تعميم مجلس إدارة
شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
تعميــم مجلــس إدارة شــركة ســوليدرتي الســعودية للتكافــل («ســوليدرتي تكافــل») الموجــه إلــى مســاهمي ســوليدرتي تكافــل بشــأن العــرض
المقــدم مــن شــركة الجزيــرة تكافــل تعاونــي («الجزيــرة تكافــل») لمســاهمي ســوليدرتي تكافــل لغــرض دمــج ســوليدرتي تكافــل فــي الجزيــرة
تكافــل ،وذلــك مقابــل قيــام الجزيــرة تكافــل بإصــدار ( )12.066.403ســهم عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت للســهم الواحــد
لصالــح مســاهمي ســوليدرتي تكافــل فــي الجزيــرة تكافــل («أســهم العــوض») وذلــك وفقــا ألحــكام المــواد ( )191إلــى ( )193مــن نظــام
الشــركات وأحــكام الفقــرة الفرعيــة ( )1مــن المــادة ( )49مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ («التعميــم»).
ويتضمــن هــذا التعميــم رأي مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل بشــأن العــرض المقــدم لمســاهمي ســوليدرتي تكافــل لغــرض دمــج ســوليدرتي فــي
شــركة الجزيــرة تكافــل وخطــط شــركة الجزيــرة تكافــل الخاصــة بســوليدرتي تكافــل وموظفيهــا ،كمــا يتضمــن االستشــارة الماليــة المســتقلة
التــي قدمــت لمجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل مــن قبــل بيــت التمويــل الســعودي الكويتــي («بيــت التمويــل») والــذي تــم تعيينــه كمستشــار مالــي
لســوليدرتي تكافــل للحصــول علــى استشــارة مســتقلة ومختصــة بشــأن العــرض المقــدم مــن شــركة الجزيــرة تكافــل لمســاهمي ســوليدرتي
تكافــل وفقــا لمتطلبــات المــادة ( )18مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ .بالتالــي ،ينبغــي قــراءة هــذا التعميــم بشــكل كامــل ومراجعــة كافــة
أقســامه بعنايــة قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن صفقــة االندمــاج المقترحــة .وفــي حــال وجــود أي شــك بخصــوص اإلجــراءات التــي ينبغــي
اتخاذهــا ،فإننــا نوصــي بــأن يحصــل المســاهم المعنــي علــى استشــارة ماليــة مســتقلة مــن مستشــار مالــي مســتقل ومرخــص لــه مــن قبــل هيئــة
الســوق الماليــة الســعودية («الهيئــة»).

المستشار المالي

ال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا التعميــم ،وال تقدمــان أي تأكيــد
يتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا ،وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا التعميــم أو عــن
االعتمــاد علــى أي جــزء منــه .هــذا التعميــم مــؤرخ فــي 1442/٠٥/١٣هـــ (الموافــق 2020/12/٢٨م).

تم إصدار هذا التعميم في1442/٠٥/١٣ :هـ (الموافق 2020/12/٢٨م) ،وقد تم إعداده باللغة العربية.
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مجلس اإلدارة
املنصب

اإلسم
عبداإلله إبراهيم محمد القاسمي

رئيس المجلس ،عضو غير تنفيذي

أشرف عدنان نور الدين بسيسو

عضو غير تنفيذي

السيد جواد محمد شبر حسني

عضو غير تنفيذي

محمد عبدالعزيز محمد عبدالدائم

عضو مستقل

ماجد علي حسني القنديل

عضو مستقل

حسن محمد محمود حسن

عضو غير تنفيذي

خليل إسماعيل خليل املير

عضو غير تنفيذي

باسم راشد الشرقي

عضو مستقل

صالح سالم آل نشوان

عضو مستقل

إلى :جميع مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
الموضوع :اندماج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني
هــذا التعميــم موجــه إلــى مســاهمي شــركة ســوليدرتي الســعودية للتكافــل («ســوليدرتي تكافــل») بشــأن العــرض المقــدم مــن شــركة الجزيــرة تكافــل
تعاونــي («الجزيــرة تكافــل») لمســاهمي ســوليدرتي تكافــل لغــرض دمــج ســوليدرتي تكافــل فــي شــركة الجزيــرة تكافــل مقابــل إصــدار أســهم العــوض
لهــم فــي شــركة الجزيــرة تكافــل وفقـاً ألحــكام المــواد ( )191إلــى ( )193مــن نظــام الشــركات وأحــكام الفقــرة الفرعيــة ( )1مــن المــادة ( )49مــن الئحــة
االندمــاج واالســتحواذ («التعميــم»).

هذا التعميم مهم ويتطلب اهتمامكم الفوري.
ويتضمــن هــذا التعميــم رأي مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل بشــأن العــرض المقــدم لمســاهمي ســوليدرتي تكافــل لغــرض دمــج ســوليدرتي تكافــل
فــي شــركة الجزيــرة تكافــل وخطــط شــركة الجزيــرة تكافــل الخاصــة بـــسوليدرتي تكافــل وموظفيهــا ،كمــا يتضمــن االستشــارة الماليــة المســتقلة التــي
قدمــت لمجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل مــن قبــل بيــت التمويــل الســعودي الكويتــي والــذي تــم تعيينــه كمستشــار مالــي فيمــا يتعلــق بصفقــة االندمــاج
وفقـاً لمتطلبــات المــادة ( )18مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ .بالتالــي ،ينبغــي قــراءة هــذا التعميــم بشــكل كامــل ومراجعــة كافــة أقســامه بعنايــة قبــل
اتخــاذ أي قــرار بشــأن صفقــة االندمــاج المقترحــة .وفــي حــال وجــود أي شــك بخصــوص اإلجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا ،فإننــا نوصــي بــأن يحصــل
المســاهم المعنــي علــى استشــارة ماليــة مســتقلة مــن أي مستشــار مالــي مســتقل ومرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة الســعودية («الهيئــة»).
بتاريــخ 1442/01/04هـــ الموافــق (2020/08/23م) ،أبرمــت ســوليدرتي تكافــل اتفاقيــة اندمــاج («اتفاقيــة االندمــاج») مــع شــركة الجزيــرة تكافــل
لغــرض دمــج ســوليدرتي تكافــل فــي شــركة الجزيــرة تكافــل ونقــل أصولهــا والتزاماتهــا إلــى شــركة الجزيــرة تكافــل («صفقــة االندمــاج») وذلــك مقابــل
قيــام شــركة الجزيــرة تكافــل بإصــدار ( )12٫066٫403ســهم عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت للســهم الواحــد لصالــح المســاهمين فــي
ســوليدرتي تكافــل مــن خــال زيــادة رأس مــال شــركة الجزيــرة تكافــل ،علم ـاً بــأن صفقــة االندمــاج تخضــع للشــروط المحــددة فــي اتفاقيــة االندمــاج
والملخصــة فــي القســم (« )»1-8مــن هــذا التعميــم .أعــد هــذا التعميــم اســتجابة لمســتند العــرض المتعلــق بصفقــة االندمــاج الصــادر مــن شــركة
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الجزيــرة تكافــل بتاريــخ هــذا التعميــم ،ومــن شــأن إتمــام صفقــة االندمــاج ،أن يــؤدي إلــى زيــادة رأس مــال شــركة الجزيــرة تكافــل وإصــدار أســهم العــوض
التــي ســيتم إدراجهــا فــي تــداول لمســاهمي ســوليدرتي تكافــل علــى األســاس التالــي:
ســتقوم شــركة الجزيــرة تكافــل بإصــدار عــدد ( )12٫066٫403ســهم عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت للســهم الواحــد كأســهم العــوض
مقابــل دمــج ســوليدرتي تكافــل فــي شــركة الجزيــرة تكافــل ونقــل جميــع أصولهــا والتزاماتهــا إلــى شــركة الجزيــرة تكافــل ،وعليــه ســيتم إصــدار
( )0.482656120000000ســهم فــي شــركة الجزيــرة تكافــل مقابــل كل ( )1ســهم مملــوك فــي شــركة ســوليدرتي تكافــل («معامــل المبادلــة»).
وفــي حــال نتــج عــن عمليــة احتســاب عــدد األســهم المســتحقة ألي مــن مســاهمي ســوليدرتي تكافــل بنــاء علــى معامــل المبادلــة كســور أســهم ،فســيتم
تقريــب الرقــم الناتــج إلــى أقــل رقــم صحيــح .فعلــى ســبيل المثــال ،إذا كان أحــد مســاهمي ســوليدرتي تكافــل يمتلــك ( )4أســهم فــي ســوليدرتي تكافــل
فســوف يخصــص لــه فــي تاريــخ النفــاذ ســهم واحــد مــن أســهم العــوض وليــس ( )1.93ســهم .ولــن يتــم تخصيــص كســور األســهم أو إصدارهــا لمســاهمي
ســوليدرتي تكافــل وإنمــا ســيتم إصدارهــا وتجميعهــا وبيعهــا فــي تــداول حســب ســعر ســهم شــركة الجزيــرة تكافــل الســائد فــي الســوق بحســب الســعر
يــوم التــداول ،ومــن ثــم ســيتم توزيــع المتحصــات النقديــة الناتجــة عــن عمليــة بيــع كســور األســهم (بعــد خصــم جميــع المصاريــف والعمــوالت المترتبــة
علــى عمليــة البيــع) ســيتم توزيعهــا علــى مســتحقيها كل حســب مــا يســتحقه وذلــك خــال مــدة أقصاهــا  30يوم ـاً مــن تاريــخ إتمــام صفقــة االندمــاج.
وســيتم خصــم التكاليــف المتعلقــة بعمليــة بيــع كســور األســهم مــن إجمالــي متحصــات بيــع كســور األســهم .وســتكون أســهم العــوض مــن نفــس فئــة
أســهم شــركة الجزيــرة تكافــل وســيكون لهــا نفــس الحقــوق الملحقــة بأســهم شــركة الجزيــرة تكافــل وســيحق لحامــل أســهم العــوض الحصــول علــى
أربــاح بعــد تاريــخ النفــاذ .وينبغــي التوضيــح أن إتمــام صفقــة االندمــاج مشــروط بالحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لـــشركة الجزيــرة
تكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج والحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لـــسوليدرتي تكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج ،ولمزيــد مــن
التفاصيــل حــول الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة ســوليدرتي تكافــل ،يرجــى مراجعــة القســم ( )1-10مــن هــذا التعميــم .وإضافــة إلــى مــا تقــدم،
ففــي حــال تمــت الموافقــة علــى قــرارات االندمــاج مــن قبــل مســاهمي شــركة الجزيــرة تكافــل ومســاهمي شــركة ســوليدرتي تكافــل والذيــن يمتلكــون
العــدد المطلــوب الــذي يجــب تمثيلــه فــي اجتمــاع الجمعيــة غيــر العاديــة لــكل شــركة (وهــو العــدد الــذي ال يقــل عــن ثالثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي
االجتمــاع ،باســتثناء األســهم التــي يمتلكهــا مســاهمو ســوليدرتي تكافــل الذيــن ال يحــق لهــم التصويــت علــى قــرارات االندمــاج) ،وفــي حــال تــم اســتيفاء
جميــع شــروط صفقــة االندمــاج األخــرى (بمــا فــي ذلــك الشــرط المتعلــق بفتــرة اعتــراض الدائنيــن) ،فســتنقضي ســوليدرتي تكافــل وســتلغى جميــع
أســهمها وســتنتقل جميــع أصولهــا والتزاماتهــا إلــى الشــركة الدامجــة .وعنــد إتمــام صفقــة االندمــاج ،ســيحصل جميــع مســاهمي ســوليدرتي تكافــل
(بمــا فــي ذلــك المســاهمين الذيــن صوتــوا بالرفــض أو لــم يشــاركوا فــي التصويــت) علــى أســهم العــوض فــي الشــركة الدامجــة وفقـاً لشــروط اتفاقيــة
االندمــاج.
وفــي حــال تــم قبــول العــرض مــن قبــل مســاهمي شــركة ســوليدرتي تكافــل ،يكــون قــرار االندمــاج نافــذاً بعــد انقضــاء ثالثيــن يوم ـاً مــن تاريــخ شــهر
قــرار االندمــاج ولدائنــي شــركة ســوليدرتي تكافــل خــال الميعــاد المذكــور أن يعترضــوا علــى االندمــاج بخطــاب مســجل إلــى شــركة ســوليدرتي تكافــل.
وفــي هــذه الحالــة يوقــف االندمــاج إلــى أن يتنــازل الدائــن عــن معارضتــه ،أو تفــي شــركة ســوليدرتي تكافــل بالديــن إن كان حــاال ً،أو تقــدم ضمان ـاً
كافيـاً للوفــاء بــه إن كان آجــا .ســيحصل مســاهمو ســوليدرتي تكافــل علــى مــا نســبته ( )٪25.64مــن رأس مــال الشــركة الدامجــة ،وســيكون لمالكــي
أســهم العــوض الحــق فــي الحصــول علــى األربــاح الموزعــة التــي تقــوم الشــركة الدامجــة باإلعــان عنهــا .كمــا ســينتج عــن ذلــك عــدد مــن التغييــرات
فــي تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة وذلــك مــن تاريــخ النفــاذ .ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول شــروط اتفاقيــة االندمــاج ،الرجــاء مراجعــة القســم
( )1-8مــن هــذا التعميــم .وقــد قامــت شــركة الجزيــرة تكافــل بتقديــم طلــب إلــى هيئــة الســوق الماليــة لزيــادة رأس مالهــا لغــرض دمــج شــركة ســوليدرتي
تكافــل فــي شــركة الجزيــرة تكافــل وطلــب الموافقــة علــى نشــر مســتند العــرض الموجــه لمســاهمي ســوليدرتي تكافــل وتقديــم طلــب إلــى شــركة الســوق
الماليــة الســعودية («تــداول») لقبــول إدراج أســهم العــوض فــي تــداول .كمــا تــم اســتيفاء كافــة المتطلبــات المطلوبــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة ،ومــع
مراعــاة الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لـــشركة الجزيــرة تكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج
والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لـــسوليدرتي تكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج ،فقــد تــم الحصــول علــى كافــة الموافقــات النظاميــة المتعلقــة بصفقــة
االندمــاج وزيــادة رأس مــال شــركة الجزيــرة تكافــل.
ويقبــل أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل مجتمعيــن ومنفرديــن المســؤولية الكاملــة عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم ،باســتثناء)1( :
االستشــارة المســتقلة الــواردة فــي الملحــق ( )3لهــذا التعميــم والتــي قــام بيــت التمويــل (المستشــار المالــي لســوليدرتي تكافــل) بإعدادهــا وتقديمهــا
لمجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل (حيــث تكــون مســؤولية مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل مقتصــرة علــى التأكــد مــن تضميــن هــذه االستشــارة بصــورة
مالئمــة فــي هــذا التعميــم)؛ و( )2المعلومــات المتعلقــة بـــشركة الجزيــرة تكافــل .وبحســب المعلومــات المتوفــرة لــدى أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي
تكافــل (الذيــن بذلــوا كل العنايــة المعقولــة للتأكــد مــن ذلــك) ،فــإن المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم التــي يقبلــون تحمــل مســؤوليتها تتوافــق مــع
الحقائــق وال تغفــل عــن أي شــيء مــن المحتمــل أن يؤثــر فــي مضمــون هــذه المعلومــات.
تــم نشــر هــذا التعميــم فــي نفــس توقيــت نشــر مســتند العــرض الصــادر عــن شــركة الجزيــرة تكافــل فيمــا يتعلــق بصفقــة االندمــاج .ويتضمــن مســتند
العــرض معلومــات تتعلــق بـــشركة الجزيــرة تكافــل وصفقــة االندمــاج .ويتضمــن هــذا التعميــم إشــارات إلــى أقســام معينــة فــي مســتند العــرض لمســاعدة
مســاهمي ســوليدرتي تكافــل فــي تحديــد موقــع هــذه المعلومــات ضمــن مســتند العــرض .وال يجــب تفســير تلــك اإلشــارات علــى أن أعضــاء مجلــس
إدارة ســوليدرتي تكافــل يتحملــون ،ســواء مجتمعيــن أو منفرديــن ،أي مســؤولية تجــاه مســاهمي ســوليدرتي تكافــل فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الــواردة فــي
مســتند العــرض ،وبنــاء علــى ذلــك ،ال يقــدم أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل ،أي تأكيــدات أو تعهــدات ،صراحــة أو ضمنـاً ،فيمــا يتعلــق بصحــة
واكتمــال المعلومــات الــواردة فــي مســتند العــرض إال تلــك المعلومــات الــواردة فــي مســتند العــرض والخاصــة بســوليدرتي تكافــل.
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ويــرى أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل بــأن صفقــة االندمــاج عادلــة ومعقولــة ،وذلــك بعــد بــذل العنايــة الالزمة المناســبة بمســاعدة مستشــاريهم،
وبعــد األخــذ فــي االعتبــار وضــع الســوق فــي تاريــخ نشــر هــذا التعميــم وفــرص النمــو المســتقبلية للشــركة الدامجــة والمنافــع المتوقعــة مــن صفقــة
االندمــاج واالستشــارة الماليــة المســتقلة المقدمــة مــن قبــل بيــت التمويــل بتاريــخ 1441/12/29هـــ (الموافــق 2020/08/19م) إلــى مجلــس إدارة
ســوليدرتي تكافــل (مرفــق نســخة مــن االستشــارة الماليــة المســتقلة فــي الملحــق رقــم ( )3مــن هــذا التعميــم) بمــا مفــاده بأنــه فــي تاريــخ تقديــم تلــك
االستشــارة ووفق ـاً للعوامــل واالفتراضــات الموضحــة فيهــا ،فــإن معامــل المبادلــة المتفــق عليــه بموجــب اتفاقيــة االندمــاج يعتبــر عــادالً مــن الناحيــة
الماليــة لـــمساهمي شــركة ســوليدرتي تكافــل .وحتــى تاريــخ هــذا التعميــم لــم تتلــق ســوليدرتي تكافــل أي عــرض بديــل.
كمــا يــرى أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل أن صفقــة االندمــاج تصــب فــي مصلحــة ســوليدرتي تكافــل ومســاهميها ،وبالتالــي فإنهــم يوصــون
باإلجمــاع لمســاهمي ســوليدرتي تكافــل بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج .وعنــد تقديمهــم لهــذه التوصيــة ،فقــد أخــذ أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي
تكافــل فــي االعتبــار االستشــارة الخارجيــة التــي تلقوهــا بشــأن المســائل القانونيــة والماليــة والمحاســبية واالســتراتيجية وغيرهــا مــن المســائل المتعلقــة
بالصفقة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل لــم يأخــذوا فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو الوضــع
الزكــوي والضريبــي أو الظــروف الخاصــة بــكل مســاهم نظــراً الختــاف الظــروف واألوضــاع واألهــداف الخاصــة بــكل منهــم .وعليــه ،يؤكــد أعضــاء
مجلــس اإلدارة علــى ضــرورة قيــام كل مســاهم مــن مســاهمي ســوليدرتي تكافــل بالحصــول علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة مــن مستشــار مالــي مرخــص
لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة بخصــوص صفقــة االندمــاج ويجــب عليــه االعتمــاد علــى مراجعتــه الخاصــة لصفقــة االندمــاج للتأكــد مــن مــدى
مالئمــة صفقــة االندمــاج والمعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم لألهــداف االســتثمارية واألوضــاع الماليــة الخاصــة بــكل مســاهم.
كمــا تجــدر اإلشــارة بــأن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل (الذيــن يملكــون أســهم فــي ســوليدرتي تكافــل) ســيقومون بالتصويــت بالموافقــة
علــى صفقــة االندمــاج فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
يكــون للتعريفــات واالختصــارات المســتخدمة فــي هــذا التعميــم المعانــي المحــددة فــي قســم التعريفــات والمصطلحــات فــي القســم («( )1المصطلحات
والتعريفــات») .وتكــون اإلشــارات إلــى األوقــات والتواريــخ الــواردة فــي هــذا التعميــم إشــارات إلــى توقيــت الريــاض والتقويــم الميــادي ،مــا لــم ينــص
علــى خالــف ذلــك.
ويتضمــن الملحــق رقــم ( )1مــن هــذا التعميــم دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لـــسوليدرتي تكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج ،المقــرر انعقادهــا
فــي مقــر الشــركة بمدينــة الريــاض ،حــي النــدى ،شــارع الثمامة-امتــداد التخصصــي فــي الســاعة :العاشــرة مســا ًء فــي يــوم (الســبت) وتاريــخ
1442/٠٦/١٣هـــ (الموافــق ٢٠٢١/٠١/٢٦م).
قامت سوليدرتي تكافل بتعيين بيت التمويل كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج.
المستشار المالي
بيت التمويل السعودي الكويتي

