تعميم مجلس إدارة
شركة األهلي للتكافل
تعميم مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل ("األهلي للتكافل ") املوجه إلى مساهمي األهلي للتكافل بشأن العرض املقدم من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
("الدرع العربي للتأمين" او "الدرع العربي") ملساهمي األهلي للتكافل لغرض دمج األهلي للتكافل في الدرع العربي للتأمين ،وذلك مقابل قيام الدرع العربي للتأمين
بإصدار ( )23,852,462سهم عادي بقيمة إسمية قدرها ( )10عشرة رياالت للسهم الواحد لصالح مساهمي األهلي للتكافل في الدرع العربي للتأمين ("أسهم
ً
العوض") وذلك وفقا ألحكام املواد ( )191إلى ( )193من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية ( )1من املادة ( )49من الئحة االندماج واالستحواذ ("التعميم").
ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة األهلي للتكافل بشأن العرض املقدم ملساهمي األهلي للتكافل لغرض دمج األهلي للتكافل في شركة الدرع العربي للتأمين
وخطط شركة الدرع العربي للتأمين الخاصة باألهلي للتكافل وموظفيها ،كما يتضمن اإلستشارة املالية املستقلة التي قدمت ملجلس إدارة األهلي للتكافل التي
قدمت من قبل فالكم للخدمات املالية والذي تم تعيينه كمستشار مالي لألهلي تكافل للحصول على استشارة مستقلة ومختصة بخصوص العرض املقدم من
ً
شركة الدرع العربي للتأمين ملساهمي األهلي للتكافل وفقا ملتطلبات املادة ( )18من الئحة االندماج واالستحواذ ،بالتالي ،ينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل
ومراجعة كافة أقسامه بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن صفقة االندماج املقترحة .وفي حال وجود أي شك بخصوص اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها ،فإننا نوص ي
بأن يحصل املساهم املعني على استشارة مالية مستقلة من قبل مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق املالية السعودية ("الهيئة").

املستشاراملالي

" التتحمل هيئة السوق املالية ومجموعة تداول السعودية (تداول السعودية) أي مسئولية عن محتويات مستند العرض هذا .والتقدمان أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي
خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه"
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إلى :جميع مساهمي األهلي للتكافل
املوضوع :اندماج شركة األهلي للتكافل وشركة الدرع العربي للتأمين
هذا التعميم موجه إلى مساااهمي األهلي للتكافل (األهلي للتكافل ) بشااأن العرض املقدم من شااركة الدرع العربي للتأمين (الدرع العربي) ملساااهمي األهلي للتكافل
ً
لغرض دمج األهلي للتكافل في الدرع العربي للتأمين مقابل إصا ا ا اادار أسا ا ا ااهم العوض لهم وفقا ألحكام املواد ( )191إلى ( )193من نظام الشا ا ا ااركات وأحكام الفقرة
الفرعية ( )1من املادة ( )49من الئحة االندماج واالستحواذ ("التعميم").
هذا التعميم مهم ويتطلب اهتمامكم الفوري.
ويتض اامن هذا التعميم رأي مجلس إدارة األهلي للتكافل بش ااأن العرض املقدم ملس اااهمي األهلي للتكافل لغرض دمج األهلي للتكافل في ش ااركة الدرع العربي للتأمين
وخطط شا ااركة الدرع العربي للتأمين الخاصا ااة باألهلي للتكافل وموظفيها ،كما يتضا اامن اإلسا ااتشا ااارة املالية املسا ااتقلة التي قدمت ملجلس إدارة األهلي للتكافل التي
قدمت من قبل فالكم للخدمات املالية والذي تم تعيينه كمسااتشااار مالي لألهلي تكافل للحصااول على اسااتشااارة مسااتقلة ومختصااة بخصااوص العرض املقدم من
ً
ش ا ااركة الدرع العربي للتأمين ملس ا اااهمي األهلي للتكافل وفقا ملتطلبات املادة ( )18من الئحة االندماج واالس ا ااتحواذ .بالتالي ،ينبغي قراءة هذا التعميم بش ا ااكل كامل
ومراجعة كافة أقسامه بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن صفقة االندماج املقترحة .وفي حال وجود أي شك بخصوص اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها ،فإننا نوص ي
بأن يحصل املساهم املعني على استشارة مالية مستقلة من قبل مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق املالية السعودية ("الهيئة") .بتاري ا ا ا ا ا ا ا ااخ
1442/12/02ها ا (املوافق 2021/07/12م) أبرمت الدرع العربي للتأمين اتفاقية اندماج (اتفاقية االندماج) مع شركة األهلي للتكافل لغرض دمج األهلي للتكافل
في شااركة الدرع العربي للتأمين ونقل أصااولها والتتاماإها إلى شااركة الدرع العربي للتأمين (صففف ة االندماج) وذلك مقابل قيام شااركة الدرع العربي للتأمين بإصاادار
( )23,852,462سا ااهم عا ااادي بقيما ااة اسا اامية تبلا ا عشرة ( )10رياالت سعودي للسهم الواحد لصالح مساهمي األهلي للتكافل (" أسهم العوض") من خالل زيادة
رأس مال شركة الدرع العربي للتأمينً ،
علما بأن صفقة االندماج تخضع للشروط املحددة في اتفاقية االندماج وامللخصة في القسم () 8.1من هذا التعميم.

أ

أعد هذا التعميم اسااتجابة ملسااتند العرض املتعلق بصاافقة االندماج الصااادر من شااركة الدرع العربي بتاريخ هذا التعميم ،ومن شااأن إتمام صاافقة االندماج ،أن
يؤدي إلى زيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين وإصدار أسهم العوض (التي سيتم إدراجها في تداول) ملساهمي شركة األهلي للتكافل على األساس التالي:
سااتقوم شااركة الدرع العربي بإصاادار عدد ( )23,852,462سااهم عادي بقيمة إساامية قدرها عشاارة ( )10رياالت للسااهم الواحد كأسااهم العوض مقابل دمج شااركة
األهلي للتكافل ونقل جميع أصااولها والتتاماإها إلى شااركة الدرع العربي ،وعليه ساايتم إصاادار ( )1.43114769137705سااهم في شااركة الدرع العربي للتأمين مقابل
كل ( )1سهم مملوك في شركة األهلي للتكافل ("معامل املبادلة").
وفي حال نتج عن عملية احتس اااب عدد األس ااهم املس ااتحقة ألي من مس اااهمي ش ااركة األهلي للتكافل بناء على معامل املبادلة كس ااور أس ااهم ،فس اايتم تقريب الرقم
الناتج إلى أقل رقم ص ااحيل .فعلى سا ا يل امل ال ،إذا كان أحد مس اااهمي ش ااركة األهلي للتكافل يمتلك ( )50س ااهم في ش ااركة األهلي للتكافل فس ااو يخص ااص له في
تاريخ النفاذ ( )71سااهم من أسااهم العوض وليس ( )72سااهم .ولن يتم تخصاايص كسااور األسااهم أو إصاادارها ملساااهمي شااركة األهلي للتكافل وإنما ساايتم إصاادارها
وتجميعها وبيعها في تداول حسااب سااعر سااهم الشااركة الدامجة السااائد في السااوق بحسااب السااعر يوم التداول ،ومن عم ساايتم توزقع املتحصااالت النقدية الناتجة
عن عملية بيع كسور األسهم (بعد خصم جميع املصاريف والعموالت املترتبة على عملية البيع) سيتم توزقعها على مستحقيها كل حسب ما يستحقه وذلك خالل
ً
مدة أقص اااها ( )30يوما من تاريخ إتمام ص اافقة االندماج .وس اايتم خص اام التكاليف املتعلقة بعملية بيع كس ااور األس ااهم من إجمالي متحص ااالت بيع كس ااور األس ااهم.
وس ااتكون أس ااهم العوض من نفس فئة أس ااهم ش ااركة الدرع العربي وس اايكون لها نفس الحقوق امللحقة بأس ااهم ش ااركة الدرع العربي وس اايحق لحامل أس ااهم العوض
الحصول على أرباح بعد تاريخ النفاذ.
وينبغي التوض ا اايل أن إتمام ص ا اافقة االندماج مش ا ااروط بالحص ا ااول على موافقة الجمعية العامة اير العادية ل ا ا ا ا ا اش ا ااركة الدرع العربي الخاص ا ااة بص ا اافقة االندماج
والحص ااول على موافقة الجمعية العامة اير العادية لش ااركة األهلي للتكافل الخاص ااة بص اافقة االندماج ،وملزيد من التفاص اايل حول الجمعية العامة اير العادية
لش ا ا ااركة األهلي للتكافل ،يرقى مراجعة القس ا ا اام ( )10.2.2من هذا التعميم وإض ا ا ااافة إلى ما تقدم ،ففي حال تمت املوافقة على قرارات ص ا ا اافقة االندماج من قبل
مس ا اااهمي ش ا ااركة الدرع العربي ومس ا اااهمي ش ا ااركة األهلي للتكافل والذين يمتلكون العدد املطلوب الذي يجب تم يله في اجتماع الجمعية اير العادية لكل ش ا ااركة
(وهو العدد الذي ال يقل عن عالعة أرباع األس ااهم املم لة في االجتماع ،باس ااتهناء األس ااهم التي يمتلكها مس اااهمو ش ااركة األهلي للتكافل الذين ال يحق لهم التص ااويت
على قرارات االندماج) ،وفي حال تم اسا ااتيفاء جميع شا ااروط صا اافقة االندماج األخرا (بما في ذلك الشا اارط املتعلق بفترة اعتراض الدائنين) ،فسا ااتنق ا ا ي شا ااركة
األهلي للتكافل وس ااتلغى جميع أس ااهمها وس ااتنتقل جميع أص ااولها والتتاماإها إلى الش ااركة الدامجة .وعند إتمام ص اافقة االندماج ،س اايحص اال جميع مس ااهمي ش ااركة
ً
األهلي للتكافل (بما في ذلك املساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) على أسهم العوض في الشركة الدامجة وفقا لشروط اتفاقية االندماج.
ب
ً
وفي حال تم قبول العرض من قبل مسااهمي شاركة األهلي للتكافل ،يكون قرار االندماج نافذا بعد انقضااء ( )30يوما من تاريخ شاهر قرار االندماج ولدائني شاركة
األهلي للتكافل خالل امليعاد املذكور أن يعترض ا ااوا على االندماج بخطاب مس ا ااجل إلى ش ا ااركة األهلي للتكافل .وفي هذ الحالة يوقف االندماج إلى أن يتنازل الدائن
ب ب
ً
عن معارض ا ااته ،أو تفي ش ا ااركة الدرع العربي بالدين إن كان حاال ،أو تقدم ض ا اامانا كافيا للوفاء به إن كان جال .سا ا ايحص ا اال مس ا اااهمو ش ا ااركة األهلي للتكافل على
مانسا ا ته ( )%37.36من رأس مال الش ااركة الدامجة ،وس اايكون ملالكي أس ااهم العوض الحق في الحص ااول على األرباح املوزعة التي تقوم الش ااركة الدامجة باإلعالن
عنها .كما سا ا ا ااينتج عن ذلك عدد من التغييرات في تشا ا ا ااكيل مجلس إدارة الشا ا ا ااركة الدامجة وذلك من تاريخ النفاذ .وملزيد من التفاصا ا ا اايل حول شا ا ا ااروط اتفاقية
االندماج ،الرجاء مراجعة القسم ( )8من هذا التعميم.
وقد قامت ش ا ااركة الدرع العربي بتقديم هلب إلى هيئة الس ا ااوق املالية لزيادة رأس مالها لغرض دمج ش ا ااركة األهلي للتكافل في ش ا ااركة الدرع العربي وهلب املوافقة
على نشاار مسااتند العرض املوجه ملساااهمي شااركة األهلي للتكافل وتقديم هلب إلى مجموعة تداول السااعودية ("تداول السااعودية") لقبول إدراج أسااهم العوض في
تداول .كما تم اسااتيفاء كافة املتطلبات املطلوبة من قبل هيئة السااوق املالية ،ومع مراعاة الحصااول على موافقة هيئة السااوق املالية على انعقاد الجمعية العامة

ب

اير العادية لا ا ااشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة اير العادية لا ا ااشركة األهلي للتكافل الخاصة بصفقة االندماج ،فقد تم الحصول
على كافة املوافقات النظامية املتعلقة بصفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة الدرع العربي.
ويقبل أعض اااء مجلس إدارة ش ااركة األهلي للتكافل مجتمعين ومنفردين املس ااؤولية الكاملة عن دقة املعلومات الواردة في هذا التعميم ،باس ااتهناء )1( :االس ااتش ااارة
املس ااتقلة الواردة في امللحق ( )1لهذا التعميم والتي قامت فالكم املالية (املس ااتش ااار املالي ل ا ا ا ا اش ااركة األهلي للتكافل ) بإعدادها وتقديمها ملجلس إدارة ش ااركة األهلي
للتكافل (حيث تكون مسا ا ااؤولية مجلس إدارة شا ا ااركة األهلي للتكافل مقتصا ا اارة على التأكد من تضا ا اامين هذ االسا ا ااتشا ا ااارة بصا ا ااورة مالئمة في هذا التعميم) و ()2
املعلومات املتعلقة با ا ا ا اشااركة الدرع العربي .وبحسااب املعلومات املتوفرة لدا أعضاااء مجلس إدارة شااركة األهلي للتكافل (الذين بذلوا كل العناية املعقولة للتأكد
من ذلك) ،فإن املعلومات الواردة في هذا التعميم الذي يقبلون تحمل مسااؤوليتها تتوافق مع الحقائق وال تغفل عن أي يا يء من املحتمل أن يؤعر في مضاامون هذ
املعلومات.
تم نش اار هذا التعميم في نفس توقيت نش اار مس ااتند العرض الص ااادر عن ش ااركة الدرع العربي فيما يتعلق بص اافقة االندماج .ويتض اامن مس ااتند العرض معلومات
تتعلق با ا ا ا اشااركة الدرع العربي وصاافقة االندماج .ويتضاامن هذا التعميم إشااارات إلى أقسااام معينة في مسااتند العرض ملساااعدة مساااهمي شااركة األهلي للتكافل في
تحديد موقع هذ املعلومات ضاامن مسااتند العرض .وال يجب تفسااير تلك اإلشااارات على أن أعضاااء مجلس إدارة شااركة األهلي للتكافل يتحملون ،سااواء مجتمعين
أو منفردين ،أي مس ااؤولية تجا مس اااهمي ش ااركة األهلي للتكافل فيما يتعلق باملعلومات الواردة في مس ااتند العرض ،وبناء على ذلك ،ال يقدم أعض اااء مجلس إدارة
ً
شااركة األهلي للتكافل أي تأكيدات أو تعهدات ،ص اراحة أو ضاامنا ،فيما يتعلق باااحة واكتمال املعلومات الواردة في مسااتند العرض إال تلك املعلومات الواردة في
مستند العرض والخاصة بشركة األهلي للتكافل.
ويرا أعضا اااء مجلس إدارة شا ااركة األهلي للتكافل بأن صا اافقة االندماج عادلة ومعقولة ،وذلك بعد بذل العناية الالزمة املناسا اابة بمسا اااعدة مسا ااتش ا ااريهم ،وبعد
األخذ في االعتبار وض ااع الس ااوق في تاريخ نش اار هذا التعميم وفرص النمو املس ااتقبلية للش ااركة الدامجة واملنافع املتوقعة من ص اافقة االندماج واالس ااتش ااارة املالية
املسااتقلة املقدمة من قبل فالكم املالية بتاريخ 1442/12/02-ها ا ا ا ا (املوافق 2021/07/12م) إلى مجلس إدارة شااركة األهلي للتكافل (مرفق نسااخة من االسااتشااارة
ً
املالية املس ا ا ااتقلة في امللحق رقم ( )1من هذا التعميم) بما مفاد بأنه في تاريخ تقديم تلك االس ا ا ااتش ا ا ااارة ووفقا للعوامل واالفتراض ا ا ااات املو ا ا ااحة فيها ،فإن معامل
ً
املبادلة املتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج يعتبر عادال من الناحية املالية لا ا ا ا ا اامسا اااهمي شا ااركة األهلي للتكافل وحت تاريخ هذا التعميم لم تتلق شا ااركة األهلي
للتكافل أي عرض بديل.
كما يرا أعضا اااء مجلس إدارة شا ااركة األهلي للتكافل أن صا اافقة االندماج تصا ااب في مصا االحة شا ااركة األهلي للتكافل ومسا اااهميها ،وبالتالي فإ هم يوصا ااون باإلجماع
ملس اااهمي ش ااركة األهلي للتكافل باملوافقة على ص اافقة االندماج .وعند تقديمهم لهذ التوص ااية ،فقد أخذ أعض اااء مجلس إدارة ش ااركة األهلي للتكافل في االعتبار
االستشارة الخارجية التي تلقوها بشأن املسائل القانونية واملالية واملحاس ية واالستراتيجية وايرها من املسائل املتعلقة بالصفقة .
وتجدر اإلشااارة إلى أن أعضاااء مجلس إدارة شااركة األهلي للتكافل لم يأخذوا في االعتبار األهدا االساات مارية الفردية أو الوضااع املالي أو الوضااع الزكوي والضااري ي
ً
أو الظرو الخاصا ا ااة بكل مسا ا اااهم نظرا الختال الظرو واألوضا ا اااع واألهدا الخاصا ا ااة بكل منهم .وعليه ،يؤكد أعضا ا اااء مجلس اإلدارة على ضا ا اارورة قيام كل
مساااهم من مساااهمي شااركة األهلي للتكافل بالحصااول على اسااتشااارة مهنية مسااتقلة من مسااتشااار مالي مرخص له من قبل هيئة السااوق املالية بخصااوص صاافقة
االندماج ويجب عليه االعتماد على مراجعته الخاصا ا ااة لصا ا اافقة االندماج للتأكد من مدا مالئمة صا ا اافقة االندماج واملعلومات الواردة في هذا التعميم لألهدا
االست مارية واألوضاع املالية الخاصة بكل مساهم.
كما تجدر اإلشا ااارة بأن جميع أعضا اااء مجلس إدارة شا ااركة األهلي للتكافل (الذين يملكون أسا ااهم في شا ااركة األهلي للتكافل ) سا اايقومون بالتصا ااويت باملوافقة على
صفقة االندماج في الجمعية العامة اير العادية.

ج

يكون للتعريفات واالختصااارات املسااتخدمة في هذا التعميم املعاني املحددة في قساام التعريفات واملصااطلحات في القساام (" )1التعريفات واملصففطاتات" .وتكون
اإلشارات إلى األوقات والتواريخ الواردة في هذا التعميم إشارات إلى توقيت الرياض والتقويم امليالدي ،ما لم ينص على خال ذلك.
قامت شركة األهلي للتكافل بتعيين شركة فالكم للخدمات املالية كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج.

املستشاراملالي
شركة فالكم لاخدمات املالية

ال تتحمل هيئة السا ااوق املالية و مجموعة تداول السا ااعودية (تداول السا ااعودية) أي مسا ااؤولية عن محتويات هذا التعميم ،وال تقدمان أي تأكيد تتعلق بدقته أو
اكتماله ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه .هذا التعميم مؤرخ
في 1443/04/05ها (املوافق 2021/11/10م).

د

إشعارهام
تم إعداد تعميم مجلس اإلدارة هذا من قبل شركة األهلي للتكافل حسب متطلبات الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب
القرار رقم  2007-50-1بتاريخ 1428/09/21ها (املوافق 2007/10/03م) ً
بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02ها
ّ
واملعدلااة بق ارار مجلااس هيئااة السااوق املاليااة رقاام  2018-45-3وتاريااخ 1439/08/07ها املوافااق 2018/04/23م ً
بناء على نظام السوق
(املوافق 2003/07/31م)،
املالية الص ااادر باملرس ااوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02ه ا ا ا ا ا ونظام الش ااركات الص ااادر باملرس ااوم امللكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28ه ا ا ا ا ا وذلك لتقديم
معلومات ملسا ا اااهمي شا ا ااركة األهلي للتكافل في ما يتعلق بعرض شا ا ااركة الدرع العربي للتأمين لالندماج مع شا ا ااركة األهلي للتكافل حيث سا ا اايتم نقل جميع أصا ا ااول
والتتامات شا ااركة األهلي للتكافل إلى شا ااركة الدرع العربي للتأمين مقابل إصا اادار أسا ااهم العوض .وسا اايتم اعتبار أن تصا ااويت مسا اااهمي شا ااركة األهلي للتكافل على
صفقة االندماج مبني على املعلومات الواردة في هذا التعميم.

