ّ
مصدرة؛
• إنشاء أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق اكتتاب أسهم؛
• بيــع أو التصــرف أو االندمــاج ،أو املوافقــة علــى بيــع أو التصــرف أو االندمــاج ،فــي أي أصــول ذات قيمــة تســاوي  ٪10أو أكثــر مــن صافــي موجــودات
شــركة سوليدرتي وفقـ ًـا آلخــر قوائــم ماليــة مفحوصــة ،أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهمــا أحــدث ،سـ ً
ـواء عــن طريــق صفقــة واحــدة أو عــدة صفقــات؛
• شراء شركة سوليدرتي ألسهمها؛ أو
•إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي لشركة سوليدرتي.
6.فــي حــال عــدم إمتثــال شــركة سوليدرتي بالتزامهــا تســديد ديونهــا الحاليــة أو تقــديم ضمانـات كافيـة للوفـاء بالديـون اآلجلـة تجـاه أي مـن الدائنـين الـذي يعترضـون علـى
صفقـة االندماج خـالل فتـرة ال ـ ( )30يـوم العتراض الدائنـين املنصـوص عليهـا فـي املـادة ( )193مـن نظـام الشـركات.
 7.فــي حــال ثبــوت خــرق (أو عـ ّـدة خروقــات) للضمانــات املعطــاة مــن قبــل الشــركتين واملبينــة فــي اتفاقيــة االندماج ً
بناء على املعلومات التي تم اإلفصاح عنها من
قبل الشركتين في سياق الصفقة ،شرط أن يكون إجمالي قيمة الضرر أو التأثير املالي الناتج عن هذا الخرق أو الخروقات قد أدى إلى تأثير سلبي أو ضرر قدره
ً
ّ
( )5.000.000خمسة ماليين ريال سعودي أو أكثر ،وشرط عدم تمكن الشركتين من االتفاق على معامل مبادلة جديد للم�ضي قدما بالصفقة بعد التفاوض.

 5-6-2حوكمة الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة اإلندماج
ّ
تم االتفاق بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل بموجب اتفاقية االندماج على التغييرات املقترحة على مجلس اإلدارة بعد إتمام صفقة االندماج ،والتي تتمثل في
استمرار األعضاء الحالين لشركة الجزيرة تكافل والبالغ عددهم سبعة أعضاء في واليتهم كأعضاء مجلس إدارة .على أن يتم تعديل النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل تعاوني
لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الدامجة إلى تسعة ( )9أعضاء (ملحق  1من هذا املستند) ،وذلك من خالل تعيين عضو ين إضافين في املجلس ،على أن يتم تعيينهم من
قبل الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج ،على أن يتم ترشيح العضوين من قبل شركة سوليدرتي تكافل ويتم تعيينهم بعد أخذ موافقة البنك املركزي السعودي ويجب
الحصول على مصادقة الجمعية العامة العادية للشركة الدامجة على التعيين .مع اإلشارة إلى أن األعضاء الحالين ملجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل هـم علـى النحـو التالـي:
الجدول رقم ( :)6أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل

األسم

المنصب

صفة العضوية

عبداملجيد ابراهيم عبداملحسن السلطان

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

زياد طارق عبدهللا أبا الخيل

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عبداللطيف محمد عبدالعزيز بن غيث

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

صقر عبداللطيف محمد نادر شاه

عضو مجلس اإلدارة

تنفيذي

خالد عثمان العبدهللا العثمان

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

خليفة ناصر عبدالرزاق الخليفة

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

شاغر*

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

املصدر :الشركة
*بتاريخ 1441/06/28ه (املوافق 2020/02/22م) أعلنت الشركة عن وفاة العضو سيف اليزن بن أحمد  -رحمه هللا ولم يتم تعيين عضو بديل عن العضو املتوفى حتى تاريخ هذا املستند.

كما يجدر بالذكر بأن الشركة الدامجة سوف تستفيد من بعض كبار موظفي شركة سوليدرتي تكافل ومن املتوقع أن يشغلوا بعض املناصب اإلدارية فيما بعد االندماج.

 6-6-2ملخص شروط إتمام صفقة االندماج
تخضع صفقة االندماج للشروط التالية:
1.عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن الصفقة ،عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال
شركة الجزيرة تكافل ،موافقـة هيئـة السـوق املاليـة علـى طلـب شـركة الجزيرة تكافل تسجيل وطرح أسهم زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل وعلـى نشـر مسـتند
ً
العـرض ،وموافقة تداول على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة الجزيرة تكافل في تداول وفقا لقواعد اإلدراج.
2.التزام كل من مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل ومجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل واملديرين التنفيذين بكافة بنود اتفاقية االندماج ،وعدم إنهائها من قبل
أي من الشركتين في حال حدوث أي من حاالت التغيير الجوهري السلبي املبينة في الفقرة  2-6-2من هذا املستند ،وعدم خرق أي بند من بنود اتفاقية االندماج،
وااللتزام بكافة األنظمة واللوائح السارية في اململكة.
3.موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل على  .1شروط وأحكام الصفقة و .2زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل من خالل إصدار عدد إثنى
ً
ً
ً
عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة ( )12,066,403سهما جديدا لصالح كافة املساهمين في شركة سوليدرتي تكافل  ..3 ،اعتماد النظام األسا�سي لشركة
الجزيرة تكافل ..4 ، 4 ،تفويض مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلتمام الصفقة مع اإلشارة إلى أن الئحة االندماج واالستحواذ
اشترطت إلتمام اإلندماج ،ودون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ،أن تتم املوافقة عليه من قبل عدد مساهمين في الشركة الدامجة واملندمجة مالكين بما ال يقل
ً
عن  %75من األسهم املمثلة خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،سواء األول أو الثاني أو الثالث ،إما شخصيا أو بالوكالة ،أو عن طريق التصويت عن بعد.
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ّ
4.موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة سوليدرتي تكافل علــى  .1العــرض املقـ ّـدم مــن قبل شركة الجزيرة تكافل فيما يتعلق بصفقة االندماج و .2الحصول
ً
على أسهم في شركة الجزيرة تكافل إنفاذا لصفقة االندماج وذلك عن طريق مبادلة أوراق مالية بواقع  0.482656120سهم في شركة الجزيرة تكافل مقابل كل سهم
مملوك في شركة سوليدرتي تكافل بدون تسديد أي مقابل نقدي ،و .3تفويض مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلتمام الصفقة.
مع اإلشارة إلى أن الئحة االندماج واالستحواذ اشترطت إلتمام اإلندماج ،ودون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ،أن تتم املوافقة عليه من قبل عدد مساهمين في
ً
الشركة الدامجة واملندمجة مالكين بما ال يقل عن  %75من األسهم املمثلة خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،سواء األول أو الثاني أو الثالث ،إما شخصيا
أو بالوكالة ،أو عن طريق التصويت عن بعد.
5.انقضاء فترة اعتراض الدائنين دون أن ّ
يتقدم أي من الدائنين لشركة سوليدرتي تكافل باعتراض على صفقة االندماج أو في حال تقدم أي من الدائنين باعتراض
ً
ً
كاف للوفاء به إن كان آجال.
خالل املدة املشار إليها ،قيام شركة سوليدرتي تكافل بالوفاء بالدين إن كان حاال ،أو بتقديم ضمان ٍ
6.تزويد شركة الجزيرة تكافل بجميع اتفاقيات الوسطاء املتعاقدين مع شركة سوليدرتي على أن تكون سارية املفعول أو إثبات تجديد هذه االتفاقيات.
7.تزويد شركة الجزيرة تكافل بنسخ من تراخيص الوسطاء املتعاقدين مع شركة سوليدرتي على أن تكون سارية املفعول أو إثبات إنهاء العالقة مع الوسطاء املنتهية
صالحية تراخيصهم.
8.تزويد شركة الجزيرة تكافل بموافقات خطية من شركات إعادة الـتأمين (املحددة في اتفاقية االندماج) املتعاقدين مع شركة سوليدرتي بإنهاء اتفاقيات إعادة التأمين
ذات العالقة عند إكتمال صفقة االندماج.
ً
9.إتمام الصفقة قبل التاريخ املتفق عليه في اتفاقية االندماج ،وهو 2021/05/22م إال إذا وافقت كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل خطيا على
تعديل اتفاقية االندماج لناحية تمديد تاريخ إتمام الصفقة.
	10.التزام كل من الطرفين حتى تاريخ اتمام صفقة االندماج .1 :بعدم خرق أي من الضمانات ،أو  .2إجراء أي تغييرات أو اتخاذ أي قرارات يكون لها تأثير سلبي على
أصول وأعمال الشركة ،أو  .3عدم التصرف أو املوافقة على حيازة أي أصل بإستثناء األمور اإلعتيادية أو التي في سياق االندماج .4 ،عدم وضع أي أعباء على أصول
الشركة .5 ،إتخاذ جميع االحتياطات الالزمة ملنع أي حدث متوقع يمكن أن يكون له تأثير سلبي على املركز املالي أو أصول الشركة .6 ،الحرص على أستمرارية وعدم
انتهاء اتفاقيات إعادة التأمين .7 ،أخذ املوافقة الكتابية املسبقة من الطرف األخر فيما يتعلق باملعامالت الخارجة عن إطار النشاط العادي .8 ،السماح ملمثلي
ومستشاري الطرف األخر باالطالع على املستندات املطلوبة ذات الصلة باالندماج.
ً
ً
ابتداء من تاريخ التوقيع حتى تاريخ اتمام صفقة االندماج بإبالغ الطرف األخر كتابيا خالل ثالثة ( )3أيام عمل حال حدوث أي من األمور
	11.التزام كل من الطرفين
ل
ل
التالية قبل .1 :توزيع أي أرباح .2 ،الدخو في اتفاقية قرض جديدة أو سداد أي قرض ،بما في ذلك قروض املساهمين (إن وجدت) .3 ،الدخو في أي معامالت
جديدة مع أطراف ذات عالقة .4 ،إبرام ،تعديل أو إنهاء أي اتفاقيات جوهرية تزيد عن مليونين ريال سعودي (بما في ذلك االتفاقيات املبرمة في إطار العمليات
التجارية العادية) .5 ،تكبد أي نفقات مالية على أي بند فردي تزيد عن مليونين ريال سعودي .6 ،إجراء أي تعديالت جوهرية على أحكام وشروط التوظيف (بما
في ذلك املزايا) ألي من املدراء التنفيذيين ،املدراء أو املوظفين ،أو التعاقد أو املوافقة على توظيف أي مدراء تنفيذيين .7 ،إنهاء عقد أي مدير رئي�سي أو تنفيذي،
 .7إنشاء أي عبء على أي من األصول أو التعهدات.
ً
ابتداء من تاريخ التوقيع حتى تاريخ اتمام صفقة االندماج .1 :بعدم اتخاذ أي إجراء (سواء مباشر أو غير مباشر ) لتشـجيع أو مباشـرة أو
	12.التزام كل من الطرفين
ّ
ّ
التمـاس أي مناقشـات أو مفاوضـات مـع أي شـركة أو طـرف آخـر فيمـا يتعلـق بعمليـة اندماج أخـرى أو صفقـة مماثلـة ،أو اتخـاذ أي إجـراء آخـر قـد يؤثـر علـى قـدرة
الشركتين فـي اسـتكمال صفقـة االندمـاج .2 ،التعاون التام للحصول على جميع املوافقات الالزمة إلتمام صفقة االندماج.
	13.عــدم قيــام أيــة محكمــة ،أو جهــة تنظيميــة ،أو هيئــة ،أو مؤسســة حكوميــة فــي اململكــة باتخــاذ ،أو املطالبــة باتخاذ أي إجراء ،أو اقتراح تعديل على األنظمة والقوانين
أو اإلجراءات بعد تاريخ اإلعالن ،بما يؤدي ،أو من املتوقع أن يؤدي إلى أي مما يلي:
أ -جعــل هــذه الصفقــة ،أو تنفيذهــا ،أو االندمــاج مــع شــركة سوليدرتي تكافل ،باطــل أو غير قانوني ،أو غير قابل للتنفيذ بموجب قوانين اململكة ،أو منع أو
حظر ،أو تقييد ،أو تحديد ،أو تأخيــر أو التدخــل ،بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،فــي تنفيــذ ،أو فــرض شــروط أو التزامــات إضافيــة بهذا الخصوص ،أو إعاقة،
أو عرقلة الصفقة أو التدخل فيها ،أو املطالبة بتعديل الصفقة ،أو عملية استحواذ شركة الجزيرة تكافل على أي من تلك األوراق املالية.
ب -إلزام أي عضو في مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل بالتخلص أو التصرف في أي من أو جميع أعمال شركة سوليدرتي تكافل أو ممتلكاتها أو أصولها
أو منع أو وضع قيود عليها أو على شركة سوليدرتي تكافل في ممارستها ألي من نشاطاتها أو تملك أي من أو جميع أصولها وممتلكاتها.
ج -فرض أية قيود على أو التسبب ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،في أي تأخير فيما يتعلق بقدرة شركة الجزيرة تكافل ،املباشرة أو غير املباشرة ،على شراء ،أو
تملك ،أو ممارسة كافة أو بعض حقوق امللكية فيما يتعلق باألوراق املالية الخاصة بشركة سوليدرتي تكافل ،أو فرض أية قيود ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
على قدرة أي من مساهمي شركة سوليدرتي تكافل على تملــك أو ممارســة أي مــن حقــوق امللكيــة فيمــا يتعلــق باألســهم الجديــدة املصــدرة مــن قبــل شــركة الجزيرة
تكافل ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل.
د -فرض أية قيود على قدرة أي عضو في مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل على دمج ،أو التنسيق بين جميع ،أو جزء من أعماله مع جميع ،أو جزء من
ً
ً ً
أعمال أي عضو في مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل ،أو دمج  .أي إجراء أو أمر قد يؤثر سلبا كليا أو جزئيا ،على أي من األعمال املتعلقة بهذه الصفقة.
	14.عدم حدوث أي حالة أوظرف يشكل قوة قاهرة خارجة عن سيطرة الشركتين لفترة زمنية التقل عن شهرين.
	15.باستثناء ما تم اإلفصاح عنه من قبل شركة سوليدرتي تكافل في تقريرها وحساباتها السنوية للعــام املنتهــي فــي  31ديســمبر 2019م ،أو مــا أعلــن عنــه فــي تــداول مــن
قبــل شــركة سوليدرتي تكافل أو نيابة عنها قبل تاريخ توقيع اتفاقية االندماج ،أو ما تضمنته غرفة البيانات التي أعدتها شركة سوليدرتي تكافل بخصوص الصفقة
ً
ملستشاريها ،أو ما أفصحت عنه شركة سوليدرتي تكافل كتابة لشركة الجزيرة تكافل أو مستشاريها قبل توقيع اتفاقية االندماج بتاريخ 1442/01/04هـ (املوافق
2020/08/23م) ال توجد أية ترتيبات أو عقود أو تعامالت لم يتم اإلفصاح أو اإلعالن عنها أو اتفاقيات أو التزامات أو امتالكات أو تراخيص أو مستندات أو
تعهدات أو إقرارات أو تصاريح أو امتيازات أو قــروض (للموظفيــن أو ألط ـراف ثالثيـن) أو إيجــارات أو دعــاوى قضائيــة أو أي معلومــات أخــرى لــم يتــم اإلفصــاح أو
اإلعــالن عنهــا لشــركة الجزيرة تكافل أو أي مــن مستشــاريها املســتقلين املاليين أو القانونيين أو للعناية املالية الالزمة (يشار اليها فيما بعد بـالـ”ترتيبات غير املعلنة”)،
تكون شركة سوليدرتي تكافل أو أحد كبار التنفيذيين أو أعضاء مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل طرفا فيها ،ويؤدي – أو من املحتمل أن يؤدي – إلى تحمل
ً
ملسؤولية ما ،أو أن يكون خاضعا بموجبها أو من خاللها
شركة سوليدرتي تكافل أو أحد كبار التنفيذيين أو أعضاء مجلس إدارتها ،أو أي من أصولهم ،اللتزام ما ،أو
ٍ
االلتزام بما ال تعلم به إدارة شركة الجزيرة تكافل أو أي من مستشاريها املستقلين املاليين أو القانونيين أو للعناية املالية الالزمة بتاريخ توقيع اتفاقية االندماج.
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 7-6-2اإلجراءات املعلقة حتى تاريخ نفاذ قراراإلندماج
 1-7-6-2يتعهد كل طرف من الطرفين حتى تاريخ نفاذ قراراإلندماج بكل من التالي:
ً
ً
أ -إخطار الطرف اآلخر كتابيا بموجب خطاب (خطابات) إفصاح إضافي أو أكثر وفقا للبند  3من إتفاقية اإلندماج بأي مسألة (مسائل) أو ظرف
ً
(ظروف)بحيث يكون معلوما للطرف اآلخر والذي من شأنه أن يجعل أي من الضمانات املقدمة غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة أو من شأنه
ً
أن يؤثر على استعداد الطرف اآلخر (التصرف بعقالنية) للم�ضي ً
قدما في عملية اإلندماج وفقا للشروط في اتفاقية اإلندماج.
ً
ب -ال يجوز في أي وقت اعتبارا من تاريخ التوقيع القيام أو اإلغفال عن قصد أو السماح ألي شخص آخر بالقيام أو اإلغفال عن قصد عن
القيام بأي فعل من شأنه (أو من املحتمل) أن يؤدي إلى أي خرق ألي من ضماناتها.
ج -ال يجوز خالل الفترة املمتدة من تاريخ توقيع اتفاقية اإلندماج وتاريخ نفاذ قرار اإلندماج ألي من األطراف إجراء أي تغييرات أو اتخاذ أي قرار
(قرارات) من شأنها  ،بشكل منفصل أو مجمع مع تغييرات أخرى ،يؤدي إلى تأثير سلبي على أعمالها أو أصولها أو في شهرتها.
د -ال يجوز ألي من الطرفين استبعاد أي أصل أو املوافقة على استبعاد أي أصل أو االستحواذ على أصل أو املوافقة على االستحواذ على أصل
باستثناء:
 -1أي أصل يتم تصنيفه أنه يقع ضمن سياق عملها املعتاد .أو
 -2أي أصل يقع ضمن سياق عملية اإلندماج.
ً
هـ -ال يجوز ألي من الطرفين اعتبارا من تاريخ التوقيع وحتى تاريخ نفاذ اإلندماج تقديم رهن أو إصدار املوافقة على منح رهن على أي من أصولها.
و -ال يجوز ألي من الطرفين القيام أو اإلغفال عن القيام مع الحرص على اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية ملنع أي حدث حالي أو متوقع يمكن
أن يؤثر بشكل سلبي على حالة األصول أو الوضع املالي ،مع عدم اإلخالل بجميع ماسبق  ،يجب أن يضمن كال الطرفين تجديد والحفاظ على
ً
صالحية جميع التراخيص والتصاريح الالزمة الستمرار العمليات التشغيلية اعتبارا من تاريخ التوقيع على اتفاقية اإلندماج.
ز -ما لم يكن ذلك ً
بناء على طلب من البنك املركزي السعودي ،ال يجوز ألي من الطرفين السماح كما يجب منع اي اتفاقيات إعادة التأمين أو
بوالص التأمين فيما يتعلق بأي من أصولها أو التزاماتها ،وفي حالة إنتهاء أي من اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها أو متوقع أن تنتهي قبل تاريخ
نفاذ اإلندماج ،يجب على الطرف ذات العالقة أن يبذل قصارى جهده ،بالتعاون مع الطرف اآلخر وبعد التشاور معه ،لتجديد اتفاقيات إعادة
التأمين هذه أو استبدالها بترتيبات إعادة تأمين مماثلة والتي بموجبها تستفيد من تغطية إعادة التأمين التي تم توفيرها بموجب اتفاقيات إعادة
التأمين املنتهية ،وال يجوز القيام بأي �شيء من شأنه أن يجعل أي بوليصة تأمين أو إعادة تأمين باطلة أو الغية.
ح -يجب على كل طرف أن يدير أعماله التشغيلية وفق املعتاد ،وال يجوز له القيام بأي عمليات تشغيلية خارج عملياته املعتادة دون الحصول
على موافقة كتابية وصريحة من الطرف اآلخر وبشكل مسبق  ،كما اليجوز استنفاد صافي األصول إال بطريقة بما يتفق مع العمليات التشغيلية
االعتيادية.
ً
ط -يجب أن يضمن حصول ممثلي ومستشاري الطرف اآلخر على حق الوصول لفحص الدفاتر والسجالت ،وبناء على طلبه ،يجب أن تقدم على
الفور أي معلومات أو وثيقة مطلوبة أو ذات صلة فيما يتعلق بصفقة اإلندماج.

