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ال�ي سيتم إبرامها ب�ن شركة جبل عمر للتطو�ر ("الشركة") ومدير صندوق االنماء مكة  ح�ام االتفاقية امللزمةأم�خص شروط و 

 ("الصفقة")  (نيابة عن الصندوق) �شأن �سو�ة الديون املستحقة ع�� الشركة تجاه الصندوق  العقاري 
 

 لالتفاقية امللزمة: 
ً
 الشروط واألح�ام الرئيسية للصفقة وفقا

 هي�ل الصفقة 

جميع    بتسو�ةسيتم تنفيذ الصفقة من خالل ز�ادة رأس مال الشركة عن طر�ق تحو�ل الديون وذلك من خالل قيام الشركة   )١

ع��  االل��امات   للصندوق املستحقة  امللزمة الشركة  االتفاقية   �� مو�ح  هو  ما  وفق  بالصندوق  املعنية  األطراف  من   وعدد 

 إ�� أسهم عادية.  ")الدين("

وعدد من األطراف املعنية بالصندوق وفق ما هو مو�ح ��   للصندوق   الشركةاملستحقة ع��    االل��اماتسيشمل الدين جميع   )٢

امللزمة   أخرى   االتفاقية  ال��امات  وأي  املستحقة  اإليجار�ة  الدفعات   �� رئي�ىي  �ش�ل  املتعلقة واملتمثلة  االتفاقيات  بموجب 

عها حالة ومستحقة  العرض)، وال�ي ستصبح جميتقديم  بالصندوق (بما �� ذلك أي دفعات مستحقة وغ�� مدفوعة كما �� تار�خ  

 .ا�خاصة بالصفقة للشركةغ�� العادية ا�عقاد ا�جمعية العامة بحلول تار�خ 

والتنازل عن أي حقوق    للشركةتحو�ل ملكية أصول الصندوق  ملال�ي وحدات، سيتم  كمقابل إلصدار األسهم ا�جديدة �� الشركة   )٣

بأصول الصندوق يتمتع ��ا    ةمتعلق  وق أخرى حق  وأيوق امللكية  حق  ذلك  ��  بما،  مرتبطة ��ا وفق االتفاقيات املتعلقة بالصندوق 

فك الرهن عن العقارات  ، باإلضافة إ��  وعدد من األطراف املعنية بالصندوق وفق ما هو مو�ح �� االتفاقية امللزمة  لصندوق ا

 . لصا�ح الصندوق  الشركةو�لغاء الضمانات املقدمة من قبل املرهونة 

 بموجب الصفقة. ملكها �� الصندوق تمقابل الوحدات ال�ي للشركة  لن يتم إصدار أسهم جديدة )٤

إتمامها )٥ �� حال  الصفقة  ا�حقوق واالل��امات  �سو�ة شاملة    ستعد  املعنية    والصندوق   الشركةب�ن  �جميع  وعدد من األطراف 

 . االتفاقيات املتعلقة بالصندوق و�موجب الصندوق  بفيما يتعلق بالصندوق وفق ما هو مو�ح �� االتفاقية امللزمة 

 املقابل املعروض

سهم جديد ملال�ي وحدات الصندوق (باستثناء الشركة بصف��ا مالك وحدات)، أي ما   225,134,162ستقوم الشركة بإصدار   )١

 سهم جديد �� الشركة مقابل �ل وحدة من وحدات الصندوق. 0.442�عادل 
 

االل��امات   )٢ جميع  إ��اء  سيتم  الصفقة  الشركة    ب�ن   التعاقديةبإتمام  و��ن  والصندوق  املعنية  الشركة  األطراف  من  وعدد 

، ويشمل ذلك إ��اء جميع االتفاقيات ذات الصلة ال�ي تم إبرامها ب�ن الشركة  بالصندوق وفق ما هو مو�ح �� االتفاقية امللزمة

 . عدد من األطراف املعنية بالصندوق و والصندوق 

 شروط الصفقة  

امللزمةتخضع   استيفا  االتفاقية  ال�ي يجب  الشروط  إتمام  ءلعدد من  لغرض  ي�� م�خص  الصفقةها  االتفاقية    شروط  ألهم، وفيما 

 امللزمة:

 ا�حصول ع�� جميع املوافقات املطلو�ة من هيئة السوق املالية فيما يتعلق بالصفقة. )١

 .  الشركة أو مدير الصندوق  وفق ما تحددهلتنفيذ الصفقة زمة الال  األخرى  تنظيمية الوافقات ا�حصول ع�� امل )٢

األسهم ا�جديدة وأي موافقات أخرى قد تطل��ا شركة تداول  إدراج  ية ع�� طلب  ا�حصول ع�� موافقة شركة تداول السعود )٣

 السعودية فيما يتعلق بالصفقة.