تم إعداد البيانات الواردة في هذا التعميم بتاريخ هذا التعميم (ما لم يرد نص يفيد خال ذلك) ،وإن نشا ا ا اار هذا التعميم ال يجب أن يف ّسا ا ا ار على أنه لم يحد
تغيير في املعلومات واألمور املتعلقة بشا ا ا ااركة الدرع العربي للتأمين أو بشا ا ا ااركة األهلي للتكافل منذ ذلك التاريخ .ال يحتوي هذا التعميم على أي نص يمكن اعتبار
ً
ً
ً
تنبؤا أو تخطيطا أو تقديرا لألداء املالي املسا ااتقبلي للشا ااركة الدامجة .كما ال يجوز تفسا ااير أي عبارات واردة في هذا التعميم على أن ربل السا ااهم للشا ااركة الدامجة
ستكون مساوية أو ستتيد عن ربحية شركة الدرع العربي في الفترات املالية السابقة .
كما تجدر االشار إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل باستهناء ماهو مو ح في هذا
التعميم ،وبالتالي يجب عدم االعتماد على أي معلومات أو إفادات صا ا ا ااادرة عن أهرا أخرا باعتبار أ ها صا ا ا ااادرة عن شا ا ا ااركة األهلي للتكافل أو شا ا ا ااركة فالكم

للخدمات املالية أو أي من مستشاري شركة األهلي للتكافل في ما يتعلق بصفقة االندماج .
ً
ً
ال تم ل محتويات املوقع اإللكتروني لش ا ااركة األهلي للتكافل ،أو محتويات أي موقع إلكتروني خر منش ا ااور فيه هذا التعميم ،جزءا من هذا التعميم أو مكمال له،
وال تتحمل شركة األهلي للتكافل أي من مستشاريها أي مسؤولية عن محتويات هذ املواقع اإللكترونية.
عينت ش ااركة األهلي للتكافل ش ااركة فالكم للخدمات املالية "فالكم املالية " كمس ااتش ااار مالي لها فيما يتعلق بص اافقة االندماج .وتعمل فالكم املالية وفقأ لألنظمة
والقوانين الس ا ااارية واملعمول مها في اململكة العربية الس ا ااعودية ،ويي حاص ا االة على الترخيص الالزم لذلك من هيئة الس ا ااوق املالية ،وتعمل لص ا ااالح ش ا ااركة األهلي
للتكافل بش ا ااكل حص ا ااري كمس ا ااتش ا ااار مالي مس ا ااتقل لها في هذ الص ا اافقة ،وال تعمل لص ا ااالح أي هر خر فيما يتعلق بالص ا اافقة .لن تقوم فالكم املالية بتقديم
االستشارات املتعلقة بالصفقة ،أو عمل أي أمر أو ترتيب خر يشار إليه في هذا التعميم ألي هر خر بخال شركة األهلي للتكافل.

ه

التوقعات واإلفادات املست بلية
يحتوي هذا التعميم ،بما في ذلك املعلومات الواردة فيه على "إفادات مسااتقبلية" تتعلق بالشااركة الدامجة ،وبشااكل عام فإن الكلمات م ل "ساو " أو "يجوز" أو
"يجب" أو "يستمر" أو "يعتقد" أو "يتوقع" أو "يعتتم" أو "ينتظر" ،أو أي عبارات مشامهة تحمل إشارات إلى املستقبل تم ل إفادات مسااتقبلية .وتنطااوي اإلفااادات
املسااتقبلية علااى مخاهاار وشااكوك قااد ينجاام عنهااا اختااال النتائااج الفعليااة بشااكل جوهري عن اإلفادات والتوقعات املستقبلية .وك ير من هذ املخاهر والشكوك
تتعلق بعوامل وظرو خارجة عن نطاق س ا اايطرة الش ا ااركة املعنية ،أو قدرإها على وض ا ااع تقديرات دقيقة م ل ظرو الس ا ااوق املس ا ااتقبلية ،وس ا االوك املش ا اااركين
اآلخري ا اان ف ا ااي الس ا ااوق .بالتال ا ااي ،ف ا ااال يج ا ااوز االعتم ا اااد بش ا ااكل كل ا ااي عل ا ااى اإلف ا ااادات والتوقع ا ااات املس ا ااتقبلية .وال تتحمل شركة األهلي للتكافل أو أي هر خر في
الصفقة أو مستشاريهم ،أي مسؤولية بخصوص اإلفادات والتوقعات املستقبلية وال يعتتم أي من املذكورين أعال تحديث هذ اإلفادات والتوقعات املستقبلية
ً
باستهناء ما هو مطلوب منهم نظاما.
ينبغي اإلش ا ااارة إلى أن هذ اإلفادات املس ا ااتقبلية تتض ا اامن مخاهر قد تكون ظاهرة أو اير ظاهرة ،وعوامل أخرا قد تؤدي إلى اختال النتائج الفعلية أو األداء أو
ً
االسا ااتراتيجية أو األحدا بشا ااكل جوهري عن تلك التي تضا اامنتها هذ اإلفادات ص ا اراحة أو ضا اامنا .وتعتبر املخاهر املتعلقة باإلفادات املسا ااتقبلية خارج سا اايطرة
ش ااركة األهلي للتكافل م ل أوض اااع الس ااوق املس ااتقبلية وس االوك املش اااركين اآلخرين في الس ااوق ،وبالتالي ال يمكن تقديرها بش ااكل دقيق ،ولهذا ينبغي عدم االعتماد
ً
على هذ اإلفادات بشا ااكل كامل .كما ال تعتبر هذ اإلفادات املسا ااتقبلية ضا اامانا لألداء الفعلي املسا ااتقبلي لشا ااركة الدرع العربي للتأمين ولم يتم مراجعتها من قبل
ً
املحاسبين لشركة الدرع العربي للتأمين إال في الحاالت املشار إليها حصرا في هذا التعميم .وتستند هذ اإلفادات املستقبلية إلى افتراضات عديدة منها االفتراضات
املتعلقة باس ااتراتيجيات العمل الحالية واملس ااتقبلية لش ااركة الدرع العربي للتأمين والبيئة التنظيمية التي س ااتمارس ض اامنها ش ااركة الدرع العربي للتأمين أعمالها في
ً
املسا ااتقبل .ونود التوضا اايل بأن كل اإلفادات املسا ااتقبلية الشا اافهية منها والخطية الصا ااادر ةعن شا ااركة الدرع العربي للتأمين أو أي أشا ااخاص يتصا اارفون نيابة عنها
مقيدة بشكل صريل في مجملها باإلشعار املهم الوارد في هذا القسم.
املخاطراملشارإليها أعاله تتضمن وال ت تصرعلى:


أي من التقديرات املسا ا ا ااتقبلية املو ا ا ا ااحة في هذا التعميم والتي ال تخرج عن كو ها مجرد تقديرات ابتدائية صا ا ا ااادرة عن مجلس إدارة شا ا ا ااركة األهلي
للتكافل ولم تخضع ألي عملية فحص مستقلة ومن املمكن تعديلها من بعد إجراء دراسة تتضمن املزيد من التفاصيل



أوضاع السوق االقتصادية واملالية في اململكة العربية السعودية ،بصورة عامة



قدرة الشركتين على تسيير أعمالهما من خالل استصدار املوافقات الالزمة من الجهات التنظيمية



قدرة الشركة الدامجة على تحقيق النمو في اعمالها وعلى إدارة هذا النمو



قدرة الشركة الدامجة على الحصول على تمويل أو االحتفاظ برأسمال يكفي لتمويل عملياإها الحالية واملستقبلية



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 االلتتام باألنظمة املطبقة على نشاط الشركة الدامجة.

لالهالع على مزيد من املعلومات املتعقلة بعوامل املخاهرة ،يرقى الرجوع إلى قس ا ا اام ("عوامل املخاطرة") في مس ا ا ااتند العرض املعد من قبل ش ا ا ااركة الدرع العربي
ً
واملوجه إلى مساهمي شركة األهلي للتكافل بخصوص صفقة االندماج وفقا للمادة ( )38من الئحة االندماج واالستحواذ.

و

قيود النشروالتوزيع وال بول واإلرسال
إن هذا التعميم موجه ملساهمي شركة األهلي للتكافل ،مع مراعاة أي قيود في األنظمة والقوانين السارية واملعمول مها في اململكة العربية السعودية .
إشعارإلى مساهمي شركة األهلي للتكافل امل يمين خارج اململكة
بالرام من أن جميع مساهمي شركة األهلي للتكافل يحق لهم حضور الجمعية العامة اير العادية للشااركة الخاصااة بصفقااة االندماااج والتصوياات علااى قراراإهااا،
يجا ااب علا ااى مسا اااهمي شا ااركة األهلي للتكافل املقيمين خارج اململكة العربية السعودية األخذ في االعتبار بأن هذا التعميم لم يتم تقديمه أو تسجيله لدا أي جهة
تنظيمية خارج اململكة العربية السا ا ااعودية .وعليه ،في حال كان أي من مسا ا اااهمي شا ا ااركة األهلي للتكافل مقيم في أي دولة تتطلب أنظمتها أن تقوم شا ا ااركة األهلي
للتكافل بخطوات نظامية ّ
محددة حت يتمكن املس ا ا اااهم من التص ا ا ااويت على قرارات االندماج بش ا ا ااكل نظامي ،فإنه يجب على املس ا ا اااهم املعني عدم املش ا ا اااركة في
التصااويت على القرارات املقترحة في الجمعية العامة اير العادية لشااركة األهلي للتكافل الخاصااة بصاافقة االندماج ،وفي حال قام املساااهم املعني بالتصااويت على
قرارات االندماج بالرام من ذلك ،فإنه يحق لش ا ااركة األهلي للتكافل باالتفاق مع ش ا ااركة الدرع العربي للتأمين عدم االس ا ااتمرار في ص ا اافقة االندماج إال في حال أن
صفقة االندماج قد تم املوافقة عليها من قبل األالبية املطلوبة من مساهمي شركة األهلي للتكافل دون احتساب األصوات الخاصة باملساهم املعني .

ز

دليل الشركة واملستشارين
شركة األهلي للتكافل
شركة األهلي للتكافل
جدة – شارع األمير سلطان – مركز الخالدية لألعمال
ص.ب 48510 .جدة 21582
اململكة العربية السعودية
هاتف+966126901199 :
فاكس+966126901377 :
البريد اإللكترونيcustomercare@alahlitakaful.com:
املوقع اإللكترونيwww.alahlitakaful.com :

املستشاراملالي لشركة األهلي للتكافل
شركة فالكم لاخدمات املالية
الرياض – حي الورود – شارع العليا
ص.ب  884الرياض 11421
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 8004298888 :
فاكس+966112054827 :
البريد اإللكترونيInfo@falcom.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :

املستشارال انوني لشركة األهلي للتكافل
شركة زارع والتمدان للمحاماة واالستشارات ال انونية
مجمع سنتيريا ،الطابق  ،4العليا
ص.ب ،6055 :الرياض 12241
اململكة العربية السعودية
هاتف+966112288058 :
فاكس+966 11 2885405 :
البريد اإللكترونيinfo@zh-partners.com :
املوقع اإللكترونيwww.zh-partners.com :

ح

مستشارالعناية املهنية املالية واالكتوارية والزكوية والضريبية لشركة األهلي للتكافل
ديلويت لاخدمات اإلستشارية املالية املتدودة
مبن الواحة ،الطابق ال اني ،شارع األمير تركي بن عبدهللا ل سعود
حي السليمانية.ص.ب  ،8680الرياض 11492
اململكة العربية السعودية
هاتف+966112158500 :
فاكس+966112158501 :
البريد اإللكترونيriyadhconnect@deloitte.com :
املوقع اإللكترونيwww.deloitte.com :

املستشاراالكتواري ومستشارالت ييم للمحفظة التأمينية لشركة األهلي للتكافل
ديلويت لاخدمات اإلستشارية املالية املتدودة
مبن الواحة ،الطابق ال اني ،شارع األمير تركي بن عبدهللا ل سعود
حي السليمانية.ص.ب  ،8680الرياض 11492
اململكة العربية السعودية
هاتف+966112158500 :
فاكس+966112158501 :
البريد اإللكترونيriyadhconnect@deloitte.com :
املوقع اإللكترونيwww.deloitte.com :

تنويه:
إن جميع املستشارين الواردة أسماؤهم أعال قد قدموا موافقاإهم الكتابية على تضمين أسمائهم وشعاراإهم وإفاداإهم بالشكل واملضمون الواردين في هذا التعميم ،ولم يقم أي
منهم بسحب هذ املوافقة حت تاريخ هذا التعميم .وال يمتلك أي من املستشارين أو العاملين لديهم أو أي من أقارمهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ
هذا التعميم

ط

التواريخ املهمة واملراحل األساسية لصف

ة االندماج .

الجدول الزمني املتوقع لعملية االندماج بين شركة الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي للتكافل
إن التواريخ املبينة في الجدول أدنا يي التواريخ النهائية ،وقد تتغير كو ها تستند على عدة أمور ،من بينها اكتمال النصاب القانوني لالزم لعقد االجتماع األول للجمعية العامة اير
العادية لشركة األهلي للتكافل .ستقوم شركة األهلي للتكافل باإلعالن على موقعها االلكتروني و/أو على موقع تداول عن أي تغييرات في التواريخ املذكورة في الجدول الزمني ّ
املبين
أدنا .
الجدول الزمني/التاريخ

التدث
)1

T+

اإلجراءات املتعل ة بالجمعيات العامة غير العادية

تقديم مستند العرض النهائي لهيئة السوق
املالية للموافقة على نشر .
موافقة هيئة السوق املالية على هلب زيادة
رأس املال ونشر مستند العرض.

1442/12/19ها (املوافق 2021/07/29م)

ال ينطبق

1443/04/05ها (املوافق 2021/11/10م)

T

1443/04/10ها (املوافق 2021/11/15م)

T+3

نشر تعميم مساهمي شركة الدرع للتأمين
ومستند العرض املوجه ملساهمي شركة
األهلي للتكافل.
نشر تعميم مجلس إدارة شركة األهلي
للتكافل.

1443/04/10ها (املوافق 2021/11/15م)

T+3

تكون متاحة قبل  14يوم عمل على األقل من تاريخ
الجمعية العامة اير العادية  ،من تاريخ 1443/04/10ها

توفير املستندات املتاحة للمعاينة.

(املوافق 2021/11/15م)حت تاريخ انتهاء فترة العرض (من
ً
يوم األحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا
ً
مساء باستهناء أيام اإلجازة
وحت الساعة الخامسة

T+3

الرسمية في اململكة)
موافقة هيئة السوق املالية على انعقاد
الجمعية العامة اير العادية لشركة الدرع
للتأمين الخاصة بصفقة االندماج والجمعية

1443/04/10ها (املوافق 2021/11/15م)

T+3

العامة اير العادية لشركة األهلي للتكافل
الخاصة بصفقة االندماج.
اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية
العامة اير العادية لشركة الدرع للتأمين
الخاصة بصفقة االندماج (مع اإلشارة إلى
إمكانية عقد اجتماع عاني بعد ساعة واحدة
من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع
األول ،ذلك في حال عدم اكتمال النصاب
القانوني الالزم لعقد االجتماع األول).

ي

1443/04/13ها (املوافق 2021/11/18م)

T+6

التدث

الجدول الزمني/التاريخ

T+

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية
العامة اير العادية لشركة األهلي للتكافل
الخاصة بصفقة االندماج (مع اإلشارة إلى
إمكانية عقد اجتماع عاني بعد ساعة واحدة

1443/04/13ها (املوافق 2021/11/18م)

T+6

من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع
األول ،ذلك في حال عدم اكتمال النصاب
القانوني الالزم لعقد االجتماع األول).
بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين
في الجمعية العامة اير العادية لشركة
الدرع للتأمين.
بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين
في الجمعية العامة اير العادية لشركة
األهلي للتكافل.

تبدأ من 1443/05/02ها (املوافق 2021/12/06م) حت هاية
وقت الجمعية العامة اير العادية

تبدأ من 1443/05/02ها (املوافق 2021/12/06م) حت هاية
وقت الجمعية العامة اير العادية

T+25

T+25

انعقاد الجمعية العامة اير العادية لشركة
الدرع للتأمين الخاصة بصفقة االندماج
(االجتماع األول) .يكتمل النصاب القانوني
للجمعية بحضور عدد من املساهمين
يم لون على األقل نصف رأس مال شركة

1443/05/05ها (املوافق 2021/12/09م)

T+28

الدرع للتأمين.
انعقاد الجمعية العامة اير العادية لشركة
الدرع للتأمين الخاصة بصفقة االندماج
(االجتماع ال اني) في حال عدم اكتمال
ل
النصاب القانوني الالزم لالجتماع األو .

بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد
االجتماع األول للجمعية العامة اير العادية الذي لم

يكتمل النصاب القانوني لالجتماع ال اني
بحضور عدد من املساهمين يم لون على

يكتمل فيه النصاب القانوني الالزم النعقاد .

T+28

األقل ربع رأس مال شركة الدرع للتأمين.
انعقاد الجمعية العامة اير العادية لشركة
األهلي للتكافل الخاصة بصفقة االندماج
(االجتماع األول) .يكتمل النصاب القانوني
للجمعية بحضور عدد من املساهمين
يم لون على األقل نصف رأس مال شركة

1443/05/05ها (املوافق 2021/12/09م)

T+28

األهلي للتكافل.
انعقاد الجمعية العامة اير العادية لشركة
األهلي للتكافل الخاصة بصفقة االندماج
(االجتماع ال اني) في حال عدم اكتمال
النصاب القانوني الالزم لالجتماع األول.

بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد
االجتماع األول للجمعية العامة اير العادية الذي لم

T+28

يكتمل فيه النصاب القانوني الالزم النعقاد .

يكتمل النصاب القانوني لالجتماع ال اني

ك

التدث

الجدول الزمني/التاريخ

T+

بحضور عدد من املساهمين يم لون على
األقل ربع رأس مال شركة األهلي للتكافل.