ً
 2-7-6-2يتعهد كل طرف للطرف اآلخرأنه من تاريخ توقيع اتفاقية اإلندماج ،أنه يجب إبالغ الطرف اآلخركتابيا وفي غضون ثالثة ( )3أيام عمل في
حالة حدوث أي من األحداث التالية قبل تاريخ نفاذ اإلندماج:
أ -توزيع أية أرباح (بما في ذلك األرباح الفصلية) ؛
ب -الدخول في أي اتفاقية قرض جديدة أو سداد أي قرض  ،بما في ذلك قروض املساهمين (إن وجد) ؛
ج -الدخول في أي معامالت جديدة مع األطراف ذات العالقة ؛
د -الدخول في أو تعديل أو إنهاء اتفاقية أو ترتيب أو التزامات جوهرية تزيد عن ماقيمته  2مليون ريال سعودي (بما في ذلك العقود املبرمة في
سياق العمليات التشغيلية االعتيادية) ؛
ه -تكبد أي نفقات رأسمالية على أي بند (أصل) بشكل مفرد بقيمة تزيد عن مبلغ  2مليون ريال سعودي للبند (األصل) الواحد:
و -إجراء ،أو املوافقة على إجراء ،أي تعديالت جوهرية على شروط وأحكام التوظيف (بما في ذلك املزايا) ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو
املديرين التنفيذيين أو املسؤولين أو املوظفين ،أو تعيين أو املوافقة على تعيين أي من كبار املديرين التنفيذيين؛
ز -فصل أي من موظفي اإلدارة  /التنفيذيين الرئيسيين؛ و
ح -إنشاء أي رهونات على أي من أصولها أو تعهداتها.

ً
 3-7-6-2يجب على كل طرف من األطراف بداية من تاريخ توقيع االتفاقية وحتى تاريخ نفاذ اإلندماج أو تاريخ إنهاء إتفاقية اإلندماج وفقا للبند رقم ()7
ً
من اتفاقية اإلندماج (أيهما يحدث أوال)  ،يجب على كل طرف:
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أ -االمتناع عن اتخاذ أي إجراء (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) لتشجيع أو بدء الدخول أو البحث عن الدخول في مناقشات أو مفاوضات مع أي كيان
آخر فيما يتعلق بأي عملية اندماج أو معاملة أخرى مماثلة ،أو اتخاذ أي إجراء بخالف ذلك من أي نوع (بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر توصية مجلس
إدارة الطرف املعني إلى مساهمي هذا الطرف بعرض أعلى أو عرض منافس يتعارض مع شروط مستند العرض) والذي من شأنه أن يضر بقدرة األطراف على
إتمام الشروط واألحكام بموجب اتفاقية اإلندماج لتحقيق عملية اإلندماج؛ و
ب -التعاون الكامل بين الطرفين بأسرع الطرق وأكثرها فعالية فيما يتعلق بتقديم امللفات واإلعالنات والطلبات املطلوبة للحصول على جميع املوافقات أو
التصاريح أو خطابات عدم االعتراض أو املوافقات األخرى املماثلة على النحو املطلوب بموجب قوانين اململكة العربية السعودية أو الجهات الحكومية املختصة
ً
إلتمام صفقة اإلندماج بموجب اتفاقية اإلندماج .وفقا ملا سبق ،يتعاون كل طرف مع طلبات الطرف اآلخر إلبالغه بحالة أي امللفات أو الطلبات أو أي اتصاالت
ذات صلة بصفقة اإلندماج ،وأي استفسارات أو طلبات أخرى للحصول على معلومات إضافية من أو إلى أي جهة حكومية مختصة في اململكة العربية السعودية.

 8-6-2التنفيذ  /اإلنجاز
 1-8-6-2يجب على الطرفين تسليم املستندات التالية عند أو حول تاريخ توقيع إتفاقية اإلندماج  ،التي تم تنفيذها على النحو الواجب من قبل ممثلي
الطرفين:
أ -على شركة الجزيرة تكافل تقديم لشركة سوليدرتي كل من التالي :
ً
 -1نسخة أصلية وموقعة من خطاب اإلفصاح الذي تم تسليمه بالفعل إلى سوليدرتي عن طريق البريد اإللكتروني وبتنسيق ممسوح ضوئيا قبل
توقيع هذه االتفاقية ؛
 -2نسخة أصلية وموقع من اتفاقية اإلندماج; و
 -3نسخة من قرار مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل باملوافقة على اتفاقية اإلندماج.
ب -على شركة سوليدرتي تقديم لشركة الجزيرة تكافل كل من التالي :
ً
ضوئيا قبل
 -1نسخة أصلية وموقعة من خطاب اإلفصاح الذي تم تسليمه بالفعل إلى سوليدرتي عن طريق البريد اإللكتروني وبتنسيق ممسوح
توقيع هذه االتفاقية ؛
 -2نسخة أصلية وموقع من اتفاقية اإلندماج; و
 -3نسخة من قرار مجلس إدارة شركة سوليدرتي باملوافقة على اتفاقية اإلندماج.
ً
 -4نسخة من قرار مجلس إدارة شركة سوليدرتي يؤكد للهيئة العامة لسوق املال أن رسم اإلنهاء في مصلحة مساهمي شركة سوليدرتي وفقا للمادة
( 36ب) من الئحة اإلندماج واالستحواذ.

 2-8-6-2يتعين على كال الطرفين  ،حسب الحاجة  ،ضمان عقد اجتماعات مجلس اإلدارة لتمريرجميع القرارات للمو افقة على اإلجراءات املنصوص
عليها في البنود  2و  3و  4و  5و  6من إتفاقية اإلندماج
 3-8-6-2في تاريخ نفاذ قراراإلندماج وبعـد اسـتيفاء الشـروط املسـبقة التـي تم ذكرهـا فـي البند ( )4من اتفاقيــة اإلندماج ،يجب على شركة سوليدرتي
اإليفاء بالتزاماتها خالل فترة اعتراض الدائنين التـي تمتـد ملـدة ( )30يـوم على النحو املنصوص عليه في البند ( 2.1د) ( )4من اتفاقية اإلندماج وتسليم
املستندات بموجب البند  ، 6.1يتعين على األطراف القيام و  /أو تدبيرمثل هذه اإلجراءات املطلوبة إلكمال ما يلي:
ُ
أ -يتم تسجيل األسهم الجديدة املصدرة في شركة الجزيرة تكافل لصالح مساهمي شركة سوليدرتي مقابل نقل جميع أصول والتزامات شركة
سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل ً
بناء على معامل املبادلة ،ولن يحصل املساهمين في شركة سوليدرتي على أي مقابل نقدي نتيجة صفقة
اإلندماج .وفي حال نتج عن عملية إحتساب عدد األسهم املستحق ألي من مساهمي شركة سوليدرتي بناء على معامل املبادلة كسور أسهم ،فسيتم
تقريب الرقم الناتج الى أقل رقم صحيح.
ب -سيتم نقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل (التي ستصبح الشركة الدامجة) في مقابل تسجيل األسهم
الجديدة املصدرة في شركة الجزيرة تكافل لصالح مساهمي شركة سوليدرتي ،ويعتبر تاريخ تسجيل األسهم لصالح مساهمي شركة سوليدرتي بمثابة
تاريخ نفاذ قرار اإلندماج.
ج -يجب عقد إجتماع مجلس إدارة للشركة الدامجة إلتخاذ جميع القرارات املنصوص عليها في الفقرة ( 2.1ه) من اتفاقية اإلندماج.