ال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا التعميــم ،وال تقدمــان أي تأكيــد تتعلــق
بدقتــه أو اكتمالــه ،وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا التعميــم أو عــن االعتمــاد علــى
أي جــزء منــه .هــذا التعميــم مــؤرخ فــي 1442/٠٥/١٣هـــ (الموافــق 2020/١٢/٢٨م).
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إشعار مهم
يحتــوي هــذا التعميــم علــى رأي مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل واالستشــارة الماليــة المقدمــة لــه مــن قبــل المستشــار المالــي المســتقل ،بيــت التمويــل
الســعودي الكويتــي ،وهــي شــركة مرخــص لهــا مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة .ويحتــوي هــذا التعميــم علــى رأي مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل وخطــط
شــركة الجزيــرة تكافــل بخصــوص ســوليدرتي تكافــل وموظفيهــا ،ويهــدف إلــى مســاعدة مســاهمي ســوليدرتي تكافــل فــي اتخــاذ قــرار للتصويــت
بالموافقــة أو الرفــض علــى القــرارات الــواردة فــي إخطـــــار الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيـــر العاديــــة لـــسوليدرتي تكافــــل (الــواردة فــي الملحــــق
رقم  ،)1وهو ما يعتبر بمثابة خطوة ضرورية إلتمام صفقة االندماج.
ينبغــي قــراءة هــذا التعميــم بشــكل كامــل ومراجعــة كافــة أقســامه بعنايــة ،الســيما هــذا «اإلشــعار المهــم» إضافــة إلــى مســتند العــرض الموجــه مــن شــركة
الجزيــرة تكافــل إلــى مســاهمي ســوليدرتي تكافــل بكامــل أقســامه ،وذلــك قبــل التصويــت علــى صفقــة االندمــاج فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة لـــسوليدرتي تكافــل .ولــن يكــون أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل مســؤولين عــن صحــة واكتمــال المعلومــات الــواردة فــي مســتند العــرض.
وفــي حــال وجــود أي شــك بخصــوص قــرار التصويــت الــذي ينبغــي اتخــاذه بخصــوص صفقــة االندمــاج فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،فإننــا نوصــي
بــأن يتــم الحصــول علــى استشــارة ماليــة مســتقلة مــن أي مستشــار مالــي مســتقل ومرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة .إن المعلومــات والبيانــات
واإلفــادات الــواردة فــي هــذا التعميــم تــم تقديمهــا كمــا هــي فــي تاريــخ نشــره ،مــا لــم يتــم تحديــد تاريــخ آخــر ألي مــن تلــك المعلومــات أو البيانــات أو
اإلفــادات ،ولــن يكــون مــن شــأن نشــر هــذا التعميــم (أو أي إجــراء يتــم اتخــاذه بنــاء عليــه) أن يــؤدي إلــى نشــوء مــا قــد يفيــد ضمن ـاً بوجــود أي تغييــر
علــى الوقائــع والمســائل الموضحــة فــي هــذا التعميــم منــذ ذلــك التاريــخ.
وإذا مــا تعــذر فهــم مضمــون هــذا التعميــم أو فــي حــال وجــود أي شــكوك بالنســبة لإلجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا ،فإننــا نوصــي بضــرورة الحصــول
علــى استشــارة ماليــة مســتقلة مــن المستشــارين المالييــن المســتقلين المرخــص لهــم مــن هيئــة الســوق الماليــة.
ال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وال شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا التعميــم ،وال يقدمــان أي تأكيــد يتعلــق
بدقتــه أو اكتمالــه ،وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا التعميــم أو عــن االعتمــاد علــى
أي جــزء منــه.
إن المعلومــات والبيانــات واإلفــادات الــواردة فــي هــذا التعميــم تــم تقديمهــا كمــا هــي فــي تاريــخ نشــره ،وبالتالــي فــإن المعلومــات أو البيانــات أو اإلفــادات
عرضــة للتغيــر بعــد تاريــخ نشــر هــذا التعميــم .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم تفويــض أي شــخص بتقديــم أي معلومــات أو إفــادات بالنيابــة عــن
مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل باســتثناء مــا هــو مفصــح عنــه فــي هــذا التعميــم .وبالتالــي يجــب عــدم االعتمــاد علــى أي معلومــات أو إفــادات صــادرة
عــن أطــراف أخــرى علــى أســاس أنهــا صــادرة عــن ســوليدرتي تكافــل أو عــن بيــت التمويــل أو عــن أي مــن مستشــاري ســوليدرتي تكافــل فيمــا يتعلــق
بصفقــة االندمــاج.
ويمكــــن الحصـــــول ،على نســــخ مــن هــــذا التعميـــــم من المقــــر الرئيســـــي لـسوليدرتــــــي تكافـــــل أو مـــن خــــــالل زيـــــارة موقعهـــــا اإللكترونـــــي
 www.solidaritytakaful.comأو الموقــع اإللكترونــي لشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول)  .www.tadawul.com.saوباســتثناء مــا
يتعلــق بهــذا التعميــم ،فإنــه يجــب عــدم اعتبــار أي مــن محتويــات المواقــع اإللكترونيــة الموضحــة أعــاه علــى أســاس أنهــا تشــكل جــزء مــن هــذا التعميــم
وال تتحمــل ســوليدرتي تكافــل أو أي شــخص أي مســؤولية عــن محتــوى تلــك المواقــع اإللكترونيــة.
يعمــل بيــت التمويــل ،وهــو شــركة مرخــص لهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة ،كمستشــار مالــي حصــري لـــسوليدرتي
تكافــل بخصــوص صفقــة االندمــاج ،ولــن تكــون مســؤولة تجــاه أي طــرف بخــاف ســوليدرتي تكافــل عــن توفيــر الحمايــة المقدمــة لعمالئهــا أو عــن
تقديــم استشــارات حــول صفقــة االندمــاج أو عــن مضمــون هــذا التعميــم أو عــن المســائل المشــار إليهــا فــي هــذا التعميــم.
لــم يتحقــق بيــت التمويــل بشــكل مســتقل مــن صحــة ودقــة المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذا التعميــم .وعليــه فــإن بيــت التمويــل أو أي مــن شــركاته
التابعــة ال يقــدم أي تأكيــدات أو تعهــدات صريحــة أو ضمنيــة وال يتحمــل أي مســؤولية عــن عــدم صحــة أو دقــة أو اكتمــال أي مــن البيانــات أو المعلومــات
الــواردة فــي هــذا التعميــم.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل لــم يأخــذوا فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو الوضــع
الزكــوي والضريبــي أو الظــروف الخاصــة بــكل مســاهم نظــرا الختــاف الظــروف واألوضــاع واألهــداف الخاصــة بــكل منهــم .وعليــه ،يؤكــد أعضــاء
مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل علــى ضــرورة قيــام كل مســاهم مــن مســاهمي ســوليدرتي تكافــل بالحصــول علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة مــن مستشــار
مالــي مرخــص لــه بخصــوص صفقــة االندمــاج ويجــب عليــه االعتمــاد علــى مراجعتــه الخاصــة لصفقــة االندمــاج للتأكــد مــن مــدى مالئمــة صفقــة
االندمــاج والمعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم لألهــداف االســتثمارية واألوضــاع الماليــة الخاصــة بــكل مســاهم .تــم إصــدار هــذا التعميــم باللغــة
العربيــة .
تم إصدار هذا التعميم في1442/٠٥/١٣ :هـ (الموافق 2020/12/٢٨م) ،وقد تم إعداده باللغة العربية.
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البيانات المستقبلية
يتضمــن هــذا التعميــم بيانــات مســتقبلية متعلقــة بصفقــة االندمــاج .إن االحتمــاالت والبيانــات المســتقبلية ال تعتمــد علــى أيــة وقائــع ســابقة أو حاليــة.
ويمكــن تحديــد البيانــات المســتقبلية عــن طريــق اســتخدام كلمــات وعبــارات مثــل يتوقــع أو يســتهدف أو يترقــب أو يقــدر أو يعتــزم أو يخطــط أو ســوف
أو هــدف أو يعتقــد أو يهــدف أو يجــوز أو قــد أو ينبغــي أو غيرهــا مــن الكلمــات ذات المعنــى المماثــل أو الــواردة بصيغــة النفــي لهــذه الكلمــات .البيانــات
المســتقبلية فــي هــذا التعميــم تتضمــن وال تقتصــر علــى البيانــات المتعلقــة بمــا يلــي )1( :أعمــال الشــركة الدامجــة واســتراتيجياتها اإلداريــة مــن بعــد
إتمــام صفقــة االندمــاج؛ ( )2توســعة الشــركة الدامجــة ونموهــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج؛ و( )3المعلومــات الخاصــة بصفقــة االندمــاج ومــا يتعلــق
بهــا مــن مســائل والتواريــخ التــي مــن المتوقــع حــدوث تلــك الوقائــع فيهــا .وبالتالــي ،فــا يمكــن تأكيــد أي مــن البيانــات المســتقبلية أو األهــداف المشــار
إليهــا فــي هــذا التعميــم.
وجديــر بالذكــر فــي هــذا الســياق أن هــذه البيانــات المســتقبلية تنطــوي علــى مخاطــر وشــكوك معروفــة وغيــر معروفــة وغيرهــا مــن العوامــل التــي مــن
شــأنها أن تجعــل النتائــج الفعليــة أو اســتراتيجيات األداء أو األحــداث تختلــف اختالفــا جوهريــا عــن أي مــن النتائــج أو األداء أو المنجــزات أو األحــداث
أو العوامــل األخــرى الــواردة بصــورة صريحــة أو ضمنيــة فــي البيانــات المســتقبلية المشــار إليهــا أعــاه .وإن العديــد مــن المخاطــر والشــكوك المتعلقــة
بالبيانــات المســتقبلية إنمــا هــي تفــوق قــدرة ســوليدرتي تكافــل علــى التحكــم أو علــى تقديــر بعــض األمــور بــكل دقــة مثــل األوضــاع المســتقبلية للســوق
وســلوكيات المشــاركين اآلخريــن فــي الســوق ،وبالتالــي ،فــا ينبغــي االعتمــاد ،بصــورة غيــر مالئمــة ،علــى تلــك البيانــات .كمــا أن البيانــات المســتقبلية
هــي ليســت ضمانــات لــأداء المســتقبلي ،فهــي تعتمــد علــى العديــد مــن االفتراضــات ،بمــا فيهــا االفتراضــات المتعلقــة باالســتراتيجيات الحاليــة
والمســتقبلية ألعمــال ســوليدرتي تكافــل وشــركة الجزيــرة تكافــل والبيئــة التنظيميــة التــي ســتعمل فيهــا الشــركة الدامجــة فــي المســتقبل .وإن جميــع
البيانــات المســتقبلية الالحقــة ،الشــفوية منهــا أو الخطيــة ،المقدمــة مــن قبــل أو التــي تعــزى إلــى ســوليدرتي تكافــل أو أي شــخص مــن األشــخاص
الذيــن يتصرفــون نيابــة عنهــا إنمــا هــي كلهــا خاضعــة للشــروط الــواردة فــي هــذا التنبيــه العــام الموضــح فــي هــذا القســم.
المخاطر المشار إليها أعاله تتضمن وال تقتصر على:
•أي مــن التقديــرات المســتقبلية الموضحــة فــي هــذا التعميــم والتــي ال تخــرج عــن كونهــا مجــرد تقديــرات ابتدائيــة صــادرة عــن مجلــس إدارة
ســوليدرتي تكافــل ولــم تخضــع ألي عمليــة فحــص مســتقلة ومــن الممكــن تعديلهــا مــن بعــد إجــراء دراســة تتضمــن المزيــد مــن التفاصيــل؛
•أوضاع السوق االقتصادية والمالية في المملكة العربية السعودية ،بصورة عامة؛

•قدرة الشركتين على تسيير أعمالهما من خالل استصدار الموافقات الالزمة من الجهات التنظيمية؛
•قدرة الشركة الدامجة على تحقيق النمو في أعمالها وعلى إدارة هذا النمو؛

•قدرة الشركة الدامجة على الحصول على تمويل أو االحتفاظ برأسمال يكفي لتمويل عملياتها الحالية والمستقبلية؛
•التغيرات في األوضاع التنظيمية أو القانونية أو االقتصادية في األسواق التي تزاول فيها الشركة الدامجة أعمالها؛
•التغيرات في البيئة التنافسية في القطاعات التي تزاول فيها الشركة الدامجة أعمالها؛
•عدم االلتزام باألنظمة المطبقة على نشاط الشركة الدامجة.

لالطــاع علــى مزيــد مــن المعلومــات المتعقلــة بالصفقــة ،يرجــى الرجــوع إلــى مســتند العــرض المعــد مــن قبــل شــركة الجزيــرة تكافــل والموجــه إلــى
مســاهمي ســوليدرتي تكافــل بخصــوص صفقــة االندمــاج وفق ـاً للمــادة ( )38مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ.
ال تعتــزم ســوليدرتي تكافــل ،وال تتحمــل أي التــزام بـــتعديل أو تحديــث البيانــات المســتقبلية الــواردة فــي هــذا التعميــم ،مــا لــم تكــن تلــك التعديــات أو
التحديثــات مطلوبــة بموجــب األنظمــة والقوانيــن المطبقــة.
ال ينبغــي التعامــل مــع هــذا التعميــم علــى أســاس أنــه يعــد بمثابــة توصيــة أو استشــارة محاســبية أو ماليــة أو قانونيــة .وفــي حــال وجــود أي شــك
بخصــوص اإلجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا ،فإننــا نوصــي بــأن يحصــل المســاهم المعنــي علــى استشــارة ماليــة مســتقلة مــن أي مستشــار مالــي مســتقل
ومرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة الســعودية.

قيود النشر والتوزيع
إن هــذا التعميــم موجــه لمســاهمي ســوليدرتي تكافــل ،مــع مراعــاة أي قيــود فــي األنظمــة والقوانيــن الخاصــة بــأي دولــة قضائيــة مقيــدة .ولذلــك ،يرجــى
مــن مســاهمي ســوليدرتي تكافــل المقيميــن فــي الــدول القضائيــة المقيــدة حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لســوليدرتي تكافــل الخاصــة
بصفقــة االندمــاج (أو المشــاركة مــن خــال خدمــة التصويــت عــن بُعــد والتصويــت اإللكترونــي أو توجيــه وكيــل لحضــور الجمعيــة).