نشر قرار االندماج والقرارات األخرا التي تم
اتخاذها في االجتماع األول أو االجتماع
ال اني للجمعية العامة اير العادية لشركة
الدرع للتأمين الخاصة بصفقة االندماج
على موقع تداول (أو اإلعالن عن عدم

1443/05/08ها (املوافق 2021/12/12م)

T+29

انعقاد الجمعية العامة اير العادية في حال
عدم تحقق نصامها القانوني).
نشر قرار االندماج والقرارات األخرا التي تم
اتخاذها في االجتماع األول أو االجتماع
ال اني للجمعية العامة اير العادية لشركة
األهلي للتكافل الخاصة بصفقة االندماج
على موقع تداول (أو اإلعالن عن عدم

1443/05/08ها (املوافق 2021/12/12م)

T+29

انعقاد الجمعية العامة اير العادية في حال
عدم تحقق نصامها القانوني).
)2

اإلجراءات في حال عدم تح ق النصاب ال انوني لالجتماع األول والثاني لاجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين

موافقة هيئة السوق املالية على الدعوة
النعقاد االجتماع ال الث للجمعية العامة
اير العادية لشركة الدرع للتأمين الخاصة
بصفقة االندماج و/أو موافقة هيئة السوق

1443/05/15ها (املوافق 2021/12/19م)

T+34

املالية على الدعوة النعقاد االجتماع ال الث
للجمعية العامة اير العادية لشركة األهلي
للتكافل الخاصة بصفقة االندماج.
اإلعالن على موقع تداول عن الدعوة
لالجتماع ال الث للجمعية العامة اير
العادية لشركة الدرع للتأمين الخاصة
بصفقة االندماج و/أو اإلعالن على موقع
تداول عن الدعوة لالجتماع ال الث للجمعية

1443/05/16ها (املوافق 2021/12/20م)

T+35

العامة اير العادية لشركة األهلي للتكافل
الخاصة بصفقة االندماج.
بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين
في االجتماع ال الث للجمعية العامة الغير

تبدأ من 1443/06/04ها (املوافق 2022/01/07م) حت هاية

عادية لشركة الدرع للتأمين و/أو بدء فترة

وقت الجمعية العامة اير العادية

التصويت اإللكتروني للمساهمين في

ل

T+54

التدث

الجدول الزمني/التاريخ

T+

االجتماع ال الث للجمعية العامة الغير
عادية لشركة األهلي للتكافل.
انعقاد االجتماع ال الث للجمعية العامة اير
العادية لشركة الدرع للتأمين الخاصة
بصفقة االندماج و/أو االجتماع ال الث
للجمعية العامة اير العادية لشركة األهلي
للتكافل الخاصة بصفقة االندماج .يتحقق

تبدأ من 1443/06/07ها (املوافق 2022/01/10م)

T+57

النصاب القانوني النعقاد االجتماع ال الث
ً
للجمعية العامة اير العادية أيا كان عدد
األسهم املم لة فيه.
نشر على موقع تداول قرار االندماج
والقرارات األخرا التي تم اتخاذها في
االجتماع ال الث للجمعية العامة اير

1443/06/08ها (املوافق 2022/01/11م)

T+58

العادية لشركة الدرع للتأمين و/أو لشركة
األهلي للتكافل (بحسب الحالة).
)3

فترة اعتراض الدائنين
1443/05/08 ها (املوافق 2021/12/12م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية
العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة الدرع للتأمين
وشركة األهلي للتكافل.

ابتداء فترة اعتراض الدائنين.

1443/06/08 ها (املوافق 2022/01/11م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية
العامة اير العادية ال الث لشركة الدرع للتأمين وشركة
األهلي للتكافل.

T+29
T+58

ً
تستمر فترة اعتراض الدائنين ملدة ( )30يوما.

إعالن تذكيري من شركة األهلي للتكافل عن
قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين

1443/06/06 ها (املوافق 2022/01/09م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع
الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة
الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.
1443/07/07 ها (املوافق 2022/02/08م) في في حال
صدور قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل
اجتماع الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة
الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

T+56
T+85

م

الجدول الزمني/التاريخ

التدث

 بنهاية يوم 1443/06/08ها (املوافق 2022/01/11م) في
حال صدور قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل
اجتماع الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني
لشركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.
انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

إعالن شركة األهلي للتكافل عن وجود أو
عدم وجود اعتراضات لدائنين.

)4

 بنهاية يوم 1443/07/09ها (املوافق 2022/02/10م) في
حال صدور قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل
اجتماع الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة
الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.
1443/06/09 ها (املوافق 2022/01/12م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع
الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة
الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.
1443/07/09 ها (املوافق 2022/02/10م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع
الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة الدرع
للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

T+

T+59
T+88

T+62
T+91

إتمام صف ة االندماج
بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه
تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج
ً
(أيهما يأتي الحقا) .ومن املتوقع أن يكون قرار االندماج
نافذ بتاريخ:

نفاذ قرار االندماج.

1443/06/09 ها (املوافق 2022/01/12م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع
الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة
الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

T+62
T+91

1443/07/12 ها (املوافق 2022/02/13م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع
الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة الدرع
للتأمين وشركة األهلي للتكافل.
أول فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج ،ومن املتوقع أن
يتم ذلك بتاريخ:


تعليق تداول أسهم شركة األهلي للتكافل.

1443/06/09ها (املوافق 2022/01/12م) في حال
صدور قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل

T+62

اجتماع الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني

T+91

لشركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.



1443/07/12ها (املوافق 2022/02/13م) في حال
صدور قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل

ن

التدث

الجدول الزمني/التاريخ

T+

اجتماع الجمعية العامة اير العادية ال الث
لشركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

إعالن كل من شركة الدرع للتأمين وشركة
األهلي للتكافل عن نفاذ االندماج.

إلغاء إدراج أسهم شركة األهلي للتكافل في
تداول.

1443/06/09 ها (املوافق 2022/01/12م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع
الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة
الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.
1443/07/12 ها (املوافق 2022/02/13م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع
الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة الدرع
للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

T+92
T+91

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

إدراج األسهم الجديدة في تداول
وتخصيصها ملساهمي شركة األهلي للتكافل
املقيدين بسجل مساهمي شركة األهلي
للتكافل بنهاية عاني فترة تداول بعد نفاذ قرار

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

االندماج.

تعديل السجل التجاري وترخيص االست مار
األجن ي لشركة الدرع للتأمين.

1443/07/12 ها (املوافق 2022/02/13م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع
الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة
الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.
1443/08/12 ها (املوافق 2022/03/15م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع
الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة الدرع
للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

T+92
T+121

ً
خالل مدة ال تتجاوز ( )30يوما من تاريخ نفاذ قرار
االندماج ،ومن املتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

شطب وإلغاء السجل التجاري وترخيص
االست مار ألجن ي لشركة األهلي للتكافل.

1443/07/12 ها (املوافق 2022/02/13م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع
الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة
الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

T+92
T+121

1443/08/12 ها (املوافق 2022/03/15م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع
الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة الدرع
للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

س

التدث

الجدول الزمني/التاريخ
ً
خالل عالعين ( )30يوما من تاريخ نفاذ قرار االندماج.

T+

ومن املتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

املوعد النهائي لتوزقع متحصالت بيع كسور
األسهم التي تم بيعها

1443/07/12 ها (املوافق 2022/02/13م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع
الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة
الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

T+92
T+121

1443/08/12 ها (املوافق 2022/03/15م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع
الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة الدرع
للتأمين وشركة األهلي للتكافل.
*مالحظة :إن التواريخ الواردة أعال يي تواريخ تقري ية وسيتم اإلعالن على موقع تداول السعودية اإللكتروني ( )www.saudiexchange.saعن أي تعديالت في هذ التواريخ.
* * ساايتم توفياار نسااخ ماان التعميمات املتاحااة للمعاينة خااالل الفتاارة ماان تاريااخ نشاار مسااتند العاارض وحتااى هاية فترة العرض وذلك في املقر الرئيس ي لشركة األهلي للتكافل
(العنوان :مركز الخالديه لألعمال ،ص.ب 48510 .جدة  ، 21582اململكة العربية السعودية ،هاتف+966 (12) 690 1199 :وذلك من يوم األحد إلى الخميس من الساعة
ً
ً
مساء باستهناء أيام اإلجازة الرسمية في اململكة.
التاسعة صباحا وحت الساعة الخامسة
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ص

1

التعريفات واملصطاتات

يكون للعبارات واملصطلحات التالية أينما وردت في هذا التعميم املعاني املبينة أمامها ،ما لم يقتض سياق النص خال ذلك:
التعريف
املصطاح أو االختصاراملعرف
شركة األهلي للتكافل أو الشركة أو الشركة
املندمجة
شركة الدرع العربي للتأمين أو شركة الدرع
العربي أو الشركة الدامجة أو املصدر
مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل ،أو
أعضاء مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل
التعميم /تعميم مجلس إدارة شركة األهلي
للتكافل

العرض

عرض بديل أو عرض منافس

طلب زيادة رأس مال شركة الدرع العربي
للتأمين لغرض االندماج

تعميم املساهمين

الجمعية العامة غيرالعادية لشركة األهلي
للتكافل الخاصة بصف ة االندماج

الجمعية العامة غيرالعادية لشركة الدرع
العربي للتأمين الخاصة بصف ة االندماج
أسهم شركة الدرع العربي للتأمين

شركة األهلي للتكافل
شركة الدرع العربي للتأمين
مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل.
هذا التعميم ،واملوجااه ،واملتاااح ملساااهمي شااركة األهلي للتكافل فيما يتعلق بالصفقة ،والذي يحتوي ،ضمن أشياء أخرا ،على رأي
مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل حول الصفقة وخطط شركة الدرع العربي للتأمين بشأن شركة األهلي للتكافل وموظفيهااا ،باإلضافااة
إلااى معلومااات أخاارا تتعلااق بحصااص امللكيااة والتعامااالت والعقااود الجوهريااة بمااا يتوافااق مااع املااادة  39ماان الئحااة االندماج واالستحواذ،
والذي يشمل أيضا ،الدعوة لحضور اجتماع الجمعيااة العامااة اياار العاديااة لشااركة األهلي للتكافل والتصويت ،باإلضافة إلى أية تعاميم
أخرا تتعلق بالصفقة وفق مااا يقتضيااه السااياق والئحااة االندماااج واالسااتحواذ.
العرض الخاص بمبادلة األوراق املالية ّ
املقدم من شركة الدرع العربي للتأمين ملساااهمي شااركة األهلي للتكافل املتضماان فااي مسااتند
العرض.
أي مما يلي:
( )1عاارض فعلي ،أو عاارض محتماال مقاادم ماان قباال أي هاار عالااث اياار شااركة الدرع العربي للتأمين ،أو
( )2البيع الفعلي ،أو البيع املحتمل ألي أصول أو موجودات شركة األهلي للتكافلُ ،
يعتباار أماار جوهااري فااي سااياق أعمااال شااركة األهلي
للتكافل أو فااي إهااار الصفقااة ،أو
ا
( )3أيااة صفقااة من الصفقات األخاار التي لو تم تنفيذها لكان من شأ ها أن تؤدي إلى أحدا تغيير في األسهم املسيطرة في األهلي للتكافل
 ،أو
( )4أية صفقة تبرمها شركة األهلي للتكافل تتضمن اقتراح اير معتاد بشأن توزقع األرباح على مساهميها.
بغض النظر عن الطريقة املقترحة لتنفيذ العرض ،أو االقتراح ،أو الصفقة.
ً
هااو هلااب زيااادة رأس املااال لشااركة الدرع العربي للتأمين لغاارض دمااج شااركة األهلي للتكافل في شركة الدرع العربي للتأمين وفقا لقواعد
ّ
املستمرة ،حيث سيتم زيادة رأس مال شركة الدرع العربي بنسبة ) (%59.63من ( )400,000,000ريال
هرح األوراق املالية وااللتتامات
سعودي إلى ( )638,524,620ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها املصدرة من ( )40,000,000سهم عادي إلى ( )63,852,462سهم عادي.
تعميم املساهمين املتعلق بزيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين عن هرق إصدار األسهم الجديدة لغرض دمج شركة األهلي للتكافل
ً
في شركة الدرع العربي للتأمين ،واملعد من قبل شركة الدرع العربي للتأمين وفقا للمادة ( )58من قواعد هرح األوراق املالية وااللتتامات
املستمرة و ّ
املوجه واملتاح ملساهمي شركة الدرع العربي للتأمين تعاوني فيما يتعلق بالصفقااة وزيااادة رأس املااال لغاارض االندماااج مااع األهلي
للتكافل.
اجتماااع الجمعيااة العامااة اياار العاديااة لشااركة األهلي للتكافل والااذي ُ
سيعقد للتصويت على صفقة االندماج وعدد من القرارات
األخرا ذات العالقااة .وتتم ل هذ القرارات فيما يلي :
 .1املوافقة على أحكام وشروط اتفاقية االندماج املبرمة بين شركة الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي للتكافل بتاريخ
02/12/1442ها (املوافق 2021/07/12م)
ً
 .2تفويض مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات
املذكورة أعال .
وسااتكون بنود الجمعيااة العامااة اياار العاديااة لشااركة األهلي للتكافل هااي التصوياات علااى أحااكام اتفاقيااة االندماااج ،والتصويت على
تفويااض مجلااس إدارة شااركة األهلي للتكافل أي شااخص مفااوض لااه ماان قباال مجلااس إدارة شااركة األهلي للتكافل بإصاادار أي ق ارار أو
ً
اتخاااذ أي إج اراء قااد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات املذكورة التي تخص صفقة االندماااج.
اجتماااع الجمعيااة العامااة اياار العاديااة لشااركة الدرع العربي للتأمين والااذي ُ
سيعقد للتصويت على صفقة االندماج وعدد من القرارات
األخرا ذات العالقااة.
األسهم العادية في شركة الدرع العربي للتأمين بقيمة اسمية تبل  10ريال سااعودي للسااهم.

1

اإلدراج
تاريخ اإلدراج
اإلعالن ،أو إعالن النية املؤكدة
يوم عمل
زيادة رأس املال

نظام الشركات

الشروط

السيطرة

تابع
توزيع األرباح

َ
يتصرف باالتفاق

السوق
فالكم املالية
أسهم شركة األهلي للتكافل
اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية
اململكة
شركة تأمين
البنك املركزي السعودي

2

ً
هااو إدراج األسااهم الجدياادة لشااركة الدرع العربي للتأمين فااي السااوق وفقااا لقواعااد اإلدراج ،ليتاام تداولهااا علااى "تداول" ،أو حيااث يساامل
سااياق النص بذلك ،تقديم التسجيل لدا هيئة السوق املالية و/أو تداول لقبااول اإلدراج.
ً
هو التاريخ الذي سيصبل فيه إدراج األسهم الجديدة لشركة الدرع العربي للتأمين تعاوني ساريا.
ً
هو اإلعالن الذي صدر بتاريخ 1442/12/02ه (املوافق 2021/07/12م) .بخصوص الصفقة وفقا للمادة (17ها) من الئحة االندماج
واالستحواذ.
أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والس ت وأي يوم يكون عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه املؤسسات
املصرفية أبوامها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرا.
هااي الزيااادة املقترحااة فااي رأس مااال شااركة الدرع العربي للتأمين ماان ( )400,000,000ريال سعودي إلى ( )638,524,620ريال سعودي من
خالل إصدار ( )23,852,462سهم لصالح املساهمين في شركة األهلي للتكافل لغرض إندماج شركة األهلي للتكافل في شركة الدرع العربي
للتأمين ونقل جميع أصول والتتامات شركة األهلي للتكافل إلى شركة الدرع العربي للتأمين.
نظام الشركات في اململكة العربية السعودية ،الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/01/28ه (املوافق
2015/11/10م) والذي دخل حيت التنفيذ في تاريخ 1437/07/25ه(املوافق 2016/05/02م) واملعدل باملرسوم امللكي رقم (م )79/وتاريخ
1439/07/25ه (املوافق 2018/04/11م).
هااي شااروط تنفيااذ الصفقااة كمااا هااي مو حااة فااي الفقرة  2-6-6ماان هااذا التعميم (شااريطة إدراج أيااة تعديااالت أو حااذ أو إضافااة كمااا
( )1هااو مطلااوب لاللت ازام بمتطلبااات هيئااة السااوق املاليااة ،أو( )2هااو مطلااوب فااي األنظمااة واللوائاال السااارية املفعااول ،أو( )3يتاام االتفاااق
عليااه بين شااركة الدرع العربي للتأمين وشااركة األهلي للتكافل ،ويقصااد "بالشااروط" شاارط واحااد أو أك اار حساابما يتطلااب السااياق.
هااي كمااا يقصااد مهااا فااي الئحااة االندماااج واالسااتحواذ ،القاادرة علااى التأعياار فااي أفعااال أو ق ارارات شااخص خاار ،بشااكل مباشاار أو اياار
مباشاار (باسااتهناء امللكيااة اياار املباشاارة عاان هريااق اتفاقيااة املبادلااة أو عاان هريااق صناادوق اس ات ماري ال يكااون ملالااك وحداتااه أي حااق فااي
ً
ً
ق ارارات اساات مار ) ،منفااردا أو مجتمعااا مااع شااخص أو أشااخاص يتصرفااون معااه باالتفاااق ،ماان خااالل امتااالك (بشااكل مباشاار أو اياار
ً
مباشر) نسبة تساآوي  ٪30أو أكثر من حقوق التصويت في شاركةَّ ،
ويفساار مصطلاال "املساايطر" وفقااا لذلااك.
ً
الشااخص الااذي يساايطر علااى شااخص خاار ،أو يساايطر عليااه ذلااك الشااخص اآلخاار ،أو يشااترك معااه فااي كونااه مساايطرا عليااه ماان قباال
شااخص عالااث .وفااي أي ممااا ساابق تكااون الساايطرة بشااكل مباشاار أو اياار مباشاار.
ً
(سواء كان ذلك في صورة نقدية أو عينية).
أي شكل من أشكال أرباح األسهم ،أو التوزقعات
ً
ً
ً
ً
ً
يقصد به ،وفقا لتقدير الهيئة ،التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواء أكان ملزما أم اير ملزم) أو تفاهم (سواء أكان رسميا أم اير رسمي)
ً
(سواء بشكل مباشر أو اير مباشر ،باستهناء امللكية اير املباشرة عن هريق اتفاقية املبادلة أو عن هريق
بين أشخاص ليسيطروا
صندوق است ماري ال يكون ملالك وحداته أي حق في قرارات است مار ) على شركة ،من خالل استحواذ أي منهم (من خالل ملكية مباشرة
أو اير مباشرة) على أسهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركة .وبما ال يتعارض مع تطبيق هذا التعريف ،سيعد األشخاص املذكورين
أدنا  ،على س يل امل ال ال الحصر ،ممن يتصرفون باالتفاق مع أشخاص خرين في ذات الفئة مالم ي ت خال ذلك:
 .1األشخاص األعضاء في ذات املجموعة
 .2أقارب الشخص
شااخص أو أشااخاص قدمااوا مساااعدات ماليااة (بخااال مااا يقااوم بااه بين ك في سياق عمله املعتاد) إلى العارض أو األشخاص األعضاء في
ذات املجموعة مع ذلك الشخص لغرض شراء أسهم تتمتع بحقوق التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل.
السااوق املاليااة السااعودية "تداول" وتشاامل حيااث يساامل سااياق النااص بذلااك أي لجنااة ،أو لجنااة فرعيااة ،أو موظااف ،أو مسااؤول ،أو
شااخص تابع ،أو وكيل يمكن أن يتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأي ماان وظائااف السااوق ،وعبااارة "فااي السااوق" تعنااي أي نشاااط
يتاام ماان خااالل أو بواسااطة التجهي ازات التااي توفرهااا السااوق.
شركة فالكم للخدمات املالية ،املستشار املالي لشركة األهلي للتكافل في ما يتعلق بصفقة اإلندماج.
األسهم العادية في شركة األهلي للتكافل بقيمة اسمية تبل  10ريال سااعودي للسااهم.
هااو اجتماااع الجمعيااة العامااة اياار العاديااة وذلك ملساهمي شركة األهلي للتكافل ،أو مساهمي شركة الدرع العربي للتأمين ،حسب
السياق ،والذي سينعقد فيما يتعلق مهذ الصفقة.
اململكة العربية السعودية.
هااي شااركة تأمين خاضعااة إلش ارا البنك املركزي السعودي ونظااام مراقبااة شركات التأمين التعاوني الصادر باملرسوم امللكي رقم م32/
وتاريخ 1424/06/02ها املوافااق 2003/07/31م والالئحااة التنفيذيااة لنظااام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر باألمر الوزاري رقم
 561/1وتاريخ 1425/03/01ها املوافق 2004/04/20م.
ً
هو البنك املركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا) في اململكة العربية السعودية.