 4-8-6-2يتعهد كل طرف للطرف لآلخر أنه من تاريخ توقيع اتفاقية اإلندماج حتى تاريخ نفاذ قراراإلندماج ،الستخدام جهوده املعقولة من أجل
( )1إستكمال جميع اإلقرارات الضريبية والزكوية و إقرارات ضريبة القيمة املضافة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ( )2معالجة جميع الربوط
الزكويةمع الهيئة العامة للزكاة والدخل و ( )3الحصول على شهادات الزكاة والضريبة النهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل تغطي الفترات
الخاضعة للضريبة والزكاة املنتهية في تاريخ نفاذ اإلندماج.
 7-2املو افقات النظامية الالزمة إلتمام صفقة االندماج
ُ
يشــترط إلتمــام صفقــة االندمــاج ،القيــام بعــدد مــن اإلج ـراءات النظاميــة والحصــول علــى موافقــات مــن الجهــات النظاميــة كمــا يلــي:
أ -الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االندماج .وقد تم الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة
للمنافسة بتاريخ 1442/01/14ه (املوافق 2020/09/02م).
ب -الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل .وقد تم الحصول على عدم ممانعة
البنك املركزي السعودي بتاريخ 1442/04/15ه (املوافق 2020/11/30م)،
ً
ج -الحصول على موافقة تداول على إدراج األسهم الصادرة لصالح مســاهمي شــركة سوليدرتي تكافل تبعا لعملية زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل .وقد
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تم الحصول على موافقة تداول بتاريخ 1442/04/28هـ (املوافق 2020/12/13م).
د -الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل ونشر مستند العرض .وقد تم الحصول على موافقة هيئة
السوق املالية بتاريخ 1442/05/08هـ (املوافق 2020/12/23م)
ه -الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق املاليــة لدعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكل مــن شــركة الجزيرة تكافل وشــركة سوليدرتي تكافل علــى حــدى
والخاصــة بصفقــة االندمــاج.

 8-2اجتماعات الجمعية العامة غيرالعادية
ُ
باإلضافة إلى املوافقات النظامية املذكورة في الفقرة  2-7من مستند العرض ،يشترط إلتمام صفقة االندماج الحصول على عدد من املوافقات من مساهمي شركة الجزيرة تكافل
ومساهمي شركة سوليدرتي تكافل ضمن اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للشركتين ،وذلك كما يلي:

 1-8-2اجتماعات الجمعية العامة غيرالعادية لشركة الجزيرة تكافل
االجتماع األول:
يتحقق النصاب القانوني الجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل من خالل حضور مساهمين فــي شــركة الجزيرة تكافل تعاوني يملكــون عــدد أســهم يمثــل
ً
نصــف رأس مــال شــركة الجزيرة تكافل ،وذلــك إمــا شــخصيا أو بالوكالة ،أو عن طريق التصويت عن بعد .في حال إقرار الصفقة عن طريق تصويت املساهمين املالكين ملا ال يقل عن
ً
ثالثة أرباع األسهم املمثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل ،إما شخصيا أو بالوكالة ،أو عن طريق التصويت عن بعدُ ،
سيعتبر بأن صفقة االندماج
قد ُأق ّرت من قبل شركة الجزيرة تكافل وستتم املوافقة على زيادة رأس املال ،على أن ُ
تصبح هذه الزيادة نافذة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل
ً
ً
الخاصة باملوافقة على عرض االندماج وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج (أيهمـا يأتي الحقـا) وذلك وفقا ألحكام نظام
الشركات.

االجتماع الثاني:
في حال لم يتحقق النصاب القانوني الالزم الجتماع الجمعية العامة غير العادية األول لشركة الجزيرة تكافل ،ســتتم الدعــوة لعقــد اجتمــاع ثـ ٍـان للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء ّ
للشــركة(«اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثاني لشركة الجزيرة تكافل») .ويجوز أن ُ
املدة املحددة النعقاد االجتماع األول ،بشــرط
أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول مــا يفيــد عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع الثانــي .وفــي هذا االجتماع الثاني ،يتحقق النصاب القانوني بحضور عدد أسهم تمثل ربع رأس مال
ً
شركة الجزيرة تكافل ،إما شخصيا أو بالوكالة ،أو عن طريق التصويت عن بعد .في حال إقرار الصفقة عن طريق تصويت املساهمن املالكين ملا ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة
ً
ُ
شخصيا أو بالوكالة ،أو عن طريق التصويت عن بعدُ ،
سيعتبر بأن صفقة االندماج قد أق ّرت من قبل شركة الجزيرة
في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل،إما
تكافل وستتم املوافقة على زيادة رأس املال ،على أن ُ
تصبح هذه الزيادة نافذة بعد موافقة الجمعية العامة غيــر العاديــة لشــركة سوليدرتي تكافل الخاصــة باملوافقــة علــى عــرض
ً
ً
االندمــاج وبعــد انقضــاء فتــرة اعتراض الدائنيـن أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين علـى صفقة االندماج (أيهمـا يأتـي الحقـا) وذلك وفقا ألحكام نظام الشركات.

االجتماع الثالث:
فــي حــال لــم يتحقــق النصــاب القانونــي الــالزم لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثانــي لشــركة الجزيرة تكافل ،ستتم الدعوة لعقد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية
ً
للشركة («اجتماع الجمعية العامة غير العاديــة الثالــث لشــركة الجزيرة تكافل») وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق املاليــة .ويتحقــق النصــاب القانوني في هذا االجتماع أيا
ً
كان عدد مساهمي شركة الجزيرة تكافل املمثلين فيه ،إما شخصيا أو بالوكالة أو عن طريق التصويت عن بعد .في حال إقرار الصفقة عن طريق تصويت املساهمين املالكين ملا ال يقل
ً
عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل ،إما شخصيا أو بالوكالة ،أو عن طريق التصويت عن بعدُ ،
سيعتبر بأن صفقة االندماج قد
ُأق ّرت من قبل شركة الجزيرة تكافل وستتم املوافقة على زيادة رأس املال ،على أن ُ
تصبح هذه الزيادة نافذة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل الخاصة
ً
ً
باملوافقة على عرض االندماج وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنيـن على صفقة االندماج (أيهما يأتي الحقـا) وذلك وفقا ألحكام نظام الشركات.
ً
يمكن ملساهمي شركة الجزيرة تكافل الذين ال يستطيعون الحضور شخصيا الجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل (أو االجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة
ً
ً
ّ
نيابة عنهم في االجتماعً .
وبناء على الفقرة
املوضحة في الفقرة  2-9من مستند العرض هذا ،أو توكيل شخص آخر بالتصويت
غير العادية إذا لزم األمر) ،التصويت عن بعد وفقا لآللية
ً
( )4من املادة ( )191من نظام الشركات ،ال يحق للمساهم الذي يملك أسهما في كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل التصويت على قرارات االندماج إال في الجمعية
العامة غير العادية إلحدى الشركتين.

 2-8-2الجمعية العامة غيرالعادية لشركة سوليدرتي تكافل
االجتماع األول:
يتحقق النصاب القانوني الجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل من خالل حضور مساهمين في شركة سوليدرتي تكافل يملكون عدد أسهم يمثل نصف رأس
ً
مال شركة سوليدرتي تكافل ،وذلك إما شخصيا أو بالوكالة ،أو عن طريق التصويت عن بعد .وفي هذا االجتماع ،سيتم إقرار الصفقة في حال التصويت لصالحها من قبل مساهمي
ً
شركة سوليدرتي تكافل املالكين ملا ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع ،إما شخصيا أو بالوكالة ،أو عن طريق التصويت عن بعد.
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االجتماع الثاني:
في حال لم يتحقق النصاب القانوني الالزم الجتماع الجمعية العامة غير العادية األول لشركة سوليدرتي تكافل ،ستتم الدعوة لعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة غير العادية للشركة(
يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء ّ
«اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة سوليدرتي تكافل») .ويجوز أن ُ
املدة املحددة النعقاد االجتماع األول ،بشرط أن تتضمن
الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد عن إمكانية عقد هذا االجتماع الثاني .وفي هذا االجتماع الثاني ،يتحقق النصاب القانوني بحضور عدد من مساهمي شركة سوليدرتي تكافل ،إما
ً
شخصيا أو بالوكالة ،أو عن طريق التصويت عن بعد ،ممن يملكون عدد أسهم يمثل ما ال يقل عن ربع رأس مال شركة سوليدرتي تكافل .في حال تصويت مساهمين مالكين ملا ال يقل
ً
عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة سوليدرتي تكافل ،إما شخصيا أو بالوكالة ،أو عن طريق التصويت عن بعد ،سيتم إقرار صفقة
االندماج من قبل شركة سوليدرتي تكافل في حال التصويت لصالحها.

االجتماع الثالث:
في حال لم يتحقق النصاب القانوني الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة سوليدرتي تكافل ،ستتم الدعوة لعقد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية
للشركة («اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة سوليدرتي تكافل») وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق املالية .ويتحقق النصاب القانوني في هذا االجتماع
ً
ً
أيا كان عدد مساهمي شركة سوليدرتي تكافل املمثلين فيه ،إما شخصيا أو بالوكالة أو عن طريق التصويت عن بعد .وفي هذا االجتماع الثالث ،سيتم إقرار الصفقة في حال التصويت
ً
لصالحها من قبل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل املالكين ملا ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في هذا االجتماع ،إما شخصيا أو بالوكالة ،أو عن طريق التصويت عن بعد.
ً
يمكن ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل الذين ال يستطيعون الحضور شخصيا الجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل (أو االجتماع الثاني أو الثالث للجمعية
ً
العامة غير العادية إذا لزم األمر) التصويت عن بعد أو توكيل شخص آخر بالتصويت نيابة عنهم في االجتماع.

 9-2التصويت عن بعد
بحسب متطلبات هيئة السوق املالية فيما يتعلق بالتصويت في الجمعيات العامة غير العادية ،ورغبة من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل في إعطاء الفرصة ألكبر عدد
من املساهمين في التصويت على القرارات املزمع اقتراحها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين ،بما في ذلك قرار زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل لغرض االندماج
وقرار التصويت على عرض شركة الجزيرة تكافل إلقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل ،فسوف ّ
يتم إعتماد آلية التصويت عن بعد من قبل املساهمين وذلــك مــن
خــالل خدمــة «تداوالتــي» وهي خدمة مقدمة من السوق املالية السعودية (تداول) تســمح للمســاهمين في الشركات املدرجة التسجيل والتصويت اإللكترونــي على القرارات املقترحة
خالل إجتماعات الجمعية العامة للشركات .يمكن التسجيل في خدمة «تداوالتي» بإحدى الطرق التالية:
 -1من خالل حساب املساهم للتداول اإللكتروني دون الحاجة للحضور الشخ�صي ،وذلك عبر التسجيل على املوقع اإللكتروني ملنظومة «تداوالتي» .وللمزيــد مــن
املعلومــات الرجــاء زيــارة الرابــط التالــي:

https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar
 -2عن طريق شركات الوساطة (أي األشخاص املرخص لهم) التي يمتلك لديها املساهم محفظة أنشطة إستثمارية.
ً
إن فترة التصويت عن بعد ملساهمي شركة الجزيرة تكافل على قرار زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل لغرض االندماج مع شركة سوليدرتي تكافل هي على الشكل التالي:إعتبارا من
ً
ً
الساعة العاشرة صباحا من اليوم الحادي والعشرين بعد موافقة هيئة السوق املالية على نشر مستند العرض وحتى الساعة الرابعة عصرا من اليوم الخامس والعشرين بعد موافقة
هيئة السوق املالية على نشر مستند العرض.
إن فترة التصويت عن بعد ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل على العرض الراهن فيما يتعلق بدمج شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل ونقل جميع أصول والتزامات شركة
سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل على الشكل التالي:
ً
ً
ً
إعتبارا من الساعة العاشرة صباحا من اليوم الحادي والعشرين بعد موافقة هيئة السوق املالية على نشر مستند العرض وحتى الساعة الرابعة عصرا من اليوم الخامس والعشرين
املوافق لتاريخ 1442/06/13ه (املوافق 2021/01/26م) بعد موافقة هيئة السوق املالية على نشر مستند العرض.
إن شروط و أحكام التصويت عن بعد التي يجب أخذها بعين االعتبار قبل الشروع في عملية التصويت عن بعد هي على الشكل التالي:
1.سيتم احتساب التصويت عن بعد ضمن نصاب الجمعية العامة املنعقدة لهذا الخصوص وعند اتخاذ القرارات ذات العالقة.
2.سيتم تعميم الصوت على جميع األسهم التي يملكها املساهم أو سوف يتملكها في سوليدرتي تكافل سواء في املحفظة اإلستثمارية التي تم التصويت من خاللها
أو غيرها.
3.يلغي التصويت األخير للمساهم عمليات التصويت السابقة.
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كما سيتم أخذ جميع التدابير الالزمة للتأكد من أن جميع من صوتوا عن بعد يملكون األسهم محل التصويت في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية املنعقدة لهذا
الخصوص ،بما في ذلك استبعاد األصوات املتعلقة باألسهم التي تم بيعها أو بيع جزء منها خالل فترة التصويت عن بعد.
إذا تم إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل ومن قبل مساهمي شركة الجزيرة تكافل وبعد نفاذ قرار االندماج ،سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي تكافل
في تداول .وسوف يحصل جميــع مســاهمي شــركة سوليدرتي تكافل بمــا فيهــم مــن لــم يصوتــوا علــى الق ـرارات املقترحــة إلق ـرار الصفقة ،أو من قاموا بالتصويت ضدها ،على أسهم
ً
جديدة في شركة الجزيرة تكافل وفقا لشروط وأحكام هذا العرض.