ههـ

دليل الشركة
شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
الشــمالي ّ
الجنــاح ّ
ّخصصــي الثّمامــة  -حـ ّـي
الشــرقي  -شــارع الت ّ
ال ّنــدى -مقابــل مكتبــة جريــر
ص ب  85770الرياض 11612
المملكة العربية السعودية
هاتف00966112994555 :
فاكس00966112994556 :
البريد اإللكترونيsaifeldin.obied@solidarity.sa :
الموقع اإللكترونيwww.solidaritytakaful.com :

المستشار المالي
بيت التمويل السعودي الكويتي
برج القمر ،الدور  - 16طريق الملك فهد  -حي الرحمانية
ص.ب  ،50051الرياض 11523
المملكة العربية السعودية
هاتف00966114845500 :
فاكس00966114845501 :
البريد اإللكترونيinfo@skfh.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.skfh.com.sa :

المستشار القانوني
شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية
مبنى سكاي تاور ،الدور التاسع  -طريق الملك فهد  -حي العليا
ص.ب ،300400.الرياض 11372
المملكة العربية السعودية
هاتف00966114169666 :
فاكس00966114169555 :
البريد اإللكترونيinfo@tamimi.com :
الموقع اإللكترونيwww.tamimi.com :

مستشار العناية المهنية المالية واالكتوارية ومستشار التقييم للمحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل
ديلويت للخدمات االستشارية المالية المحدودة
مبنــى الواحــة ،الطابــق الثانــي ،شــارع األميــر تركــي مــن عبــداهلل آل
ســعود – حــي الســليمانية
ص.ب ،8680 .الرياض 11492
المملكة العربية السعودية
هاتف00966112158500 :
فاكس00966112158501 :
الموقع اإللكترونيwww.deloitte.com :
البريد اإللكترونيriyadhconnect@deloitte.com :

و

التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج
إن التواريــخ المبينــة فــي الجــدول أدنــاه هــي إرشــادية فقــط بحيــث أنهــا قــد تتغيــر كونهــا تســتند علــى عــدة أمــور ،مــن بينهــا اســتيفاء شــروط صفقــة
االندمــاج ،ســتقوم شــركة الجزيــرة تكافــل باإلعــان علــى موقعهــا اإللكترونــي و/أو علــى موقــع تــداول عــن أي تغييــرات فــي التواريــخ المذكــورة فــي
الجــدول الزمنــي المبيــن أدنــاه.

الجدول الزمني/التاريخ

الحدث

 -١اإلجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية
تقـــديم مســـتند العـــرض النهائـــي لهيئـة الســـوق الماليـة للموافقـة علـى
نشــره.

تم التقديم بتاريخ 1442/04/29هـ (الموافق 2020/12/14م)

موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب زيــادة رأس المــال ونشــر
مســتند العــرض.

1442/٠٥/٠٨هـ (الموافق 2020/12/٢٣م)

نشــر تعميــم مســاهمي شــركة الجزيــرة تكافــل ومســتند العــرض
الموجــه لمســاهمي شــركة ســوليدرتي.

1442/٠٥/١٣هـ (الموافق 2020/12/٢٨م)

نشر تعميم مجلس إدارة شركة سوليدرتي.

1442/٠٥/١٣هـ (الموافق 2020/12/٢٨م)

توفير المستندات المتاحة للعناية.

مــن تاريــخ 1442/٠٥/١٣هـــ (الموافــق 2020/12/٢٨م) حتــى تاريــخ
إنتهــاء فتــرة العــرض ( مــن يــوم األحــد الــى يــوم الخميــس مــن الســاعة
التاســعة صباحــاً وحتــى الســاعة الخامســة مســا ًء باســتثناء أيــام
اإلجــازة الرســمية فــي المملكــة).

موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة لشــركة الجزيــرة تكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج والجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة لشــركة ســوليدرتي الخاصــة بصفقــة االندمــاج.

1442/٠٥/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٤م)

اإلعـــان علـــى موقـــع تـــداول عـــن دعـــوة الجمعيـــة العامـة غيـــر العادية
لشـــركة الجزيرة تكافل الخاصـــة بصفقـــة االندماج (مـــع اإلشـــارة إلـــى
إمكانيــــة عقــــد اجتماع ثانــــي بعــــد ســــاعة واحــــدة مــن انتهــــاء المــدة
المحــــددة النعقــــاد االجتمــاع األول ،ذلــــك فــــي حــــال عــــدم اكتمــــال
النصـــاب القانونـــي الـــازم لعقـــد االجتمــاع األول).

1442/٠٥/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٤م)

اإلعـــان علـــى موقـــع تـــداول عـــن دعـــوة الجمعيـــة العامـة غيـــر العادية
لشــــركة ســوليدرتي الخاصــــة بصفقــــة االندمــاج (مـــع اإلشـــارة إلـــى
إمكانيـــة عقـــد اجتمــاع ثانـــي بعـــد ســـاعة واحـــدة مـــن انتهـــاء المـــدة
المحـــددة النعقـــاد االجتمــاع األول ،ذلـــك فـــي حـــال عـــدم اكتمـــال
النصـــاب القانونـــي الـــازم لعقـــد االجتمــاع األول).

1442/٠٥/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٤م)

بــدء فتــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين فــي الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة لشــركة الجزيــرة تكافــل.

1442/٠٦/٠٨هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م)

بــدء فتــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين فــي الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة لشــركة ســوليدرتي.

1442/٠٦/٠٨هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م)

انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشـركة الجزيرة تكافل الخاصـة
بصفقــــة االندمــاج (االجتمــاع األول) .يكتمــــل النصــــاب القانونــــي
للجمعيـــة بحضـــور عـــدد مـــن المساهمين يمثلـــون علـــى األقـــل نصـــف
رأس مـــال شـــركة الجزيــرة تكافــل.

1442/٠٦/١٣هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م)

ز

الحدث

الجدول الزمني/التاريخ

انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة الجزيــرة تكافــل
الخاصـــة بصفقــــة االندمــاج (االجتمــاع الثانــــي) فــــي حــــال عــــدم
اكتمــــال النصــــاب القانونــــي الــالزم لالجتماع األول .يكتمــل النصــاب
القانونـــي لالجتمــاع الثانـــي بحضـــور عـــدد مـــن المســاهمين يمثلـــون
علــــى األقــــل ربــــع رأس مــــال شــــركة الجزيــرة تكافــل.

بعـــد ســـاعة واحـــدة مـــن انتهـــاء المـــدة المحـــددة النعقــــاد االجتمــاع
األول للجمعيــــة العامــــة غيـــر العاديـــة الـــذي لـــم يكتمـــل فيـــه النصـــاب
القانونــــي الــــازم النعقــــاده.

انعقــــاد الجمعيــــة العامــــة غيــــر العاديــــة لشــــركة سوليدرتي الخاصـــة
بصفقـــة االندمــاج (االجتمــاع األول) .يكتمـــل النصـــاب القانونـــي
للجمعيـــة بحضـــور عـــدد مـــن المساهمين يمثلـــون علـــى األقـــل نصـــف
رأس مـــال شـــركة ســوليدرتي.

1442/٠٦/١٣هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م)

انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة ســوليدرتي الخاصـــة
بصفقــــة االندمــاج (االجتمــاع الثانــــي) فــــي حــــال عــــدم اكتمــــال
النصــــاب القانونــــي الــــازم لالجتمــاع األول .يكتمــــل النصــــاب
القانونـــي لالجتمــاع الثانـــي بحضـــور عـــدد مـــن المســاهمين يمثلـــون
علــــى األقــــل ربــــع رأس مــــال شــركة ســوليدرتي.

بعـــد ســـاعة واحـــدة مـــن انتهـــاء المـــدة المحـــددة النعقــــاد االجتمــاع
األول للجمعيــــة العامــــة غيـــر العاديـــة الـــذي لـــم يكتمـــل فيـــه النصـــاب
القانونــــي الــــازم النعقــــاده.

نشــــر قــــرار االندمــاج والقــــرارات األخــــرى التــــي تــم اتخاذهــــا فــــي
االجتمــاع األول أو االجتمــاع الثانـــي للجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة
لشـــركة الجزيرة تكافل الخاصـــة بصفقـــة االندماج علـــى موقـــع تـداول
(أو اإلعـالن عـن عـدم انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة فـي حـال
عـــدم تحقـــق نصابهـــا القانونـي).

1442/٠٦/١٤هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م)

نشــــر قــــرار االندمــاج والقــــرارات األخــــرى التــــي تــم اتخاذهــــا فــــي
االجتمــاع األول أو االجتمــاع الثانـــي للجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة
لشــــركة سوليدرتي الخاصــــة بصفقــــة االندماج علـــى موقـــع تـــداول )
أو اإلعـــان عـــن عـــدم انعقـــاد الجمعيـــة العامـة غيـــر العاديـة فـي حـال
عـــدم تحقـــق نصابهـــا القانونـــي).

1442/٠٦/١٤هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م)

 -٢اإلجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين
موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى الدعــوة النعقــاد االجتمــاع الثالــث
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الجزيــرة تكافــل الخاصة بصفقة
االندمــاج و /أو موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى الدعــوة النعقــاد
االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة ســوليدرتي
الخاصــة بصفقــة االندمــاج.

1442/٠٦/١٨هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م)

اإلعـــان علـــى موقـــع تـــداول عـــن الدعـــوة لالجتماع الثالـــث للجمعيـــة
العامــــة غيــــر العاديــــة لشــــركة الجزيــرة تكافــل الخاصــــة بصفقــــة
االندمــاج و/أو اإلعـــان علـــى موقـــع تـــداول عـــن الدعـــوة لالجتمــاع
الثالـــث للجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة ســوليدرتي الخاصــــة
بصفقــــة االندمــــاج.

1442/٠٦/١٩هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م)

بـــدء فتـــرة التصويـــت اإللكترونـــي للمســـاهيمن فـــي االجتمــاع الثالـــث
للجمعيـــة العامـــة الغيـــر عاديـــة لشـــركة الجزيرة تكافل و/أو بـــدء فتـرة
التصويـــت اإللكترونـــي للمســـاهمين فـــي االجتمــاع الثالـــث للجمعيـــة
العامـــة الغيـــر عاديـــة لشـــركة ســوليدرتي.

1442/٠٧/٠٦هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م)

ح

الجدول الزمني/التاريخ

الحدث
انعقـاد االجتماع الثالـث للجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشـركة الجزيرة
تكافــل الخاصـــة بصفقـــة االندمــاج و/أو االجتمــاع الثالـــث للجمعيــة
العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة سوليدرتي الخاصـة بصفقــــة االندمــاج.
يتحقــق النصــاب القانونــي النعقــاد االجتماع الثالـث للجمعيـة العامـة
غيـــر العاديـــة أيــاً كان عـدد األسـهم الممثلـة فيـه.

1442/٠٧/١١هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م)

نشـــر علـــى موقـــع تـــداول قـــرار االندمــاج والقـــرارات األخـــرى التـــي
تــم اتخاذهــــا فــــي االجتمــاع الثالــــث للجمعيــــة العامــــة غيــــر العاديــــة
لشــــركة الجزيــرة تكافــل و/أو لشــــركة ســوليدرتي (بحســب الحالــة).

1442/٠٧/١٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م)

 -٣فترة اعتراض الدائنين
1442/06/14هـــ (الموافــق ٢٠٢١/01/27م) ،فــي حــال صــدور
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الجزيــرة تكافــل
وشــركة ســوليدرتي.
1442/٠٧/١٢هـــ (الموافــق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م) ،فــي حــال صــدور
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة
ســوليدرتي.

ابتداء فترة اعتراض الدائنين.

تستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة ( )٣٠يوماً.
1442/07/12هـــ (الموافــق ٢٠٢١/02/24م) ،فــي حــال صــدور
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الجزيــرة تكافــل
وشــركة ســوليدرتي.

إعــان تذكيــري مــن شــركة ســوليدرتي عــن قــرب انتهــاء فتــرة اعتــراض
الدائنين.

1442/08/11هـــ (الموافــق ٢٠٢١/03/24م) ،فــي حــال صــدور
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة
ســوليدرتي.
بنهايــة يــوم 1442/07/14هـــ (الموافــق ٢٠٢١/02/26م) ،فــي
حــال صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الجزيــرة
تكافــل وشــركة ســوليدرتي.

انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

بنهايــة يــوم 1442/08/13هـــ (الموافــق ٢٠٢١/03/26م) ،فــي
حــال صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الجزيــرة تكافــل
وشــركة ســوليدرتي.
1442/07/16هـــ (الموافــق ٢٠٢١/02/28م) ،فــي حــال صــدور
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الجزيــرة تكافــل
وشــركة ســوليدرتي.

إعــان شــركة ســوليدرتي عــن وجــود أو عــدم وجــود اعتراضــات
للدائنيــن.

1442/08/15هـــ (الموافــق ٢٠٢١/03/28م) ،فــي حــال صــدور
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة
ســوليدرتي.

ط

الجدول الزمني/التاريخ

الحدث
 -٤إتمام صفقة االندماج

بعــد انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن أو التاريــخ الــذي تتــم فيــه تســوية
جميــع اعتراضــات الدائنيــن علــى صفقــة االندمــاج (أيهمــا يأتــي
الحقــاً) .ومــن المتوقــع أن يكــون قــرار االندمــاج نافــذ بتاريــخ:
1442/07/16هـــ (الموافــق ٢٠٢١/02/28م) ،فــي حــال صــدور
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة
ســوليدرتي.

نفاذ قرار االندماج.

1442/08/15هـــ (الموافــق ٢٠٢١/03/28م) ،فــي حــال صــدور قــرار
بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة الثالــث لشــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة ســوليدرتي.

أول فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قراراالندمــاج ،ومــن المتوقــع أن يتــم ذلــك
بتاريــخ:
1442/07/16هـــ (الموافــق ٢٠٢١/02/28م) ،فــي حــال صــدور
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة
ســوليدرتي.

تعليق تداول أسهم شركة سوليدرتي.

1442/08/15هـــ (الموافــق ٢٠٢١/03/28م) ،فــي حــال صــدور قــرار
بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة الثالــث لشــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة ســوليدرتي.

1442/07/16هـــ (الموافــق ٢٠٢١/02/28م) ،فــي حــال صــدور
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة
ســوليدرتي.

إعــان كل مــن شــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة ســوليدرتي عــن نفــاذ
االندمــاج.

1442/08/15هـــ (الموافــق ٢٠٢١/03/28م) ،في حال صدور قرار
بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة ســوليدرتي.

إلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي في تداول.

خــال فتــرة ال تقــل عــن ثالــث فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج
وال تزيــد عــن ســادس فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج.

إدراج األســـهم الجديـــدة فـــي تـــداول وتخصيصهـــا لمســـاهمي شـــركة
ســوليدرتي المقيديــــن بســــجل مســــاهمي شــــركة ســوليدرتي بنهايـــة
ثانـــي فتـــرة تـــداول بعـــد نفـــاذ قـــرار االندمـــاج.

خـــال فتـــرة ال تقـــل عــن ثالـــث فتــرة تــداول بعــد نفــــاذ قــــرار االندمــاج
وال تزيــــد عــــن ســــادس فتـــرة تـداول بعـــد نفـاذ قـرار االندمـاج.
1442/07/23هـــ (الموافــق ٢٠٢١/03/07م) ،فــي حــال صــدور
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة
ســوليدرتي.

تعديل السجل التجاري لشركة الجزيرة تكافل.

1442/08/22هـــ (الموافــق ٢٠٢١/04/04م) ،في حال صدور قرار
بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة ســوليدرتي.

ي

الجدول الزمني/التاريخ

الحدث

خــال مــدة ال تتجــاوز ( )30يومـاً مــن تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج ،ومــن
المتوقــع أن يتــم ذلــك بتاريــخ:
1442/08/15هـــ (الموافــق ٢٠٢١/03/28م) ،فــي حــال صــدور
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الجزيــرة تكافــل
وشــركة ســوليدرتي.

شطب وإلغاء السجل التجاري لشركة سوليدرتي.

1442/09/13هـــ (الموافــق ٢٠٢١/04/25م) ،فــي حــال صــدور
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة
ســوليدرتي.
خــال ثالثــون ( )30يومــاً مــن تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج ،ومــن
المتوقــع أن يتــم ذلــك بتاريــخ:
1442/08/15هـــ (الموافــق ٢٠٢١/03/28م) ،فــي حــال صــدور
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الجزيــرة تكافــل
وشــركة ســوليدرتي.

الموعــــد النهائــــي لتوزيــــع متحصــــات بيــــع كســــور األســــهم التــــي تم
بيعهــا.

1442/09/13هـــ (الموافــق ٢٠٢١/04/25م) ،فــي حــال صــدور
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة
ســوليدرتي.