متداولة
مدرجة
قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات
املستمرة
قواعد اإلدراج
النظام
تغييرجوهري سلبي أو تغييرات جوهرية
سلبية
مستند العرض

فترة العرض

الئحة االندماج واالستحواذ
شخص
شخص ذو صلة
مساهم كبيرأو املساهمون الكبار
كبارالتنفيذين

وألية قضائية أخرى
الريال
الهيئة العامة للمنافسة
هيئة السوق املالية أو الهيئة
هيئة إشر افية
السوق املالية السعودية أو السوق املالية أو
سوق األسهم أو السوق
مجموعة تداول السعودية
املستشاراملالي

تعني متداولة في السوق الرئيسية (تداول).
ل
ق
ل
هااي األوراق املاليااة أو األسااهم التااي تم قبااو إدراجهااا فااي السااو الرئيسااية فااي تداو .
قواعد هرح األوراق املالية وااللتتامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ /09
 1439 /04ها (املوافق 2017/12/27م) ً
بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30 /وتاريخ 1424 /06 /02ها،
واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2021-07-1وتاريخ 1442/06/01ها (املوافق 2021/01/14م).
ق
قواعد اإلدراج الصادرة عن مجموعة تداول السعودية (تداول السعودية) واملوافق عليها بقرار مجلس هيئة السو املالية رقم 2017-
 123-3وتاريخ 1439/04/09ها (املوافق 2017/12/27م) ،واملعدلة بموجب قرار رقم ) (2019-104-1بتاريخ 1441/02/01ه (املوافق
2019/09/30م) ،واملعدلة بموجب قرار رقم ( )2021-22-1بتاريخ 1442/07/12ه (املوافق 2021/02/24م).
نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02ها (املوافق 2003/07/31م).
هااي أي ماان الحاااالت املبينااة فااي الفقاارة  2-6-2فااي هااذا التعميم ،والتااي قااد يااؤدي عبااوت حاادو أي منهااا إلااى إ هاااء اتفاقيااة االندماج وتسديد
رسم اإل هاء (عدا حالة القوة القاهرة التي ينتج عن تحقق شروهها إ هاء اتفاقية االندماج لكن بدون تسديد رسم اإل هاااء).
ً
مستند العرض املعد من قبل شركة الدرع العربي للتأمين وفقا للمادة ( )38من الئحة االندماج واالستحواذ بشأن العرض املقدم من
قبل شركة الدرع العربي للتأمين ملساااهمي شااركة األهلي للتكافل لغرض دمج شركة األهلي للتكافل مع شركة الدرع العربي للتأمين مقابل
نقل أصول والتتامات شركة األهلي للتكافل الى شركة الدرع العربي للتأمين.
الفترة املمتدة من تاريخ إعالن النية املؤكدة لشركة الدرع العربي للتأمين بتقديم عرض ملساهمي شركة األهلي للتكافل وحت تاريخ صدور
ب
قرار الجمعية العامة اير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من الشركتين أو ان يتم إ هاء اتفاقيةاالندماج وفقا ألحكامها.
يي الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املاليااة بموجااب الق ارار رقاام2007-50-1بتاريااخ 1428/09/21ها،
(املوافااق 2007/10/03م) ً
بناء علااى نظااام السااوق املاليااة الصااادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02ها ،املعدلة بقرار
مجلس هيئة السوق املالية رقم20018-45-3وتاريخ 1439/08/07ها املوافق 2018/04/23م ً
بناء على نظام السوق املالية الصادر
باملرسوم امللكي رقاام م 30/وتاريااخ 1424/06/02ها ونظااام الشااركات الصااادر باملرسااوم امللكااي رقاام م 3/وتاريااخ 1437/01/28ها.
هو أي شخص هبيعي ،أو اعتباري تقر له أنظمة اململكة مهذ الصفة.
هااو العضااو املنتاادب عضااو مجلااس إدارة ،أو كبااار التنفيذياان أو أي مساهم كبير في شركة الدرع العربي للتأمين أو شركة األهلي للتكافل،
أو املستشار املالي أو املستشار القانوني ألي من شركة الدرع العربي للتأمين أو شااركة األهلي للتكافل ،أو أي شااخص ذي عالقااة بشااخص
ينطبااق عليااه هااذا التعريااف.
هو شخص يملك  ٪5أو أكثر من أسهم أي من شركة الدرع العربي للتأمين أو شركة األهلي للتكافل.
ً
هو أي شخص هبيعي يدير ويكون مسؤوال عن وضع وتنفيذ القرارات االستراتيجية للشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه واملدير
املالي.
ل
هو أي نطاق سلطة خارج اململكة العربية السعودية يحظر فيه توزقع مسااتند العاارض ،أو إنشاااء ،أو مااد ،أو قبااو أي عاارض خاار يتعلااق
بالصفقة يكون من شأنه خرق القانون ،أو التشرقع الساري تنفيذ في نطاق السلطة املذكور ،وقشمل ذلك على س يل امل ال ال
الحصر،أستراليا ،وكندا ،ومركز دبي املالي العاملي ،واليابان ،واألردن ،ومملكة البحرياان ،والكوياات ،وساالطنة عمااان ،واإلمااارات العربيااة
املتحاادة ،واململكة املتحدة ،والوأليات املتحدة األمريكية.
الريال السعودي.
يي الهيئة العامة للمنافسة التي ّ
تم إنشاؤها بموجب نظام املنافسة الصادر باملرسوم امللكي رقم(م )25/وتاريخ 1425/05/04ها.
هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.
ً
هااي الهيئااة ،أو البنك املركزي السعودي (مؤسسااة النقااد العربي السعودي سابقا) ،أو أي ساالطة أخاارا فااي اململكااة ،أو خارجها تقوم
باملراقبة واإلشرا على ممارسة أعمال األوراق املالية ،أو األعمال املصرفية أو املالية أو أعمال التأمين أو االست مارا بما في ذلك الهيئات
ذاتية الرقابة.
السوق املالية السعودية لتداول األسهم.
ً
ً
مجموعة تداول السعودية (شركة السوق املالية السعودية سابقا) ،املؤسسة وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1428/02/29ه (املوافق
ً
2007/03/19م) ،وذلك تنفيذا لنظام السوق املالية ،ويي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،والجهة الوحيدة املصرح لها بالعمل كسوق
لألوراق املالية في اململكة العربية السعودية ،حيث تقوم بإدراج األوراق املالية وتداولها.
املستشار املالي املستقل لشركة األهلي للتكافل ،شركة فالكم للخدمات املالية ("فالكم املالية").
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مستشارالعنأية املهنية الالزمة املالية
واالكتوارية والضريبية لشركة األهلي
للتكافل
مستشارالت ييم للمحفظة التأمينية لشركة
األهلي للتكافل
املستشارال انوني لشركة األهلي للتكافل
تاريخ اإلنهاء

الصف ة أو االندماج

نفاذ قراراالندماج
إتمام صف ة االندماج
مذكرة التفاهم
اتفاقية االندماج أو االتفاقية
فترة اعتراض الدائنين
معامل املبادلة
األسهم الجديدة أو أسهم العوض
دمج األعمال
التعهدات
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ديلويت للخدمات اإلستشارية املالية املحدودة.
ديلويت للخدمات اإلستشارية املالية املحدودة.
املستشار القانوني املستقل لشركة األهلي للتكافل ،شركة زارع والحمدان للمحاماة واالستشارات القانونية
ً
هو التاريخ الذي تنتهي فيه اتفاقية االندماج وفقا لشروهها وأحكامه.
ً
صفقة االندماج املقترحة بين شركة الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي للتكافل وفقا ألحكام املادة ( )191واملادة ( )192واملادة ()193
من نظام الشركات والفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من املادة ( )49من الئحة االندماج واالستحواذ ،والتي سيتم من خاللها نقل جميع
أصول والتتامات شركة األهلي للتكافل إلى شركة الدرع العربي للتأمين مقابل قيام شركة الدرع العربي للتأمين بإصدار األسهم الجديدة
لصالح املساهمين في شركة األهلي للتكافل عبر زيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين من ( )400,000,000ريال سعودي إلى
( )638,524,620ريال سعودي.
ً
ً
بعااد انتهاااء فتاارة اعت اراض الدائنين أو تسااوية جميااع اعتراضااات الدائنايان علااى صفقااة االندماااج (أيهمااا يأتااي الحقااا) وذلااك وفقااا ألحكام
املادة ( )193من نظام الشركات.
ً
اليوم الذي يتم فيه إدراج األسهم الجديدة في شركة الدرع العربي للتأمين تعاوني في تداول وفقا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج.
مذكرة تفاهم اير امللزمة املبرمة بين شركة الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي للتكافل بتاريخ 1442/08/29ه (املوافق 2021/04/11م)
العقد املوقع بين كل من شركة الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي للتكافل بتاريخ 1442/12/02ه (املوافق 2021/07/12م ،والذي
يتضمن الشروط واألحكام املتعلقة بتنفيذ صفقة االندماج.
ً
الفترة التي يحق لدائني شركة األهلي للتكافل خاللها تقديم اعتراضاإهم على صفقة االندماج وفقا ألحكام املادة ( )193ماان نظااام
الشااركات ،وتباادأ ماان تاريااخ نشاار املوافقااة علااى ق ارارات االندماااج لااكل ماان شااركة الدرع العربي للتأمين وشااركة األهلي للتكافل وتسااتمر
ً
ملاادة ( )30يومااا.
أي عدد ( )1.43114769137705سهم في شركة الدرع العربي للتأمين لصالح مساهمي شركة األهلي للتكافل مقابل كل سهم مملوك في
شركة األهلي للتكافل.
هااي أسااهم شااركة الدرع العربي للتأمين التااي ساايتم إصدارهااا ملساهمي شركة األهلي للتكافل نتيجة صفقة االندماج والبالااغة إصدار
( )23,852,462سااهم عااادي بقيمااة اساامية تبل ا عشرة ( )10رياالت سعودي للسهم الواحد (وال تختلف هذ األسهم الجديدة عن األسهم
الحالية املصدرة لشركة الدرع العربي للتأمين بأي شكل من األشكال).
دمج أعمال شركة الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي للتكافل (بمااا فااي ذلااك دمااج الوظائااف اإلداريااة والهيااكل التنظيمااي وأنظمااة
املعلومات وايرها) لتحقيق سير أعمال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقااة االندماااج.
اإلقرارات والتعهدات املتبادلة بين الطرفين واملو حة أو املشار إليها في امللحق ( )2من اتفاقية االندماج.

م دمة

2
2.1

تعميم األهلي للتكافل

ً
يتض ا اامن هذا التعميم املعلومات القانونية الواجب تقديمها إلى مس ا اااهمي األهلي للتكافل وفقا ملتطلبات الئحة االندماج واالس ا ااتحواذ .كما يتض ا اامن هذا التعميم

رأي مجلس إدارة األهلي للتكافل بخصوص صفقة اإلندماج إضافة إلى االستشارة املالية املستقلة املقدمة إليه من قبل شركة فالكم للخدمات املالية .

2.2

ملتة عامة عن صف ة االندماج

ساايتم االندماج بين شااركة األهلي للتكافل وشااركة الدرع العربي للتأمين من خالل صاافقة تنطوي على عرض أوراق مبادلة مالية وقد تم االتفاق بين شااركة األهلي
للتكافل وشا ا ا ااركة الدرع العربي للتأمين على أن تكون شا ا ا ااركة الدرع العربي للتأمين يي الشا ا ا ااركة الدامجة وبحيث يتم دمج األهلي للتكافل في شا ا ا ااركة الدرع العربي
للتأمين وذلك بعد اإلنتهاء من كافة اإلجراءات الالزمة لإلتمام صفقة االندماج.
وسيتم االندماج على أساس معامل املبادلة ،وبحيث تقوم شركة الدرع العربي للتأمين بإصدار أسهم عادية جديدة لصالح مساهمي األهلي للتكافل وعلى أن يتم
نقل جميع أصا ا ااول األهلي للتكافل والتتاماإها إلى شا ا ااركة الدرع العربي للتأمين .وسا ا اايتم احتسا ا اااب (معامل املبادلة) بين مسا ا اااهمي الدرع العربي ومسا ا اااهمي األهلي
ُ
للتكافل باس ا ا ااتخدام القيمة الدفترية املعدلة لحقوق امللكية ) (Adjusted Equity Book valueوفق تاريخ  31مارس 2021م ،بعد اجراء التعديالت التي س ا ا اايتم
االتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق امللكية الخاصة بشركة األهلي للتكافل بالقيمة
الضمنية ) (Embedded Valueملحفظة وعائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار الخاصة بشركة األهلي للتكافل .
وفيما يلي ذكر أهم األحدا التاريخية املتعلقة بعملية اإلندماج :
التدث
قامت كل من شركة األهلي للتكافل وشركة الدرع العربي بتوقيع مذكرة تفاهم اير ملزمة لتقييم جدوا
اندماج الشركتين

التاريخ
1442/08/29ه (املوافق 2021/04/11م).

قامت كل من شركة األهلي للتكافل وشركة الدرع العربي بتوقيع اتفاقية االندماج وأعلنت شركة الدرع العربي
عن رابتها بتقديم مستند عرض إلى مساهمي األهلي للتكافل لغرض اإلندماج مع األهلي للتكافل من خالل

1442/12/02ه (املوافق 2021/07/12م).

عرض مبادلة مالية.
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عدم ممانعتها على صفقة اإلندماج

1442/12/29ها (املوافق 2021/08/08م).

قامت شركة األهلي للتكافل باإلعالن عن موافقة البنك املركزي السعودي على صفقة اإلندماج

1443/03/20ها (املوافق 2021/10/26م).

تم الحصول على موافقة تداول على هلب إدراج أسهم زيادة رأسمال شركة الدرع العربي لصالح مساهمي
األهلي للتكافل املستحقين لتلك األسهم
صدور موافقة هيئة السوق املالية على هلب زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين عبر إصدار أسهم
جديدة ملساهمي شركة األهلي للتكافل لغرض تنفيذ االندماج

1443/03/25ها (املوافق 2021/10/31م).
1443/04/05ه (املوافق 2021/11/10م).
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صف ة االندماج

ً
سا اايتم تنفيذ صا اافقة االندماج وفقا ألحكام املواد ( 191و  192و  )193من نظام الشا ااركات والفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من املادة ( )49من الئحة االندماج
واالسااتحواذ ،بشااريطة اسااتيفاء شااروط االندماج املذكورة بإيجاز في هذا التعميم ،فإن جميع أصااول األهلي للتكافل والتتاماإها ساايتم نقلها إلى شااركة الدرع العربي
للتأمين في تاريخ النفاذ وستستمر شركة الدرع العربي للتأمين في الوجود ،وستنق ي األهلي للتكافل ككيان قانوني وستلغى جميع أسهمها ،وسيتم إصدار أسهم
العوض ملساهمي األهلي للتكافل املقيدين في سجل مساهمين األهلي للتكافل بنهاية عاني فترة تداول بعد تاريخ نفاذ قرار االندماج .
وسيحصل مساااهمي شااركة األهلي للتكافل على عاادد ( )23,852,462سااهم فااي شااركة الدرع العربي للتأمين مقاباال كامل أسهم رأسمال فااي شااركة األهلي للتكافل.
وساتصادر هذ األساهم من خالل زيادة رأس مال شاركة الدرع العربي املدفوع بالكامل من ( )400,000,000ريال ساعودي إلى ( )638,524,620ريال ساعودي وزيادة
عدد أس ااهمها املص اادرة من ( )40,000,000س ااهم إلى ( )63,852,462س ااهم ،وس اايبل إجمالي عدد أس ااهم العوض ( )23,852,462س ااهم عادي وبقيمة إس اامية قدرها
( )10ريال سا ااعودي للسا ااهم الواحد بحيث يكون إجمالي القيمة ألسا ااهم العوض مبل وقدر ( .)238,524,620عند اتمام صا اافقة االندماج ،فإن مسا اااهمي شا ااركة
الدرع العربي للتأمين الحاليين س اايتملكون مانسا ا ته )(%62.64من رأس مال الش ااركة الدامجة ،في حين أن مس اااهمي ش ااركة األهلي للتكافل س اايتملكون مانسا ا ته
()%37.36من رأس مال الشركة الدامجة .
في حال نتج عن عملية احتساااب عدد األسااهم املسااتحق ألي من مساااهمي شااركة األهلي للتكافل ً
بناء على معامل مبادلة كسااور أسااهم ،فساايتم تقريب الرقم الناتج
إلى أقل رقم ص ااحيل .فعلى سا ا يل امل ال ،إذا كان أحد مس اااهمي ش ااركة األهلي للتكافل يملك ( )50س ااهم في ش ااركة األهلي للتكافل ،س ا ُايخص ااص له ( )71س ااهم من
أسهم العوض وليس ( )72سهم .وسيتم تجميع كسور األسهم وبيعها في تداول بسعر السوق السائد للشركة الدامجة في حينه وذلك بالنيابة عن مساهمي شركة
األهلي للتكافل املسا ااتحقين لها ومن عم سا اايتم توزقع املتحصا ااالت الناتجة عن عملية البيع على مسا ااتحقيها على أسا اااس تناسا ا ي ،وذلك خالل مدة أقصا اااها عالعون
ً
( )30يوما من تاريخ إتمام صفقة االندماج .وسيتم خصم التكاليف املتعلقة بعملية بيع كسور األسهم من إجمالي متحصالت هذا البيع.
س ااو تص اادر أس ااهم العوض مدفوعة القيمة بالكامل ومن نفس فئة األس ااهم العادية لش ااركة الدرع العربي للتأمين ،وس اايتمتع مس اااهمو ش ااركة األهلي للتكافل في
جميع النواحي بكافة الحقوق وبدون أي رهونات أو أعباء .وستواصل الشركتان استخدام اسمائهما وعالماإهما التجارية خالل فترة تنفيذ صفقة االندماج .
وقد تم إقرار ش ا ااروط االندماج من قبل مجلس إدارة ش ا ااركة الدرع العربي للتأمين ومجلس إدارة ش ا ااركة األهلي تكافل بما في ذلك معامل املبادلة املتفق عليه ،أي
عدد )  )1.43114769137705سااهم جديد في شااركة الدرع العربي للتأمين لصااالح مساااهمي شااركة األهلي للتكافل مقابل كل سااهم واحد مملوك في شااركة األهلي
للتكافل .في حال قيام ش ا ا ااركة الدرع العربي للتأمين باإلعالن عن توزقعات أرباح األس ا ا ااهم ،أو قيامها بتوزقع أو إص ا ا اادار أي أس ا ا ااهم أخرا (مقابل رس ا ا ااملة األرباح أو
إصدار أسهم حقوق أولوية أو تخفيض رأس املال أو أي تعديل خر في الحقوق املتعلقة بأي جزء من أسهم رأس املال املصدرة من قبلها.
إن الزيادة املقترحة لرأس مال ش ا ا ااركة الدرع العربي للتأمين لغرض ص ا ا اافقة االندماج مش ا ا ااروهة بموافقة مس ا ا اااهمي ش ا ا ااركة الدرع العربي للتأمين خالل اجتماع
الجمعية العامة اير العادية لشااركة الدرع العربي للتأمين الخاصااة بزيادة رأس مالها لغرض دمج شااركة األهلي للتكافل في شااركة الدرع العربي للتأمين ،باإلضااافة
إلى موافقة مساااهمي شااركة األهلي للتكافل خالل اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على العرض املقدم من شااركة الدرع العربي للتأمين .ساايتم إصاادار األسااهم
ً
الجديدة في شا ااركة الدرع العربي للتأمين إنفاذا لصا اافقة االندماج كأسا ااهم مدفوعة القيمة بالكامل .وسا ااو تتسا ااأوا هذ األسا ااهم مع أسا ااهم شا ااركة الدرع العربي
ّ
ً
حاليا بكافة الحقوق ّ
املتص االة مها .وكما س اايتم تملك األس ااهم من قبل مس اااهمي ش ااركة األهلي للتكافل خالية من أي رهونات أو قيود أو رس ااوم أو
للتأمين املص ا ّادرة
أعباء أو حقوق شفعة أو ايرها من حقوق أو مصالح الغير ،باإلضافة إلى أن مساهمي شركة األهلي للتكافل سيحصلون على جميع الحقوق الناشئة عن امتالك
تلك األسهم ،بما في ذلك الحق في الحصول على أي أرباح تعلنها شركة الدرع العربي للتأمين بعد إتمام صفقة االندماج.
وبعد أن يتم إقرار صا اافقة االندماج من قبل مسا اااهمي شا ااركة األهلي للتكافل خالل اجتماع الجمعية العامة اير العادية للشا ااركة الخاص باملوافقة على العرض
املقدم من ش ا ا ااركة الدرع العربي للتأمين املتعلق باالندماج ،وبعد نفاذ قرار االندماج وإص ا ا اادار األس ا ا ااهم ملس ا ا اااهمي ش ا ا ااركة األهلي للتكافل في ش ا ا اركة الدرع العربي
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للتأمين ،سيتم إلغ اااء إدراج أس ااهم ش ااركة األهلي للتكافل ف ااي الس ااوق املالي ااة الس ااعودية (تداول السعودية) وس اايتم إلغ اااء كاف ااة التراخيص الصادرة لها وبعد ذلك
سيتم شطب سجلها التجاري وستنق ي بذلك شركة األهلي للتكافل.
ً
ومن املتوقع أن يتم كل ذلك وفقا للجدول الزمني املتوقع لألحدا األساسية ،واملو ح في الصفحة رقم (ي).
الجدول رقم( :)1ملكية شركة الدرع العربي للتأمين قبل وبعد زيادة رأس مال الشركة الدامجة وإتمام صفقة اإلندماج.
قبل زيادة رأس املال – شركة الدرع العربي للتأمين