 10-2فترة اعتراض الدائنين
بعد الحصول على املوافقات النظامية املذكورة في الفقرة ( )2.7من هذا املستند ،وبعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة الجزيرة تكافل وشركة
ً
وفقا لآللية ّ
املحددة في الفقرة ( )2.8من هذا املستند ،ستقوم كل من الشركتين بنشر قرارات الجمعية العامة غير العادية .وسيشير اإلعالن إلى حق أي دائن لشركة
سوليدرتي تكافل
ً
سوليدرتي تكافل في االعتراض على صفقة االندماج من خالل إرسال خطاب مسجل إلى املركز الرئي�سي لشركة سوليدرتي تكافل وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ نشر نتائج الجمعية
العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج.
ً
ً
ً
استنادا لنظام الشركات ،ال يكون قرار االندماج نافذا إال بعد انقضاء ثالثين يوما من اإلعالن عنه دون استالم أي اعتراض من أي من دائني شركة سوليدرتي تكافل على صفقة
االندماج .وفي حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم خالل املدة املشار إليها فسيتم إيقاف االندماج إلى أن يتنازل الدائن عن اعتراضه أو إلى أن تقوم شركة سوليدرتي تكافل بالوفاء
ً
ً
كاف للوفاء به إن كان آجال.
بالدين إن كان حاال ،أو بتقديم ضمان ٍ
بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين ،ستقوم شركة سوليدرتي تكافل باإلعالن على موقع تداول عن نتائـج تلـك الفتـرة وذلـك علـى النحـو اآلتـي:
•أنه لم يتم استالم أي اعتراضات خالل تلك الفترة ،أو أنه تم استالم اعتراضات ولكنها سحبت أو تمت تسويتها أو أن املحكمة املختصة رفضت طلب الدائن بإيقاف
االندماج ،أو
•بتوضيح تفاصيل االعتراضات املستلمة والتي لم تتم تسويتها بعد وما زالت قائمة وفق ما يتم االتفاق عليه مع شركة الجزيرة تكافل .وفي هذه الحالة ،ستقوم شركة
سوليدرتي تكافل بعد االنتهاء من تسوية جميع االعتراضات املستلمة باإلعالن عن ذلك على موقع تداول.

 11-2إتمام صفقة االندماج
ً
ً
بعــد انتهــاء فتــرة اعت ـراض الدائنين أو التاريــخ الــذي تتــم فيــه تســوية جميــع اعتراضــات الدائنين علــى صفقــة االندماج (أيهما يأتي الحقا) ،سيصبح قرار االندماج نافذا وستقوم شركة
الجزيرة تكافل بإصدار أسهم ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل املقيدين في سجل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل خالل فترة ال تقل عن ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج وال
تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج ،وستنتقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي تكافل إلى شركة الجزيرة تكافل وستستمر شركة الجزيرة تكافل في الوجود،
أما شركة سوليدرتي تكافل فستنق�ضي وستلغى جميع أسهمها وسيتم شطب سجلها التجاري وإلغاء كافة التراخيص الصادرة لها .كما ستقوم شركة الجزيرة تكافل باإلعالن عن نفاذ
قرار االندماج في حينه.

 12-2تفاصيل املساهمين بعد إتمام صفقة االندماج
لحين أن يتم االنتهاء من إجراءات شطب السجل التجاري لشركة سوليدرتي تكافل ستصبح شركة سوليدرتي تكافل ،مملوكة بشكل مباشر من قبل شركة الجزيرة تكافل .ولن ّ
يتم
ٍ
تحويل أي أسهم أو نقل ملكية أي منها إلى أي أشخاص أو أطراف آخرين غير شركة الجزيرة تكافل .إضافة إلى ذلك ،ال يوجد أي اتفاق أو ترتيبات أو تفاهمات خاصة مع أي طرف يملك
ّ
أسهم في شركة سوليدرتي تكافل ،من شأنه أن يؤثر على عملية نقل ملكية األسهم .لن يكون في الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج مساهمين مسيطرين ،أي ممن يمتلكون أو
يتحكمون ب  %30من الشركة الدامجة أو قادرين على التحكم بقراراتها.
نتيجة إلتمام صفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل وتسجيل األسهم ّ
املصدر لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل على النحو التالي:
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الجدول رقم ( :)7توزيع رأس املال قبل وبعد عملية االندماج

المساهم

قبل زيادة رأس المال
عدد األسهم
(سهم)

بعد زيادة رأس المال

نسبة الملكية ( )%عدد األسهم (سهم)

نسبة الملكية (*)%

بنك الجزيرة

10,500,000

%30.00

10,500,000

%22.31

شركة الجزيرة لألسواق املالية

1,750,000

%5.00

1,750,000

%3.72

شركة اتحاد األخوة للتنمية

1,750,000

%5.00

1,750,000

%3.72

3,318,260

%7.05

الجمهور

21,000,000

%60

29,748,143

%63.20

اإلجمالي

35,000,000

%100

47,066,403

%100.00

اليوجد

شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب

املصدر :الشركة

ً
ً
*تجدر اإلشارة إلى أن ملكية كال من شركة اتحاد األخوة للتنمية وشركة الجزيرة لألسواق املالية سيتم حسابها من ضمن الجمهور بعد إتمام صفقة اإلندماج ،حيث ستكون نسبة ملكية كال منها أقل من  %5من إجمالي
رأس مال شركة الجزيرة تكافل .وستصبح نسبة ملكية الجمهور بعد زيادة رأس املال  %70.64من رأس مال شركة الجزيرة تكافل.

 13-2اإلدارة والعاملين
ّ
املتعلقة باملوارد البشرية على اختيار أفضل الكوادر وتدريبهم وتطوير قدراتهم واملحافظة عليهم وتأمين املعاملة العادلة والفرص املتساوية لهم
ترتكز سياسة شركة الجزيرة تكافل
ً
ّ
ّ
ضمن بيئة عمل مناسبة ،تسمح لجميع العاملين بالتقدم في مناصبهم وفي مسيرتهم املهنية .وتساهم هذه السياسة في إنتاجية وفعالية في العمل مما ينعكس إيجابا على عمل شركة
الجزيرة تكافل وعلى تحقيق عوائد أفضل للمساهمين.
ً
بعــد إتمــام الصفقــة ،نصت اتفاقية االندماج بأنه سيتم تحديد اإلدارة التنفيذية للشركة الدامجة وفقا لخطة تنظيم عملية دمج األعمال بعد اإلنتهاء من عملية اإلندماج والتي سيتم
تطويرها بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة عند االنتهاء من تنفيذ اإلندماج .وبهذا الخصوص فإن شركة الجزيرة تكافل سوف تقدم عروض وظيفية حسب سياسة وشروط
التوظيف لديها حسب الحاجة وذلك بعد التنسيق مع الجهات الرقابية ذات العالقة.
وتنوي شركة الجزيرة تكافل االستفادة من الفروع ونقاط البيع الخاصة بشركة سوليدرتي تكافل لتحقيق الخطط واألهداف االستراتيجية للشركة الدامجة.

 14-2الترتيبات أو الشروط الخاصة
بتاريخ مستند العرض الراهن ،ال توجد أية اتفاقيات أو ترتيبات أو تفاهمات (مهما كانت طبيعتها) بين شركة الجزيرة تكافل (أو أي شــخص يتصــرف بنيابة عنهــا أو باالتفــاق معهــا)،
ً
ً
وبين أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة سوليدرتي تكافل أو املســاهمين الحاليين فيهــا أو أي شــخص آخــر كان عضــو فــي مجلــس إدارتهــا أو مساهما فيها خالل االثني عشر شهرا
السابقة لتاريخ نشر هذا املستند.
باستثناء اتفاقية االندماج التي ّ
تم توقيعها بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل ،لم تبرم شركة الجزيرة تكافل أية ترتيبات أو صفقات خاصة فيما يتعلق بالصفقة
الراهنة مع أي طرف آخر.

 15-2تأكيد الكفاية النقدية
سيتم سداد كامل قيمة العرض من خالل إصدار أسهم لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل .وبالتالي لن يتم سداد قيمة العرض أو أي جزء منه بشكل نقدي .وملزيد من
التفاصيل ،يرجى االطالع على الفقــرة («تقييــم شــركة سوليدرتي تكافل») مــن هــذا املســتند.
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 16-2الهيكل التنظيمي لشركة الجزيرة تكافل في حال إتمام صفقة االندماج
الشكل رقم (:)2الهيكل التنظيمي لشركة الجزيرة تكافل في حال إتمام صفقة االندماج

مادة - 38أ-1-و
املصدر :الشركة
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 - 3املعلومات املالية
 1-3سعرإقفال األسهم
يبين الجدول التالي سعر إقفال سهم شركة الجزيرة تكافل في اليوم األول للتداول من كل شهر من األشهر الستة السابقة لتاريخ نشر هذا املستند ،وآخر يوم للتداول قبل إعالن
النية املؤكدة ،وآخر تاريخ متاح قبل نشر هذا املستند كالتالي:
الجدول رقم ( :)8سعر إقفال سهم شركة الجزيرة تكافل

سعر اإلقفال
 26.65ريال سعودي
17.00
18.06
20.40
24.96
19.54
25.15
 20.90ريال سعودي

التاريخ
2020/12/27مم (آخرتاريخ قبل نشرمستند العرض)
2020/06/30م
2020/07/28م
2020/08/31م
2020/09/30م
2020/10/29م
2020/11/30م
2020/08/20م (آخريوم للتداول قبل تاريخ إبرام اتفاقية االندماج)
املصدر :تداول

يبين الجدول التالي سعر إقفال سهم شركة سوليدرتي تكافل في اليوم األول للتداول من كل شهر من األشهر الستة السابقة لتاريخ نشر هذا املستند ،وآخر يوم للتداول قبل إعالن
النية املؤكدة ،وآخر تاريخ متاح قبل نشر هذا املستند كالتالي:
الجدول رقم ( :)9سعر إقفال سهم شركة سوليدرتي تكافل

التاريخ

سعر اإلقفال

2020/12/27م (آخرتاريخ قبل نشرمستند العرض)

 18.38ريال سعودي

2020/06/30م

 12.34ريال سعودي

2020/07/28م

 13.52ريال سعودي

2020/08/31م

 14.06ريال سعودي

2020/09/30م

 19.60ريال سعودي

2020/10/29م

 15.66ريال سعودي

2020/11/30م

 19.22ريال سعودي

2020/08/20م (آخريوم للتداول قبل تاريخ إبرام اتفاقية االندماج)

 15.18ريال سعودي

املصدر :تداول

 2-3التوزيعات وسياسة توزيع األرباح
ً
أرباحا خالل سنة مالية ّ
معينة -وفي حال أعلنت الشركة الدامجة عن توزيع أرباح -سيتم توزيع األرباح
في حال تمت املوافقة على الصفقة الراهنة ومن بعدها حققت الشركة الدامجة
كل بحسب عدد األسهم التي يملكها ومن دون أي تمييز في التصنيف أو الحقوق ،ومن ضمنهم املساهمن في شركة سوليدرتي تكافل
أو العوائد على كافة املساهمن في الشركة الدامجة ٍ
ً
ً
ً
ً
الذيــن ســيتم إصــدار األســهم الجديــدة لهــم بعــدد إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة ( )12,066,403ســهما جديــدا مــن أســهم شــركة الجزيرة تكافل تبعــا إلتمــام
ً
صفقــة االندمــاج .ســتكون األســهم الجديدة املصدرة ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل مماثلة لألسهم املصدرة حاليا ملساهمي شركة الجزيرة تكافل ومتساوية القيمة والتصنيف في
الحقوق .ولن يكون هناك أي حقوق أولوية أو تفضيلية للمساهمن الحالين في شركة الجزيرة تكافل بالنسبة للمساهمين في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل الذين سيتم إصدار
األسهم الجديدة لهم.
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 3-3أثرانتهاء العرض
كل على حدى
في حال عدم إقرار صفقة االندماج من قبل كل من شركة الجزيرة تكافل و/أو شركة سوليدرتي تكافل ،خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين ٍ
(ويشمل ذلك أي موعد الحق لعقد الجمعية غير العادية وال يمكن تمديدها بعد ذلك) بسبب عدم الحصول على األغلبية املطلوبة إلصدار القراراتُ ،
يعتبر العرض الراهن منتهي
ً
ولن يكون هنالك إمكانية قبوله الحقا .إضافــة إلــى ذلــك ،ينتهــي العــرض املقــدم مــن شــركة الجزيرة تكافل إلــى مســاهمي شــركة سوليدرتي تكافل لغــرض صفقــة االندماج في حال تم
ً
إنهاء اتفاقية االندماج وفقا ألحكامها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل والخاصة بصفقة االندماج وفي حال حدوث ذلك ،لن يكون ملساهمي
ً
شركة سوليدرتي تكافل الحق في قبول العرض ولن ُ
تعد شركة الجزيرة تكافل أو مساهميها ملزمن بامل�ضي بالعرض استنادا إلى أي موافقة سابقة صادرة عنهم
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 -4معلومات تتعلق بشركة الجزيرة تكافل
 1-4التأسيس
شركة الجزيرة تكافل («الشركة») ،هي شركة مساهمة سعودية تأسست في اململكة العربية السعودية ً
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ) )137بتاريخ 1431/04/27ه (املوافق
2012/04/12م) واملرسوم امللكي رقم م 23/بتاريخ (املوافق 2010/04/13م) .مسجلة بالسجل التجاري رقم ( )4030251980بتاريخ 1434/09/02ه (املوافق 2013/07/10م)،
ً
وقد حصلت الشركة على قرار وزارة التجارة (وزارة التجارة والصناعة سابقا) بتاريخ 1434/08/24ه (املوافق 2013/07/03م) .ويقع مقر الرئي�سي للشركة في مدينة جدة -املساعدية
بالزا ( -)3طريق املدينة املنورة ،ص.ب  6277جدة  21442اململكة العربية السعودية.
وتمارس شركة الجزيرة تكافل أنواع مختلفة من نشاطات التأمين وفق مبادئ التأمين التعاوني وتحت إشراف البنك املركزي السعودي والتي تعتبر الجهة الرسمية املسؤولة عن
تطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية .وتشمل خدمات التأمين الرئيسية التي تقدمها شركة الجزيرة تكافل أعمال تأمين الحماية واإلدخار ويشمل تقديم
برامج تأمين وادخار لألفراد و املجموعات منها على سبيل املثال ال الحصر التعليم ،التقاعد ،الصدقة الجارية ،قسط اإليجار ،الوقف األسري ،ضمان الدخل ،التأمين الجماعي
للحماية واإلدخار و تأمين حماية القروض .
يبلغ رأس مال شركة الجزيرة تكافل ثالثمائة وخمسون مليون ()350,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثالثون مليون ( )35,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة
( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل .وفد تم إدراج الشركة في تداول بتاريخ 1434/09/13ه (املوافق 2013/07/21م) ويبلغ عدد املوظفين في شركة الجزيرة
تكافل  119حتى تاريخ 2020/06/30م

 2-4السنة املالية ومراجعي الحسابات
تبدأ السنة املالية لشركة الجزيرة تكافل في األول من يناير وتنتهي في  31ديسمبر في ذات السنة من كل سنة ميالدية ،وقد ّ
عينت الجمعية العمومية العادية لشركة الجزيرة تكافل
شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ،وشركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجعي حسابات للشركة.