مالحظات هامة:
ّخصصــي ال ّثمامــة مقابــل
1.ســتكون الوثائــق متاحــة للمعاينــة فــي المركــز الرئيســي لـــسوليدرتي تكافــل( .وعنوانــه :الريــاض حـ ّـي ال ّنــدى شــارع الت ّ
الشــمالي ّ
مكتبــة جريــر  -الجنــاح ّ
الشــرقي ص ب  85770الريــاض  ،11612فــي أي يــوم مــن أيــام العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية (باســتثناء
أيــام عطلــة األســبوع والعطــل الرســمية) مــن الســاعة التاســعة صباحــا وحتــى الســاعة الخامســة مســاء اعتبــارا مــن تاريــخ نشــر النســخة العربيــة
مــن هــذا التعميــم ولغايــة تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لـــسوليدرتي تكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج.
2.فــي حــال وافقــت األغلبيــة المطلوبــة مــن مســاهمي ســوليدرتي تكافــل ومســاهمي شــركة الجزيــرة تكافــل علــى الصفقــة فــي اجتمــاع الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة لــكل منهمــا والمنعقــدة بخصــوص صفقــة االندمــاج ،فســيتم إلغــاء إدراج جميــع أســهم ســوليدرتي تكافــل مــن تــداول ،وســتكون
صفقــة االندمــاج ملزمــة لمســاهمي شــركة الجزيــرة تكافــل ومســاهمي ســوليدرتي تكافــل (بمــا فيهــم المســاهمين الذيــن صوتــوا بالرفــض أو
لــم يشــاركوا فــي التصويــت) .كمــا أن جميــع مســاهمي ســوليدرتي تكافــل (بمــا فيهــم المســاهمين الذيــن صوتــوا بالرفــض أو لــم يشــاركوا فــي
التصويــت) لــن يصبحــوا عندئــذ مالكيــن ألي أســهم فــي ســوليدرتي تكافــل وإنمــا ســيحصلون علــى أســهم العــوض فــي شــركة الجزيــرة تكافــل وفقــا
ألحــكام وشــروط صفقــة االندمــاج.
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 -١المصطلحات والتعريفات
يكون للعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذا التعميم المعاني المبينة أمامها ،ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:

التعريف

المصطلح
المعلومات اإلضافية

يقصــد بهــا الموافقــة علــى تعديــات النظــام األساســي لـــشركة الجزيــرة تكافــل ،مــع مراعــاة أن تكــون تلــك
التعديــات ذات أثــر فــوري.

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.

العرض البديل

أي عرض من العروض التالية:
1.عرض فعلي أو محتمل من أي طرف ثالث ،باستثناء شركة الجزيرة تكافل؛
2.البيــع الفعلــي أو المحتمــل ألي أصــل مــن أصــول ســوليدرتي تكافــل ممــا هــو أساســي فــي ســياق
أعمــال ســوليدرتي تكافــل أو فــي ســياق الصفقــة؛
3.أي صفقــة مــن الصفقــات األخــرى التــي لــو تــم تنفيذهــا لــكان مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى إحــداث
تغييــر فــي األســهم المســيطرة فــي ســوليدرتي تكافــل؛ أو
4.أي صفقــة تبرمهــا ســوليدرتي تكافــل وتتضمــن اقتــراح غيــر معتــاد بشــأن توزيــع األربــاح علــى
مســاهميها.
5.بغض النظر عن الطريقة المقترحة لتنفيذ العرض أو االقتراح أو الصفقة.

زيادة رأس المال

الزيــادة المقترحــة لــرأس مــال شــركة الجزيــرة تكافــل فيمــا يتعلــق بصفقــة االندمــاج ،حيــث ســيتم زيــادة
رأس مــال شــركة الجزيــرة تكافــل بنســبة ( )٪34.48مــن ( )350٫000٫000ريــال إلــى ()470٫664٫030
ريــال وزيــادة عــدد أســهمها المصــدرة مــن ( )35٫000٫000ســهم إلــى ( )47٫066٫403ســهم.

التعميم/تعميم مجلس إدارة
سوليدرتي تكافل

هــذا التعميــم ،والــذي يتضمــن رأي مجلــس إدارة شــركة ســوليدرتي تكافــل بشــأن العــرض المقــدم
لمســاهمي ســوليدرتي تكافــل لغــرض دمــج شــركة ســوليدرتي تكافــل فــي شــركة الجزيــرة تكافــل وخطــط
شــركة الجزيــرة تكافــل الخاصــة بشــركة ســوليدرتي تكافــل وموظفيهــا.

تاريخ إتمام صفقة االندماج

التاريــخ الــذي يتــم فيــه نقــل ملكيــة جميــع أصــول والتزامــات شــركة ســوليدرتي تكافــل إلــى شــركة الجزيــرة
تكافــل مقابــل أســهم العــوض الممنوحــة لمســاهمي شــركة ســوليدرتي تكافــل كمــا ســيتم إدراج أســهم
العــوض فــي تــداول وفقــا لشــروط وأحــكام اتفاقيــة االندمــاج وأحــكام المــادة  193مــن نظــام الشــركات.

الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

الشركة الدامجة

شركة الجزيرة تكافل بعد إتمام عملية االندماج.

الشركة بعد االندماج

شركة الجزيرة تكافل تعاوني («الجزيرة تكافل») بعد االندماج.

نظام الشركات

نظــام الشــركات الســعودي الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم م 3/بتاريــخ 1437/01/28هـــ
(الموافــق  10نوفمبــر 2015م) والمعــدل بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم (م )79/وتاريــخ
1439/07/13هـــ .

أسهم العوض

أســهم العــوض فــي شــركة الجزيــرة تكافــل والتــي ســيتم إصدارهــا لمســاهمي ســوليدرتي تكافــل نتيجــة
لصفقــة االندمــاج وتكــون مدفوعــة بالكامــل ،والبالــغ عددهــا ( )12٫066٫403ســهم عــادي بقيمــة إســمية
تبلــغ عشــرة ( )10ريــال للســهم الواحــد.

السيطرة

القــدرة علــى التأثيــر علــى أفعــال أو قــرارات شــخص آخــر ،بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،منفــردا أو
مجتمعــا مــع قريــب أو تابــع ،مــن خــال أي مــن اآلتــي( :أ) امتــاك نســبة تســاوي  ٪30أو أكثــر مــن حقــوق
التصويــت فــي إحــدى الشــركات أو (ب) حــق تعييــن  ٪30أو أكثــر مــن أعضــاء الجهــاز اإلداري.

٣

التعريف

المصطلح
فترة اعتراض الدائنين

الفتــرة التــي يحــق لدائنــي ســوليدرتي تكافــل خاللهــا تقديــم اعتراضاتهــم علــى صفقــة االندمــاج وفقــا
ألحــكام المــادة ( )193مــن نظــام الشــركات ،وتبــدأ مــن تاريــخ نشــر الموافقــة علــى قــرار االندمــاج الموافــق
عليــه فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لســوليدرتي تكافــل وتســتمر لمــدة ( )30يومــا.

تاريخ النفاذ أو تاريخ نفاذ قرار
االندماج

التاريــخ الــذي تصبــح فيــه صفقــة االندمــاج نافــذة بعــد انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن أو التاريــخ الــذي
تتــم فيــه تســوية اعتراضــات الدائنيــن علــى صفقــة االندمــاج (أيهمــا يأتــي الحقـاً).

الجمعية العامة غير العادية
الخاصة بصفقة االندماج

اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للطــرف المعنــي والمنعقــد وفقــا لنصــوص نظــام الشــركات وأحــكام
النظــام األساســي للطــرف المعنــي.

معامل المبادلة

يمثــل معامــل المبادلــة إصــدار (ســهم واحــد) فــي الجزيــرة تكافــل لــكل ( )0.482656120000000ســهم
مملــوك فــي شــركة ســوليدرتي تكافــل ،وهــو مــا يمثــل (ســهم واحــد) فــي شــركة الجزيــرة تكافــل مقابــل كل
( )2.071868476463120ســهم مملــوك فــي شــركة ســوليدرتي تكافــل.

الهيئة العامة للمنافسة

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.

مجلس التعاون

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المملكة

المملكة العربية السعودية

سوليدرتي تكافل أو الشركة
المندمجة

شــركة ســوليدرتي الســعودية للتكافــل هــي شــركة مســاهمة ســعودية مســجلة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010288775بتاريــخ  11جمــادى الثانــي 1431هـــ (الموافــق
 25مايــو 2010م) .تــم ترخيــص شــركة ســوليدرتي تكافــل لمزاولــة أعمــال التأميــن التعاونــي فــي المملكــة
العربيــة الســعودية طبقــا للمرســوم الملكــي رقــم  83بتاريــخ  19ربيــع األول 1430هـــ (الموافــق  16مــارس
2009م) ،وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ق 181/بتاريــخ  3جمــادى الثانــي 1431هـــ (الموافــق  17مايــو
2010م).

مجلس إدارة سوليدرتي تكافل

مجلس إدارة سوليدرتي تكافل

النظام األساسي لـسوليدرتي
تكافل

النظام األساسي لسوليدرتي تكافل

الجمعية العامة غير العادية
لـسوليدرتي تكافل

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لـسوليدرتي تكافل المنعقد ألغراض اعتماد قرارات االندماج.

مساهمو سوليدرتي تكافل

حملة أسهم سوليدرتي تكافل.

أسهم سوليدرتي تكافل

أسهم في رأسمال سوليدرتي تكافل بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10ريال للسهم الواحد

الئحة االندماج واالستحواذ

الئحــة االندمــاج واالســتحواذ الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم -2007
 1-50وتاريــخ 1428/09/21هـــ (الموافــق 2007/10/03م) والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق المالية
رقــم  2018-45-3وتاريــخ 1439/8/٧هـــ (الموافــق 2018/4/٢٣م)  .

صفقة االندماج

صفقــة اندمــاج ســوليدرتي تكافــل فــي شــركة الجزيــرة تكافــل وفقــا ألحــكام المــواد ( )192إلــى ()193
مــن نظــام الشــركات وأحــكام الفقــرة الفرعيــة ( )1مــن الفقــرة (أ) مــن المــادة ( )49مــن الئحــة االندمــاج
واالســتحواذ ،وهــي الصفقــة التــي ســتتم مــن خــال نقــل جميــع أصــول ســوليدرتي تكافــل والتزاماتهــا إلــى
شــركة الجزيــرة تكافــل مقابــل قيــام شــركة الجزيــرة تكافــل بإصــدار أســهم العــوض لصالــح المســاهمين
فــي ســوليدرتي تكافــل وذلــك مــن خــال زيــادة رأس مالهــا المدفــوع مــن ( )350٫000٫000ريــال إلــى
( )470٫664٫030ريــال.

٤

المصطلح
اتفاقية االندماج

التعريف
اتفاقيــة االندمــاج المبرمــة بيــن شــركة ســوليدرتي تكافــل والجزيــرة تكافــل بتاريــخ 1442/01/04هـــ
الموافــق (2020/08/23م) ،والتــي تتضمــن الشــروط واألحــكام المتعلقــة بتنفيــذ صفقــة االندمــاج وحقــوق
األطــراف والتزاماتهــم فــي هــذا الشــأن.
القــرارات التــي ســيتم عرضهــا علــى مســاهمي ســوليدرتي تكافــل وشــركة الجزيــرة تكافــل فيمــا يتعلــق
بصفقــة االندمــاج ،وهــي علــى النحــو التالــي:
فيمــا يخــص ســوليدرتي تكافــل :الموافقــة علــى العــرض المقــدم مــن شــركة الجزيــرة تكافــل لغــرض دمــج
شــركة ســوليدرتي تكافــل فــي شــركة الجزيــرة تكافــل وفقــا ألحــكام المــواد  190إلــى  193مــن نظــام
الشــركات ،مــن خــال إصــدار مــا مجموعــه ( )12٫066٫403ســهم عــادي مــن أســهم العــوض فــي شــركة
الجزيــرة تكافــل مقابــل كامــل أســهم رأس مــال شــركة ســوليدرتي تكافــل ،وانقضــاء شــركة ســوليدرتي
تكافــل ،وذلــك وفقــا للمتطلبــات النظاميــة ذات الصلــة وشــروط وأحــكام اتفاقيــة االندمــاج ،بمــا فــي ذلــك
األمــور التاليــة المتعلقــة بصفقــة االندمــاج:
 .أالموافقــة علــى أحــكام اتفاقيــة االندمــاج المبرمــة بيــن شــركة ســوليدرتي تكافــل والجزيــرة تكافــل
بتاريــخ 1442/01/04هـ (الموافق 2020/08/23م).
.ب تفويــض مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل أو أي شــخص مفــوض مــن قبــل مجلــس إدارتهــا،
بإصــدار أي قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء قــد يكــون ضروريــا لتنفيــذ أي مــن القــرارات المذكــورة أعــاه.

قرارات االندماج

فيمــا يخــص شــركة الجزيــرة تكافــل :الموافقــة علــى دمــج ســوليدرتي تكافــل فــي شــركة الجزيــرة تكافــل
وفقــا ألحــكام المــواد  190إلــى  193مــن نظــام الشــركات ،مــن خــال إصــدار مــا مجموعــه ()12٫066٫403
ســهم عــادي مــن أســهم العــوض فــي شــركة الجزيــرة تكافــل مقابل كامل أســهم رأس مال شــركة ســوليدرتي
تكافــل ،وذلــك وفقــا للمتطلبــات النظاميــة ذات الصلــة وشــروط وأحــكام اتفاقيــة االندمــاج ،بمــا فــي ذلــك
األمــور التاليــة المتعلقــة بصفقــة االندمــاج:
1.الموافقــة علــى أحــكام اتفاقيــة االندمــاج المبرمــة بيــن شــركة ســوليدرتي تكافــل والجزيــرة تكافــل
بتاريــخ 1442/01/04هـ (الموافق 2020/08/23م)
2.الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال شــركة الجزيــرة تكافــل مــن ( )350٫000٫000ريــال إلــى
( )470٫664٫030ريــال وفقــا ألنظمــة وشــروط اتفاقيــة االندمــاج اعتبــارا مــن تاريــخ النفــاذ وفقــا
لنظــام الشــركات واتفاقيــة االندمــاج.
3.الموافقــة علــى التعديــات المقترحــة علــى النظــام األساســي لشــركة الجزيــرة تكافــل ،علــى أن
تســري هــذه التعديــات عنــد نفــاذ االندمــاج.
4.تفويــض مجلــس إدارة الجزيــرة تكافــل أو أي شــخص مفــوض مــن قبــل مجلــس إدارتهــا ،بإصــدار
أي قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء قــد يكــون ضروريــا لتنفيــذ أي مــن القــرارات المذكــورة أعــاه.

وزارة التجارة

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.

العرض

العــرض المقــدم مــن شــركة الجزيــرة تكافــل إلــى مســاهمي ســوليدرتي تكافــل لغــرض إتمــام صفقــة
االندمــاج مقابــل قيــام شــركة الجزيــرة تكافــل بإصــدار أســهم العــوض لصالحهــم وفقــا ألحــكام المــواد
( )191إلــى ( )193مــن نظــام الشــركات وأحــكام الفقــرة الفرعيــة ( )1مــن الفقــرة (أ) مــن المــادة ()49
مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ.

مستند العرض

مســتند العــرض الصــادر عــن شــركة الجزيــرة تكافــل والموجــه إلــى مســاهمي ســوليدرتي تكافــل بخصوص
صفقــة االندمــاج وفقــا للمــادة ( )38مــن الئحــة االندماج واالســتحواذ.

فترة العرض

الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ إعــان النيــة المؤكــدة لـــشركة الجزيــرة تكافــل بتقديــم عــرض لمســاهمي
ســوليدرتي تكافــل بخصــوص صفقــة االندمــاج وحتــى تاريــخ صــدور قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
لســوليدرتي تكافــل أو حتــى تاريــخ إنهــاء اتفاقيــة االندمــاج وفقــا ألحكامهمــا (أيهمــا يقــع أوال) .ولمزيــد
مــن التفاصيــل حــول أحــكام إنهــاء اتفاقيــة االندمــاج ،الرجــاء مراجعــة القســم («( )1-8اتفاقيــة االندماج»)
مــن هــذا التعميــم.

٥

التعريف

المصطلح
قريب

الزوج والزوجة واألبناء القاصرين والوالدين.

دولة قضائية مقيدة

أي دولة يكون طرح أسهم العوض أو إعالن هذا التعميم فيها مخالفا لقوانين تلك الدولة.

مؤسسة النقد

مؤسسة النقد العربي السعودي.

ر٠س ٠أو ريال

ريال سعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

بيت التمويل

شركة بيت التمويل السعودي الكويتي ،هو المستشار المالي المستقل للشركة المعروض عليها.

شركة تابعة

شركة خاضعة لسيطرة شركة أخرى.

فترة تعليق التداول

التاريــخ الــذي يعلــق فيــه تــداول أســهم ســوليدرتي تكافــل فــي موقــع تــداول تمهيــدا إلعــداد قائمــة بأســماء
مســاهمي ســوليدرتي تكافــل الذيــن يحــق لهــم الحصــول علــى أســهم العــوض .لمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى
مراجعــة قســم « التواريــخ المهمــة والمراحــل األساســية لصفقــة االندمــاج» مــن هــذا التعميــم.

تداول

شركة السوق المالية السعودية (تداول).

شركة الجزيرة تكافل أو الشركة
الدامجة

شــركة الجزيــرة تكافــل تعاونــي ،هــي شــركة مســاهمة ســعودية تأسســت فــي المملكــة العربيــة الســعودية
بنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  137بتاريــخ  27ربيــع الثانــي 1431هـــ (الموافــق  12أبريــل 2010م)
والمرســوم الملكــي رقــم م 23/بتاريــخ  28ربيــع الثانــي 1431هــــ (الموافــق  13أبريــل 2010م) .حصلــت
الشــركة على الســجل التجاري رقم  4030251980بتاريخ  2رمضان 1434هـ (الموافق  10يوليو2013م)
وحصلــت علــى قــرار وزارة التجــارة بتاريــخ  24شــعبان 1434هـــ (الموافــق  3يوليــو 2013م).

مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل

مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل.