 .ا�حصول ع�� موافقات أي أطراف ثالثة ت�ون موافق��م مطلو�ة لتنفيذ الصفقة )٤
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ا�حصول ع�� موافقة األغلبية املطلو�ة من مساه�ي الشركة ع�� الصفقة  والقرارات املتعلقة ��ا من خالل جمعية عامة غ��   )٥

 للمتطلبات النظامية ذات الصلة.  
ً
 عادية يتم عقدها وفقا

وزيع أي مبالغ نقدية عدم قيام الصندوق بدفع أو توزيع أي مبالغ نقدية (ويشمل ذلك، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، دفع أو ت )٦

وذلك من تار�خ إبرام االتفاقية امللزمة وح�ى تار�خ   ،بالصندوق  ع�� مال�ي الوحدات) إال فيما يتعلق بدفع الت�اليف املتعلقة

 نفاذ الصفقة

عدد من األطراف املعنية بالصندوق وفق � متعلقةعدم تحمل الصندوق أي ديون إضافية باستثناء أي ديون أو مستحقات  )٧

امللزمة   االتفاقية   �� مو�ح  هو  الصندوق ومقدمي  ما  تار�خ  خدمات  وح�ى  امللزمة  االتفاقية  إبرام  تار�خ  من  وذلك  نفاذ ، 

 الصفقة.

 .(وفق التعر�ف الوارد �� االتفاقية امللزمة)عدم وقوع أي حدث سل�ي جوهري  )٨

�� االتفاقية امللزمة  عدد من األطو/أو  الصندوق  مدير    قيام )٩ بالصندوق وفق ما هو مو�ح  جميع باستكمال  راف املعنية 

 .  حسب ا�حال)ب(ملكية أصول الصندوق  ص�وكنقل أو إلغاء  عملية الالزمة ال�ي �سبق النظاميةاإلجراءات 

الواردة �� االتفاقية امللزمة (مالم يقم الطرف ا�خل بت�حيح اإلخالل املع�ي    واإلقرارات  بأي من الضماناتعدم اإلخالل   )١٠

 للت�حيح).  �ش�ل مقبول للطرف اآلخر إذا �ان ذلك
ً
 اإلخالل قابال

 ألح�ام االتفاقية امللزمة.   من أي جهة ح�ومية بمنع الصفقةأي قرار  تنفيذأو  عدم صدور  )١١
ً
 وفقا

 

 �شكيل مجلس إدارة الشركة

  الالزمةاتخاذ ا�خطوات    تضمنت االتفاقية امللزمة ،  الشركةمع مراعاة ا�حصول ع�� املوافقات النظامية ذات الصلة وموافقة مساه�ي  

إدارة    �عديالت  إلجراء مجلس  �شكيل  نفاذ  عند    الشركةع��  بالصفقةتار�خ  وذلك  عضو�ن  ،  مدير    ترشيحهميتم  تعي�ن  قبل  من 

قيام الشركة بتوف�� مقعدين شاغر�ن لألعضاء  ، و الصفقة نفاذ من تار�خلشغل مقعدين شاغر�ن �� مجلس إدارة الشركة الصندوق 

 .من إجما�� عدد األعضاء ٪٢٠أقل من  �� ا�جلس ع�� أال ي�ون تمثيل األعضاء ا�جدد ا�جدد من خالل أي طر�قة تحددها الشركة

 اإلجراءات الالزمة إلتمام الصفقة  

 فيما ي��:اإلجراءات الالزمة إلتمام الصفقة أبرز استيفاء جميع الشروط املنصوص عل��ا �� االتفاقية امللزمة، تتمثل مع مراعاة 

الشركة   )١ و قيام  الصلة  ذات  واللوائح  األنظمة  وفق  بالصفقة  ا�خاصة  العادية  غ��  العامة  ل�جمعية  أح�ام بالدعوة  وفق 

 للشركة.  سالنظام األسا 

�� محافظهم   ها و�دراج  اتخاذ الشركة �افة اإلجراءات الالزمة إلصدار األسهم ا�جديدة ملال�ي وحدات الصندوق املستحق�ن )٢

 .  وفق معامل املبادلة املتفق عليھالصفقة  نفاذبتار�خ  االستثمار�ة

تار�خ ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�� العادية من  الصندوق بتعليق التداول �� وحدات الصندوق قبل مدة �افية  قيام مدير   )٣

بالصفقة  ا�جمعيةا�عقاد  ق�ىى يوم عمل �عد تار�خ  أو�حد    للشركة العادية للشركة ا�خاصة  لتقديم    وذلك   العامة غ�� 