 3-4هيكل رأس املال واملساهمين
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثالثمائة وخمسون مليون ( )350,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثالثون مليون ( )35,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة
( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،ويوضح الجدول أدناه هيكل ملكية أسهم الشركة حتى تاريخ  31ديسمبر 2019م:
الجدول رقم ( :)10هيكل رأس املال واملساهمين

األسم

عدد األسهم

نسبة امللكية()%

بنك الجزيرة

10,500,000

%30

شركة الجزيرة لألسواق املالية

1,750,000

%5

شركة اتحاد األخوة للتنمية

1,750,000

%5

الجمهور

21,000,000

%60

اإلجمالي

35,000,000

%100

املصدر :شركة الجزيرة تكافل تعاوني

 4-4أبرزاملحطات التاريخية
الجدول رقم ( :)11املحطات التاريخية

التاريخ

الحدث
الترخيص بتأسيس شركة الجزيرة تكافل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ()137
القا�ضي باملوافقة على تأسيس الشركة.

1431/04/27هـ املوافق (2010/04/12م)

صدور املرسوم امللكي رقم (م )23/الخاص بتأسيس شركة الجزيرة تكافل.

1431/04/28هـ املوافق (2010/04/13م)
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ً
اكتتب املساهمون املؤسسون بـ( )24,500,000سهما من مجموع عدد أسهم شركة
الجزيرة تكافل أي بنسبة  %70وتم طرح األسهم املتبقية والبالغ عددها ()10,500,000
سهم متساوية القيمة لالكتتاب العام أي بنسبة  %30بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة
رياالت للسهم الواحد.

خالل الفترة من:
1434/07/03هـ املوافق (2013/05/13م) إلى
1434/07/09هـ املوافق (2013/05/19م)

إدراج اسهم شركة الجزيرة تكافل في السوق املالية السعودية (تداول).

1434/09/13هـ املوافق (2013/07/21م)

استالم شركة الجزيرة تكافل على تصريح البنك املركزي السعودي رقم (ت م
ً
ن )201312/34/بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين وفقا ألحكام نظام مراقبة
شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية.

1435/02/15هـ املوافق (2013/12/18م)

أبرمت شركة الجزيرة تكافل اتفاقية االندماج مع شركة سوليدرتي تكافل لشراء كامل
أسهم رأس املال املصدرة واملدفوعة لشركة سوليدرتي تكافل.

1441/01/04هـ املوافق (2020/08/23م)

املصدر :شركة الجزيرة تكافل تعاوني

 5-4الرؤية
تهدف الشركة أن تكون الرائدة في مجال التأمين املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية على مستوى اململكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط من خالل تقديم حلول
تأمينية مبتكرة ذات جودة عالية بما يحقق الفائدة القصوى لعمالئنا ومساهمينا وموظفينا.

 6-4الرسالة

ً
معا ..كالجسد الواحد

 7-4املزايا التنافسية
•شبكة فروع تتجاوز مائة فرع من فروع الرجال والسيدات في جميع أنحاء المملكة بالتعاقد مع وكالة أمان لبيع منتجات الشركة عن طريق فروع بنك الجزيرة
•منتجات تأمينية مبتكرة تتميز بها شركة الجزيرة تكافل.
•اسم مرموق في مجال الحماية واإلدخار
ً
•رسوم إدارية منخفضه مقارنة بالشركات المنافسه.
•إمكانية إختيار اسلوب دفع اإلشتراك المناسب للعمالء األفراد ( شهري  /ربع سنوي  /نصف سنوي  /سنوي )
•إمكانية تاجيل دفع اإلشتراكات خالل العطالت.
ً
•إمكانية إيداع مبالغا إضافية إلى صندوق العميل اإلستثماري عن طريق خيار الدفع اإلضافي.
•إمكانية إختيار الصندوق اإلستثماري المناسب حسب درجة تقبل العميل للمخاطر( الجسور أو المتوازن أو المتحفظ )
•إمكانية السحب من الحساب اإلستثماري في حال حاجة العميل خالل فترة العقد.
•أداء صناديق اإلستثمار لحملة الوثائق يحقق نتائج جيدة مقارنة بالشركات المنافسة.
•منافع إضافية متعددة تلبي إحتياجات العمالء.

 8-4االستراتيجية
تتبنى شركة الجزيرة تكافل تعاوني استراتيجية تعتمد على العناصر التالية:
•تطوير منتجات تأمينية مبتكرة ومتنوعة تفوق تطلعات الشرائح املستهدفة تخدم حاجات املجتمع من األفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
•إيصال خدمة ذات جودة عالية تتناسب مع تطلعات الشركة وتحقق رغبات العمالء .
•إدارة املخاطر بقدرات عالية من خالل االستثمار في التقنية وتطبيق أفضل املمارسات.
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•استقطاب وتنمية وتحفيز كوادر ذات خبرة عاليةمع التركيز على تحقيق نسب عالية من السعودة. .
•زيادة فعالية عمليات الشركة بما يضمن تحقيق أعلى عائد على املوارد املستخدمة
•التوسع في قطاعات التأمين األخرى.
•تفعيل تأمين الحماية واإلدخار للمجموعات عن طريق قناة التأمين املصرفي وكذلك تفعيل قنوات البيع لألفراد عن بعد.

 9-4املبيعات
يوضح الجدول املبين أدناه تحليل مبيعات شركة الجزيرة تكافل تعاوني بحسب الفئات التأمينية :
الجدول رقم ( :)12املبيعات بحسب املنتج

السنة المنتهية في  31من شهر ديسمبر
م

المبيعات بحسب المنتج

(آالف الرياالت السعودية)

النسبة من إجمالي
المبيعات ()%

2017م

2018م

2019م

2019م

1

األفراد

46.307

58.126

73.680

%56.55

2

املجموعات

39.313

43.019

56.603

%43.45

85,620

101,145

130,283

%100.0

إجمالي املبيعات

املصدر :شركة الجزيرة تكافل تعاوني والقوائم املالية املراجعة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لألعوام 2017م و 2018م و 2019م.

 10-4املنتجات
يوضح الجدول املبين أدناه املنتجات التأمينية للشركة التي تلقت شركة الجزيرة تكافل تعاوني موافقة نهائية من البنك املركزي السعودي :
الجدول رقم ( :)13وصف املنتجات

1

2

3

4

5
6

وصف املنتج
اسم املنتج
ً
هو برنامج حماية وادخار ،يوفر لحامل الوثيقه الحماية التأمينية املرنة و االدخار معا على
املدى البعيد مع عوائد استثماريه من خالل اختيار استراتيجيه لتحقيق األهداف املاليه
برنامج سخاء للتقاعد ( سخاء  +سخاء
املستقبليه  ،حيث يوفر تغطية تأمينية للمستفيدين في حال وفاة حامل الوثيقة متزامنة مع
بلس )
فرصة توفير مبلغ من املال يتم التخطيط إلستالمه في سن محدد او سن التقاعد ويكون على
دفعات أو دفعة واحدة مع امكانيه إضافة منافع اضافيه ببرنامج سخاء بلس.
هو برنامج حماية وادخار يتيح اختيار استراتيجية استثماريه توفر لألبناء (املستفيدين)
برامج األبناء ( حصاد للتعليم  +مبروك قيمة العائد االستثماري املستحق في نهاية الفترة التعاقدية  ،ويوفر تغطية تأمينية في حال
وفاة (حامل الوثيقه ) متزامنة مع فرصة توفير مبلغ من املال يتم التخطيط له لتلبية نفقات
للزواج )
التعليم أو الزواج ألبنائهم في سن محدد على دفعات أو دفعة واحدة.
هو برنامج حماية فقط يتيح توفير األقساط املدرسية املستحقة  ،ويوفر حماية تأمينية
مالية لألبناء في حالة وفاة حامل الوثيقه حيث يدفع التكافل االقساط املدرسية ملالك
برنامج آمان لضمان القسط املدر�سي
املدرسه في حالة وفاة أو عجز حامل الوثيقة  ،ويمكن اضافه منافع اضافية للوثيقه مثل :
منفعة دخل العائلة  +منفعه العجز الكلي .
هو برنامج حماية وإدخار خاص بالصدقات  ،ويهدف الى تكوين راس مال يتم استخدام
ارباحه لدفع صدقة جارية للجمعيات الخيريه املصرح لها تحت اشراف الهيئة الشرعيه
برنامج السنبلة للصدقة الجارية
خالل حياة أو ممات حامل الوثيقه
هو برنامج حماية فقط يتيح توفير ايجار السكن حسب األقساط املستحقة  ،ويغطي
التأمين بموجب هذه الوثيقة تسديد اإليجار املستحق نيابة عن العائلة (املستفيد) ملالك
برنامج حماية قسط اإليجار
العقار السكني مباشرة في حال وفاة أو عجز حامل الوثيقة  ،مع امكانية اضافه منافع
اضافية مثل  :منفعه دخل العائلة و منفعه العجز الكلي ملنتج ايجار بلس .
ً ً
هو برنامج حماية وادخار يتيح توفير مبلغا ثابتا من قبل حامل الوثيقة للمستفيد  ،ويغطي
برنامج عطاء للوقف األسري
التأمين بموجب هذه الوثيقة دفع كامل مبلغ التغطية في حال وفاة حامل الوثيقة.
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موافقة البنك املركزي السعودي
2013/06/22م

2014/06/02م

2015/02/01م

2015/09/08م

2014/09/11م
2015/09/08م

7

برنامج درع لضمان دخل األسرة

8

برنامج الحماية واإلدخار الجماعي

9

برنامج الحماية الجماعي

10

برنامج حماية القروض

هو برنامج حماية فقط يوفر الحماية التأمينية املالية للمستفيدين في حالة وفاة املشترك
(حامل الوثيقه) ويمكن إضافة منافع اضافيه لعقد حامل الوثيقه بمنتج درع بلس.
هو برنامج حماية وادخار خاص بالشركات  ،ويغطي التأمين بموجب هذه الوثيقة مبلغ
التغطية واملساهمات االستثمارية ألسرة املوظف (املستفيد) في املنشأة (حاملة الوثيقة)
هو برنامج حماية فقط خاص بالشركات ويغطي التأمين بموجب هذه الوثيقة الحماية
املالية ملوظفي املنشأة (حاملة الوثيقة) و افراد اسرهم في حالة وفاة او عجز املوظف
(املستفيد)  ،باالضافة الى امكانية االشتراك في العديد من املنافع االضافية
هو برنامج حماية فقط للقروض ويغطي التأمين بموجب هذه الوثيقة املبالغ املالية في حال
عدم قدرة املقترضين السداد بسبب الوفاة أو العجز

2015/02/10م
2019/07/25م
2013/06/22م
2013/06/13م
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 11-4إعادة التأمين
تقوم شركة الجزيرة تكافل بإعادة التأمين على جزء من املخاطر التي تؤمن عليها بموجب عمليات التأمين التي تقوم بها وذلك لتقليل تعرضها للخسائر ،والعمل على استقرار أرباحها
وحماية مصادر رأس مالها بما يتما�شى مع اللوائح التنفيذية الصادرة من البنك املركزي السعودي .ولتقليل مخاطر تركيز إعادة التأمين ،قامت شركة الجزيرة تكافل بوضع برامج
إلعادة التأمين مع العديد من شركات إعادة التأمين العاملية املعروفة.

تقوم شركة الجزية تكافل بالتعامل مع عدة شركات إلعادة التأمين اليقل تصنيفها عن تصنيف « »BBBمن قبل ستاندرد أند بورز ( )S&Bأو تصنيف “ ”+Bمن قبل شركة إيه إم
ً
بيست ( ،)AM BESTكما تنص عليه الالئحة التنظيمية ألعمال إعادة التأمين الصادرة من البنك املركزي السعودي ،كما تجد اإلشارة إلى أن البنك املركزي السعودي يسمح أيضا
لشركات التأمين في اململكة بالتعامل مع شركات إعادة التأمين التي لديها تصنيف « »Baaمن قبل موديز انفستور سرفيس أو تصنيف « »BBBمن قبل فيتش راتينغ كحد أدنى .وفي
حال أرادت الشركة أن تتعامل مع معيدي تأمين غير معتمدين من قبل البنك املركزي السعودي ،فيتوجب عليها الحصول على موافقة خطية منها ،وتدل التصنيفات على قوة املركز
املالي لشركة إعادة التأمين وعلى كفاءتها بتغطية املطالبات ،إضافة إلى جودة خدمتها وقوة برامجها في إعادة التأمين.
تعاقدت شركة الجزيرة تكافل مع عدة شركات إعادة تأمين عاملية للتقليل من مخاطر أعمال التأمين وضمان استقرار العمليات ومصادر رأس املال ،إضافة إلى تقليل مخاطر
الخسائر واستقرار الربحية .تتعامل شركة الجزيرة تكافل مع  3شركة من معيدي تأمين مصنفين من وكالة ستاندرز آند بورز ( )S&Pالعاملية بما اليقل عن ( .)BBBالجدول التالي
يوضح شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة الجزيرة تكافل وتصنيف كل شركة إعادة تأمين.
الجدول رقم ( :)14شركات إعادة التأمين التي تتعامل الشركة معها

االسم

الدولة

التصنيف

ُ
الشركة املصنفة

الشركة السويسرية إلعادة التأمين

سويسرا

-AA

ستاندرز آند بورز

مجموعة إعادة التأمين األمريكية ()RGA

الواليات املتحدة األمريكية

-AA

ستاندرز آند بورز

شركة ميونيخ إلعادة التأمين

أملانيا

-AA

ستاندرز آند بورز

املصدر :شركة الجزيرة تكافل تعاوني
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 12-4الهيكل التنظيمي
الشكل رقم (:)3الهيكل التنظيمي الحالي لشركة الجزيرة تكافل
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 13-4أعضاء مجلس اإلدارة
يتكون مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل كما في تاريخ املستند من ( )7أعضاء على النحو التالي
الجدول رقم ( :)15أعضاء مجلس اإلدارة