الجمعية العامة غير العادية
لشركة الجزيرة تكافل

الجمعية العامة غير العادية لـشركة الجزيرة تكافل المنعقد ألغراض اعتماد قرارات االندماج.

تعميم مساهمي شركة الجزيرة
تكافل

التعميــم الصــادر عــن شــركة الجزيــرة تكافــل والموجــه إلــى مســاهمي شــركة الجزيــرة تكافــل فيمــا يتعلــق
بزيــادة رأس المــال بغــرض إصــدار أســهم العــوض.

مساهمو شركة الجزيرة تكافل

حملة أسهم شركة الجزيرة تكافل.

أسهم شركة الجزيرة تكافل

أسهم في رأسمال شركة الجزيرة تكافل بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10ريال للسهم الواحد.

التعهدات

اإلقــرارات والتعهــدات المتبادلــة بيــن الطرفيــن والموضحــة أو المشــار إليهــا فــي الملحــق ( )2مــن اتفاقيــة
االندماج.

٦

 -٢مقدمة
 ١-٢تعميم سوليدرتي تكافل
يتضمن هذا التعميم المعلومات القانونية الواجب تقديمها إلى مساهمي سوليدرتي تكافل وفقاً لمتطلبات الئحة االندماج واالستحواذ.
كمــا يتضمــن هــذا التعميــم رأي مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل بخصــوص صفقــة االندمــاج إضافــة إلــى االستشــارة الماليــة المســتقلة المقدمــة إليــه
مــن قبــل بيــت التمويــل.
ويكــون لجميــع المصطلحــات المكتوبــة بخــط غامــق فــي هــذا التعميــم نفــس المعانــي المحــددة لهــا فــي هــذا التعميــم مــا لــم يقتــض ســياق النــص غيــر
ذلك.

 ٢-٢لمحة عامة عن صفقة االندماج
ســيتم االندمــاج بيــن شــركة ســوليدرتي تكافــل وشــركة الجزيــرة تكافــل مــن خــال صفقــة تنطــوي علــى عــرض مبادلــة أوراق ماليــة وقــد تــم االتفــاق
بيــن ســوليدرتي تكافــل وشــركة الجزيــرة تكافــل علــى أن تكــون شــركة الجزيــرة تكافــل هــي الشــركة الدامجــة وبحيــث يتــم دمــج ســوليدرتي تكافــل فــي
شــركة الجزيــرة تكافــل ،وذلــك بعــد االنتهــاء مــن كافــة اإلجــراءات الالزمــة إلتمــام صفقــة االندمــاج ،لمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى مراجعــة قســم ()10
«اإلجــراءات الالزمــة إلتمــام صفقــة االندمــاج» مــن هــذا التعميــم.
وســيتم االندمــاج علــى أســاس معامــل المبادلــة ،وبحيــث تقــوم شــركة الجزيــرة تكافــل بإصــدار أســهم عاديــة جديــدة لصالــح مســاهمي ســوليدرتي تكافــل
وعلــى أن يتــم نقــل جميــع أصــول ســوليدرتي تكافــل والتزاماتهــا إلــى شــركة الجزيــرة تكافــل .وســيتم احتســاب «معامــل المبادلــة» بيــن مســاهمي شــركة
الجزيــرة تكافــل ومســاهمي ســوليدرتي تكافــل بنــا ًء علــى القيمــة الدفتريــة المعدلــة لــكل ســهم مــن أســهم شــركة الجزيــرة تكافــل وأســهم ســوليدرتي
تكافــل ،وهــي القيمــة الدفتريــة المفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة األخيــرة التــي تــم نشــرها فــي أو قبــل تاريــخ اتفاقيــة االندمــاج ،والتــي تــم تعديلهــا
بنــاء علــى نتائــج الدراســات النافيــة للجهالــة مــن النواحــي الماليــة والقانونيــة واالكتواريــة والتــي تــم إعدادهــا مــن قبــل الشــركتين.

وفيما يلي ذكر أهم األحداث التاريخية المتعلقة بعملية االندماج:
التاريخ

الحدث
قامــت كل مــن ســوليدرتي تكافــل وشــركة الجزيــرة تكافــل بتوقيــع مذكــرة تفاهــم غيــر ملزمــة لتقييــم
جــدوى اندماج الشــركتين.

1440/10/23هـ
(الموافق 2019/06/26م)

قامــت الشــركتين بإبــرام مذكــرة تفاهــم معدلــة غيــر ملزمــة لتقــوم الشــركتين ببــدء عمليــة التحقــق
والفحــص للنواحــي الفنيــة والماليــة والقانونيــة واالكتواريــة والدخــول فــي مناقشــات غيــر ملزمــة
فيمــا يتعلــق بتفاصيــل الشــروط واألحــكام لعمليــة االندمــاج المقترحــة.

1441/05/24هـ
(الموافق 2020/01/19م)

قامــت ســوليدرتي تكافــل وشــركة الجزيــرة تكافــل بتوقيــع اتفاقيــة االندمــاج وأعلنــت شــركة الجزيرة
تكافــل عــن رغبتهــا بتقديــم مســتند عــرض إلــى مســاهمي ســوليدرتي تكافــل لغــرض االندمــاج مــع
ســوليدرتي تكافــل مــن خــال عــرض مبادلــة أوراق ماليــة.

1442/01/04هـ
(الموافق 2020/08/23م)

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عدم ممانعتها على صفقة االندماج.

1442/01/14هـ
(الموافق 2020/09/02م)

قامت شركة سوليدرتي تكافل باإلعالن عن موافقة مؤسسة النقد على صفقة االندماج.

1442/04/14هـ
(الموافق 2020/11/30م)

تــم الحصــول علــى موافقــة تــداول علــى طلــب إدراج أســهم زيــادة رأســمال شــركة الجزيــرة تكافــل
لصالــح مســاهمي ســوليدرتي تكافــل المســتحقين لتلــك األســهم.

1442/04/27هـ
(الموافق 2020/12/13م)

أعلنــت الهيئــة عــن موافقتهــا علــى زيــادة رأس مــال شــركة الجزيــرة تكافــل لغــرض االندمــاج مــع
ســوليدرتي تكافــل عــن طريــق شــراء جميــع أســهم رأســمال ســوليدرتي تكافــل المصــدر والمدفــوع،.

1442/05/08هـ
(الموافق 2020/12/23م)

٧

 -٣صفقة االندماج
ســيتم تنفيــذ صفقــة االندمــاج وفق ـاً ألحــكام المــواد ( )193 ،192 ،191مــن نظــام الشــركات والفقــرة الفرعيــة ( )1مــن الفقــرة (أ) مــن المــادة ()49
مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ بشــريطة اســتيفاء شــروط االندمــاج المذكــورة بإيجــاز فــي القســم ( )1-١-8مــن هــذا التعميــم ،فــإن جميــع أصــول
ســوليدرتي تكافــل والتزاماتهــا ســيتم نقلهــا لشــركة الجزيــرة تكافــل فــي تاريــخ النفــاذ وستســتمر شــركة الجزيــرة تكافــل فــي الوجــود ،وســتنقضي
ســوليدرتي تكافل ككيان قانوني وســتلغى جميع أســهمها ،وســيتم إصدار أســهم العوض لمســاهمي ســوليدرتي تكافل المقيدين في ســجل المســاهمين
ســوليدرتي تكافــل بنهايــة ثانــي فتــرة تــداول بعــد تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج.
وســيحصل مســاهمو ســوليدرتي تكافــل علــى مــا مجموعــه ( )12٫066٫403ســهم عــادي فــي شــركة الجزيــرة تكافــل مقابــل كامــل أســهم رأس مــال
ســوليدرتي تكافــل .وســتصدر هــذه األســهم مــن خــال زيــادة رأس مــال شــركة الجزيــرة تكافــل المدفــوع بالكامــل ( )٪34.48مــن ()350٫000٫000
ريــال إلــى ( )470٫664٫030ريــال وزيــادة عــدد أســهمها المصــدرة مــن ( )35٫000٫000ســهم إلــى ( )47٫066٫403ســهم .وســيبلغ إجمالــي عــدد أســهم
العــوض ( )12٫066٫403ســهم عــادي وبقيمــة اســمية قدرهــا ( )10ريــال للســهم الواحــد بحيــث يكــون إجمالــي القيمــة ألســهم العــوض مبلــغ وقــدره
( )120٫664٫030ريــال .وعنــد إتمــام صفقــة االندمــاج ،فــإن مســاهمي شــركة الجزيــرة تكافــل الحالييــن ســيمتلكون مــا نســبته ( )٪74.36مــن رأس مــال
الشــركة الدامجــة ،فــي حيــن أن مســاهمي ســوليدرتي تكافــل ســيمتلكون مــا نســبته ( )٪25.64مــن رأس مــال الشــركة الدامجــة.
وفــي حــال نتــج عــن عمليــة احتســاب عــدد األســهم المســتحقة ألي مــن مســاهمي ســوليدرتي تكافــل بنــاء علــى معامــل المبادلــة كســور أســهم ،فســيتم
تقريــب الرقــم الناتــج إلــى أقــل رقــم صحيــح .فعلــى ســبيل المثــال ،إذا كان أحــد مســاهمي ســوليدرتي تكافــل يمتلــك ( )4أســهم فــي ســوليدرتي تكافــل
فســوف يخصــص لــه فــي تاريــخ النفــاذ ســهم واحــد مــن أســهم العــوض وليــس ( )1.93ســهم .وســتقوم شــركة الجزيــرة تكافــل بتجميــع كســور األســهم
وبيعهــا حســب الســعر الســائد فــي الســوق بالنيابــة عــن مســاهمي ســوليدرتي تكافــل المســتحقين لهــا ومــن ثــم ســيتم توزيــع المتحصــات الناتجــة عــن
عمليــة بيــع كســور األســهم علــى مســتحقيها كل حســب مــا يســتحقه ،وذلــك خــال مــدة أقصاهــا  30يومــا مــن تاريــخ النفــاذ وســيتم خصــم التكاليــف
المتعلقــة بعمليــة بيــع كســور األســهم مــن إجمالــي متحصــات بيــع كســور األســهم.
ســوف تصــدر أســهم العــوض مدفوعــة القيمــة بالكامــل ومــن نفــس فئــة األســهم العاديــة لـــشركة الجزيــرة تكافــل وســيتمتع مســاهمو ســوليدرتي تكافــل
فــي جميــع النواحــي بنفــس الحقــوق وبــدون أي رهونــات أو أعبــاء .وســتواصل الشــركتان اســتخدام أســمائهما وعالماتهمــا التجاريــة خــال فتــرة تنفيــذ
صفقــة االندمــاج.

 ١-٣آثار صفقة االندماج
فــي تاريــخ النفــاذ أو فــي أقــرب وقــت ممكــن مــن بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج ،فــإن مســاهمو ســوليدرتي تكافــل المدرجــة أســمائهم فــي ســجل
المســاهمين الخــاص بســوليدرتي تكافــل بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج  ،ســيحصلون علــى أســهم العــوض وفق ـاً لمعامــل
مبادلــة األســهم (دون الحاجــة التخــاذ أي إجــراء مــن جانــب مســاهمي ســوليدرتي تكافــل) ،وفــي حــال كان أحــد مســاهمي ســوليدرتي تكافــل قــد رهــن
جميــع أو بعــض أســهمه فــي ســوليدرتي تكافــل ،فســوف يُســتبدل الرهــن المســجل لــدى تــداول تلقائيـاً برهــن علــى أســهم العــوض التــي يحصــل عليهــا
ذلــك المســاهم بموجــب صفقــة االندمــاج ،دون اتخــاذ أي إجــراء إضافــي مــن جانبــهُ .ويقتــرح بــأن يتخــذ مســاهمو ســوليدرتي تكافــل ،الذيــن قامــوا
برهــن جميــع أو بعــض أســهمهم فــي ســوليدرتي تكافــل ،أي خطــوات قــد تكــون ضروريــة بموجــب شــروط االتفاقيــة الحاكمــة لهــذا الرهــن.
بتاريــخ النفــاذ ،ســتنتقل جميــع أصــول ســوليدرتي تكافــل والتزاماتهــا إلــى شــركة الجزيــرة تكافــل وستســتمر شــركة الجزيــرة تكافــل فــي الوجــود ،أمــا
ســوليدرتي تكافــل فســتنقضي ككيــان قانونــي وســتلغى جميــع أســهمها ،وســيتم إصــدار أســهم العــوض لمســاهمي ســوليدرتي تكافــل المقيديــن فــي
ســجل مســاهمي ســوليدرتي تكافــل خــال ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج.

 ٢-٣طريقة تحديد معامل مبادلة السهم
تــم االتفــاق علــى معامــل المبادلــة بيــن ســوليدرتي تكافــل وشــركة الجزيــرة تكافــل (الــذي يحــدد عــدد األســهم التــي ســيحصل عليهــا مســاهمو ســوليدرتي
تكافــل فــي الشــركة الدامجــة نتيجــة لصفقــة االندمــاج) بعــد إجــراء مفاوضــات تجاريــة موســعة بيــن الشــركتين .وخــال مرحلــة التفــاوض علــى معامــل
المبادلــة ،قامــت ســوليدرتي تكافــل بأخــذ مشــورة مســتقلة مــن مستشــارها المالــي باإلضافــة إلــى مراجعــة المعلومــات المتعلقــة بدراســات العنايــة
الواجبــة المتعلقــة بأعمــال شــركة الجزيــرة تكافــل .وبتاريــخ 1441/12/29هـــ (الموافــق 2020/08/19م) ،قــام بيــت التمويــل بتقديــم استشــارته الماليــة
الخطيــة المســتقلة إلــى مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل بمــا مفــاده أنــه كمــا هــو عليــه الوضــع فــي تاريــخ تقديــم االستشــارة المذكــورة .واعتمــاداً
علــى ومــع مراعــاة العوامــل واالفتراضــات الموضحــة فــي تلــك االستشــارة ،فــإن بيــت التمويــل يــرى أن معامــل المبادلــة المتفــق عليــه بموجــب اتفاقيــة
االندمــاج إنمــا هــو عــادل مــن الناحيــة الماليــة لســوليدرتي تكافــل .ويتضمــن الملحــق ( )3مــن هــذا التعميــم النــص الكامــل لالستشــارة الماليــة الخطيــة
المســتقلة المؤرخــة فــي بتاريــخ 1441/12/29هـــ (الموافــق 2020/08/19م) والتــي توضــح االفتراضــات الموضوعــة واإلجــراءات المتبعــة والمســائل
التــي أخــذت بالحســبان والقيــود المتعلقــة بعمليــة المراجعــة التــي تــم القيــام بهــا بخصــوص تلــك االستشــارة.

٨

ويوضح الجدول أدناه بإيجاز نتائج التقييم المتفق عليه ،وعلى وجه الخصوص ،قام بيت التمويل بإبالغ سوليدرتي تكافل فيما يتعلق
بعدالة الشروط المالية لصفقة االندماج ،بما في ذلك معامل المبادلة:

معامل المبادلة المتفق عليه

ســهم واحد في الجزيرة تكافل لكل ( )0.482656120000000ســهم مملوك في شــركة ســوليدرتي
تكافــل ،وهــو مــا يمثــل ســهم واحــد في شــركة الجزيــرة تكافــل مقابــل كل ()2.071868476463120
ســهم مملوك في شــركة ســوليدرتي تكافل.

إجمالي عدد أسهم العوض

 12٫066٫403سهم عادي.

إجمالي القيمة األسمية ألسهم العوض

 120٫664٫030ريال.

إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض

ويبلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية ألســهم العــوض بنــا ًء علــى معامــل المبادلــة وعلــى ســعر اإلغــاق
لســهم شــركة الجزيــرة للتأميــن البالــغ ( )20.90ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ (2020/08/20م)
وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج مبلــغ وقــدره ( )252٫187٫823مائتــان
واثنيــن وخمســين مليــون ومائــة وســبعة وثمانيــن ألــف وثمانمائــة وثالثــة وعشــرين ريــال ســعودي

 ٣-٣شروط صفقة االندماج
 ١-٣-٣الشروط
يتوقــف تنفيــذ صفقــة االندمــاج علــى اســتيفاء عــدد مــن الشــروط المســبقة .لمزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذه الشــروط وأحــكام اتفاقيــة االندمــاج ،يرجــى
مراجعــة القســم ( )1-8مــن هــذا التعميــم.