االسم

شركة البحرين الوهنية
القابضة
األمير  /سلطان محمد
سعود الكبير ال سعود**

ناصر محمد حمود املطوع
العتي ي***
أعضاء مجلس اإلدارة
وكبار التنفيذيين لدا
شركة الدرع العربي
للتأمين****

عدد األسهم
(اململوكة بشكل
مباشر)

نسبة امللكية
املباشرة

نسبة امللكية
الغير
مباشرة*

إجمالي
نسبة
امللكية

عدد األسهم
(اململوكة بشكل
مباشر)

6,000,000

٪15.00

ال يوجد

٪15.00

6,000,000

٪9.40

ال يوجد

5,700,000

٪14.25

%0.003

5,700,000

٪8.93

٪0.002

2,850,000

٪7.13

%0.005

2,850,000

٪4.46

٪0.003

3,466

أعضاء مجلس اإلدارة
وكبار التنفيذيين لدا
شركة األهلي للتكافل

٪0.009

%14.253

%21.40

40,000,000

63.62%
%100.00

%7.13

%21.41

الغير
مباشرة*

إجمالي نسبة
امللكية (املباشرة
والغيرمباشرة)

٪9.40
%8.93
%4.47

%13.42

3,466

٪0.005

%13.41

7,155,738

٪11.21

ال يوجد

٪11.21

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال ينطبق

42,143,258

٪66.00

ال ينطبق

ال ينطبق

63,852,462

%100.00

ال ينطبق

ال يوجد

25,446,534
اإلجمالي

نسبة
امللكية

نسبة امللكية
املباشرة

البنك األهلي السعودي

الجمهور

بعد زيادة رأس املال – شركة الدرع العربي للتأمين

املصدر :شركة الدرع العربي

*إن امللكية الغير مباشرة تعني األسهم اململوكة من قبل كبار املساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة بشكل اير مباشر في شركة الدرع العربي للتأمين من خالل ملكيتهم في شركات
تملك أسهم في شركة الدرع العربي للتأمين أو األسهم اململوكة من قبل أقرباء كبار املساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة (الزوج والزوجة واألبناء والوالدين) سواء بشكل مباشر أو
من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في شركة الدرع العربي للتأمين
**إن امللكية الغير مباشرة لألمير /سلطان محمد سعود الكبير ل سعود ناتجة عن امللكية املباشرة إلبنه األمير /نايف سلطان بن محمد سعود الكبير ل سعود (رئيس مجلس
اإلدارة لشركة الدرع العربي للتأمين )
***إن امللكية الغير مباشرة للمساهم /ناصر محمد حمود العتي ي ناتجة عن امللكية املباشرة إلبنه العضو  /تركي بن ناصر املطوع العتي ي (عضو مجلس اإلدارة لشركة الدرع
العربي للتأمين ) .ويجدر الذكر ،بإن سو تنخفض إجمالي نسبة ملكية ناصر محمد حمود املطوع العتي ي املباشرة من ( )٪7.1إلى ( )٪4.5بعد عملية زيادة رأس املال ،وبالتالي لن
يصبل من كبار املساهمين في شركة الدرع العربي للتأمين بعد عملية زيادة رأس املال وسو يتم احتساب نسبة ملكيته ضمن ملكية الجمهور
****إن امللكية اير املباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدا شركة الدرع العربي للتأمين ناتجة عن امللكية املباشرة لألمير /سلطان محمد سعود الكبير ال سعود
(والد رئيس مجلس اإلدارة لشركة الدرع العربي للتأمين األمير /نايف بن سلطان بن محمد سعود الكبير ل سعود) وامللكية املباشرة للمساهم /ناصر محمد حمود املطوع العتي ي
(والد عضو مجلس اإلدارة لشركة الدرع العربي للتأمين العضو /تركي بن ناصر املطوع العتي ي) وامللكية الغير مباشرة لعبدهللا العبيكان ناتجة عن ملكية املباشرة في مجموعة
العبيكان لالست مار ما نس ته ( )%17.0من رأس مال مجموعة العبيكان لالست مار وتمتلك مجموعة العبيكان لالست مار بشكل مباشر ما نس ته ( )%0.15من رأس مال شركة
الدرع العربي للتأمين التعاوني.
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الشكل رقم (  :)1هيكل الشركتين قبل وبعد عملية اإلندماج

املصدر :الشركة

3.1

آثارصف ة االندماج

اسا ا ااتحوذت أكبر  8شا ا ااركات تأمين على ما نس ا ا ا ته ( )%75.8من إجمالي أقسا ا اااط التأمين املكتتبة في العام 2020م والبالغة ( )38.78مليار ريال سا ا ااعودي (وذلك
بحس ااب تقرير س ااوق التأمين الس ااعودي للعام 2020م ،الص ااادر من البنك املركزي الس ااعودي) .ش ااكلت الحص ااة الس ااوقية لش ااركة الدرع العربي للتأمين ما نس ا ته
( )%1.43من إجمالي أقس اااط التأمين املكتتبة في عام 2020م وش ااكلت الحص ااة الس ااوقية لش ااركة األهلي للتكافل ما نسا ا ته ( )%0.64في نفس العام .وواجه قطاع
التأمين في اململكة العربية الساعودية في العام املا ا ي 2020م والعام الجاري 2021م  3عمليات اندماج لعدد من شاركات التأمين مكتملة ،باإلضاافة إلى عدد من
عمليات االندماج املعلن عنها والجاري اسا ا ااتكمالها .ومن املتوقع أن يشا ا ااهد قطاع التأمين املزيد من االندماجات في املسا ا ااتقبل املنظور وذلك كون مبادرات برنامج
تطوير القطاع املالي تضا ا اامنت مبادرة لتشا ا ااجيع وتسا ا ااهيل االندماجات في قطاع التأمين ،والتي تسا ا ااتهد اسا ا ااتدامة نمو القطاع واسا ا ااتقرار ومتانته ،والرفع من
مس اااهمته في الناتج املحلي اإلجمالي ،وتنوقع منتجاته ورقمنته ،وتعزيز االبتكار واملنافس ااة فيه .إن االندماج املقترح لش ااركة الدرع العربي للتأمين مع ش ااركة األهلي
للتكافل من املتوقع أن يسهم في االستحواذ على حصة سوقية أكبر مما يعزز من الوضع التنافس ي للشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج .إضافة إلى ذلك،
ستستفيد الشركة الدامجة من تقديم منتج تأميني جديد ،وهو تأمين الحماية واالدخار (وعائق هويلة املدا) – ويي منتجات لم تكن تقدمها شركة الدرع العربي
ً
ً
للتأمين س ااابقا (حيث أن ش ااركة الدرع العربي للتأمين تقدم حاليا وعائق تأمين الحماية – وعائق قص اايرة املدا)– و يرا أعض اااء مجلس إدارة ش ااركة الدرع العربي
للتأمين بأن الخبرة التي يمتلكها فريق شااركة األهلي للتكافل والبنية التقنية التي تمتلكها شااركة األهلي للتكافل فيما يختص بتأمين الحماية واالدخار هويل املدا
س اايعد نقطة إيجابية ذات ميتة نسا ا ية لتحس ااين الحص ااة الس ااوقية للش ااركة الدامجة فيما يختص بسا اوق تأمين الحماية واالدخار على وجه الخص ااوص ،وبذلك
س ااتغطي الش ااركة الدامجة كافة منتجات التأمين بقطاعاته املختلفة (العام ،الص ااحي ،الحماية واالدخار (هويل وقص ااير املدا)) .ويجدر بالذكر أنه لدا الش ااركة
ً
ّ
الدامجة حاليا رخص ا ااة تقديم منتجات الحماية واالدخار س ا ااارية املفعول ،إال أنه يتطلب الحص ا ااول على موافقة البنك املركزي الس ا ااعودي على اكتتاب منتجات
تأمين الحماية واالدخار (هويلة املدا) للشركة الدامجة ،لكي تستطيع االستفادة من تقديم هذ املنتجات .وتتلخص الفوائد املرجوة لالندماج في تعزيز القدرات
التنافس ا ااية في القطاع ،وتحس ا ااين الكفاءة التشا ا اغيلية وخفض نس ا اابة النفقات ،واس ا ااتقطاب الكفاءات ال ش ا اارية املؤهلة واملحافظة عليها ،وايرها من اآلعار التي
ً
ً
تنعكس إيجابا على اقتص اااد اململكة والقطاع املالي وقطاع التأمين واملؤمن لهم واملس ااتفيدين من التغطية التأمينية .إض ااافة إلى ذلك ،ونظرا ألن الش ااركة الدامجة
ستتمتع برأس مال أقوا ،فإ ها ستكون أكثر قدرة على تحمل املخاهر واستيعاب املزيد من االكتتابات التأمينية وتقديم خدمات تأمينية أفضل لعمالئها .كما أنه
من املتوقع أن يسا ااهم رأس مال الشا ااركة الدامجة الجديد في تحسا ااين قدرة الشا ااركة الدامجة على اسا اات مار أموالها وبالتالي العوائد االسا اات مارية الناتجة عن تلك
االسا ا اات مارات .ومن ناحية أخراُ ،ي ّتوقع أن يسا ا ااهم رأس مال الشا ا ااركة الدامجة الجديد بالحصا ا ااول على تقييم أفضا ا اال من قبل وكاالت التصا ا اانيف املالي العاملية.
وباإلضافة إلى ذلك وبحكم زيادة حجم األعمال املتوقعة ،ستتمتع الشركة الدامجة بقدرة أفضل على التفاوض باألسعار مع شركات إعادة التأمين .
يرا مجلس إدارة شااركة الدرع العربي للتأمين بأن الشااركة الدامجة سااتسااتطيع أن ُت ّ
خفض من نساابة النفقات إلى إجمالي األقساااط املكتتب مها ،بما يتناسااب مع
حجم أعمالها الجديد والذي سيشمل أعمال شركة األهلي للتكافل .باإلضافة إلى ذلك ،يعتقد مجلس اإلدارة في شركة الدرع العربي للتأمين بأن الشركة الدامجة
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سااتصاابل قادرة على املدا الطويل أن تقدم أسااعار أكثر تنافسااية لعمالئها في سااوق التأمين على صااعيد قطاع األفراد وقطاع الشااركات ،وذلك عند اكتمال عملية
دمج األعمال .
تتاخص دو افع االندماج على سبيل املثال ال التصرفي اآلتي:


زيادة وتنوع قاعدة العمالء



تحسين قدرة الشركة الدامجة على است مار أموالها



تخفيض نسبة النفقات إلى إجمالي األقساط املكتتب مها



تحسين قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على األسعار مع معيدي التأمين



قدرة الشركة الدامجة على تقديم منتجات تأمينية تغطي كافة قطاعات التأمين



تعزيز االنتشار الجغرافي ألعمال الشركة الدامجة



تحسين رأس مال الشركة الدامجة



القدرة على تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على املدا الطويل



إمكانية حصول الشركة الدامجة على تقييم أفضل من قبل وكاالت التصنيف املالي العاملية



االستفادة من تكامل الخبرات اإلدارية والفنية التي قد تنتج نتيجة دمج األعمال .



تنوقع املنتجات التأمينية (االستفادة من منتج تأمين االدخار هويل املدا)

ويجدر بالذكر أن صفقة االندماج تحظى بتأييد وتوصية من مجلس ي إدارة شركة الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي للتكافل .

3.2

طري ة تحديد معامل مبادلة األسهم

ّتم االتفاق بين كل من شركة الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي للتكافل على معامل املبادلة الذي ُ
يحدد عدد األسهم التي سيحصل عليها مساهمي شركة األهلي
للتكافل في الشااركة الدامجة عند نفاذ صاافقة االندماج ،وذلك بعد التفاوض والتباحث بين الشااركتين .وقامت شااركة األهلي للتكافل خالل مرحلة التفاوض هذ

باألخذ بمشورة مستشاريها باإلضافة إلى مراجعة بيانات العناية املهنية الالزمة الخاصة بأعمال شركة الدرع العربي.
ّ
لقااد خضا ا ا اعاات املناااقشا ا ا ااات التي أجرياات حول معاااماال املبااادلااة ألحكااام مااذكرة التفاااهم املوقعااة بين شا ا ا ااركااة الاادرع العربي للتااأمين وشا ا ا ااركااة األهلي للتكااافاال بتاااريخ
2021/04/11م ،بحيث أنه تم االتفاق بين الشا ااركتين على أنه وفي حال التوصا اال إلى قرار هائي بشا ااأن صا اافقة االندماج ،فإنه سا اايتم ذلك عن هريق دمج شا ااركة
األهلي للتكافل في شركة الدرع العربي للتأمين عبر قيام شركة الدرع العربي للتأمين بإصدار األسهم الجديدة ملساهمي شركة األهلي للتكافل ،مقابا اال نقا اال أصا ااول
والتتامااات شااركة األهلي للتكافل إلااى شااركة الدرع العربي للتأمين .كمااا تم االتفاااق بااين الشركتين أن التقييم سيكون على هريقة القيمة الدفترية املُعدلة لحقوق
ً
امللكية وفق البيانات املالية املعنلة لكل من الش ا ا ااركتين كما في تاريخ  31مارس 2021م وذلك بعد إجراء التعديالت التي س ا ا اايتم االتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص
املنهي الالزم وعملياة التحقق ،بااإلضا ا ا ااافاة إلى ذلاك ،فاإناه سا ا ا اايتم تعاديال القيماة الادفترياة لحقوق امللكياة الخااصا ا ا ااة بشا ا ا ااركاة األهلي للتكاافال باالقيماة الضا ا ا اامنياة
)(Embedded Valueملحفظة وعائق التأمين التكافلي لتأمين الحمأية واإلدخار ) (Protection and Savings takaful Portfolioالخاصة بشركة األهلي للتكافل .
بنا ًااء عليااهّ ،تم التقييم باااسا ا ا ااتخاادام منملجيااة القيمااة الاادفتريااة املعاادلااة لحقوق امللكيااة كمااا في البيااانااات املاااليااة كمااا بتاااريخ  31مااارس 2021م  ،وذلااك بعااد إجراء
ّ
التوصل إلى معامل املبادلة املتعلق بصفقة االندماج.
تعديالت العناية املهنية الالزمة من أجل
الجدول رقم ( :)2هريقة التقييم واحتساب معامل املبادلة
كما في ال وائم املالية املراجعة كما في  31مارس 2021م
القيمة الدفترية لحقوق امللكية
تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي واالكتواري والقانوني*
القيمة الضمنية ) (Embedded Valueملحفظة وعائق
التأمين التكافلي لتأمين الحمأية واإلدخار (Protection and

الدرع العربي للتأمين
تعاوني
480,821,000
(إضافات)
21,043,500
0

األهلي تكافل

الشركة الدامجة

254,012,000

734,833,000

0

21,043,500

( 45,255,600إضافات)

45,255,600
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)Savings takaful Portfolioالخاصة بشركة األهلي
للتكافل**
التقييم بعد إضافة (خصم) تعديالت الفحص النافي
للجهالة والقيمة الضمنية للمحفظة التأمينية الخاصة

501,864,500

299,267,600

801,132,100

بشركة األهلي للتكافل
امللكية في الشركة الدامجة

%62.64

%37.36

%100.00

عدد أسهم شركة الدرع العربي للتأمين

40,000,000

عدد أسهم شركة األهلي للتكافل

16,666,667
1.43114769137705

معامل املبادلة م ابل كل ( )1سهم مملوك في شركة األهلي للتكافل
عدد األسهم التي ستصدرلصالح مساهمي شركة األهلي للتكافل

23,852,462

إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة (بعد إتمام صف ة االندماج)

63,852,462

*تتلخص تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي واالكتواري والقانوني التي تم اعتمادها في التقييم لكل من شركة الدرع العربي للتأمين تعاوني وشركة األهلي للتكافل في كل من
التالي:
ل
الجدو رقم( :)1ملخص تعديالت الفحص النافي للجهالة
شركة الدرع العربي
التعديل
حساب الشهرة الناتجة عن استحواذ
ملحفظة تأمينية عام 2009م
مخصصات فائضة لحساب االكتواري
الخاصة باملطالبات املتكبدة واير املبل
عنها ) (IBNRلقطاع تأمين املركبات
مخصصات فائضة تم حجزها فيما يتعلق
بضريبة الدخل لسنوات سابقة
فائض من حصة الشركة في مجمع
منتجات العمرة اإلجباري
فائض إعادة تقييم حصة است مار
الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين
إجمالي تعديالت الفحص النافي لاجهالة
املالي واالكتواري وال انوني لشركة الدرع
العربي
املصدر :شركة الدرع العربي وشركة األهلي للتكافل

شركة األهلي للتكافل
ال يمة

التعديل

ال يمة

)(23,397,000
29,459,000
6,100,000

اليوجد

0

4,700,000
4,181,500
21,043,500

إجمالي تعديالت الفحص النافي
لاجهالة املالي واالكتواري وال انوني
لشركة األهلي للتكافل

0

ً
ّ
** وفقا ألحكام مذكرة التفاهم املوقعة بين شركة الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي بتاريخ 1442/08/29ه (املوافق 2021/04/11م) ،فإنه سيتم تحديد القيمة الضمنية
ملحفظة شركة األهلي للتكافل من خالل قيام كل هر بتعيين مستشار تقييم للمحفظة التأمينية لشركة األهلي للتكافل ،وقد تم تحديد القيمة الضمنية ملحفظة شركة األهلي
للتكافل من خالل استخدام منملجية تحديد القيمة الحالية لألرباح املستقبلية املتوقعة .مع اإلشارة إلى أنه قد تم تقييم القيمة الضمنية بقيمة ( )51,041,179ريال سعودي من
قبل شركة ديلويت ند توش (مستشار شركة األهلي للتكافل لتقييم للمحفظة التأمينية لشركة األهلي للتكافل) ،وبقيمة ( )39,470,021ريال سعودي من قبل شركة شاما
االستشارية ( مستشار شركة الدرع العربي لتقييم للمحفظة التأمينية لشركة األهلي للتكافل) .وقد تم االتفاق بين الطرفين على تحديد القيمة الضمنية للمحفظة لشركة األهلي
للتكافل بقيمة (  )45,255,600ريال سعودي تم إضافتها لتقييم شركة األهلي للتكافل كما في تاريخ  31مارس 2021م.
وبناء على معامل املبادلة املذكور أعال  ،سو تقوم شركة الدرع العربي بزيادة رأس مالها وإصدار عالعة وعشرين مليون وعمانمائة واعنان وخمسين ألف وأربعمائة واعنان وستين
ّ
وتسجل لصالح املساهمين في شركة األهلي للتكافل .ويبل إجمالي القيمة السوقية
( )23,852,462سااهم عااادي بقيمااة اساامية تبل ا ( )10عشاار رياالت سعودية للسهم الواحد
ألسهم العوض ً
بناء على معامل املبادلة وعلى سعر اإلاالق لسهم شركة الدرع العربي البال ( )23.22ريال سعودي كما في تاريخ (2021/07/11م) وهو خر يوم تداول سبق تاريخ
إبرام اتفاقية االندماج مبل وقدر ( )553,854,168خمسمائة وعالعة وخمسين مليون وعمانمائة وأربعة وخمسين ألف ومائة وعمانية وستين ريال سعودي .وسيتم تحديد إجمالي
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قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها في القوائم املالية لشركة الدرع العربي في وقت الحق ً
بناء على سعر اإلاالق لسهم شركة الدرع العربي في خر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ
قرار االندماج.
الجدول رقم ( :)2هريقة احتساب معامل املبادلة

البند
تقييم الشركة الدامجة "بعد عملية اإلندماج"
نسبة ملكية شركة الدرع العربي للتأمين في الشركة
الدامجة "بعد عملية اإلندماج"
نسبة ملكية شركة األهلي تكافل في الشركة
الدامجة "بعد عملية اإلندماج"
عدد األسهم الجديدة ملساهمي شركة الدرع العربي
الحاليين بعد عملية اإلندماج
عدد األسهم الجديدة ملساهمي شركة األهلي تكافل
الحاليين
معامل املبادلة مقابل كل ( )1سهم مملوك في شركة
األهلي تكافل

اإليضاح
تقييم شركة الدرع العربي للتأمين  +تقييم شركة األهلي للتكافل.
تقييم شركة الدرع العربي للتأمين
تقييم الشركة الدامجة " بعد عملية اإلندماج"
تقييم شركة األهلي تكافل
تقييم الشركة الدامجة " بعد عملية اإلندماج"
كما هو قبل زيادة رأس املال أربعين مليون ( )40,000,000سهم عادي.