االسم

املنصب

صفة العضوية

عبداملجيد ابراهيم السلطان

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

زياد طارق أبا الخيل

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عبداللطيف محمد بن غيث

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

صقر عبداللطيف نادر شاه

عضو مجلس اإلدارة

تنفيذي

خالد عثمان العثمان

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

خليفة ناصر الخليفة

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

شاغر*
املصدر :شركة الجزيرة تكافل تعاوني
*بتاريخ 1441/06/28ه (املوافق 2020/02/22م) أعلنت الشركة عن وفاة العضو سيف اليزن بن أحمد رحمة هللا ولم يتم تعيين عضو بديل عن العضو املتوفى حتى تاريخ هذا املستند.
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 -5معلومات إضافية
 1-5بيانات املسؤولية فيما يتعلق بمحتوى هذا العرض
ّ
يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل ،املوضحة أسماؤهم في الفقرة  4.13من هذا املستند ،مسـؤولية جميع املعلومات الواردة فـي هذا املستند باستثناء تلك املعلومات
ً
تم إدراج املعلومات الواردة في هذا املستند ،والتي يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل مسؤوليتها استنادا ملا ّ
املزودة من قبل شركة سوليدرتي تكافلّ .
تم تزويده لهم من
قبل إدارة شركة سوليدرتي تكافل (بعد أن قاموا بإجراء التحريات املعقولة واملمكنة لضمان ّ
صحتها ودقتها) ،ويرى أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل أن تلك املعلومات تأتي
ّ
وأهمية هذه املعلومات.
موافقة للحقائق وال تغفل أي جزء يحتمل أن يؤثر على دقة

 2-5بيان حصص امللكية والتعامالت في أسهم شركة الجزيرة تكافل
ً
كما في تاريخ (2020/08/23م) ال تملك شركة الجزيرة تكافل أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق مع شركة الجزيرة تكافل (وفقا لتعريف «
التصرف باالتفاق» الوارد في الئحة االندماج واالستحواذ) ،أية أسهم مباشرة أو غير مباشرة في شركة سوليدرتي تكافل وليس لديهم خيار شراء أسهم شركة سوليدرتي تكافل كما
بتاريخ هذا املستند .وفيما يلي عدد األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل ،وكبار التنفيذين في رأس مال شركة الجزيرة تكافل.
الجدول رقم ( :)16ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
عدد األسهم اململوكة في شركة الجزيرة
تكافل*

نسبة امللكية في شركة الجزيرة تكافل

رئيس مجلس اإلدارة

**488,425

%1.3955

خالد عثمان العبدهللا العثمان

عضو مجلس اإلدارة

1,000

0.0029%

عبداللطيف محمد عبدالعزيزالغيث

عضو مجلس اإلدارة

1,000

%0.0029

خليفه ناصرعبدالرزاق الخليفه

عضو مجلس اإلدارة

1,000

%0.0029

صقرعبداللطيف محمد نادرشاه

عضو مجلس اإلدارة – كبارالتنفيذيين

10,000

0.0286%

501,390

1.4325%

10,000

0.0286%

املنصب

االسم
عبداملجيد ابراهيم عبداملحسن السلطان

اإلجمالي -أعضاء مجلس اإلدارة
اإلجمالي -كبارالتنفيذيين
املصدر :شركة الجزيرة تكافل تعاوني

*تمثل األسهم اململوكة من قبل األعضاء بشكل مباشر وغير مباشر في شركة الجزيرة تكافل تعاوني من خال ملكيتهم في شركات تملك أسهم في شركةالجزيرة تكافل تعاوني أو األسهم اململوكة من
قبل أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة سواء بشكل مباشر أو من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في شركةالجزيرة تكافل تعاوني
** إن امللكية غير املباشرة للسيد /عبداملجيد إبراهيم عبداملحسن السلطان ناتجة عن :
1.ملكيته املباشرة في شركة شركة اتحاد األخوة للتنمية بنسبة  ،%20حيث شركة اتحاد األخوة للتنمية تملك نسبة  %6.59من بنك الجزيرة التي تملك نسبة  %30من
شركة الجزيرة تكافل تعاوني ،كما أن شركة اتحاد األخوة للتنمية تملك نسبة  %5في شركة الجزيرة تكافل تعاوني.
2.ملكيته املباشرة في بنك الجزيرة بنسبة .%0.000333

 3-5بيان حصص امللكية والتعامالت في أسهم شركة سوليدرتي تكافل
ً
كما في تاريخ (2020/08/26م) ال تملك شركة سوليدرتي تكافل أو أي من أعضاء مجلس إدارتها واألشخاص الــذي يتصرفــون باالتفــاق مــع شــركة سوليدرتي تكافل (وفقــا لتعريــف «
التصــرف باالتفــاق» الــوارد فــي الئحــة االندماج واالستحواذ) ،أية أسهم مباشرة أو غير مباشرة في شركة الجزيرة تكافل ،وليس لديهم خيار شراء أسهم شركة سوليدرتي تكافل كما
بتاريخ هذا املستند .وفيما يلي عدد األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل ،وكبار التنفيذين في رأس مال شركة سوليدرتي تكافل.
الجدول رقم ( :)17ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

االسم

املنصب

عدد األسهم اململوكة في شركة سوليدرتي
تكافل

نسبة امللكية في شركة سوليدرتي تكافل

عبداالله ابراهيم محمد القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة

 900سهم

%0.0036

اشرف عدنان نور الدين بسيسو

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 900سهم

%0.0036

السيد جواد محمد شبر حسين

عضو مجلس اإلدارة

 900سهم

%0.0036

ماجد علي حسين القنديل

عضو مجلس اإلدارة

 9أسهم

%0.00036

محمد عبدالعزيز محمد عبدالدائم

عضو مجلس اإلدارة

 554سهم

%0.002216

اإلجمالي -أعضاء مجلس اإلدارة

 3,263سهم

%0.0131

اإلجمالي -كبارالتنفيذيين

اليوجد

اليوجد

املصدر :تداول
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كما ال توجد أي حصص ملكية أو حصص مسيطرة لشركة الجزيرة تكافل في شركة سوليدرتي تكافل وال توجد أي حصة مسيطرة في شركة سوليدرتي تكافل يكون ألي عضو في
مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل مصلحة فيها أو يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص يتصرفون باالتفاق مع شركة الجزيرة تكافل أو أشخاص التزموا بقبول العرض الراهن بشكل
غير قابل لإللغاء وذلك قبل نشر مستند العرض الراهن.

كما لم يقم أي من أعضاء مجلس إدارة شركة سوليدرتي للتكافل ،مطلوب اإلفصاح عن حصص ملكيته بموجب املادة  38من الئحة االندماج واالستحواذ ،بالتعامل في أسهم شركة
ً
الجزيرة تكافل وأسهم شركة سوليدرتي تكافل خالل االثني عشر شهرا السابقة وحتى اليوم السابق لنشر مستند العرض هذا.

كما لم يتم إجراء أية ترتيبات حول سداد أي نوع من التعويضات تتعلق بأسهم شركة سوليدرتي تكافل من قبل شركة الجزيرة تكافل ،أو شركة سوليدرتي تكافل ،أو أي شخص آخر
يتصرف باالتفاق مع شركة الجزيرة تكافل أو شركة سوليدرتي تكافل .وليست هناك أية ترتيبات خاصة تتعلق بأسهم شركة سوليدرتي تكافل من قبل شركة الجزيرة تكافل أو شركة
سوليدرتي تكافل ،أو من قبل أي شخص آخر يتصرف باالتفاق مع شركة الجزيرة تكافل أو شركة سوليدرتي تكافل.

كما تؤكد شركة الجزيرة تكافل بعدم وجود أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم (بما في ذلك أي ترتيب تعويض) بين شركة الجزيرة تكافل أو أي شخص يتصرف باالتفاق معها وأي من
ً
ً
ً
أعضاء مجلس إدارة شركة سوليدرتي أو مساهميها الحاليين أو أي شخص كان عضوا في مجلس إدارة الشركة سوليدرتي أو مساهما فيها خالل االثني عشر شهرا السابقة لتاريخ
نشر مستند العرض

 4-5االلتزامات غيرقابلة لإللغاء
لم تتلقى شركة الجزيرة تكافل أية التزامات غير قابلة لإللغاء من أي من مساهمي شركة سوليدرتي تكافل تنص على اعتزامهم التصويت لصالح صفقة االندماج الراهنة خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل.

 5-5بيان تداول األسهم
لم تتعامل شركة الجزيرة تكافل أو أعضاء مجلس إدارتها واألشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معها في أسهم شركة سوليدرتي أو في أسهم شركة الجزيرة تكافل خالل فترة االثني
ً
عشر شهرا السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر مستند العرض هذا.

 6-5الضرائب والزكاة
ً
تخضع شركة الجزيرة تكافل ألنظمة ولوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية ،ويتم احتساب الزكاة والضريبة وفقا ألنظمة ضريبة الدخل والزكاة وضريبة
القيمة املضافة املعمول بها لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل .وتحتسب الزكاة والضريبة على أساس االستحقاق املحاسبي ويتم احتساب مبالغ الزكاة ً
بناء على الوعاء الزكوي أو صافي
الدخل املعدل ،ويتم تسجيل أي اختالف في التقديرات عند اعتماد الربط النهائي والذي يتم فيه تسوية املخصص.
بتاريخ 2019/11/06م أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطابات تعديل ربط نهائي للسنوات من 2014م إلى 2019م وطالبت بمستحقات إضافية بمبلغ ( )41,165,900ريال
سعودي ،وقدمت الشركة اعتراضها بهذا الخصوص والذي ال يزال تحت الدراسة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل كما في تاريخ هذا املستند .قامت الشركة بتقديم اإلقرارات
الزكوية من عام 2014م وحتى عام 2019م ،وسددت الزكاة املستحقة ،وحصلت على شهادات الزكاة املقيدة عن هذه السنوات حتى عام 2019م.