٩

 -٤رأي مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بشأن صفقة االندماج
يــرى أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن صفقــة االندمــاج هــي صفقــة عادلــة ومعقولــة ،وذلــك بعــد إتمــام دراســة العنايــة الواجبــة بمســاعدة مستشــاريهم ،وبعــد
األخــذ فــي االعتبــار وضــع الســوق فــي تاريــخ نشــر هــذا التعميــم ،وفــرص النمــو المســتقبلية للشــركة الدامجــة ،وبمــا يشــتمل علــى المنافــع المتوقعــة
مــن صفقــة االندمــاج ،واالستشــارة الماليــة المســتقلة المقدمــة مــن قبــل بيــت التمويــل إلــى مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل بتاريــخ 1441/12/29هـــ
(الموافــق 2020/08/19م) والمرفــق نســخة عنهــا فــي الملحــق رقــم ( )3مــن هــذا التعميــم بمــا مفــاده بأنــه كمــا هــو عليــه الوضــع فــي ذلــك التاريــخ،
ومــع مراعــاة العوامــل واالفتراضــات الموضحــة فــي تلــك االستشــارة ،فــإن بيــت التمويــل يــرى أن معامــل المبادلــة فــي صفقــة االندمــاج المقترحــة يعــد
عــادالً مــن وجهــة نظــر ماليــة تجــاه حاملــي أســهم الشــركة المندمجــة.
كمــا يــرى أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل أن صفقــة االندمــاج تصــب فــي مصلحــة ســوليدرتي تكافــل ومســاهميها ،وبالتالــي فإنهــم يوصــون،
باإلجمــاع ،بالموافقــة علــى قــرارات االندمــاج الموضحــة فــي نمــوذج الدعــوة الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ســوليدرتي تكافــل ،وعنــد تقديمهــم
لهــذه التوصيــة ،فقــد أخــذ أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل فــي االعتبــار االستشــارات الخارجيــة التــي تلقوهــا بشــأن المســائل القانونيــة
والماليــة والمحاســبية واالســتراتيجية وغيرهــا مــن المســائل المتعلقــة بصفقــة االندمــاج.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل لــم يأخــذوا فــي االعتبــار األهــداف أو االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو
الوضــع الزكــوي والضريبــي أو الظــروف الخاصــة بــكل مســاهم مــن مســاهمي ســوليدرتي تكافــل نظــرا ُ الختــاف الظــروف واألوضــاع واألهــداف
الخاصــة بــكل منهــم .وعليــه ،فــإن أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل يوصــون بضــرورة قيــام كل مســاهم مــن مســاهمي ســوليدرتي تكافــل
بالحصــول علــى استشــارة مســتقلة مــن مستشــار مالــي مرخــص لــه بخصــوص صفقــة االندمــاج ويجــب عليــه االعتمــاد علــى مراجعتــه الخاصــة لصفقــة
االندمــاج للتأكــد مــن مــدى توافــق صفقــة االندمــاج والمعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم مــع األهــداف االســتثمارية واألوضــاع الماليــة الخاصــة بــه.
ويحتفــظ مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل بحقــه فــي ســحب أو تعديــل توصياتــه وفقـاً للواجبــات وااللتزامــات القانونيــة لمجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل،
ووفقـاً للفقــرة الفرعيــة (أ) مــن الفقــرة  2-10مــن اتفاقيــة االندمــاج ،فإنــه فــي حــال تــم ســحب أو تعديــل توصيــة مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل تجــاه
الصفقــة فيترتــب علــى ذلــك دفــع رســوم إنهــاء بمبلــغ ( )3٫000٫000ثالثــة مالييــن ريــال لشــركة الجزيــرة تكافــل.
توصيــة مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل الموضحــة فــي إخطــار الدعــوة الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ســوليدرتي تكافــل ،لــم تأخــذ باالعتبــار
أنشــطة التــداول المســتقبلية أو مســتويات أو أنمــاط التــداول أو أســعار أســهم شــركة الجزيــرة تكافــل بعــد تاريــخ هــذا التعميــم.

١٠

 -٥رأي مجلــس إدارة سوليدرتــــي تكافــل بشأن خطط شركـة
الجزيــــــرة تكافــــل الخاصــــة بسوليدرتـــي تكافــــل ومنافــــع
صفقـــة االندمـــاج
 ١-٥نبذة عامة
تتوافــق صفقــة االندمــاج مــع التحديــات التــي تتســم بهــا األوضــاع االقتصاديــة الحاليــة ،الســيما تلــك المتعلقــة بقطــاع التأميــن ،حيــث أن  ٪50مــن
الحصــة الســوقية لســوق التأميــن تتــوزع علــى شــركتين فــي حيــن أن الشــركات األخــرى تتقاســم فيمــا بينهــا النســبة المتبقيــة مــن الحصــة الســوقية
وذلــك كمــا تــم ذكــره فــي تقريــر ســوق التأميــن الســعودي للعــام 2019م الصــادر عــن مؤسســة النقــد .وبمــا أن الحصــة الســوقية لســوليدرتي تكافــل هــي
 ٪1.03والحصــة الســوقية لـــشركة الجزيــرة تكافــل هــي  ،٪0.34فمــن المتوقــع أن الحصــة الســوقية للشــركة الدامجــة ســتصل إلــى  ،٪1.37وبالتالــي فــإن
صفقــة االندمــاج بيــن ســوليدرتي تكافــل وشــركة الجزيــرة تكافــل تُعــد بمثابــة خطــوة هامــة لتحقيــق المنافــع التــي تتوخاهــا شــركة الجزيــرة تكافــل مــن
أجــل تعزيــز قدراتهــا التنافســية وســد الفجــوة فــي الحصــة الســوقية واالســتفادة مــن فــرص النمــو فــي الســوق.

 ٢-٥المنافع التي تعـــود على مساهمـــي شركـــة سوليدرتـــي تكافـــل ومساهمـــي شركـــة
الجزيـــرة تكافــل
تتلخص المنافع التي تعود على كل من مساهمي شركة سوليدرتي تكافل ومساهمي شركة الجزيرة تكافل فيما يلي:
•تحســين كفــاءة رأس مــال الشــركة الدامجــة :كنتيجــة لصفقــة االندمــاج ،فــإن الشــركة الدامجــة ســتتمتع بــرأس مــال أقــوى وبمســتوى مــاءة
ماليــة أقــوى ،وبالتالــي ســتكون أكثــر قــدرة علــى تحمــل مســتوى مخاطــر أعلــى وتقديــم خدمــات تأمينيــة أفضــل والقــدرة علــى اســتثمار أموالهــا
بشــكل أفضــل ،كمــا يتوقــع أن يســهم رأس المــال الجديــد بالحصــول علــى تصنيــف أفضــل مــن قبــل وكاالت التصنيــف المالــي العالميــة.
•تحســين الوضــع التنافســي للشــركة الدامجــة فــي ســوق التأميــن :كنتيجــة لصفقــة االندمــاج ،فإنــه مــن المتوقــع أن تزيــد الحصــة الســوقية
للشــركة الدامجــة وبقاعــدة عمــاء أكبــر وأكثــر تنوع ـاً ،وبالتالــي ســيؤدي ذلــك إلــى تحســن وضــع الشــركة ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية والماليــة
مقارنــة بالمراكــز الحاليــة لــكل مــن الجزيــرة للتكافــل التعاونــي وســوليدرتي الســعودية للتكافــل ك ً
ال علــى حــده.
•زيــادة منتجــات التأميــن المقدمــة مــن قبــل الشــركة الدامجــة :كنتيجــة لصفقــة االندمــاج ،فــإن الشــركة الدامجــة ســتغطي كافــة منتجــات
التأميــن بقطاعاتــه المختلفــة (الحمايــة واالدخــار ،العــام ،الصحــي).
•تخفيــض مصاريــف التشــغيل والقــدرة علــى تقديــم منتجــات بأســعار منافســة :كنتيجــة لصفقــة االندمــاج ،فــإن الشــركة الدامجــة ســتكون قــادرة
علــى تخفيــض المصاريــف التشــغيلية والمصاريــف العموميــة واإلداريــة للشــركة الدامجــة بمــا يتناســب مــع حجــم أعمالهــا الجديــد ،وبالتالــي
ســتكون قــادرة علــى تقديــم منتجــات تأمينيــة بأســعار أكثــر تنافســية علــى المــدى الطويــل.
•االســتفادة مــن الخبــرات اإلداريــة والفنيــة والبنيــة التقنيــة :كنتيجــة لصفقــة االندمــاج ،فإنــه مــن المتوقــع أن تســتفيد الشــركة الدامجــة مــن
الخبــرات التراكميــة فيمــا يتعلــق بالجوانــب اإلداريــة والفنيــة والبنيــة التقنيــة التــي تملكهــا كال الشــركتين.
•االســتفادة مــن الشــركاء االســتراتيجيين :كنتيجــة لصفقــة االندمــاج ،فإنــه مــن المتوقــع أن تســتفيد الشــركة الدامجــة مــن وجــود كل مــن بنــك
الجزيــرة ومجموعــة ســوليدرتي القابضــة كشــركاء اســتراتيجيين للشــركة الدامجــة ،حيــث ســيتم االســتفادة مــن شــبكة التوزيــع القويــة لــدى بنــك
الجزيــرة وتقديــم خدمــات الشــركة الدامجــة للبنــك وغيــر ذلــك مــن جوانــب القيمــة المضافــة ،كمــا أن الشــركة الدامجــة ستســتفيد مــن الخبــرات
التراكميــة التــي تمتلكهــا مجموعــة ســوليدرتي القابضــة فيمــا يتعلــق بأفضــل الممارســات اإلقليميــة والعالميــة والخبــرات الفنيــة التراكميــة فــي
قطــاع التأميــن التــي تمتلكهــا المجموعــة مــن خــال شــبكة فروعهــا فــي دول الخليــج ومنطقــة الشــرق األوســط.
•تحسن قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على األسعار مع معيدي التأمين.

 ٣-٥رأي مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل بشــأن خطــط شــركة الجزيــرة تكافــل المتعلقــة
بموظفــي ســوليدرتي تكافــل
يرحــب مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل بتأكيــد شــركة الجزيــرة تكافــل بأنهــا ال تتوقــع أن ينتــج عــن صفقــة االندمــاج فــي حــال إتمامهــا تســريح
الموظفيــن بصفــة إجباريــة وبــأن الشــركة الدامجــة ســتقوم بوضــع معاييــر جديــدة لتدريــب الموظفيــن وتطويــر مهاراتهــم والعمــل علــى توفيــر فــرص
وظيفيــة مميــزة فــي منشــأة أكبــر( .لمزيــد مــن التفاصيــل ،يرجــى الرجــوع إلــى القســم «لمحــة عامــة عــن صفقــة االندمــاج» مــن مســتند العــرض).

١١

 -٦حصص الملكية والتعامالت
يوضــح الجــدول التالــي ملكيــة األســهم المباشــرة وغيــر المباشــرة ألعضــاء مجلــس إدارة مجلــس إدارة شــركة ســوليدرتي الســعودية للتكافــل فــي مجلــس
إدارة شــركة ســوليدرتي الســعودية للتكافل:

 ١-٦ملكية أعضاء مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في مجلس إدارة شركة
سوليدرتي السعودية للتكافل

مجلس اإلدارة

الملكية المباشرة

الملكية غير المباشرة

٪

عدد األسهم

٪

عدد األسهم

عبداإلله إبراهيم محمد القاسمي (رئيس مجلس اإلدارة)

٪0.0036000

 900سهم

%0

ال يوجد

أشرف عدنان نورالدين بسيسو (عضو مجلس إدارة)

%0.0036000

 900سهم

%0

ال يوجد

السيد جواد محمد شبر حسين (عضو مجلس إدارة)

%0.0036000

 900سهم

%0

ال يوجد

ماجد علي حسين القنديل (عضو مجلس إدارة)

%0.0٠00360

 9سهم

%0

ال يوجد

محمد عبدالعزيز محمد عبدالدائم (عضو مجلس إدارة)

%0.0022160

 554سهم

%0

ال يوجد

حسن محمد محمود حسن

%0

ال يوجد

%0

ال يوجد

خليل إسماعيل خليل المير

%0

ال يوجد

%0

ال يوجد

باسم راشد الشرقي

%0

ال يوجد

%0

ال يوجد

صالح سالم آل نشوان

%0

ال يوجد

%0

ال يوجد

%0.0130520

 3.263سهم

%0

ال يوجد

اإلجمالي
المصدر :موقع تداول والشركة

إن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة شــركة ســوليدرتي تكافــل الذيــن يحــق لهــم التصويــت علــى قــرارات االندمــاج فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة شــركة
ســوليدرتي تكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج ســيقومون بالتصويــت بالموافقــة علــى تلــك القــرارات بالنســبة والتناســب مــع عــدد أســهمهم.

١٢

يؤكد مجلس إدارة سوليدرتي تكافل:
•أن ســوليدرتي تكافــل ال تملــك وال تســيطر حالي ـاً أو فــي أي وقــت خــال االثنــي عشــر شــهراً الســابقة لتاريــخ نشــر هــذا التعميــم علــى أي
أســهم فــي شــركة الجزيــرة تكافــل.
•أن جميــع أعضــاءه لــم يقومــوا بالتعامــل فــي أســهم ســوليدرتي تكافــل أو أســهم شــركة الجزيــرة تكافــل خــال االثنــي عشــر شــهراً الســابقة
لتاريــخ هــذا التعميــم.
•عــدم وجــود أي حصــص ملكيــة فــي ســوليدرتي تكافــل وشــركة الجزيــرة تكافــل مملوكــة أو مســيطرة عليهــا مــن قبــل )1( :ســوليدرتي تكافــل؛
( )2صنــدوق تقاعــد تابــع لســوليدرتي تكافــل أو إلحــدى شــركاتها؛ ( )3أحــد مستشــاري ســوليدرتي تكافــل؛ أو ( )4أي شــخص يتصــرف باالتفــاق
مــع ســوليدرتي تكافــل.
•عــدم وجــود أي حصــص ملكيــة فــي ســوليدرتي تكافــل وشــركة الجزيــرة تكافــل مملوكــة أو مســيطر عليهــا مــن قبــل شــخص أبــرم اتفــاق علــى
أي ترتيــب تعويــض أو خيــار ،أو أي ترتيــب أو اتفــاق أو تفاهــم ،ســواء كان بشــكل رســمي أو غيــر رســمي ،وأيــا كانــت طبيعتــه والــذي قــد يكــون
حافــزاً ألي شــخص لالحتفــاظ أو التعامــل أو االمتنــاع عــن التعامــل فــي األوراق الماليــة لســوليدرتي تكافــل.
•أن سوليدرتي تكافل لم تقم بشراء أو استرداد أي من أسهمها خالل االثني عشر شهراً السابقة لنشر هذا التعميم.
•عــدم وجــود أي حصــص ملكيــة فــي ســوليدرتي تكافــل وشــركة الجزيــرة تكافــل تُــدار علــى أســاس الســلطة التقديريــة لمديــر صنــدوق اســتثماري
ُمسـ َ
ـيطراً عليــه ،أو ُمسـ ِ
ـيطراً ،أو حتــى تحــت ذات الســيطرة مــع ســوليدرتي تكافــل أو أي شــخص يتصــرف باالتفــاق معهــا؛ أو مــع أي «مستشــار
ذي صلــة» مــع ســوليدرتي تكافــل أو أي شــخص يتصــرف مــع أو باالتفــاق معهمــا .ويُقصــد بمصطلــح «المستشــار ذي صلــة» بيــت التمويــل ،أو أي
مستشــار ســوليدرتي تكافــل فيمــا يتعلــق باالندمــاج ،أو أي مستشــار يقــدم استشــارات لشــخص يتصــرف باالتفــاق مــع ســوليدرتي تكافــل بخصــوص
صفقــة االندمــاج ،أو لشــخص مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة الســعودية بمزاولــة نشــاط األوراق الماليــة لصالــح ســوليدرتي تكافــل أو
بخصــوص الموضــوع الــذي يعتبــر بســببه الشــخص طرفـاً فــي التصــرف باالتفــاق مــع ســوليدرتي تكافــل.

١٣

 -7العقود الجوهرية
خــال الســنتين الســابقتين لبدايــة فتــرة العــرض ،باســتثناء اتفاقيــة االندمــاج الموقعــة مــع شــركة الجزيــرة تكافــل ،لــم تقــم ســوليدرتي تكافــل بإبــرام أي
عقــود جوهريــة خــارج إطــار النشــاط العــادي بنســبة تبلــغ  ٪10أو أكثــر مــن إيــرادات ســوليدرتي تكافــل وفقــا لقوائمهــا الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة
بتاريــخ  31ديســمبر 2019م.