 بموجب الصفقة.  الوحدات املستحق�ن لألسهم ا�جديدة �� الشركة مال�يقائمة 

ملكية    ص�وكنقل أو إلغاء    عملية   الالزمة ال�ي �سبق  النظامية اإلجراءات    فةا� باستكمال    ومدير الصندوق الشركة  قيام    )٤

إلغاء الص�وك ذي الصلة أو نقلها  ي�ون  بحيث    ويشمل ذلك التنسيق مع وزارة العدل  حسب ا�حال)ب(  أصول الصندوق 

    مللكية الشركة
ً
بتار�خ نفاذ   (حسبما ينطبق)  ي الصلةو�� حال لم يتم نقل أو إلغاء الص�وك ذ  .من تار�خ نفاذ الصفقةنافذا

مع أم�ن    ال��تيب  بالس�� إ��  واللوائح ذات العالقةوفق ما �سمح بھ األنظمة   سيقوم مدير الصندوق والشركةفالصفقة  

�حفظ الص�وك لصا�ح الشركة من تار�خ نفاذ الصفقة إ�� ح�ن إلغاء أو نقل الص�وك (حسبما ينطبق)  حفظ الصندوق  

 . ما توجھ بھ الشركة �� هذا الشأن وفق وذلك     باسم الشركة

 .تار�خ نفاذ الصفقة الصندوق بإ��اء الصندوق �عدقيام مدير  )٥
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خالل الف��ة الواقعة وذلك  بأي من األعمال التالية  فإ��ا لن تقوم  اس��اتيجي��ا  كما تضمنت االتفاقية تأكيد من الشركة بأنھ كجزء من  

 من ذلك التار�خ:   ١٢من تار�خ نفاذ الصفقة وح�ى مدة 
ً
 شهرا

     من األعمال العقار�ة خارج مدينة مكة املكرمة. ٪٢٠يز�د عن  تنفيذ ما )أ(

 ) الواقعة ضمن مشروع جبل عمر �� مدينة مكة املكرمة. ٧واملنطقة () ٦) واملنطقة (٥تطو�ر املنطقة ( )ب(

 مليار ر�ال سعودي (أو ما �عادل ذلك بأي عملة أخرى).    ١٦٫١١تحمل أي مديونيات تز�د عن  )ج(

 األعمالقيود ممارسة 

�� االتفاقية امللزمة (وال�ي    تضمنت باالمتناع عن أي تصرف يخالف قيود محددة  الشركة والصندوق   ع�� 
ً
ال��اما االتفاقية امللزمة 

ق بكيفية ممارسة الشركة والصندوق أعمالهما خالل الف��ة الواقعة من تار�خ توقيع االتفاقية تخضع الستثناءات وحدود معينة) تتعل

 الصفقة.    نفاذامللزمة وح�ى تار�خ 

 واإلقرارات  الضمانات

 من الضمانات
ً
    االعتيادية املقدمة من الطرف�ن فيما يتعلق بالصفقة.   واإلقرارات تضمنت االتفاقية امللزمة عددا

 الضر�بة

 ع�� الشركة بتحمل أي ضرائب أو مستحقات ز�و�ة قد تنتج عن الصفقة. 
ً
 تضمنت االتفاقية امللزمة ال��اما

 إ��اء االتفاقية امللزمة أح�ام 

 :اآل�يمحددة، وال�ي �شمل  حاالت��  امللزمةتفاقية االيجوز إ��اء 

أحد    جوهري من قبل  �� حال قيام أي من الطرف�ن بتقديم إشعار كتا�ي بإ��اء االتفاقية إ�� الطرف اآلخر نتيجة إلخالل )١

ولم تتم معا�جة هذا اإلخالل خالل مدة معقولة وذلك �� حال �ان اإلخالل    الطرف�ن بأي من أح�ام و�نود االتفاقية امللزمة

  قابل للمعا�جة.

    أشهر  ٦ال تتجاوز  �� حال عدم نفاذ الصفقة خالل مدة   )٢
ً
من تار�خ إبرام االتفاقية أو أي تار�خ آخر يتم االتفاق عليھ كتابيا

 ب�ن الطرف�ن. 

  ٦  ال تتجاوز خالل مدة  عن أي م��ا بموجب أح�ام االتفاقية امللزمة  �� حال  عدم استيفاء شروط اتفاقية التنفيذ أو التنازل   )٣

 ب�ن الطرف�ن.  أشهر
ً
 من تار�خ إبرام االتفاقية امللزمة أو أي تار�خ آخر يتم االتفاق عليھ كتابيا

٤(   
ً
 . تفاقيةع�� إ��اء اال�� حال قيام الطرفان باالتفاق كتابيا

 