 7-5إعالن ّ
التقيد
يؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل املوضحة أسماؤهم في الفقرة  4.13من هذا املستند أنهم قد التزموا وتقيدوا بجميع الشروط املطلوبة ،واملوضحة في املادتين ( )3و
( )18من الئحة االندماج واالستحواذ .وهي كالتالي:
املادة رقم ( :)3أحكام عامة:
أ) باستثناء صفقات الشراء والبيع الخاصة ،يجب على العارض ،والشركة املعروض عليها ،تعيين مستشاريهم املاليين على أن يكونوا مستقلين ومرخصا لهم من قبل الهيئة ،وكذلك
مستشاريهم القانونيين على أن يكونوا مستقلين ومرخصا لهم في ممارسة مهنة املحاماة في اململكة .ويجب أن يكون املستشارون املاليون للعارض أو الشركة املعروض عليها ضابط
االتصال للتنسيق مع الهيئة نيابة عن كل منهم فيما يتعلق باالستحواذ املحتمل أو االندماج املحتمل.
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ب) يجب على األطراف املعنية في االستحواذ أو االندماج بذل العناية بحيث ال تكون البيانات معدة على نحو قد يؤدي إلى تضليل املساهمين أو السوق.
ج) في حالة العرض ،يجب على العارض معاملة جميع مساهمي الشركة املعروض عليها من ذات الفئة بالتساوي.
د) يجب أن يكون أي مستند أو إعالن ذي صلة بالعرض أو العرض املحتمل يقدم من قبل العارض أو مجلس إدارة الشركة املعروض عليها أو أي من مستشاريهم املعنيين للمساهمين
صحيحا وعادال وغير مضلل.
ه) ال يجوز للعارض أو الشركة املعروض عليها أو أي من مستشاريها ،خالل فترة العرض أو أثناء دراسته ،تقديم معلومات إلى بعض املساهمين دون إتاحتها لجميع املساهمين اآلخرين.
وال ينطبق هذا املبدأ في أي من الحالتين اآلتيتين:
 -1تقديم املعلومات بشكل سري من قبل الشركة املعروض عليها إلى عارضال محتمل حسن النية أو العكس في سياق العرض.
 -2تقديم املعلومات بشكل سري من قبل املساهم البائع أو الشركة املعروض عليها إلى العارض في سياق صفقة بيع وشراء خاصة.
و) ال يجوز للعارض اإلعالن عن العرض إال بعد اتخاذ التدابير الالزمة وفقا ألحكام هذه الالئحة والتأكد من قدرته وعزمه على االستمرار في تنفيذ العرض ،وتقع مسؤولية تقديم
املشورة إلى العارض واتخاذ جميع الخطوات الالزمة بهذا الشأن على مستشاره املالي.
ز) في حالة االندماج أو االستحواذ عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية متعلقة بأوراق مالية سيتم إدراجها في السوق ،يجب على العارض االلتزام باألحكام ذات العالقة الواردة في
النظام ولوائحه التنفيذية.
ح) في حالة العرض ،يجب على العارض ومجلس إدارة الشركة املعروض عليها تزويد مساهمي الشركة املعروض عليها باملعلومات والتوصيات الكافية؛ لتمكينهم من التوصل إلى قرار
سليم بشأن قبول أو رفض العرض ،وإتاحة الوقت الكافي لهم التخاذ ذلك القرار ،وعدم حجب أي معلومات ذات صلة عنهم.
ط) يجب على جميع األشخاص املطلعين على معلومات سرية ،وبخاصة تلك التي تؤثر في سعر الورقة املالية ،تتعلق باالستحواذ أو أي صفقة محتملة من هذا النوع ،أن يعاملوا هذه
املعلومات بسرية وال يجوز تقديمها إلى شخص آخر إال إذا كان ذلك ضروريا ،وكان ذلك الشخص يعلم بضرورة االلتزام بالسرية .ويجب على جميع هؤالء األشخاص أن يتصرفوا
بشكل يحد من فرص حدوث تسرب املعلومات السرية أو املعلومات التي تؤثر في سعر الورقة املالية.
ي) في حال توافر قناعة لدى مجلس إدارة الشركة املعروض عليها بأن عرضا حسن النية على وشك أن يقدم إلى الشركة ،فال يجوز ملجلس اإلدارة اتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة –
من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول العرض أو حرمان املساهمين من فرصة اتخاذ قرار بشأنه – إال بعد الحصول على موافقة املساهمين في الجمعية العامة للشركة.
ك) عند وجود أطراف ذوي عالقة في االستحواذ الذي تنطبق عليه أحكام هذه الالئحة ،يجب اإلفصاح للمساهمين املعنيين بشكل كامل عن مصالح تلك األطراف في الصفقة قبل
إتمامها ،ويجب أن تكون بشروط مساوية للشروط املطبقة على أي صفقة اشترك فيها أشخاص آخرون في ظروف مماثلة.
ل) يجب على مجلس إدارة الشركة املعروض عليها التصرف دائما وفقا ملصلحة املساهمين.
م) يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة املعروض عليها عند تقديمهم توصيات إلى مساهميهم التصرف بصفتهم أعضاء مجلس إدارة ،دون أي اعتبار لحجم ما يملكونه شخصيا
أو عن طريق أقربائهم من أسهم ،أو ما يملكه املساهمون الذين يمثلونهم في املجلس أو ألي عالقة شخصية بالعارض أو الشركة املعروض عليها (حسبما ينطبق) .وفي جميع األحوال،
يجب عليهم تقديم تلك التوصيات وفقا للمادة الثامنة عشرة من هذه الالئحة .كذلك يجب عليهم مراعاة مصالح جميع املساهمين إضافة إلى مراعاة مصالح املوظفين والدائنين التي
يجب أخذها في االعتبار عند تقديمهم تلك التوصيات .ويجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة املعروض عليها بذل الحرص الالزم قبل الدخول في أي التزام مع العارض ،أو مع أي
جهة ،من شأنه تقييد حريتهم في تقديم التوصية إلى مساهميهم مستقبال.
ن) ال يحق للمساهم الذي يملك أسهما في العارض (أو الشركة الدامجة) والشركة املعروض عليها (أو الشركة املندمجة) التصويت في الجمعية العامة للمساهمين على قرارات تتعلق
بعروض تنطبق عليها هذه الالئحة إال في إحدى الشركتين.
س) ال يجوز ألي عضو مجلس إدارة – في اجتماع للمجلس أو أي من اللجان أو في الجمعية العامة – التصويت على قرار يتعلق بعرض تنطبق عليه أحكام هذه الالئحة ،أو بأي مسألة
ذات صلة ،تنطوي على تعارض مصالح لذلك العضو أو أي قريب له .وتنشأ حالة تعارض املصالح في أي من الحاالت اآلتية:
 -1عند وجود مصلحة لعضو مجلس اإلدارة –بشكل مباشر أو غير مباشر – تتعلق بالعرض أو العرض املحتمل.
 -2أن يكون مساهما في العارض وفي الوقت نفسه عضوا في مجلس إدارة الشركة املعروض عليها أو العكس.
 -3أن يكون عضوا في مجاس إدارة العارض وفي الوقت نفسه عضو مجلس إدارة أو مديرا في الشركة املعروض عليها أو العكس.
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ع) ألغراض تطبيق أحكام هذه الالئحة ،تعد مصلحة أي قريب لعضو مجلس اإلدارة أو تابع له ،مصلحة للعضو نفسه.
ف) يجب على الشخص الذي يعتزم الدخول في عملية استحواذ ينشأ بموجبها التزام بتقديم عرض إلى جميع املساهمين التأكد –قبل إتمام العملية -من قدرته على تنفيذ العرض
واالستمرار فيه وذلك قبل قيامه باالستحواذ.
ص) ال يجوز خلق سوق غير حقيقية تتذبذب فيها أسعار األوراق املالية للشركة املعروض عليها (أو الشركة املندمجة) ،أو الشركة العارضة (أو الشركة الدامجة) أو أي شركة لها
عالقة باالستحواذ أو االندماج ،أو أي شركة أخرى ذات عالقة بالعرض على نحو يكون فيه ارتفاع أو انخفاض في أسعار األوراق املالية ذات العالقة وهميا ويخل بالوظيفة الطبيعية
للسوق.
ق) يجب أن ال تتأثر أعمال الشركة املعروض عليها أكثر من املدة املعقولة نتيجة لالستحواذ أو االندماج.
املادة رقم ( :)18االستشارة املستقلة :
يجب على كل من مجلس إدارة العارض (في حال كون العارض شركة مساهمة مدرجة) ومجلس إدارة الشركة املعروض عليها الحصول على استشارة مستقلة ومختصة بشأن العرض
من مستشارين ماليين ،يتم تعيينهم بموجب الفقرة (أ) من املادة الثالثة ،ويجب إبالغ مساهميها بمضمون هذه االستشارة.
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 8-5العوائد التي ستشارك فيها األسهم الجديدة وتصنيف أولويتها
ً
ســتقوم شــركة الجزيرة تكافل لغــرض الصفقــة بإصــدار األســهم الجديــدة أو أســهم العــوض لصالــح مســاهمي شــركة سوليدرتي تكافل ،بعدد إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا
ً
ً
وأربعمائة وثالثة ( )12,066,403سهما جديدا .وسيكون لألسهم الجديدة التي سيتم إصدارها لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل وإدراجها على تداول بنفس الحقوق الخاصة
ً
باألسهم املصدرة حاليا في شركة الجزيرة تكافل ،بما في ذلك حقوق التصويت ،حقوق في حصص األرباح ،حقوق إعادة الشراء أو حقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل
ً
وغيرها من الحقوق مع اإلشارة أيضا إلى أن جميع األسهم الصادرة و األسهم التي ستصدر لغرض الصفقة في شركة الجزيرة تكافل هي من فئة واحدة وال يعطي أي سهم لحامله أي
ً
حقوق تفضيلية أو أولوية أيا كان نوعها .في حال تم قبول العرض سيصبح مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل مالكين ملا نسبته  %25.64من رأس مال الشركة الدامجة،
أما فيما يتعلق بالدخل املتحقق ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل فسيكون ملالكي األسهم الجديدة الحق في الحصول على األرباح املوزعة التي تقوم الشركة الدامجة باإلعالن عنها
ً
بعد تاريخ إتمام صفقة االندماج ،ويستحق املساهم حصته في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ،ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ توزيع األرباح .وتكون
أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق.

 9-5تأثيرقبول العرض (بالكامل) لغرض السيطرة في أصول شركة الجزيرة تكافل وأرباحها وأعمالها التي يمكن أن تكون مهمة إلجراء
التقييم الصحيح للعرض
في حال تم قبول العرض بالكامل سيصبح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل مالكين ملا نسبته  %25.64من رأس مال وأصول الشركة الدامجة )بينما تبلغ نسبة مليكتهم الحالية في
رأس مال وأصول شركة سوليدرتي تكافل نسبة  ،%100وسيصبح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل مستحقين  %25.64من أعمال وأرباح الشركة الدامجة) بينما تبلغ نسبة أحقيتهم
ً
في أعمال وأرباح شركة سوليدرتي تكافل حاليا نسبة  .%100ويجدر بالذكر ،أنه في حال تم قبول العرض بالكامل  -وكما نصت اتفاقية االندماج بأنه سيتم تحديد اإلدارة التنفيذية
ً
للشركة الدامجة وفقا لخطة تنظيم عملية دمج األعمال بعد اإلنتهاء من عملية اإلندماج والتي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة عند االنتهاء من تنفيذ اإلندماج.
كما سيتكون مجلس إدارة الشـركة الدامجـة مـن تسعة ( )9أعضاء وفق التالي :
ً
•سبعة ( )7أعضاء يمثلـون األعضاء املعينـين حاليـا مـن قبـل شـركة الجزيرة تكافل من بينهم ثالثة ( )3أعضاء مستقلين.
•عضـوين ( )2جدد يتـم تعيينهم مـن قبـل الشركة الدامجة بعـد إتمـام صفقـة االندماج ،على أن يتم ترشيح العضوين من قبل شركة سوليدرتي وهم كالتالي :
الجدول رقم ( :)18كبار مرشحي شركة سوليدرتي لشغل عضوية مجلس اإلدارة في الشركة الدامجة

االسم

المنصب

عبداالله ابراهيم محمد القاسمي

عضو مجلس إدارة

اشرف عدنان نور الدين بسيسو

عضو مجلس إدارة

املصدر :اتفاقية االندماج املوقعة في تاريخ 2020/08/23م

ويتـم تعيين العضوين الجديدين بعـد أخـذ موافقـة البنك املركزي السعودي ويجـب الحصـول علـى مصادقـة الجمعيـة العامـة العاديـة للشـركة الدامجـة علـى قـرار التعيين ،وتجدر
ً
اإلشارة هنا إلى أنه لدى مساهمي شركة سوليدرتي تكافل حاليا سيطرة كاملة على االدارة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة في شركة سوليدرتي تكافل وفي حال قبول العرض بالكامل
فإنه لن تستمر تلك السيطرة الكاملة على اإلدارة التنفذية وأعضاء مجلس االدارة في الشركة الدامجة .ويجدر بالذكر بأنه قد ال يكون األعضاء الجدد في املجلس ممثلين عن مساهمي
شركة سوليدرتي تكافل ،حيث أنه سيتم تعيين األعضاء الجدد بعد أخذ موافقة البنك املركزي السعودي عليهم كما يجب الحصول على مصادقة قرار التعيين في الجمعية العامة
العادية للشركة الدامجة ،وعلية فال يوجد ضمان بأن األعضاء اإلضافيين سيكونوا ممثلين عن مساهمي شركة سوليدرتي تكافل.

 10-5املالك الحاليين في شركة سوليدرتي تكافل واملساهمين املسيطرين في شركة الجزيرة تكافل والشركة الدامجة
ً
لكل
يتضمن الجداول التالي بيانا عن األشخاص الذين يملكون أو لديهم السيطرة على ما نسبته  ٪30أو أكثر من رأس املال و/أو األشخاص القادرين على توجيه القرارات واإلدارة ٍ
من شركة سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل (قبل االندماج) و الشركة الدامجة (بعد إتمام صفقة االندماج):
الجدول رقم ( :)19كبار املساهمين في شركة سوليدرتي السعودية تكافل

المساهمين

عدد األسهم

نسبة الملكية

شركة مجموعة سوليدرتي القابضة (شركة
مساهمة بحرينية)

 6,875,000سهم

%27.5

املصدر :تداول وشركة سوليدرتي السعودية تكافل
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الوصف
إن مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب (م) هي شركة مسجلة كشركة
قابضة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين .وتخضع
املجموعة إلشراف مصرف البحرين املركزي الذي يشرف على شركات
التأمين التكافلي املسجلة واملرخص لها بالعمل في البحرين باعتبارها
شركة أم لشركات مسجلة وخاضعة ألنظمة مصرف البحرين املركزي
(سوليدرتي البحرين ش.م.ب)

الجدول رقم ( :)20كبار املساهمين في شركة الجزيرة تكافل تعاوني

المساهمين

عدد األسهم
(سهم)

نسبة الملكية ()%

بنك الجزيرة

10,500,000

%30

شركة الجزيرة لألسواق املالية

1,750,000

%5

شركة اتحاد األخوة للتنمية

1,750,000

%5

الوصف
بنك الجزيرة تأسس كشركة مساهمة سعودية
بموجب املرسوم امللكي رقم/46م االدر بتاريخ
1395/06/12هـ (املوافق 1975/06/21م) ومقيد
في السجل التجاري برقم ( )4030010523بتاريخ
1396/07/29هـ (املوافق 1976/07/27م) بمدينة
جدة ،ويقع مركز البنك الرئيس بمدينة جدة.
تتمثل أنشطة البنك في تقديم الخدمات املصرفية
ً
وفقا لنظام مراقبة البنوك واملتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية ،ويشمل ذلك قبول الودائع،
وتقديم التمويل بصيغ متوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية (مثل املرابحة واالستصناع واإلجارة
والتورق ) والتي يتم املوافقة واإلشراف عليها من قبل
هيئة رقابة شرعية مستقلة لدى البنك.
شركة ذات شخص واحد مساهمه سعودية
مقفلة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل بنك
بتاريخ 1429/02/20ه
الجزيرة تأسست
(املوافق 2008/02/27م) ومقيده في السجل التجاري
بتاريخ 1433/11/13ه
برقم ()1010351313
(املوافق 2012/09/29م) ،وتعمل تحت إشراف
وترخيص هيئة السوق املالية السعودية بترخيص
رقم ( )07076-37بتاريخ (2007/07/22م) ،ويقع
املركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض .وتتخصص
شركة الجزيرة لألسواق املالية في أعمال األوراق
املالية ،حيث تقدم خدمات التعامل في األوراق املالية
بصفة أصيل ووكيل ،والتعهد بالتغطية وخدمات
اإلدارة والحفظ والترتيب وتقديم املشور
شركة مساهمة مقفلة تأسست بتاريخ
1414/01/01هـ (املوافق 1993/06/20م) ومقيده
في السجل التجاري برقم ( )1010111728بتاريخ
1440/05/04ه (املوافق 2019/01/10م) ،وتتمثل
أنشطة الشركة في اإلستثمار املتعدد ،ويقع املركز
الرئيس للشركة في مدينة الرياض.