١٤

 -8البنود الجوهرية لسوليدرتي تكافل المتعلقة بصفقة االندماج
وفيما يلي بيان باالتفاقيات الجوهرية التي أبرمتها سوليدرتي تكافل بخصوص صفقة االندماج:

 1-8اتفاقية االندماج
بتاريــخ 1442/01/04هـــ الموافــق (2020/08/23م) ،قامــت كل مــن ســوليدرتي تكافــل وشــركة الجزيــرة تكافــل بتوقيــع اتفاقيــة االندمــاج والتــي تــم
االتفــاق فيهــا بيــن األطــراف علــى شــروط وأحــكام صفقــة االندمــاج ،والتزامــات كال مــن شــركة الجزيــرة تكافــل وســلوليدرتي تكافــل فيمــا يتعلــق بتنفيــذ
صفقــة االندمــاج .وتتضمــن اتفاقيــة االندمــاج عــدد مــن الضمانــات المقدمــة مــن شــركة الجزيــرة تكافــل وشــركة ســوليدرتي تكافــل للطــرف اآلخــر
وعــدد مــن القيــود المتعلقــة بممارســة األعمــال وقيــود بخصــوص الحصــول علــى أي عــروض منافســة مــن أي أطــراف أخــرى ،وفــق مــا هــو متعــارف
عليــه فــي مثــل هــذه االتفاقيــات.
 1-1-8شروط اتفاقية االندماج
كما تتضمن اتفاقية االندماج عدد من الشروط التي يجب استيفائها لغرض إتمام صفقة االندماج وهي على النحو التالي:
1.الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على صفقة االندماج (مع العلم بأنه قد تم استيفاء هذا الشرط).
2.الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ،ونشر مستند العرض (مع العلم بأنه قد تم استيفاء هذا الشرط).
3.الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض في تداول (مع العلم بأنه قد تم استيفاء هذا الشرط).
4.الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة االندماج (مع العلم بأنه قد تم استيفاء هذا الشرط).
 2-1-8متطلبات ممارسة األعمال
نوضــح أدنــاه ملخــص لمتطلبــات ممارســة األعمــال الــواردة فــي اتفاقيــة االندمــاج والملزمــة للشــركتين فــي الفتــرة مــا بيــن تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج
وحتــى تاريــخ إتمــام صفقــة االندمــاج أو تاريــخ إنهــاء اتفاقيــة االندمــاج وفقـاً للشــروط واألحــكام الــواردة فيهــا (أيهمــا يأتــي أوالً) ،ويجــب على الشــركتين:
 .أإطــاع بعضهمــا البعــض ،بصــورة خطيــة ،علــى كل مــا ينمــو إلــى علمهمــا مــن معلومــات مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى اإلخــال بــأي مــن تعهداتهمــا
تجــاه بعضهمــا البعــض.
 .بعدم التسبب ،عن سابق علم ،بأي إخالل بتعهداتهما تجاه بعضهما البعض.
 .جعدم إجراء أي تعديالت أو اتخاذ أي قرارات من المتوقع ،ضمن القدر المعقول ،أن تؤدي إلى حدوث أي تغيير سلبي جوهري.
 .دعــدم التصــرف بأصــول بعضهمــا البعــض أو االســتحواذ عليهــا (أو الموافقــة علــى ذلــك) باســتثناء مــا يتــم ضمــن الســياق المعتــاد للعمــل أو
أثنــاء صفقــة االندمــاج.
هـ .هعدم إثقال (أو الموافقة على إثقال) أصولهما بأية أعباء.
.
 .واالمتنــاع عــن القيــام بــأي تصــرف والــذي مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى حالــة األصــول ذات العالقــة أو علــى المركــز المالــي ألعمالهــا ،ويشــمل
ذلــك علــى ســبيل المثــال تجديــد جميــع التراخيــص والتصاريــح الالزمــة لتمكينــه مــن إدارة أعمالــه علــى أكمــل وجــه وذلــك مــن تاريــخ اتفاقيــة
االندماج.
 .زباســتثناء مــا يتــم ضمــن الســياق المعتــاد للعمــل ،عــدم الســماح بانتهــاء وثائــق التأميــن ووثائــق إعــادة التاميــن الخاصــة بهمــا والمتعلقــة
بأصولهــا ،أو القيــام بــأي فعــل مــن شــأنه أن تصبــح معــه أي وثيقــة مــن تلــك الوثائــق باطلــة والغيــة.
 .حمزاولــة أعمالهمــا ضمــن الســياق المعتــاد للعمــل ،علــى اعتبــار أنهمــا مؤسســتين ناجحتيــن ،مــع عــدم إبــرام أي صفقــة خــارج الســياق المعتــاد
إال بعــد الحصــول علــى موافقــة خطيــة صريحــة مســبقة مــن الطــرف اآلخــر ،مــع عــدم اســتنزاف أصولهمــا إال ضمــن الســياق المعتــاد للعمــل
أو بمــا يتوافــق مــع مقتضيــات العمــل كمــا هــو عليــه الوضــع بتاريــخ اتفاقيــة االندمــاج.
 .طاتخــاذ مــا يلــزم لتمكيــن ممثلــي الطــرف اآلخــر ومستشــاريه مــن االطــاع علــى دفاترهــم وســجالتهم أثنــاء ســاعات الــدوام الرســمي ،وتزويدهــم،
بنــا ًء علــى طلبهــم ،بــأي مــن المعلومــات المطلوبــة أو المتعلقــة بصفقــة االندمــاج.
 .يعــدم اإلعــان عــن ،أو تجنيــب أو دفــع ،أي مــن أربــاح األســهم أو التوزيعــات المســتحقة نقــداً أو علــى شــكل أو أوراق ماليــة أو ممتلــكات أو
غيــر ذلــك.
 .كإطالع الطرف اآلخر فوراً وبصورة خطية في حال حدوث أي من األحداث التالية قبل تاريخ إتمام صفقة االندماج:

إبرام أي اتفاقيات قروض جديدة أو سداد أي قروض بما فيها قروض الشركاء ،باستثناء القروض القائمة في تاريخ صفقة االندماج
وفقاً لشروطها.
إبرام أي صفقات جديدة مع األطراف ذوي العالقة.

١٥

إبرام أو إنهاء أو إجراء أي تعديل على أي من االتفاقيات أو الترتيبات أو االلتزامات الجوهرية التي تزيد قيمتها عن  2٫000٫000ريال
(دون استثناء العقود ووثائق التأمين المبرمة ضمن السياق المعتاد للعمل) ،فيما عدا عقود إعادة التأمين الجوهرية التي يتم إنهائها من
قبل أطراف أخرى ،فيما عدا ما يتم إنهاؤه منها بسبب التدليس أو سوء السلوك المتعمد من جانب أي طرف من الطرفين.
تحمل أي نفقات رأسمالية أو أي من البنود المنفردة التي تزيد قيمتها عن  2٫000٫000ريال.
إجراء أو الموافقة على إجراء تغييرات جوهرية على شروط وأحكام توظيف أي عضو من أعضاء مجالس إدارة الطرفين أو مديريهما
التنفيذيين أو غيرهم من الموظفين (وبما يشتمل على مزاياهم) ،أو القيام بتوظيف موظفين تنفيذيين رئيسيين.
عزل أي من موظفي إدارتهما العليا أو الموظفين التنفيذيين.
إنشاء أية أعباء على أي من أصولهما أو منشآتهما.
 .لاالمتنــاع عــن اتخــاذ أي مــن اإلجــراءات (ســوا ًء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة) التــي تهــدف إلــى تشــجيع أو إطــاق أو الحــث علــى إجــراء أيــة
مباحثــات أو مفاوضــات مــع أي كيــان أو شــخص باســتثناء المباحثــات أو المفاوضــات التــي تتــم بيــن الطرفيــن (أو بيــن ممثليهمــا المعنييــن)
فيمــا يتعلــق بــأي صفقــة اندمــاج مماثلــة أو غيرهــا مــن الصفقــات المماثلــة ،أو اتخــاذ أي مــن اإلجــراءات التــي مــن شــأنها التأثيــر ســلبياً علــى
قــدرة الطرفيــن أو قــدرة شــركاتهما التابعــة علــى إتمــام صفقــة االندمــاج.
 .مالتعــاون مــع بعضهمــا البعــض مــن أجــل القيــام ،فــي أســرع وقــت ممكــن ،بتقديــم جميــع الطلبــات الالزمــة الســتصدار جميــع التراخيــص مــن
الجهــات الحكوميــة المختصــة إلتمــام الصفقــات التــي تعبــر عنهــا اتفاقيــة االندمــاج.
 .ن اتخــاذ أي مــن اإلجــراءات الالزمــة لتالفــي أو التغلــب علــى كل عائــق مــن العوائــق التــي قــد تؤكدهــا أي جهــة حكوميــة فيمــا يتعلــق بعمليــة
االندمــاج ،إلتمــام عمليــة االندمــاج فــي أســرع وقــت ممكــن مــن الناحيــة العمليــة.
 3-1-8حوكمة الشركة الدامجة
مــع مراعــاة الحصــول علــى موافقــة المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الجزيــرة تكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج والموافقــات
النظاميــة ،اتفــق الطرفــان أيض ـاً علــى اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن خطــوات بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج .وســتتم إدارة الشــركة الدامجــة مــن قبــل)1( :
مجلــس إدارة مكــون مــن تســعة ( )9أعضــاء؛ و( )2ســيتم تحديــد إدارة الشــركة الدامجــة بنــاء علــى خطــة التحــول ودمــج األعمــال.
 4-1-8إنهاء اتفاقية االندماج
فــي حــال عــدم اســتيفاء أي شــرط مــن الشــروط المســبقة الموضحــة فــي اتفاقيــة االندمــاج أو فــي حــال عــدم التنــازل عــن أي مــن هــذه الشــروط
المســبقة (متــى كانــت قابلــة للتنــازل) فــي أو قبــل الموعــد النهائــي إلقفــال الصفقــة ،ومــا لــم يتــم االتفــاق علــى غيــر ذلــك كتابــة بيــن الطرفيــن ،تنتهــي
اتفاقيــة االندمــاج فــورا وتنطبــق أحــكام المــادة ( )7مــن اتفاقيــة االندمــاج.

كما يجوز إنهاء اتفاقية االندماج في أي وقت قبل حلول تاريخ النفاذ:
 .أفي حال اتفق الطرفان كتابة على إنهاء اتفاقية االندماج.
 .بمن قبل أي طرف من الطرفين في حال أخل الطرف اآلخر بأي من تعهداته بموجب المادة (( )5-3أ) من اتفاقية االندماج.
 .جمــن قبــل الطــرف المســتفيد مــن التعهــدات ،فــي حــال (ومتــى) كانــت الظــروف الــوارد وصفهــا فــي المــادة ( )2-7مــن اتفاقيــة االندمــاج قابلــة
للتطبيــق بالنســبة للمســائل التــي تعتبــر بمثابــة إخــال جســيم بتلــك التعهــدات.
 .دمن قبل أي طرف من الطرفين ،بموجب المادة ( )2-7من اتفاقية االندماج.
هـ .همــن قبــل أي طــرف مــن الطرفيــن ،فــي حــال أخــل الطــرف اآلخــر بــأي مــن تعهداتــه بموجــب المــادة ( )1-5و/أو المــادة ( )2-5مــن اتفاقيــة
.
االندمــاج فــي حــال اإلخــال بمتطلبــات العمــل الجوهريــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )2-7مــن اتفاقيــة االندمــاج.
 .ومن قبل أي طرف من الطرفين ،من بعد توجيه إخطار خطي إلى الطرف اآلخر:
إذا كانت صفقة االندماج غير قانونية أو محظورة بموجب أي نظام من األنظمة المطبقة التي دخلت حيز التنفيذ.
إذا كان الطرفان ملزمين بإيقاف صفقة االندماج بموجب أي حكم نهائي أو مرسوم صادر عن أية جهة حكومية أو عن أية محكمة
في حال حدوث أي حدث من أحداث القوة القاهرة واستمر ذلك الحدث لمدة تزيد عن شهرين.
شــريطة ،فــي كل حــال ،أنــه إذا لــم يمــارس أحــد األطــراف حقــه فــي إنهــاء االتفاقيــة وفقــا ألي مــن الحــاالت المذكــورة فــي المــادة ( )7-2مــن اتفاقيــة
االندمــاج وذلــك فــي غضــون ثالثيــن ( )30يــوم عمــل مــن معرفتــه بالحقيقــة أو الحــدث أو الظــرف الــذي أدى إلــى وجــود حــق الطــرف فــي إنهــاء هــذه
االتفاقيــة ،يعتبــر هــذا الطــرف قــد تنــازل عــن حقــه باإلنهــاء.

١٦

 -9الزكاة والضريبة
قــد يكــون لصفقــة االندمــاج آثــار زكويــة وضريبيــة علــى مســاهمي ســوليدرتي تكافــل ،وفــي حــال وجــود شــك بخصــوص أوضاعهــم الزكويــة أو الضريبيــة،
فإننــا نوصيهــم بالتشــاور فــوراً مــع مستشــار ضريبــي مهنــي مســتقل.

١٧

 -10اإلجراءات الالزمة إلتمام صفقة االندماج
مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية االندماج ،تتمثل اإلجراءات الرئيسية الالزمة إلتمام صفقة االندماج فيما يلي:

 1-10موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لســوليدرتي تكافــل وموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة لشــركة الجزيــرة تكافــل
يتمثــل أحــد شــروط إتمــام صفقــة االندمــاج فــي الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لـــمساهمي ســوليدرتي تكافــل ومســاهمي شــركة
الجزيــرة تكافــل علــى صفقــة االندمــاج وذلــك علــى النحــو التالــي:
1.موافقــة األغلبيــة المطلوبــة مــن مســاهمي الجزيــرة تكافــل علــى القــرارات الــواردة فــي إخطــار الدعــوة الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة الجزيــرة تكافــل (الــوارد فــي الملحــق رقــم ( )1مــن هــذا التعميــم).
2.موافقــة األغلبيــة المطلوبــة مــن مســاهمي شــركة ســوليدرتي تكافــل علــى القــرارات الــواردة فــي إخطــار الدعــوة الجتمــاع الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة لـــشركة ســوليدرتي تكافــل (الــوارد فــي الملحــق رقــم ( )1مــن هــذا التعميــم).
وقــد قامــت الجزيــرة تكافــل وشــركة ســوليدرتي تكافــل بالتقــدم لهيئــة الســوق الماليــة بطلــب لدعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لكلتــا الشــركتين.
وبعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،قامــت كل مــن شــركة ســوليدرتي تكافــل وشــركة الجزيــرة
تكافــل بنشــر إخطــار الدعــوة الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لكلتــا الشــركتين .وتمــت اإلشــارة إلــى تواريــخ الدعــوة النعقــاد الجمعيــات العامــة
غيــر العاديــة لكلتــا الشــركتين فــي الجــدول الزمنــي.
يحــق لجميــع المســاهمين المقيديــن بســجل مســاهمي ســوليدرتي تكافــل (حيثمــا ينطبــق) بنهايــة التــداول فــي يــوم انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة جــدول
العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بصفقــة االندمــاج حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة .وســيكون بإمــكان المســاهم الحضــور والتصويــت علــى األعمــال
(ســواء بنفســه أو بواســطة التصويــت اإللكترونــي أو عــن طريــق الوكالــة).
ووفق ـاً لمتطلبــات الفقــرة ( )4مــن المــادة ( )191نظــام الشــركات ،فإنــه ال يحــق للمســاهم الــذي يملــك أســهم فــي شــركة ســوليدرتي تكافــل وشــركة
الجزيــرة تكافــل التصويــت علــى قــرارات االندمــاج إال فــي إحــدى الشــركتين فقــط.
رغــم أنــه يحــق لجميــع مســاهمي ســوليدرتي تكافــل التصويــت علــى القــرارات المعروضــة علــى جمعيتهــا العامــة غيــر العاديــة للموافقــة علــى صفقــة
االندمــاج (مــا لــم يكــن مــن المحظــور عليهــم التصويــت بســبب أي تعــارض فــي المصالــح أو بنــا ًء علــى أيــة قيــود أخــرى منصــوص عليهــا فــي األنظمــة
واللوائــح المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية) ،فإننــا نذكــر المســاهمين المقيميــن خــارج المملكــة العربيــة الســعودية بأنــه لــم يتــم إيــداع أو إبــاغ
أو تســجيل هــذا التعميــم أو مســتند العــرض لــدى أي جهــة نظاميــة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية .فــإذا كان أي مســاهم مــن مســاهمي ســوليدرتي
تكافــل مقيمـاً فــي أي دولــة أخــرى تقتضــي قوانينهــا مــن ســوليدرتي تكافــل اتخــاذ خطــوات لتمكيــن ذلــك المســاهم مــن التصويــت بصــورة نظاميــة علــى
صفقــة االندمــاج أو علــى هــذا التعميــم ،فإنــه ينبغــي علــى ذلــك المســاهم االمتنــاع عــن التصويــت علــى تلــك القــرارات .وإذا مــا قــام المســاهم ،رغــم
ذلــك ،بالتصويــت علــى صفقــة االندمــاج ،فــإن ســوليدرتي تكافــل ،بعــد التشــاور مــع شــركة الجزيــرة تكافــل ومــع الســوق الماليــة الســعودية ،ســتحتفظ
لنفســها ،بحــق عــدم االســتمرار بعمليــة االندمــاج إال إذا تمــت الموافقــة علــى القــرارات المعنيــة مــن قبــل األغلبيــة المطلوبــة بــدون احتســاب صــوت
ذلــك المســاهم.
ووفقــا للفقــرة ( )4مــن المــادة ( )191مــن نظــام الشــركات والفقــرة (ن) مــن المــادة ( )3مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ ،فــإن المســاهمين الذيــن
يمتلكــون أســهما فــي كلتـاً الشــركتين ال يجــوز لهــم التصويــت إال علــى القــرارات المتعلقــة بصفقــة االندمــاج فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
لشــركة واحــدة مــن هاتيــن الشــركتين.
وللتوضيــح ،فإنــه فــي حــال وافقــت النســبة المطلوبــة ،وهــي ثالثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع علــى األقــل (باســتثناء األســهم المملوكــة مــن
المســاهمين الذيــن ال يحــق لهــم التصويــت علــى قــرارات االندمــاج) ،مــن مســاهمي ســوليدرتي تكافــل علــى صفقــة االندمــاج فــي الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة لســوليدرتي تكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج وتحقــق جميــع شــروط االندمــاج األخــرى ،فــإن جميــع مســاهمي ســوليدرتي تكافــل (بمــا فــي ذلــك
المســاهمين الذيــن صوتــوا بالرفــض أو لــم يشــاركوا فــي التصويــت) لــن يصبحــوا مالكيــن ألي أســهم فــي ســوليدرتي تكافــل (حيــث أن ســوليدرتي تكافــل
ســتنقضي) وســيحصلون فــي المقابــل علــى أســهم العــوض فــي الشــركة الدامجــة وفقـاً لشــروط وأحــكام االندمــاج وذلــك عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج.