عدد األسهم ملساهمي شركة الدرع العربي للتأمين الحاليين بعد
االندماج
-

عدد األسهم ملساهمي شركة الدرع
العربي للتأمين الحاليين بعد
االندماج

نسبة ملكية شركة الدرع العربي للتأمين في الشركة الدامجة بعد
االندماج
ُ
عدد األسهم التي سو تصدر لصالح مساهمي األهلي تكافل لغرض اإلندماج
عدد األسهم في شركة س وليدرتي تكافل لغرض اإلندماج

المصدر :شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة األهلي للتكافل

ً
ّ
**وفقا ألحكام مذكرة التفاهم املوقعة بين شا ا ا ااركة الدرع العربي للتأمين وشا ا ا ااركة األهلي بتاريخ 1442/08/29ه (املوافق 2021/04/11م) ،فإنه سا ا ا اايتم تحديد

القيمة الضا ا اامنية ملحفظة شا ا ااركة األهلي للتكافل من خالل قيام كل هر بتعيين مسا ا ااتشا ا ااار تقييم للمحفظة التأمينية لشا ا ااركة األهلي للتكافل ،وقد تم تحديد
القيمة الضاامنية ملحفظة شااركة األهلي للتكافل من خالل اسااتخدام منملجية تحديد القيمة الحالية لألرباح املسااتقبلية املتوقعة .مع اإلشااارة إلى أنه قد تم تقييم
القيمة الضامنية بقيمة ( )51,041,179ريال ساعودي من قبل شاركة ديلويت ند توش (مساتشاار شاركة األهلي للتكافل لتقييم للمحفظة التأمينية لشاركة األهلي
للتكافل) ،وبقيمة ( )39,470,021ريال سا ااعودي من قبل شا ااركة شا اااما االسا ااتشا ااارية ( مسا ااتشا ااار شا ااركة الدرع العربي لتقييم للمحفظة التأمينية لشا ااركة األهلي
للتكافل) .وقد تم االتفاق بين الطرفين على تحديد القيمة الض ا اامنية للمحفظة لش ا ااركة األهلي للتكافل بقيمة ( ) 45,255,600ريال س ا ااعودي تم إض ا ااافتها لتقييم
شركة األهلي للتكافل كما في تاريخ  31مارس 2021م .
وبناء على معامل املبادلة املذكور أعال  ،سا ا ا ااو تقوم شا ا ا ااركة الدرع العربي بزيادة رأس مالها وإصا ا ا اادار عالعة وعشا ا ا اارين مليون وعمانمائة واعنان وخمسا ا ا ااين ألف
ّ
وتسجل لصالح املساهمين في شركة األهلي
وأربعمائة واعنان وستين ( )23,852,462سا ااهم عا ااادي بقيما ااة اسا اامية تبلا ا ( )10عشا اار رياالت سعودية للسهم الواحد
للتكافل .ويبل إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض ً
بناء على معامل املبادلة وعلى سعر اإلاالق لسهم شركة الدرع العربي البال ( )23.22ريال سعودي كما في
تاريخ (2021/07/11م) وهو خر يوم تداول س اابق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج مبل وقدر ( )553,854,168خمس اامائة وعالعة وخمس ااين مليون وعمانمائة وأربعة

وخمسااين ألف ومائة وعمانية وسااتين ريال سااعودي .وساايتم تحديد إجمالي قيمة أسااهم العوض التي ساايتم عكسااها في القوائم املالية لشااركة الدرع العربي في وقت
الحق ً
بناء على سعر اإلاالق لسهم شركة الدرع العربي في خر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج.
الجدول رقم ( :)3هريقة احتساب معامل املبادلة

البند
تقييم الشركة الدامجة "بعد عملية اإلندماج"

اإليضاح
تقييم شركة الدرع العربي للتأمين  +تقييم شركة األهلي للتكافل.

نسبة ملكية شركة الدرع العربي للتأمين في الشركة
الدامجة "بعد عملية اإلندماج"

تقييم شركة الدرع العربي للتأمين
تقييم الشركة الدامجة " بعد عملية اإلندماج"

نسبة ملكية شركة األهلي تكافل في الشركة
الدامجة "بعد عملية اإلندماج"

تقييم شركة األهلي تكافل
تقييم الشركة الدامجة " بعد عملية اإلندماج"
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عدد األسهم الجديدة ملساهمي شركة الدرع العربي
الحاليين بعد عملية اإلندماج
عدد األسهم الجديدة ملساهمي شركة األهلي تكافل
الحاليين
معامل املبادلة مقابل كل ( )1سهم مملوك في شركة
األهلي تكافل

كما هو قبل زيادة رأس املال أربعين مليون ( )40,000,000سهم عادي.

عدد األسهم ملساهمي شركة الدرع العربي للتأمين الحاليين بعد
االندماج
-

عدد األسهم ملساهمي شركة الدرع
العربي للتأمين الحاليين بعد
االندماج

نسبة ملكية شركة الدرع العربي للتأمين في الشركة الدامجة بعد
االندماج
ُ
عدد األسهم التي سو تصدر لصالح مساهمي األهلي تكافل لغرض اإلندماج
عدد األسهم في شركة س وليدرتي تكافل لغرض اإلندماج

المصدر :شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة األهلي للتكافل

3.3

شروط إتمام صف ة االندماج

ً
يتوقف تنفيذ ص ا ا اافقة اإلندماج على اس ا ا ااتيفاء عدد من الش ا ا ااروط املس ا ا اابقة (فض ا ا ااال مراجعة القس ا ا اام ( )8.1بعنوان "اتفاقية االندماج" والقس ا ا اام ( )10بعنوان

"اإلجراءات الالزمة التمام صفقة االندماج") من هذا التعميم .
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4

رأي مجلس إدارة األهلي للتكافل بشأن صف ة االندماج

ياارا أعضاااء مجلااس االدارة بااأن صفقااة االندماااج هااي صفقااة عادلااة ومعقولااة ،وذلااك بعااد إتمااام دراسااة العنايااة الواجبااة بمساااعدة مستشاااريهم ،وبعااد األخااذ فاي
االعتب ااار وض ااع الس ااوق ف ااي تاري ااخ نش اار ه ااذا التعمي اام ،وف اارص النم ااو املس ااتقبلية للش ااركة الدامج ااة ،وبم ااا يش ااتمل عل ااى املناف ااع املتوقع ااة م اان صفق ااة االندماج،
واالستشااارة املاليااة املسااتقلة املقدمااة ماان قباال شركة فالكم للخدمات املالية إلااى مجلااس إدارة األهلي للتكافل بتاريااخ 1442/12/03ه ( املوافق 2021/07/13م)
واملرفااق نسااخة عنهااا فااي امللحااق رقاام()1ماان هااذا التعمياام بمااا مفاااد بأنااه كمااا هااو عليااه الوضااع فااي ذلااك التاريااخ ،ومااع مراعاااة العواماال واالفتراضااات املو حااة فاي
ً
تلااك االستشااارة ،فااإن شركة فالكم للخدمات املالية ياارا أن معاماال املبادلااة فااي صفقااة االندماااج املقترحااة يعااد عادال ماان وجهااة نظاار ماليااة تجااا حاملااي أسااهم
الشاركة املندمجاة .
كمااا ياارا أعضاااء مجلااس إدارة األهلي للتكافل أن صفقااة االندماااج تصااب فااي مصلحااة األهلي للتكافل ومساااهميها ،وبالتالااي فإ هاام يوصااون ،باإلجماااع ،باملوافقااة
علااى ق ارارات االندماااج املو حااة فااي نمااوذج الدعااوة الجتماااع الجمعيااة العامااة اياار العاديااة األهلي للتكافل ،وعنااد تقديمهاام لها ااذ التوصيا ااة ،فقا ااد أخا ااذ أعضا اااء
مجلا ااس إدارة األهلي للتكافل فا ااي االعتبا ااار االستشا ااارات الخارجيا ااة التا ااي تلقوها ااا بشا ااأن املسا ااائل القانونيا ااة واملاليااة واملحاس ا ية واالسااتراتيجية وايرهااا م ان املسااائل
املتعلقاة بصفقاة االندمااج .
وتجاادر اإلشااارة إلااى أن أعضاااء مجلااس إدارة األهلي للتكافل لاام يأخااذوا فااي االعتباار االهاادا االساات مارية الفرديااة أو الوضااع املالااي أو الوضااع الزكااوي والضريبااي
ً
أو الظاارو الخاصااة بااكل مساااهم ماان مساااهمي األهلي للتكافل نظ ارا الختااال الظاارو واألوضاااع واألهاادا الخاصااة ب اكل منهاام .وعليااه ،فااإن أعضاااء مجلااس
إدارة األهلي للتكافل يوصااون بضاارورة قيااام كل مساااهم ماان مساااهمي األهلي للتكافل بالحصاول علاى استشاارة مساتقلة مان مستشاار مالاي مرخاص لاه بخصاوص
صفقااة االندماج ويجااب عليااه االعتماااد علااى مراجعتااه الخاصااة لصفقااة االندماااج للتأكااد ماان ماادا توافااق صفقااة االندماااج واملعلومااات الااواردة فااي هااذا التعمياام
ماع األهادا االسات مارية واألوضااع املالياة الخاصاة باه .
ً
ً
ويحتف ااج مجل ااس إدارة األهلي للتكافل بحق ااه ف ااي س ااحب أو تعدي اال توصيات ااه وفق ااا للواجب ااات وااللتتام ااات القانوني ااة ملجل ااس إدارة األهلي للتكافل ،ووفقا للفق اارة
الفرعياة (أ) مان الفقارة  1-10مان اتفاقياة االندمااج ،فإناه فاي حاال تام ساحب أو تعديال توصياة مجلاس إدارة األهلي للتكافل تجاا الصفقاة فيترتاب علاى ذلاك دفاع
رساوم إ هااء بمبلا ( )3,750,000رياال لشاركة الدرع العربي .
توصي ااة مجل ااس إدارة األهلي للتكافل املو ح ااة ف ااي إخط ااار الدع ااوة الجتم اااع الجمعي ااة العام ااة اي اار العادي ااة األهلي للتكافل ،ل اام تأخ ااذ باالعتب ااار أنش ااطة التداول
املساتقبلية أو مساتويات أو أنمااط التداول أو أساعار أساهم شاركة الدرع العربي للتأمين بعاد تارياخ هاذا التعميام.
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5
5.1

رأي مجلففس إدارة األهلي للتكافل بشأن خطط الدرع العربي الخاص ففة باألهلي للتكافل ومناف ففع صف ففة
االندم ففاج
نبذة عامة

مع اسا ااتمرار شا ااركات التأمين الكبيرة في االسا ااتحواذ على حصا ااة أكبر في السا ااوق ،تضا ااطر الشا ااركات الصا ااغيرة واملتوسا ااطة للتنافس على جزء ضا ا يل من السا ااوق،
وألاراض هذ املنافسة ،قد تنخرط هذ الشركات في ممارسات اير صحية لغرض خفض التكاليف التي تحد من إمكانات نموها .لذلك يؤدي توحيد السوق من
خالل عمليات االندماج و االستحواذ إلى خلق مؤسسات مالية قوية يمكنها دخول قطاعات مختلفة واالستحواذ على حصص أكبر في السوق.

5.2

املنافع التي تعود على مساهمي األهلي للتكافل والدرع العربي للتأمين

•

زيادة منتجات التأمين املقدمة من قبل الشركة الدامجة :كنتيجة لصفقة اإلندماج ،فإن الشركة الدامجة ستغطي كافة منتجات التأمين بقطاعاته

سيكون االندماج ً
مفيدا لكل من مساهمي األهلي للتكافل والدرع العربي للتأمين ،حيث ُيعتقد أن االندماج سيساهم في ما يلي:
تحساين الوضاع التنافسا ي للشاركة الدامجة في ساوق التأمين :كنتيجة لصافقة اإلندماج ،فإنه من املتوقع أن تزيد الحصاة الساوقية للشاركة الدامجة
•
ً
وبقاعدة عمالء أكبر وأكثر تنوعا ،وبالتالي ساايؤدي ذلك إلى تحساان وضااع الشااركة ونتائج عملياإها التشااغيلية واملالية مقارنة باملراكز الحالية لكل من الدرع العربي
ً
واألهلي للتكافل كال على حد .
املختلفة (الحماية واإلدخار ،العام ،الصحي ،املركبات) .
•

تحسا ا ااين الكفاءة التشا ا ااغيلية الناتجة عن التكامل في العمليات التشا ا ااغيلية :كنتيجة لصا ا اافقة اإلندماج ،فإن الشا ا ااركة الدامجة سا ا ااتكون قادرة على

تحس ااين الكفاءة التش ااغيلية وبالتالي القدرة على تخفيض املص اااريف التش ااغيلية واملص اااريف العمومية واإلدارية للش ااركة الدامجة بما يتناس ااب مع حجم أعمالها
الجديد ،وبالتالي ستكون قادرة على تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على املدا الطويل .
•

االسا ا ا ااتفادة من الخبرات اإلدارية والفنية والبنية التقنية :كنتيجة لصا ا ا اافقة اإلندماج ،فإنه من املتوقع أن تسا ا ا ااتفيد الشا ا ا ااركة الدامجة من الخبرات

التراكمية فيما يتعلق بالجوانب اإلدارية والفنية والبنية التقنية التي تملكها كال الشركتين .
•

االسا ا ا ااتفادة من التوزع الجغرافي لإلدارات اإلقليمية للشا ا ا ااركتين :كنتيجة لصا ا ا اافقة اإلندماج ،وحيث أن اإلدارة اإلقليمية لكل من الشا ا ا ااركتين تقع في

منطقة جغرافية مختلفة ،فإنه من املتوقع أن تس ا ا اااهم ص ا ا اافقة اإلندماج في تحس ا ا ااين التواجد الجغرافي من خالل تعزيز التواص ا ا اال مع العمالء الحاليين وكذلك
الوصول إلى عمالء جدد .
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رأي مجلففس إدارة األهلي للتكافل بشأن خطط الدرع العربي الخاص ففة بموظفي األهلي للتكافل

باإلشا ااارة إلى اتفاقية االندماج املوقعة بين الطرفين بتاريخ 1442/12/02ه (املوافق 2021/07/12م) ،فإن شا ااركة الدرع العربي سا ااتقوم بإسا ااتيعاب كافة موظفي
األهلي للتكافل ض ا اامن الش ا ااركة الدامجة بعد اإلندماج .ولن ينتج عن ص ا اافقة اإلندماج في حال إتمامها أي عملية تس ا ااريل ألي من موظفي ش ا ااركة األهلي للتكافل.
وعليه ،فإن مجلس إدارة األهلي للتكافل يرا أن تلك الخطط تصب في مصلحة موظفي األهلي للتكافل.
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حصص امللكية والتعامالت

يوض اال الج اادول التال ااي ملكي ااة األس ااهم املباش اارة واي اار املباش اارة ألعض اااء مجل ااس إدارة مجل ااس إدارة ش ااركة األهلي للتكافل الس ااعودية للتكاف اال ف ااي ش ااركة األهلي
للتكافل
الجدول رقم ( :) 4ملكية أعضاء مجلس إدارة شركة األهلي في شركة األهلي للتكافل

صفة

الجهة التي يم لها

قبل زيادة رأس املال

بعد زيادة رأس املال

مجلس اإلدارة

الجنسية

العمر

املنصب

العضوية

عمر محمد هاشم

سعودي

54

رئيس مجلس اإلدارة

اير تنفيذي

البنك األهلي السعودي

صالح أحمد حفني

سعودي

65

نائب رئيس مجلس اإلدارة

اير تنفيذي

-

اليوجد

جمال جميل مالئكة

سعودي

66

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

-

اليوجد

اليوجد

ولفجانج جيموند

أملاني

80

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

-

اليوجد

اليوجد

اليوجد

خالد محمد باشنيني

سعودي

56

عضو مجلس اإلدارة

اير تنفيذي

البنك األهلي السعودي

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

هارق حسين لنجاوي

سعودي

47

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

-

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

محمد فرج الكناني

سعودي

46

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

-

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اإلجمالي

عدد األسهم

نسبة امللكية

عدد األسهم

نسبة امللكية

(سهم)

()%

(سهم)

(*)%

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد
اليوجد

املصدر :موقع تداول والشركة

إن جميااع أعضاااء مجلااس إدارة شااركة األهلي للتكافل الذياان يحااق لهاام التصوياات علااى ق ارارات االندماج فااي الجمعيااة العامااة اياار العاديااة شااركة األهلي للتكافل
الخاصاة بصفقاة االندماج سايقومون بالتصويات باملوافقاة علاى تلاك القارارات بالنسابة والتناساب ماع عادد أساهمهم.
كما يؤكد مجلس إدارة األهلي للتكافل:
ً
ً
أن األهلي للتكافل ال تملااك وال تساايطر حاليااا أو فااي أي وقاات خااالل االعنااي عشاار شااهرا السااابقة لتاريااخ نشاار هااذا التعمياام على أي أسااهم



فاي شاركة الدرع العربي للتأمين.
ً
أن جمياع أعضااء لام يقوماوا بالتعامال فاي أساهم األهلي للتكافل أو أساهم شاركة الدرع العربي للتأمين خاالل االعناي عشار شاهرا الساابقة
لتارياخ هاذا التعميام.



عاادم وجااود أي حصااص ملكيااة فااي األهلي للتكافل وشااركة الدرع العربي للتأمين مملوكااة أو مساايطرة عليهااا ماان قباال)1( :األهلي للتكافل
( )2صنادوق تقاعاد تاباع لألهلي تكافل () 3أحاد مستشااري األهلي للتكافل أو () 4أي شاخص يتصار باالتفااق ماع األهلي للتكافل .