املصدر :تداول وشركة الجزيرة تكافل تعاوني

لن يكون هناك مساهمين مسيطرين على ما نسبته  % 30أو أكثر من رأس املال في الشركة الدامجة ولكن سيكون للمساهمين التاليين القدرة على توجيه قرارات وإدارة الشركة
الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج.
الجدول رقم ( :)21كبار مساهمي الشركة الدامجة (بعد إتمام صفقة االندماج)

المساهم

قبل زيادة رأس المال

بعد زيادة رأس المال*

عدد األسهم
(سهم)
10,500,000

%30.00

10,500,000

%22.31

شركة الجزيرة لألسواق املالية

1,750,000

%5.00

1,750,000

%3.72

شركة اتحاد األخوة للتنمية

1,750,000

%5.00

1,750,000

%3.72

3,318,260

%7.05

بنك الجزيرة

شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب

نسبة الملكية ( )%عدد األسهم (سهم)

اليوجد

املصدر :شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية تكافل

نسبة الملكية ()%

ً
ً
*تجدر اإلشارة إلى أن ملكية كال من شركة اتحاد األخوة للتنمية وشركة الجزيرة لألسواق املالية سيتم حسابها من ضمن الجمهور بعد إتمام صفقة اإلندماج ،حيث ستكون نسبة ملكية كال منها أقل من  %5من إجمالي
رأس مال شركة الجزيرة تكافل .وستصبح نسبة ملكية الجمهور بعد زيادة رأس املال  %70.64من رأس مال شركة الجزيرة تكافل.
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وتؤكــد شــركة الجزيرة تكافل أنــه ليــس هنــاك أي تحويــل ألي أســهم يتــم االســتحواذ عليهــا بموجــب العــرض الراهــن لصالــح أشــخاص أو أط ـراف آخريــن ،كمــا أنــه ال يوجــد أي اتفــاق
أو ترتيــب أو تفاهــم ذي عالقــة علــى ذلــك النحــو.

 11-5بيان استرداد األوراق املالية لدى العارض

ً
لم تقم شركة الجزيرة تكافل باسترداد أو شراء أي سهم في شركة الجزيرة تكافل خالل فترة االثني عشر شهرا السابقة لتاريخ نشر مستند العرض هذا.
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 -6البيانات املالية لشركة الجزيرة تكافل
الجدول رقم ( :)22قائمة الدخل
قائمة الدخل

(ألف ريال سعودي)

2017م

2018م

2019م

85,620

101,145

130,283

اإليرادات
إجمالي اشتراكات مكتتبة
اشتراكات مسددة
محلي

()13

أجنبي

()17,586

()18,625

صافي اشتراكات مكتتبة

68,021

82,520

109,468

التغيرفي اشتراكات غيرمكتسبة ،بالصافي

()100

()2,687

()8,396

صافي اشتراكات مكتسبة

67,921

79,832

101,072

إيرادات اكتتاب أخرى

6,180

4,545

1,594

74,101

84,378

102,666

إجمالي اإليرادات

()20,815

تكاليف ومصاريف اكتتاب
إجمالي مطالبات مدفوعة

()13,895

()11,191

()11,845

حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

11,436

9,145

9,920

صافي مطالبات مدفوعة

()2,459

()2,046

()1,1925

التغييرات في مطالبات تحت التسوية ،بالصافي

()1,154

119

()2,006

891

529

1,554

صافي مطالبات متكبدة

()2,722

()1,398

()2,377

التغييرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها ،بالصافي
اشتراكات استثمارية ،بالصافي

()38,531

()48,513

()57,466

التتغيرفي االحتياطي الحسابي
تكاليف اقتناء وثائق تأمين
رسوم اشراف وتفتيش
إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب
صافي دخل االكتتاب

()87

401

197

()1,555

()1,522

()3,910

()428

()506

()651

()43,323

()51,538

()64,207

30,778

32,840

38,459

إيرادات(/مصاريف) تشغيلية أخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()2

()55

()183

مصاريف عمومية وإدارية

()7,881

()8,953

()10,243

عموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

8,852

9,795

10,076

دخل عموالت ودائع

951

673

56

مكاسب غيرمحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

494

220

735

مكاسب محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-

28

1,164

توزيعات أرباح

39

8

-

إيرادات أخرى

551

11

1,046

إجمالي اإليرادات التشغيلية األخرى ،بالصافي

3,004

1,827

2,651

الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل

33,782

34,667

41,110

صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

()2,713

()2,827

()3,355

صافي الدخل للسنة العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل

31,069

32,840

37,755

-

()854

()947

الزكاة

-

()142

()100

صافي الدخل للسنة العائد للمساهمين

31,069

30,844

36,708

ضريبة الزكاة
ربحة السهم األساسية واملخفضة للسنة (ريال سعودي)

0.889

0.88

1.05

املصدر :القوائم املالية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني
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الجدول رقم ( :)23قائمة املركز املالي
قائمة المركز المالي

2017م

(ألف ريال سعودي)

2018م

2019م

املوجودات
53,262

17,015

19,687

203

1,633

2,094

النقد في البنوك
حصة معيدي التأمين من اشتراكات غيرمكتسبة

7,261

9,006

12,923

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

10,685

7,918

29,422

اشتراكات مستحقة القبض ،بالصافي

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات
استثمارات
مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
ً
مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
أثاث وتجهيزات ومعدات

4,901

8,089

5,669

106,626

128,230

185,187

344,286

395,829

411,414

5,432

7,491

30,367

754

720

2,473

-

260

809

وديعة نظامية

35,000

35,000

35,000

إجمالي املوجودات

568,410

611,191

753,036

مصروفات ومطلوبات أخرى مستحقة الدفع

15,489

16,547

18,651

ذمم دائنة ملعيدي التأمين

7,965

16,125

10,775

اشتراكات غيرمكتسبة

18,343

22,774

35,087

مطالبات تحت التسوية

12,901

10,015

33,525

مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

املطلوبات

احتياطي وحدات

8,338

10,997

7,023

107,177

130,290

187,979

احتياطي حسابي

958

557

360

التزامات منافع موظفين

1,960

2,050

2,624

زكاة وضريبة دخل مستحقة

1,023

1,039

1,110

فائض من عمليات التأمين

2,713

2,827

3,355

176,866

213,221

300,489

إجمالي املطالبات
حقوق امللكية
رأس املال

350,000

350,000

350,000

احتياطي نظامي

16,885

23,253

30,595

أرباح مبقاة

24,659

24,635

54,001

إجمالي حقوق املساهمين

391,544

397,888

434,596

-

82

()49

إجمالي حقوق امللكية

391,544

397,970

434,547

إجمالي املطالبات وحقوق امللكية

568,410

611,191

735,036

إحتياطي إعادة قياس مخصص منافع موظفين -عمليات التأمين

املصدر :القوائم املالية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني
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 -7املستندات املتاحة للمعاينة
سوف تكون نسخ من املستندات التالية متاحة للمعاينة في املقر الرئي�سي لشركة الجزيرة تكافل جدة  -مركز املساعدية التجاري  -طريق املدينة ص.ب 5215.جدة  ،21442اململكة
العربية السعودية ،هاتف ،+966126688877 :فاكس ،+966126677284 :من يوم األحد إلى الخميس من الساعة 9:00ص وحتى الساعة 5:00م باستثناء أيام اإلجازات الرسمية
في اململكة العربية السعودية من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض:
•النظام األسا�سي وعقد التأسيس لشركة الجزيرة تكافل وأي تعديالت عليها.
•النظام األسا�سي وعقد التأسيس لشركة سوليدرتي وأي تعديالت عليها.
•القوائم املالية املراجعة لشركة الجزيرة تكافل عن السنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2017م.
•القوائم املالية املراجعة لشركة الجزيرة تكافل عن السنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2018م.
•القوائم املالية االفتراضية املفحوصة التي تعكس الوضع املالي لشركة الجزيرة تكافل بعد االندماج عن السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م.
•اتفاقية االندماج املبرمة بين كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل (باللغة االنجليزية) بتاريخ 1442/01/04هـ (املوافق 2020/08/23م).
•خطابات موافقات مستشاري املصدر على استخدام اسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا املستند.
•تقرير التقييم وتقارير القيمة الضمنية الخاصة باملحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني.
•مستندات رسوم اإلنهاء
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 -8املالحق
الجدول التالي يوضح التعديالت على النظام األساس لشركة الجزيرة تكافل املرتبط بصفقة االندماج.
امللحق رقم ( :)1التعديالت على النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل املرتبطة بصفقة االندماج

املادة بعد التعديل

املادة قبل التعديل
املادة الثالثة  :أغراض الشركة:

املادة الثالثة  :أغراض الشركة:

مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو
ً
سواء
مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها
في مجال التأمين أو استثمار أموالها و أن تقوم بتملك و تحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو
استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات
ً
أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقا ألحكام نظام مر اقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من
الجهات املختصة إن وجدت.

مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخاروللشركة
ً
أن تباشر جميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها و تمارس الشركة أنشطتها وفقا لنظام
مر اقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية و األحكام الصادرة من البنك املركزي السعودي
واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من
الجهات املختصة إن وجدت.

املادة الثامنة :رأس املال:

املادة الثامنة :رأس املال:

رأس مال الشركة هو ( )350.000.000ثالثمائة وخمسون مليون ريال سعودي ،مقسم الى رأس مال الشركة هو ( )470,664,030أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثون
ً
( )35.000.000خمسة وثالثون مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت سعودية ريال سعودي ،مقسم الى ( )47,066,403سبعة وأربعون مليونا وستة وستون ألف وأربعمائة وثالثة
سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية
للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.
نقدية.
املادة الخامسة عشر :إدارة الشركة:

املادة الخامسة عشر :إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد
على ثالث سنوات –على أن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن ( )5خمسة أعضاء وال يزيد على ()11
ً
ً
ً
أحد عشر عضوا – ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال مناسبا من األعضاء املستقلين .وفي
جميع األحوال ال يجوزأن يقل عدد أعضاء املجلس املستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء املجلس أيهما
واستثناء من ذلك ّ
ً
تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة ملدة ال تتجاوز ( )3ثالث
أكثر.
سنوات تبدأ من تاريخ شهرقراروزارة التجارة واالستثماربتأسيس الشركة.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( )9تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة ال
ً
ً
تزيد على ثالث سنوات ،ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال مناسبا من األعضاء املستقلين.
وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء املجلس املستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء املجلس
واستثناء من ذلك ّ
ً
تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة ملدة ال تتجاوز ()5
أيهما أكثر.
خمسة سنوات تبدأ من تاريخ شهرقراروزارة التجارة بتأسيس الشركة.

املادة الثانية والعشرون :نصاب اجتماع املجلس:

املادة الثانية والعشرون :نصاب اجتماع املجلس:

ً
ال يكون اجتماع املجلس صحيحا إال إذا حضره (ثلثا) األعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط أن
يكون عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم (أربعة) أعضاء على األقل من بينهم عضو مستقل ،وللعضو
ً
أن ينيب عنه عضوا آخر في حضور اجتماعات املجلس وفي التصويت فيها .تصدر قرارات املجلس
بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو املمثلين فيه ،وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس الجلسة .وملجلس اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ما
لم يطلب أحد األعضاء –كتابة -اجتماع املجلس للمداولة فيها ،وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات
على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.

ً
ال يكون اجتماع املجلس صحيحا إال إذا حضره (ثلثا) األعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط أن
يكون عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم (خمسة) أعضاء على األقل من بينهم عضو مستقل ،وللعضو
ً
أن ينيب عنه عضوا آخر في حضور اجتماعات املجلس وفي التصويت فيها .تصدر قرارات املجلس
بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو املمثلين فيه ،وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس املجلس .وملجلس اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ما
لم يطلب أحد األعضاء –كتابة -اجتماع املجلس للمداولة فيها ،وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات
على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.
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امللحق رقم ( :)2التعديالت العامة على النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل

املادة بعد التعديل

املادة قبل التعديل
املادة الثالثون :دعوة الجمعيات:

املادة الثالثون :دعوة الجمعيات:

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن
يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من
املساهمين يمثل ( )%5من رأس املال على األقل .ويجوزملراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم املساهمين يمثل ( )%5من رأس املال على األقل .ويجوزملراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم
ً
ً
يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
تنشرهذه الدعوة في صحيفة توزع في املنطقة التي فيها مركزالشركة الرئيس قبل امليعاد املحدد النعقاد تنشرهذه الدعوة في صحيفة توزع في املنطقة التي فيها مركزالشركة الرئيس قبل امليعاد املحدد النعقاد
ً
بـ( )10عشرة أيام على األقل وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق املالية .ومع بـ( )21واحد وعشرين يوما على األقل وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق املالية.
ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين بخطابات مسجلة .وترسل ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين بخطابات مسجلة.
وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق املالية وذلك خالل املدة املحددة للنشر.
صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق املالية وذلك خالل املدة املحددة للنشر.

املادة الثالثة واألربعون :الوثائق املالية:

املادة الثالثة واألربعون :الوثائق املالية:
1.يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم املالية (وتتكون القوائم املالية
من :قائمة املركز املالي لعمليات التأمين واملساهمين ،قائمة فائض أو عجز عمليات التأمين،
قائمة دخل املساهمين ،قائمة حقوق املساهمين ،قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
ً
وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين) .وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها املالي عن السنة
املالية املنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح ويضع املجلس هذه
الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات ،قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بـ()45
ً
خمسة وأربعين يوما على األقل.

1.يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم املالية (وتتكون القوائم املالية
من :قائمة املركز املالي لعمليات التأمين واملساهمين ،قائمة فائض أو عجز عمليات التأمين،
قائمة دخل املساهمين ،قائمة حقوق املساهمين ،قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
ً
وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين) .وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها املالي عن السنة
املالية املنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح ويضع املجلس هذه
الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات ،قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بـ()45
ً
خمسة وأربعين يوما على األقل.

2.يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة والعضواملنتدب التنفيذي واملديراملالي على الوثائق املذكورة
في الفقرة ( ،)1وتودع نسخ منها في املركز الرئيس للشركة تحت تصرف املساهمين ،قبل املوعد
املحدد النعقاد الجمعية العامة ب ـ ( )10عشرة أيام على األقل.

2.يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب التنفيذي واملدير املالي على الوثائق
املذكورة في الفقرة ( ،)1وتودع نسخ منها في املركزالرئيس للشركة تحت تصرف املساهمين ،قبل
ً
املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة ب ـ ( )21واحد وعشرين يوما على األقل.

3.على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين بالقوائم املالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة
وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في املركز الرئيس للشركة ،على أن
يرسل صورة من هذه الوثائق إلى هيئة السوق املالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
ً
العادية بـ( )15خمسة عشريوما على األقل.

3.على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين بالقوائم املالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة
وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في املركز الرئيس للشركة ،على أن
يرسل صورة من هذه الوثائق إلى هيئة السوق املالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
ً
العادية بـ( )15خمسة عشريوما على األقل.
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