١٨

 ١-1-10النصاب القانوني والحد األدنى المطلوب
يكتمــل النصــاب القانونــي المطلــوب النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ســوليدرتي تكافــل بحضــور مســاهمين يمثلــون نصــف رأســمالها علــى األقــل
ســوا ًء باألصالــة أو الوكالــة أو مــن خــال خدمــة التصويــت عــن بعــد (إلكترونيـاً) .فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع األول ،وجهــت الدعــوة
إلــى اجتمــاع ثــان بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول ،شــريطة أن تجيــز دعــوة االجتمــاع ذلــك صراحــة .ويكــون
االجتمــاع الثانــي صحيح ـاً إذا حضــره مســاهمون يمثلــون ربــع رأس المــال علــى األقــل .وفــي حــال لــم يتوافــر النصــاب الــازم فــي االجتمــاع الثانــي،
ســيتم عقــد اجتمــاع ثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد مــدة ال تقــل عــن واحــد وعشــرون ( )21يومـاً مــن تاريــخ نشــر إخطــار الدعــوة .وســيكون
االجتمــاع الثالــث صحيحـاً أيـاً كان عــدد األســهم الممثلــة فيــه.
يلــزم أن تحصــل قــرارات االندمــاج فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ســوليدرتي تكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج علــى موافقــة مســاهمي ســوليدرتي
تكافــل الذيــن يمثلــون مــا ال يقــل عــن  ٪75مــن رأس مــال أســهم ســوليدرتي تكافــل الحاضريــن ســواء باألصالــة أو الوكالــة أو مــن خــال خدمــة التصويــت
عــن بعــد (إلكترونيـاً) .والمصوتيــن فــي االجتمــاع.
 2-1-10التصويت

 .أحضور الجمعية العامة غير العادية سوليدرتي تكافل باألصالة أو الوكالة
ســيكون بإمــكان المســاهم الحضــور بنفســه والتصويــت علــى جــدول األعمــال ،أو أن يــوكل عنــه شــخصاً آخــر فــي حضــور الجمعيــة والتصويــت
علــى جــدول األعمــال نيابــة عنــه (وفق ـاً لإلجــراءات ذات العالقــة) ســواء كان ذلــك الشــخص مســاهماً فــي ســوليدرتي تكافــل أو غيــر ذلــك
(علــى أال يكــون ذلــك الشــخص مــن أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل أو مــن موظفيهــا) .ويجــب أن يكــون التوكيــل خطيـاً (وفقــا للنمــوذج
الــوارد فــي الملحــق رقــم  )2وموقع ـاً عليــه مــن قبــل المســاهم المفــوض مــن ســوليدرتي تكافــل ومصادق ـاً عليــه مــن الغرفــة التجاريــة أو مــن
أحــد البنــوك أو األشــخاص المرخــص لهــم مــن هيئــة الســوق الماليــة أو كتابــة العــدل أو األشــخاص المرخــص لهــم بأعمــال التوثيــق .ويجــب
علــى الوكيــل إبــراز أصــل التوكيــل المصــادق عليــه يــوم اجتمــاع الجمعيــة باإلضافــة إلــى صــورة مــن الهويــة الوطنيــة أو جــواز الســفر أو هويــة
المقيــم للوكيــل.

 .ببخدمة التصويت عن بعد أو التصويت اإللكتروني
ســيكون بمقــدور مســاهمي ســوليدرتي تكافــل التصويــت علــى بنــود جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة عــن بعــد (إلكتروني ـاً (عــن
طريــق خدمــة «تداوالتــي» المقدمــة مــن تــداول ،علــى أن يكــون المســاهمون قــد قامــوا بالتســجيل فــي خدمــة «تداوالتــي» علمـاً بــأن التســجيل
والتصويــت فــي خدمــات «تداوالتــي» متــاح مجان ـاً لجميــع مســاهمي ســوليدرتي تكافــل .وباإلمــكان التســجيل فــي خدمــة «تداوالتــي» بأيــة
طريقــة مــن الطــرق التاليــة:
 .أمــن خــال الحســاب اإللكترونــي للمســاهم للتــداول اإللكترونــي ،دون الحاجــة للحضــور شــخصياً ،مــن خــال التســجيل فــي
الموقــع اإللكترونــي لـ«تداوالتــي» .أو
2.عن طريق شركات الوساطة التي يمتلك فيها المساهم محفظة استثمارية.
تكــون فتــرة التصويــت اإللكترونــي لمســاهمي شــركة الجزيــرة تكافــل علــى قــرار زيــادة رأســمالها بغــرض االندمــاج مــع ســوليدرتي تكافــل علــى
النحــو التالــي:
•تبدأ بتاريخ 1442/٠٦/08هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/21م) وتنتهي بتاريخ 1442/٠٦/١٣هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م)
تكــون فتــرة التصويــت اإللكترونــي لمســاهمي ســوليدرتي تكافــل علــى العــرض المتعلــق باالندمــاج مــع شــركة الجزيــرة تكافــل مــن خــال شــراء
جميــع أســهم ســوليدرتي تكافــل مــن قبــل شــركة الجزيــرة تكافــل علــى النحــو التالــي:
•تبدأ بتاريخ 1442/٠٦/08هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/21م) وتنتهي بتاريخ 1442/٠٦/١٣هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م)

الشروط واألحكام المتعلقة بالتصويت اإللكتروني والتي يجب أخذها بالحسبان قبل بدء عملية التصويت اإللكتروني هي كما يلي:
1.يحتســب صــوت المســاهم ضمــن النصــاب القانونــي الجتمــاع الجمعيــة العامــة المنعقــد بهــذا الخصــوص وعنــد اتخــاذ القــرارات
المعنية.
2.يُعمــم صــوت المســاهم علــى جميــع مــا يمتلكــه أو ســيمتلكه مــن أســهم ،ســوا ًء فــي المحفظــة االســتثمارية التــي مــن خاللهــا تــم
تصويتــه ،أو خــاف ذلــك.
3.الصوت األخير للمساهم يُلغي األصوات السابقة.
يتــم اتخــاذ جميــع اإلجــراءات للتأكــد مــن أن جميــع المســاهمين الذيــن قامــوا بالتصويــت عــن بعــد يمتلكــون األســهم المعنيــة كمــا بتاريــخ اجتمــاع
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،وســيتم اســتبعاد األصــوات المتعلقــة باألســهم المباعــة ،كلهــا أو بعضهــا ،خــال فتــرة التصويــت عــن بعــد.

١٩

 2-10فترة اعتراض الدائنين
بعــد الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكل مــن الجمعيــة العامــة لشــركة الجزيــرة تكافــل وســوليدرتي تكافــل ،ســتقوم ســوليدرتي
تكافــل بنشــر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي ســوليدرتي تكافــل .وسيشــير اإلعــان إلــى حــق أي دائــن لســوليدرتي تكافــل فــي
االعتــراض علــى صفقــة االندمــاج مــن خــال إرســال خطــاب مســجل إلــى المركــز الرئيســي لســوليدرتي تكافــل وذلــك خــال ثالثيــن يومـاً مــن تاريــخ
نشــر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لســوليدرتي تكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج.
وبموجــب نظــام الشــركات ،يكــون قــرار االندمــاج نافــذاً بعــد انقضــاء ثالثيــن يومـاً مــن اإلعــان عنــه وذلــك فــي حــال عــدم وجــود أي اعتــراض قائــم مــن
دائنــي ســوليدرتي تكافــل علــى صفقــة االندمــاج .وفــي حــال تقــدم أي مــن الدائنيــن باعتراضهــم خــال المــدة المشــار إليهــا فســيتم إيقــاف االندمــاج وفق
نظــام الشــركات إلــى أن يتنــازل الدائــن عــن معارضتــه أو إلــى أن تقــوم ســوليدرتي تكافــل بالوفــاء بالديــن إن كان حــاال ،أو قيــام ســوليدرتي تكافــل أو
شــركة الجزيــرة تكافــل بتقديــم ضمــان كاف للوفــاء بــه إن كان آجـ ً
ا .وســتقوم ســوليدرتي تكافــل باإلعــان علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية (تداول)
عــن تفاصيــل أي اعتــراض مــن اعتراضــات الدائنيــن التــي تتلقاهــا خــال فتــرة اعتــراض الدائنيــن .وبموجــب اتفاقيــة االندمــاج ،فقــد اتفقــت الشــركتان
علــى أنــه فــي حــال تقــدم أي مــن الدائنيــن باعتراضهــم إلــى ســوليدرتي تكافــل خــال فتــرة اعتــراض الدائنيــن فســيتم إيقــاف االندمــاج إلــى أن:
1.يتنازل الدائن عن معارضته ،أو
2.تقــوم ســوليدرتي تكافــل بدفــع مســتحقات الدائنيــن المعترضيــن إذا كان الديــن حــاال قبــل تاريــخ انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن أو أن
تقــوم ســوليدرتي تكافــل بتقديــم ضمــان كاف للوفــاء بالديــن فــي حــال كان الديــن ســيحل بعــد انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن ،علــى أن
يكــون الضمــان مشــروطاً بإتمــام االندمــاج ،أو
3.تقوم المحكمة المختصة برفض طلب الدائن بإيقاف صفقة االندماج.
وســتقوم ســوليدرتي تكافــل بعــد انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن باإلعــان علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) عــن نتائــج تلــك الفتــرة وذلــك
علــى النحــو االتــي:
 .أأنه لم يتم استالم أي اعتراضات من سوليدرتي تكافل خالل تلك الفترة ،أو أنه تم استالم اعتراضات ولكنها سحبت أو
 .بتمــت تســويتها أو أن المحكمــة المختصــة رفضــت طلــب الدائــن بإيقــاف صفقــة االندمــاج ،أو توضيــح تفاصيــل االعتراضــات المســتلمة
والتــي لــم تتــم تســويتها بعــد ومــا زالــت قائمــة وفــق مــا يتــم االتفــاق عليــه بيــن شــركة الجزيــرة تكافــل ســوليدرتي تكافــل فــي ذلــك الحيــن.

 3-10إتمام صفقة االندماج
بعــد انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن أو التاريــخ الــذي تتــم فيــه تســوية جميــع اعتراضــات الدائنيــن علــى صفقــة االندمــاج (أيهمــا يأتــي الحقـاً) ،ســيكون
قــرار االندمــاج نافــذا وســتنتقل جميــع أصــول ســوليدرتي تكافــل والتزاماتهــا إلــى شــركة الجزيــرة تكافــل وستســتمر شــركة الجزيــرة تكافــل فــي الوجــود،
أمــا ســوليدرتي تكافــل فســتنقضي وســتلغى جميــع أســهمها ،وســتقوم شــركة الجزيــرة تكافــل نتيجــة لصفقــة االندمــاج بإصــدار أســهم العــوض لمســاهمي
ســوليدرتي تكافــل عربــي المقيديــن فــي ســجل مســاهمي ســوليدرتي تكافــل بنهايــة ثانــي فتــرة تــداول بعــد تاريــخ النفــاذ .وســتقوم شــركة الجزيــرة تكافــل
باإلعــان علــى تــداول عــن تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج فــي حينــه.

٢٠

 -11معلومات إضافية
يتضمــن مســتند العــرض معلومــات إضافيــة مرتبطــة بصفقــة االندمــاج ،وعليــه ،ينبغــي قــراءة مســتند العــرض بــكل عنايــة قبــل اتخــاذ أي قــرار بالتصويت
لصالــح القــرارات المعروضــة فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لســوليدرتي تكافــل الخاصــة بصفقــة االندماج.
وال يجــب تفســير هــذه اإلشــارة علــى أن أعضــاء مجلــس إدارة ســولديرتي يتحملــون ،ســواء مجتمعيــن أو منفرديــن ،أي مســؤولية تجــاه مســاهمي
ســوليدرتي تكافــل فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الــواردة فــي مســتند العــرض ،وبنــاء علــى ذلــك ،ال يقــدم أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل ،مجتمعيــن
أو منفرديــن ،أي تأكيــدات أو تعهــدات ،صراحــة أو ضمنــا ،فيمــا يتعلــق بصحــة واكتمــال المعلومــات الــواردة فــي مســتند العــرض.

٢١

 -١٢اإلعفاءات
تقدمـــت شـــركة سوليدرتي تكافل بطلـــب إعفـــاء بموجـــب الفقـــرة (ب) مـــن المـــادة ( )36لالئحـــة االندمـــاج واالســـتحواذ الصـــادرة عـــن مجلـــس هيئـــة
الســـوق الماليـــة الـــذي ينـــص علـــى («أن تكـــون رســـوم اإلنهـــاء المقترحـــة بقيمـــة محـــدودة وأال تتجـــاوز نســـبة  ٪1مـــن قيمـــة العـــرض») حيـــث أن رســـوم
اإلنهـــاء الحاليـــة تتجـــاوز مـــا نســـبته  ٪1مـــن قيمـــة الصفقـــة االســـمية وتقـــدر بحوالـــي  ٪2.49مـــن إجمالـــي قيمـــة الصفقـة االســـمية وذلك نظراً لزيادة
حجــم المصاريــف المتعلقــة بصفقــة االندمــاج.

٢٢

 -١٣المستندات المتاحة للمعاينة
ســيتم توفيــر نســخ مــن المســتندات التاليــة للمعاينــة فــي المركــز الرئيســي لســوليدرتي تكافــل (وعنوانــه :حــي النــدى ،شــارع الثمامة-امتــداد التخصصي
ص.ب  85770الريــاض  )11612خــال ســاعات العمــل االعتياديــة فــي أي يــوم عمــل مــن تاريــخ نشــر هــذا التعميــم أو مســتند العــرض وحتــى نهايــة
فتــرة العــرض:
1.عقد التأسيس أو النظام األساسي لسوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل.
2.القوائــم الماليــة المراجعــة ســوليدرتي تكافــل وشــركة الجزيــرة تكافــل للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و 31ديســمبر
2019م.
3.اتفاقية االندماج المبرمة بين سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل والمتضمنة رسوم اإلنهاء.
4.تقرير التقييم.
5.االستشارة المستقلة للمستشار المالي لسوليدرتي تكافل.
6.خطابات موافقات مستشارين شركة سوليدرتي تكافل على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا المستند.
7.تقرير التقييم الخاص بالمحفظة التأمينية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل.

٢٣

 -14خاتمة
لقــد أيــد مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل صفقــة االندمــاج وقــدم توصيتــه بشــأنها .وندعــو أعضــاء مجلــس إدارة ســوليدرتي تكافــل لحضــور اجتمــاع
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ونوصــي بالتصويــت لصالــح القــرار المعــروض فــي االجتمــاع علــى افتــراض أن المركــز المالــي لشــركة الجزيــرة تكافــل
لــن يتعــرض ألي تدهــور أساســي أو جوهــري بعــد تاريــخ نشــر هــذا التعميــم.

عبداإلله إبراهيم محمد القاسمي

رئيس مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

٢٤

الملحق رقـم ( :)1دعـوة الجمعيـة العامـة غيــر العاديـة
لـسوليدرتي تكافل
نوع االجتماع

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

رقم االجتماع

(ستتم إضافة التفاصيل الحقاً)

عنوان اإلعالن

(ستتم إضافة التفاصيل الحقاً)

مقدمة

(ستتم إضافة التفاصيل الحقاً)

مكان االجتماع

(ستتم إضافة التفاصيل الحقاً).

رابط مكان االجتماع

(ستتم إضافة التفاصيل الحقاً)


تاريخ االجتماع
وقت االجتماع
حق الحضور
النصاب القانوني لالجتماع
جدول أعمال االجتماع

(ستتم إضافة التفاصيل الحقاً).
التصويت (ستتم إضافة التفاصيل الحقاً)
مرفق

نموذج التوكيل
التصويت اإللكتروني
معلومات إضافية

سيكون (ستتم إضافة التفاصيل الحقاً) 
(ستتم إضافة التفاصيل الحقا)

٢٥

الملحق رقم ( :)2نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية
العامة غير العادية لـسوليدرتي تكافل
أنــا المســاهم( ،اســم المــوكل الرباعــي) ،الجنســية (●) بموجــب (رقــم جــواز الســفر  /الهويــة الشــخصية /رقــم اإلقامــة) صــادر مــن (●) ،بصفتــي
(الشــخصية) أو (مفــوض بالتوقيــع عن/مدير/رئيــس مجلــس إدارة شــركة) ومالــك ألســهم عددهــا (●) ســهم مــن أســهم شــركة ســوليدرتي تكافــل،
وهــي شــركة مســاهمة ســعودية المســجلة بموجــب الســجل التجــاري رقــم  101028877واســتنادا لنــص المــادة  25مــن النظــام األســاس للشــركة
فإننــي بهــذا أوكل (اســم الوكيــل الرباعــي) وهويــة رقــم (●) لينــوب عنــي فــي حضــور اجتمــاع الجمعيــة غيــر العاديــة والــذي ســيعقد فــي مقــر الشــركة
بمدينــة الريــاض ،حــي النــدى ،شــارع الثمامــة  -امتــداد التخصصــي فــي تمــام الســاعة  8:30مســاء مــن يــوم (--/--/----هـــ) (حســب تقويــم أم
القــرى) الموافــق (--/--/----م) وقــد وكلتــه بالتصويــت نيابــة عنــي علــى المواضيــع المدرجــة علــى جــدول األعمــال وغيرهــا مــن المواضيــع التــي قــد
تطرحهــا الجمعيــة العامــة للتصويــت عليهــا ،والتوقيــع نيابــة عنــي علــى كافــة القــرارات والمســتندات المتعلقــة بهــذه االجتماعــات ،ويعتبــر هــذا التوكيــل
ســاري المفعــول لهــذا االجتمــاع أو أي اجتمــاع الحــق يؤجــل إليــه.
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رقم (السجل المدني/رقم اإلقامة/الجواز) لموقع التوكيل:
توقيع الموكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصياً معنوياً):
حرر هذا التوكيل بتاريخ--/--/----( :هـ) (الموافق2020/---/---م).
االسم:
التوقيع:

٢٦

الملحق رقم ( :)3االستشــارة المستقلــة المقدمــة مــن
المستشــار المالــي

٢٧

٢٨

٢٩

تركت هذه الصفحة فارغة عن قصد
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