عاادم وجااود أي حصااص ملكيااة فااي األهلي للتكافل وشااركة الدرع العربي للتأمين مملوكااة أو مساايطر عليهااا ماان قباال شااخص أباارم اتفاااق




علااى أي ترتيااب تعويااض أو خيااار ،أو أي ترتيااب أو اتفاااق أو تفاهاام ،سااواء كان بشااكل رساامي أو اياار رساامي ،وأيااا كاناات هبيعته والااذي قااد
ً
يكاون حافزا ألي شاخص لالحتفااظ أو التعامال أو االمتنااع عان التعامال فاي األوراق املالياة ألهلي للتكافل .
ً
أن األهلي للتكافل لم تقم بشراء أو استرداد أي من أسهمها خالل االعني عشر شهرا السابقة لنشر هذا التعميم.
ع اادم وج ااود أي حص ااص ملكي ااة ف ااي األهلي للتكافل وش ااركة الدرع العربي للتأمين ُت اادار عل ااى أس اااس الس االطة التقديري ااة ملدي اار صن اادوق
ً
ً
اسات ماري ُمسيطرا عليه ،أو ُمسيطرا ،أو حتاى تحات ذات السايطرة ماع األهلي للتكافل أو أي شاخص يتصار باالتفااق معهاا أو ماع أي
« مستشااار ذي صلااة » مااع األهلي للتكافل أو أي شااخص يتصاار مااع أو باإلتفاااق معهماااُ .ويقصد بمصطلح « مستشااار ذي صلااة » شركة
فالكم للخدمات املالية أو أي مستشا ااار األهلي للتكافل فيما ااا يتعلا ااق باالندما اااج  ،أو أي مستشا ااار يقا اادم استشا ااارات لشا ااخص يتصا اار
باالتفااق ماع األهلي للتكافل بخصاوص صفقاة االندمااج ،أو لشاخص مرخاص لاه مان قبال هيئاة الساوق املالياة الساعودية بمزاولاة نشااط
ً
األوراق املاليا ااة لصالا اال األهلي للتكافل .أو بخصا ااوص املوضا ااوع الا ااذي يعتبا اار بسا ا به الشا ااخص هرفا ااا فا ااي التصا اار باإلتفا اااق ما ااع األهلي
للتكافل.
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الع ود الجوهرية

8

خالل الس اانتين الس ااابقتين لبداي ااة فت اارة الع اارض ،باس ااتهناء اتفاقي ااة االندماج املوقع ااة م ااع ش ااركة الدرع العربي للتأمين ،ل اام تق اام األهلي للتكافل بإب ارام أي عق ااود
جوهرياة خاارج إهاار النشااط العاادي بنسابة تبلا ٪ 10أو أك ار مان إيارادات األهلي للتكافل وفقاا لقوائمهاا املالياة للسانة املالياة املنتهياة بتارياخ  31مارس 2021م.

اتفاقية االندماج

8.1

بتاري ا ااخ 1442/12/02ه ا (املوافق 2021/07/12م) أبرمت الدرع العربي للتأمين اتفاقية اندماج مع شركة األهلي للتكافل ،والتي اتفق بموجبها على شروط وأحكام
االندماج والتتامات الشركتين فيما يتعلق بتنفيذ صفقة االندماج .وتتضمن اتفاقية االندماج كذلك عدد من الضمانات املقدمة من كل شركة للشركة األخرا.
وتخضااع صاافقة االندماج ملوافقة كل من مساااهمي شااركة الدرع العربي وشااركة األهلي للتكافلً .
وبناء على الفقرة ( )4من املادة ( )191من نظام الشااركات ،اليحق
ً
للمس ا ا اااهم الذي يملك أس ا ا ااهما في كل من ش ا ا ااركة الدرع العربي وش ا ا ااركة األهلي للتكافل التص ا ا ااويت على قرارات االندماج إال في الجمعية العامة اير العادية ألحد
الش ا ااركتين .وملزيد من املعلومات املتعلقة بتص ا ااويت املس ا اااهمين في الجمعية العامة اير العادية ،يرقى مراجعة القس ا اام ("( )10اإلجراءات الالزمة إلتمام ص ا اافقة
االندماج") من هذا التعميم .
ّ
فيما يلي ملخص عن البنود والشروط الجوهرية والشروط املسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية االندماج ويي على الشكل التالي:

8.1.1

الشروط املسب ة

وافااق مجلااس إدارة شااركة الدرع العربي للتأمين ومجلااس إدارة شااركة األهلي للتكافل علااى أن تكااون صفقااة االندماج خاضعااة إلتمااام الشااروط ُ
املساابقة التاليااة :
 .1الحصول على موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة االندماج و
.2
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8.1.2

الحصول على موافقة أو عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على إتمام صفقة االندماج و
الحصول على موافقااة هيئااة السااوق املاليااة علااى هلااب زيااادة رأس مااال شااركة الدرع العربي للتأمين عباار إصاادار أسااهم جدياادة ملسااهمي شاركة األهلي
للتكافل لغارض تنفياذ االندمااج ،بماا فيهاا املوافقاة علاى مساتند العارض وعلاى تعميام املسااهمين ،بماا يتوافاق ماع الئحاة االندماج واالساتحواذ وقواعاد
هارح األوراق املالياة وااللتتاماات املساتمرة الصاادرة مان هيئاة الساوق املالياة.
ً
الحصول على موافقة تداول على هلب إدراج األسهم الجديدة لشركة الدرع العربي للتأمين وفقا لقواعد اإلدراج.

شروط إنهاء الصف ة/اتفاقية االندماج

ً
مااا لاام يتفااق مجلااس إدارة الشركتين خطيااا علااى خااال ذلااك ،تنتهااي اتفاقيااة االندماج إمااا بحلااول التاريااخ األخياار للتنفيا ااذ املتفا ااق عليا ااه بموجا ااب االتفاقيا ااة (وها ااو
2022/04/10م) أو بتاريااخ حاادو أي ماان الشااروط أو األحاادا التالياة أيهماا أقارب :
املسبقة ّ
 .1في حال عدم استيفاء أي من الشروط ُ
املبينة في الفقرة ( )8.1.1أعال .
ّ
 .2بن ًااء علاى موافقاة مشاتركة وخطياة باين كل مان شاركة الدرع العربي للتأمين تعاوني وشركة األهلي للتكافل علاى إ هااء اتفاقياة االندمااج .
 .3يحق ألي من الش ااركتين في حال ّ
تبين أن الش ااركة األخرا قد خرقت موجبها لناحية الض اامانات املعطاة ض اامن اتفاقية االندماج وبش اارط أن يكون هذا
الخرق قد ّأدا إلى تأعير مالي ساال ي أو ضاارر بإجمالي قيمة ( )5,000,000خمسااة ماليين ريال سااعودي أو أكثر .حيث تتضاامن اتفاقية االندماج إقرارات
وتعهدات مقدمة من كل من شا ا ا ااركة الدرع العربي للتأمين و شا ا ا ااركة األهلي للتكافل ،مع العلم أن هذ اإلقرارات والتعهدات إنما يي خاضا ا ا ااعة ملعيار
األهمية النس ية ،بمعن أن شركة الدرع العربي أو شركة األهلي للتكافل لن تعتبر مخلة بأي إقرار أو تعهد إال إذا كان هناك -أو من املحتمل أن يكون
هناك -أعر س ا اال ي هام على ش ا ااركة األهلي للتكافل أو على ش ا ااركة الدرع العربي بسا ا ا ب وجود أي من الوقائع أو األحدا أو الظرو  ،منفردة كانت أو
مجتمعة .وتتضمن هذ اإلقرارات والتعهدات ،فيما تتضمنه من أمور أخرا ،التعهدات واإلقرارات املتبادلة بين الشركتين بخصوص :


هيكل رأسمال كل شركة،



صالحيات وسلطات كل شركة فيما يخص تنفيذ وإتمام واستيفاء التتاماإهما املنصوص عليها في اتفاقية االندماج،



املوافقات واالعتمادات املطلوبة،
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عدم وجود أي تعارض بين االلتتامات املترتبة على كل شااركة بموجب اتفاقية االندماج وتلك املنصااوص عليها في وعائق تأساايسااها ونظامها
األس اااعا ا ي وعقودها أو في أي من األنظمة أو القوانين أو الض ااوابط أو اللوائل أو األحكام أو األوامر أو املراس اايم املطبقة الص ااادرة عن أي
ً
جهة حكومية مما تكون أي من الشركتين هرفا فيها أو ملزمة مها،



صا ااحة الوعائق ،بما فيها القوائم املالية وايرها من التقارير التي يتم أيداعها من قبل كل شا ااركة من الشا ااركتين لدا الجهات املختصا ااة في
اململكة العربية السعودية،



عدم وجود حاالت تقصير بموجب العقود واالتفاقيات،
ً
إعداد الحسابات وفقا للمعأيير املحاس ية املعتمدة في اململكة العربية السعودية،



حفج الدفاتر والسجالت بصورة كاملة وصحيحة وبحيث تعطي صورة عادلة عن األحدا والصفقات،



خلو األصا ااول من أية أعباء وبحيث تكون مملوكة ملكية كاملة وخاضا ااعة لعملية إصا ااالح جيدة وسا االيمة ،وعلى أن تكون في حالة تشا ااغيل



جيدة وتحت السيطرة الحصرية لكل شركة من الشركتين،


عدم وجود أي مطلوبات لم يتم اإلفصاح عنها بمقت



الضرائب والزكاة وضريبة القيمة املضافة واألمور التنظيمية الخاصة بذلك،



إدارة النشاط بصورة حصرية من قبل أي شركة من الشركتين مع التقيد التام باألنظمة واللوائل املطبقة ،إضافة إلى عدم وجود أي من
العقود أو االتفاقيات التي يتوقع أن يكون لها تأعير سل ي هام على النشاط،



األمور املتعلقااة بمز يااا العاااملين وبرامج التقاااعااد ،واالمت ااال لجميع أنظمااة العماال والتوظيف واشا ا ا ااتراهااات السا ا ا ااعودة ،وعاادم وجود أي

خطاب اإلفصاح الصادر عن شركة الدرع العربي أو عن شركة األهلي للتكافل ،

تعهدات تقييدية في عقود العمل،


األدوات النافذة إلدارة املخاهر،



التقا ي واملسائل ذات الصلة،



أمور التأمين،



االمت ااال لجميع األنظمااة والقوانين املطبقااة املتعلقااة بمكااافحااة اس ا ا ا اال األموال وتموياال اإلرهاااب ولوائحهااا التنفيااذيااة ،مت كاااناات قااابلااة
للتطبيق ،ومكافحة الرشوة والفساد،



حمأية البيانات،



األمور املتعلقة بتقنية املعلومات،



األمور املتعلقة بامللكية الفكرية.

ً
ً
ً
إن عبارة "أعر سل ي هام" تعني أي حد أو تغيير أو أعر أو تطور أو حالة واقعية أو ظر أو حاد  ،منفردا أو باملجمل ،مما هو )1( :يعتبر هاما وسلبيا على املركز
املالي وعلى نتائج عمليات أو نش اااط ش ااركة الدرع العربي وش ااركاإها التابعة ككل أو ش ااركة األهلي للتكافل وش ااركاإها التابعة ككل ،أو ( )2من ش ااأنه أن يض ااعف ،إلى
حد كبير ،قدرة شا ا ااركة الدرع العربي أو شا ا ااركة األهلي للتكافل على تنفيذ التتاماإهما املنصا ا ااوص عليها في هذ االتفاقية أو أن يهدد ،إلى حد كبير ،أو أن يعيق ،إلى
حد كبير ،إتمام إجراءات صفقة االندماج وايرها من الصفقات املشار إليها في اتفاقية االندماج ،مع مراعاة أن البنود التالية لن تعتبر ذات أعر سل ي هام :


التغيرات في أنظمة الضا ا ا ااريبة والتأمين وايرها من األنظمة املشا ا ا ااامهة ذات التطبيق العام وتفسا ا ا اايراإها من قبل املحاكم أو الجهات الحكومية
املختصااة ما لم يكن لهذ التغيرات أعر اير تناسا ي على شااركة الدرع العربي أو شااركة األهلي للتكافل ،حسااب الحال ،وذلك فيما يتعلق بمجمل
اآلعار املترتبة على قطاع التأمين،



التغيرات في املبادئ املحاس ا ية السااعودية املتعار عليها أو في املتطلبات املحاس ا ية التنظيمية املطبقة على شااركات التأمين على وجه العموم،
ما لم يكن لهذ التغيرات أعر اير تناسا ا ا ي على شا ا ااركة الدرع العربي أو شا ا ااركة األهلي للتكافل ،حسا ا ااب الحال ،وذلك فيما يتعلق بمجمل اآلعار
املترتبة على قطاع التأمين،
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التغيرات في األوضاع االقتصادية ذات التأعير على املؤسسات املالية على وجه العموم ،وبما يشتمل على التغيرات في أسعار الفائدة السائدة في
الس ااوق ،وتوافر االئتمان والس اايولة ،ومس ااتويات األس ااعار أو حجم التداول في أس ااواق األوراق املالية ،ما لم يكن لهذ التغيرات أعر اير تناس ا ي
على شركة الدرع العربي أو شركة األهلي للتكافل ،حسب الحال ،وذلك فيما يتعلق بمجمل اآلعار املترتبة على قطاع التأمين.
ً
أي تعديالت أو تغييرات على سياسات وممارسات التقييم املتعلقة باالندماج وفقا للمبادئ املحاس ية املتعار عليها.



األفعال واإلافاالت من جانب شا ااركة الدرع العربي أو شا ااركة األهلي للتكافل مما يتم اإلقدام عليه بموجب موافقة خطية مسا اابقة من الطر
ً
اآلخر تعبيرا عن الصفقات املشار إليها في هذ االتفاقية.



أي حد من أحدا القوة القاهرة ،وبما يش ااتمل وال يقتص اار على نش ااوب أو تص ااعيد األعمال العدائية أو الحرب (س ااواء تم اإلعالن عنها أم ال)
أو أي عمل إرهابي أو أي من الزالزل أو األعاصير أو الكوار الطبيعية،



إخفاق شركة الدرع العربي أو شركة األهلي للتكافل في الوفاء بأي تنبؤات مالية أو أي توقعات أيرادات (سواء تم إعدادها من قبل شركة الدرع
العربي أو شركة األهلي للتكافل أي شخص خر)،



اإلفصاح العلني عن هذ االتفاقية وأعر على العالقات مع العمالء أو املوظفين ،أو



عار االلتتام مهذ االتفاقية على األداء التشا ا ا ااغيلي للطرفين ،وبما يشا ا ا ااتمل على ما يتكبد الطرفان من مصا ا ا اااريف في سا ا ا ااياق إتمام اإلجراءات
املتعلقة بالصفقات املشار إليها في هذ االتفاقية.

.4

.5

ّ
يح ااق ألي م اان الشركتين ،ف ااي ح ااال تب ا ّ
اين أن الش ااركة األخ اارا ق ااد خرق اات موجبه ااا لناحي ااة االلتا ازام بع اادم ح ااث أو تش ااجيع أو مباش اارة أو التم اااس أي
ّ
ّ
مناقشاات أو مفأوضاات ماع أي شاركة أو هار خار فيماا يتعلاق بعملياة اندماج أخارا أو صفقاة مماعلاة ،أو اتخااذ أي إجاراء خار قاد يؤعار علاى قادرة
الشركتين فاي اساتكمال صفقاة االندمااج.
ّ
يحاق ألي مان الشركتين ،فاي حاال إخاالل أو عادم التازام أو إخفااق الشاركة األخارا بعادد مان االلتتاماات الااواردة فااي اتفاقيااة االندماج واملتعلقة با -1
ّ
اإلفصا اااح عن أي حالة أو ظر يحد بعد توقيع اتفاقية االندماج والذي يشا ااكل أو من املحتمل أن يشا ااكل خرق لضا اامانات صا ا ّاحة ودقة املعلومات
املفاااح عنها من قبل إدارة الشااركتين قبل توقيع االتفاقية -2 ،عدم القيام بأي إجراء له تأعير ساال ي على أعمال وأصااول والشااهرة األيجابية للشااركة.
 -3عدم التنازل أو االسااتحواذ على أي أصااول قد يكون لها تأعير ساال ي على أعمال الشااركة -4 .عدم القيام بأي إجراء من شااأنه إنشاااء قيود أو رهونات
على أصول الشااركة -5 .عاادم توزقااع أرباااح -6 .فااي حااال حاادو تغيياار جوهااري ساال ي كمااا هااو مبين فااي . 2.6.2

.6

فااي حااال حاادو أي حالااة أو ظاار يشااكل قااوة قاهاارة خارجااة عاان ساايطرة أي ماان الشركتين (علااى س ا يل امل ااال وليااس الحصاار حاادو عااورة ،حاارب،
اضطرابااات مدني اة ،أعمااال شااغب ،هجااوم إرهابااي ،فعاال عاادو عااام ،حصااار ،حظاار ،تخريااب ،إهديااد بالتحريااض لحاارب ،قطااع عالقااات ديبلوماسااية،

.7

حرائ ا ااق ،انفج ا ااار ،عاصف ااة ،إعص ااار ،فيض ااان ،زل ازال ،حال ااة خم ااود ،تش ااعب وب اااء أو ايره ااا م اان الك ااوار الطبيعي ااة ،وانقط اااع الطاق ااة الكهربائي ا ااة)،
وتسااتمر عااار هااذ القااوة القاهاارة لفتاارة زمنيااة ال تقاال عاان شااهرين.
ف ااي ح ااال ص اادور حك اام أو أم اار قضائ ااي أو مرس ااوم أو قا ارار م اان أي جه ااة حكومي ااة أو محكم ااة أو أي جه ااة ناظم ااة لديه ااا وألي ااة قضائي ااة يقض ااي بع اادم

.8

االساتمرار باالندماج بان الشركتين ويكاون هاذا الحكام أو األمار أو املرساوم هائاي وايار قابال لالعتراض علياه.
صدور نظام يجعل االستمرار باالندماج أو الصفقة اير نظامي.

8.1.3

رسوم اإلنهاء

تم االتف اااق عل ااى تحدي ااد رس ااوم اإل ه اااء بمبل ا ق اادر ( )3,750,000ري ااال س ااعودي ،تم اال رس ااوم وتكالي ااف االستش ااارات املالي ااة والقانوني ااة واالكتواري ااة وايره ااا م اان
املصاريااف التااي تكبدإهااا كل ماان الشركتين السااتكمال صفقااة االندماااج .يتاام تسااديد رسااوم اإل هاااء ماان قباال إحاادا الشركتين للشااركة األخاارا فااي أي ماان الحاااالت
التالياة:
.1

فاي حاال قارر مجلاس إدارة أي مان الشركتين عادم التوصياة ملسااهمي الشاركة بالتصويات لصالال العارض ،أو قارر ساحب توصيتاه مهاذا الخصاوص أو
تعديلهاا بشاكل جوهاري ّ
عماا هاو مح ّادد فاي مستند العرض و اتفاقياة االندمااج .
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فااي حااال عاادم القيااام بالخطااوات الالزمااة فااي حاادود ساالطة كل ماان الشركتين ،والتااي تكااون مناساابة أو مطلوباة إلنفااذ صفقاة االندماج فاي مهلاة ال
تتع ا ّادا التاري ااخ األخي اار للتنفي ااذ املتف ااق علي ااه بموج ااب االتفاقي ااة وهو 2022/04/10م ،ع اادا الخط ااوات الت ااي يك ااون ق ااد واف ااق مجل ااس إدارة إح اادا
ً
الشركتين خطياا عادم اتخاذهاا مان قبال مجلاس إدارة الشاركة األخارا .
فاي حاال تب ّ
اين أن إحادا الشركتين قاد خرقات إلتتامها بعادم حاث أو تشاجيع أو مباشارة أو التمااس أي مناقشاات أو مفاوضاات ماع أي شاركة أو هار

.2

.3

خار فيماا يتعلاق بعملياة اندماج أخارا أو صفقاة مماعلاة ،وقاد أدا ذلاك علاى ساحب أو إ هااء عرض شركة الدرع العربي.
فاي حاال حادو تغييار جوهاري سال ي في أي من الشركتين( ،وهاو أي ظار أو حاد أو سلسالة ظارو أو أحادا ينتاج عنهاا ،انخفااض بنسابة ()%15
ً
أو أك اار ماان إجمالااي القيمااة الدفتريااة) وعاادم تمك اان الشركتين م اان االتف اااق عل ااى املض ااي قدم ااا بالصفق ااة أو ع اادم تمكنهم ااا م اان االتف اااق عل ااى معام اال

.4

مبادلااة جدياد بعاد التفااوض .
ً
فااي حااال قيااام شااركة األهلي للتكافل بااأي ماان األعمااال التاليااة مخالفااة مهااا للفقاارة (أ) ماان امل ااادة ( )36م اان الئح ااة االندماج واالس ااتحواذ ،وذل ااك خ ااالل
فتاارة عرض شركة الدرع العربي ودون موافقااة الجمعيااة العامااة للمسااهمن فاي شاركة األهلي للتكافل:
مصرح مها اير ّ
 إصدار أي أسهم ّ
مصدرة
 إصدار أو منل حقوق تتعلق بأي أسهم اير ّ
مصدرة

.5



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



بيا ااع أو التصا اار أو االندما اااج ،أو املوافقا ااة علا ااى بيا ااع أو التصا اار أو االندما اااج ،فا ااي أي أصا ااول ذات قيما ااة تسا اااوي  ٪10أو أك ا اار ما اان صافا ااي
موجااودات شااركة األهلي للتكافل وفقا ًاا آلخاار قوائاام ماليااة مفحوصااة ،أو قوائاام ماليااة ساانوية مراجعااة ،أيهمااا أحااد  ،سا ً
اواء عاان هريااق صفقااة
واحاادة أو عاادة صفقااات



شراء شركة األهلي للتكافل ألسهمها أو



إبرام عقود خارجة عن إهار النشاط العادي لشركة األهلي للتكافل.

فااي حااال عاادم إمت ااال شااركة األهلي للتكافل بالتتامهااا تسااديد ديو هااا الحاليااة أو تقااديم ضماناات كافياة للوفااء بالدياون اآلجلاة تجاا أي مان الدائناين
الاذي يعترضاون علاى صفقاة االندماج خاالل فتارة الا ( )30ياوم العتراض الدائناين املنصاوص عليهاا فاي املاادة ( )193مان نظاام الشاركات .
فااي حااال عبااوت خاارق (أو عا ّادة خروقااات) للضمانااات املعطاااة ماان قباال الشااركتين واملبينااة فااي اتفاقيااة االندماج ً
بناء على املعلومات التي تم اإلفصاح

.6
.7

عنها من قبل الش ااركتين في س ااياق الص اافقة ،ش اارط أن يكون إجمالي قيمة الض اارر أو التأعير املالي الناتج عن هذا الخرق أو الخروقات قد أدا إلى تأعير
سل ي أو ضرر قدر خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي أو أكثر .

8.1.4

حوكمة الشركة الدامجة بعد إتمام صف ة اإلندماج

ّتم االتفااق بين شا ا ا ااركاة األهلي للتكاافال وشا ا ا ااركاة الادرع العربي للتاأمين بموجاب اتفااقياة االنادمااج على التغييرات املقترحاة على مجلس اإلدارة بعاد إتماام صا ا ا اافقة

االندماج ،والتي تتم ل في اسااتمرار األعضاااء الحالين لشااركة الدرع العربي والبال عددهم سااتة أعضاااء في واليتهم كأعضاااء مجلس إدارة .على أن يتم تعديل النظام
األساع ي لشركة الدرع العربي لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الدامجة إلى عمانية ( )8أعضاء ،وذلك من خالل تعيين عضو ين إضافين في املجلس ،على
أن يتم تعيينهم من قبل الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج ،على أن يتم ترشيل العضوين من قبل شركة األهلي للتكافل وهم كالتالي :
الجدول رقم(  :)5مرشحي شركة األهلي للتكافل في مجلس إدارة الشركة الدامجة
املنصب

صفة العضوية

األسم
عمر سفيان ياسين

عضو مجلس إدارة

اير تنفيذي

محمد فرج الكناني

عضو مجلس إدارة

مستقل

املصدر :اتفاقية االندماج
مع اإلشارة إلى أن سيتم تعيينهم بعد أخذ موافقة البنك املركزي السعودي ويجب الحصول على مصادقة الجمعية العامة العادية للشركة الدامجة على التعيين .مع اإلشارة إلى
أن األعضاء الحالين ملجلس إدارة شركة الدرع العربي هام علاى النحاو التالاي:
الجدول رقم ( :)6أعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي
األسم
سمو األمير /نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
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املنصب

صفة العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

اير تنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

اير تنفيذي

سمير ابراهيم الوزان
عبدهللا بن عبدالرحمن العبيكان

عضو مجلس اإلدارة

اير تنفيذي

تركي بن ناصر املطوع

عضو مجلس اإلدارة

اير تنفيذي

رائد بن علي السيف
محمد بن أحمد بن علي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

املصدر :تداول

كما يجدر بالذكر بأنه تم االتفاق بين الشركتين بأن اإلدارة العليا للشركة الدامجة بعد االندماج وبعد الحصول على املوافقات املطلوبة ستكون وفق التالي:
الجدول رقم ( :)7اإلدارة العليا للشركة
األسم
باسل بن عبدهللا العبدالكريم
عبدالرحمن بن صالح العبر
محمد عقيل
محمد عاهف

املنصب
الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات
الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية
الرئيس التنفيذي للشؤون املالية

املصدر :اتفاقية االندماج املوقعة بتاريخ 1422/12/02ه (املوافق 2021/07/12م)

كما يجدر بالذكر بأن الشركة الدامجة ستقوم بإستيعاب كافة موظفي األهلي للتكافل ضمن الشركة الدامجة بعد اإلندماج .ولن ينتج عن صفقة اإلندماج في حال إتمامها أي
عملية تسريل ألي من موظفي شركة األهلي للتكافل .

8.1.5

ماخص شروط إتمام صف ة االندماج

تخضع صفقة االندماج للشروط التالية:
.1

عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن الصفقة ،عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على صفقة االندماج وزيادة
رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين ،موافقاة هيئاة الساوق املالياة علاى هلاب شاركة الدرع العربي للتأمين تسجيل وهرح أسهم زيادة رأس مال شركة
ً
الدرع العربي للتأمين وعلا ا ا ااى نشا ا ا اار مسا ا ا ااتند العا ا ا اارض ،وموافقة تداول على هلب إدراج األسهم الجديدة لشركة الدرع العربي للتأمين في تداول وفقا
لقواعد اإلدراج.

.2

التتام كل من مجلس إدارة شااركة الدرع العربي للتأمين ومجلس إدارة شااركة األهلي للتكافل واملديرين التنفيذين بكافة بنود اتفاقية االندماج ،وعدم
إ هائها من قبل أي من الشااركتين في حال حدو أي من حاالت التغيير الجوهري الساال ي املبينة في الفقرة  2-6-2من هذا املسااتند ،وعدم خرق أي بند
من بنود اتفاقية االندماج ،وااللتتام بكافة األنظمة واللوائل السارية في اململكة.

.3

موافقة الجمعية العامة اير العادية لشركة الدرع العربي للتأمين على  .1شروط وأحكام الصفقة و .2زيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين من
ً
ً
خالل إص اادار عدد ( )23,852,462س ااهما جديدا لص ااالح كافة املس اااهمين في ش ااركة األهلي للتكافل .3 ،اعتماد النظام األس اااع ا ي لش ااركة الدرع العربي
للتأمين .4 ،تفويض مجلس إدارة شا ا ا ااركة الدرع العربي للتأمين باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلتمام الصا ا ا اافقة مع اإلشا ا ا ااارة إلى أن الئحة االندماج
واالس ا ااتحواذ اش ا ااترهت إلتمام اإلندماج ،ودون اإلخالل بأحكام نظام الش ا ااركات ،أن تتم املوافقة عليه من قبل عدد مس ا اااهمين في الش ا ااركة الدامجة
ً
واملندمجة مالكين بما ال يقل عن ()%75من األسهم املم لة خالل اجتماع الجمعية العامة اير العادية ،سواء األول أو ال اني أو ال الث ،إما شخصيا

.4

أو بالوكالة ،أو عن هريق التصويت عن بعد.
ّ
ّ
موافق ا ااة الجمعي ا ااة العام ا ااة اي ا اار العادي ا ااة لش ا ااركة األهلي للتكافل عل ااى  .1الع ا اارض املق ا اادم م ا اان قبل شركة الدرع العربي للتأمين فيما يتعلق بصفقة
ً
االن اادم اااج و .2الحصا ا ا ااول على أسا ا ا ااهم في شا ا ا اارك ااة ال اادرع العربي للت ااأمين إنف اااذا لصا ا ا اافق ااة االن اادم اااج وذل ااك عن هريق مب ااادل ااة أوراق م ااالي ااة بواقع )
)1.43114769137705س ا ااهم في ش ا ااركة الدرع العربي للتأمين مقابل كل س ا ااهم مملوك في ش ا ااركة األهلي للتكافل بدون تس ا ااديد أي مقابل نقدي ،و.3
تفويض مجلس إدارة شااركة األهلي للتكافل باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلتمام الصاافقة .مع اإلشااارة إلى أن الئحة االندماج واالسااتحواذ اشااترهت
إلتمام اإلندماج ،ودون اإلخالل بأحكام نظام الش ااركات ،أن تتم املوافقة عليه من قبل عدد مس اااهمين في الش ااركة الدامجة واملندمجة مالكين بما ال
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ً
يقل عن ()%75من األس ا ا ااهم املم لة خالل اجتماع الجمعية العامة اير العادية ،س ا ا ااواء األول أو ال اني أو ال الث ،إما ش ا ا ااخص ا ا اايا أو بالوكالة ،أو عن
.5
.6
.7

هريق التصويت عن بعد.
ّ
انقضاااء فترة اعتراض الدائنين دون أن يتقدم أي من الدائنين لشااركة األهلي للتكافل باعتراض على صاافقة االندماج أو في حال تقدم أي من الدائنين
ً
ً
باعتراض خالل املدة املشار إليها ،قيام شركة األهلي للتكافل بالوفاء بالدين إن كان حاال ،أو بتقديم ضمان كا للوفاء به إن كان جال.
إتمام الصا اافقة قبل التاريخ املتفق عليه في اتفاقية االندماج ،وهو 2022/04/10م إال إذا وافقت كل من شا ااركة الدرع العربي للتأمين وشا ااركة األهلي
ً
للتكافل خطيا على تعديل اتفاقية االندماج لناحية تمديد تاريخ إتمام الصفقة.
التتام كل من الطرفين حت تاريخ اتمام صاافقة االندماج .1 :بعدم خرق أي من الضاامانات ،أو  .2إجراء أي تغييرات أو اتخاذ أي قرارات يكون لها تأعير
سل ي على أصول وأعمال الشركة ،أو  .3عدم التصر أو املوافقة على حيازة أي أصل بإستهناء األمور اإلعتيادية أو التي في سياق االندماج .4 ،عدم
وضااع أي أعباء على أصااول الشااركة .5 ،إتخاذ جميع االحتياهات الالزمة ملنع أي حد متوقع يمكن أن يكون له تأعير ساال ي على املركز املالي أو أصااول

.8

الشااركة .6 ،الحرص على أسااتمرارية وعدم انتهاء اتفاقيات إعادة التأمين .7 ،أخذ املوافقة الكتابية املساابقة من الطر األخر فيما يتعلق باملعامالت
الخارجة عن إهار النشاط العادي .8 ،السماح ملم لي ومستشاري الطر األخر باالهالع على املستندات املطلوبة ذات الصلة باالندماج.
ً
ً
ابتداء من تاريخ التوقيع حت تاريخ اتمام صافقة االندماج بإبال الطر األخر كتابيا خالل عالعة ( )3أيام عمل حال حدو أي
التتام كل من الطرفين
من األمور التالية قبل .1 :توزقع أي أرباح .2 ،الدخول في اتفاقية قرض جديدة أو سا ا ا ااداد أي قرض ،بما في ذلك قروض املسا ا ا اااهمين (إن وجدت).3 ،
الدخول في أي معامالت جديدة مع أهرا ذات عالقة .4 ،إبرام ،تعديل أو إ هاء أي اتفاقيات جوهرية تزيد عن مليونين ريال سا ا ا ااعودي (بما في ذلك
االتفاااقيااات املبرماة في إهاار العمليااات التجااارياة العااادياة) .5 ،تكبااد أي نفقااات مااليااة على أي بنااد فردي تزياد عن مليونين رياال سا ا ا ااعودي .6 ،إجراء أي

.9

تعااديالت جوهريااة على أحكااام وشا ا ا ااروط التوظيف (بمااا في ذلااك املز يااا) ألي من املاادراء التنفيااذيين ،املاادراء أو املوظفين ،أو التعاااقااد أو املوافقااة على
توظيف أي مدراء تنفيذيين .7 ،إ هاء عقد أي مدير رئيس ي أو تنفيذي .7 ،إنشاء أي عبء على أي من األصول أو التعهدات .
ً
ابتداء من تاريخ التوقيع حت تاريخ اتمام صفقة االندماج .1 :بعدم اتخاذ أي إجراء (سواء مباشر أو اير مباشر ) لتشا ا ااجيع أو
التتام كل من الطرفين
ّ
مباشارة أو التماااس أي مناقشااات أو مفأوضااات مااع أي شااركة أو هاار خاار فيمااا يتعلااق بعمليااة اندماج أخاارا أو صفقااة مماعلااة ،أو اتخاااذ أي إجاراء
ّ
خار قاد يؤعار علاى قادرة الشركتين فاي اساتكمال صفقاة االندمااج .2 ،التعاون التام للحصول على جميع املوافقات الالزمة إلتمام صفقة االندماج .

 .10ع اادم قي ااام أي ااة محكم ااة ،أو جه ااة تنظيمي ااة ،أو هيئ ااة ،أو مؤسس ااة حكومي ااة ف ااي اململك ااة باتخ اااذ ،أو املطالب ااة باتخاذ أي إجراء ،أو اقتراح تعديل على
األنظمة والقوانين أو اإلجراءات بعد تاريخ اإلعالن ،بما يؤدي،أو من املتوقع أن يؤدي إلى أي مما يلي:
أ.

جعا اال ها ااذ الصفقا ااة ،أو تنفيذها ااا ،أو االندما اااج ما ااع شا ااركة األهلي للتكافل  ،باها اال أو اير قانوني ،أو اير قابل للتنفيذ بموجب قوانين
اململكة ،أو منع أو حظر ،أو تقييد ،أو تحديد ،أو تأخيا اار أو التدخا اال ،بشا ااكل مباشا اار أو ايا اار مباشا اار ،فا ااي تنفيا ااذ ،أو فا اارض شا ااروط أو
التتام ا ا ا ا ا ا ااات إضافي ا ا ا ا ا ا ااة مهذا الخصوص ،أو إعاقة ،أو عرقلة الصفقة أو التدخل فيها ،أو املطالبة بتعديل الصفقة ،أو عملية استحواذ
شركة الدرع العربي للتأمين على أي من تلك األوراق املالية.

 .11عدم حدو أي حالة أو ظر يشكل قوة قاهرة خارجة عن سيطرة الشركتين لفترة زمنية التقل عن شهرين .
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9

الزكاة والضريبة

قاد يكاون لصفقاة االندمااج عاار زكوياة وضري ياة علاى مسااهمي األهلي للتكافل ،وفاي حاال وجاود شاك بخصاوص أوضاعهام الزكوياة أو الضري ية  ،فإنناا نوصيهام
ً
بالتشااور فاورا ماع مستشاار ضريباي مهناي مساتقل .
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اإلجراءات الالزمة إلتمام صف ة االندماج

10

مع مراعاة استيفاء جميع الشروط املنصوص عليها في اتفاقية االندماج ،تتم ل اإلجراءات الرئيسية الالزمة إلتمام صفقة االندماج فيما يلي:

 10.1املو اف ات النظامية الالزمة إلتمام صف ة االندماج

ُ
يشااترط إلتمااام صفقااة االندماااج ،القيااام بعاادد ماان اإلجاراءات النظاميااة والحصااول علااى موافقااات ماان الجهااات النظاميااة كمااا يلااي :
 .1الحص ااول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافس ااة على التركز االقتص ااادي الناتج عن ص اافقة االندماج .وقد تم الحص ااول على عدم ممانعة الهيئة
.2
.3

العامة للمنافسة بتاريخ 1442/12/29ها (املوافق 2021/08/08م).
الحص ااول على عدم ممانعة البنك املركزي الس ااعودي على ص اافقة االندماج وزيادة رأس مال ش ااركة الدرع العربي للتأمين .وقد تم الحص ااول على عدم
ممانعة البنك املركزي السعودي بتاريخ 1443/03/20ها (املوافق 2021/10/26م) .
ً
الحصول على موافقة تداول على إدراج األسهم الصادرة لصالح مسا ا ا ا ا ا اااهمي شا ا ا ا ا ا ااركة األهلي للتكافل تبعا لعملية زيادة رأس مال شركة الدرع العربي
للتأمين .وقد تم الحصول على موافقة تداول بتاريخ 1443/03/25ها (املوافق 2021/10/31م) .

.4

الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على هلب زيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين ونشر مستند العرض .وقد تم الحصول على موافقة
هيئة السوق املالية بتاريخ 1443/04/05ها (املوافق 2021/11/10م)

.5

الحصااول علااى موافقااة هيئااة السااوق املاليااة لدعااوة الجمعيا اة العامااة اياار العاديااة لااكل ماان شااركة الدرع العربي للتأمين وشااركة األهلي للتكافل علاى
حاادا والخاصااة بصفقااة االندماااج .

 10.2اجتماعات الجمعية العامة غيرالعادية

ُ
باإلضا ااافة إلى املوافقات النظامية املذكورة في الفقرة  2-7من مسا ااتند العرض ،يش ا اترط إلتمام صا اافقة االندماج الحصا ااول على عدد من املوافقات من مسا اااهمي
شركة الدرع العربي للتأمين ومساهمي شركة األهلي للتكافل ضمن اجتماعات الجمعية العامة اير العادية للشركتين ،وذلك كما يلي :

10.2.1

اجتماعات الجمعية العامة غيرالعادية لشركة الدرع العربي للتأمين

االجتماع األول:
يتحقق النصاب القانوني الجتماع الجمعية العامة اير العادية لشركة الدرع العربي للتأمين من خالل حضور مساهمين ف ا ااي ش ا ااركة الدرع العربي للتأمين تعاوني
ً
يملكااون عاادد أسااهم يم اال نصااف رأس مااال شااركة الدرع العربي للتأمين ،وذلااك إمااا شااخصيا أو بالوكالة ،أو عن هريق التصويت عن بعد .في حال إقرار الصفقة
ً
عن هريق تصويت املساهمين املالكين ملا ال يقل عن عالعة أرباع األسهم املم لة في اجتماع الجمعية العامة اير العادية لشركة الدرع العربي للتأمين ،إما شخصيا
ُ
أو بالوكالة ،أو عن هريق التص ااويت عن بعد ،س ا ُ
ايعتبر بأن ص اافقة االندماج قد أق ّرت من قبل ش ااركة الدرع العربي للتأمين وس ااتتم املوافقة على زيادة رأس املال،
على أن ت ُ
ص ا ا ابل هذ الزيادة نافذة بعد موافقة الجمعية العامة اير العادية لش ا ا ااركة األهلي للتكافل الخاص ا ا ااة باملوافقة على عرض االندماج وبعد انقض ا ا اااء فترة
ً
ً
اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج (أيهماا يأتي الحقاا) وذلك وفقا ألحكام نظام الشركات .
االجتماع الثاني:
في حال لم يتحقق النصاب القانوني الالزم الجتماع الجمعية العامة اير العادية األول لشركة الدرع العربي للتأمين ،س ااتتم الدع ااوة لعق ااد اجتم اااع ع ااان للجمعي ااة
العامااة اياار العاديااة للشااركة( "اجتماااع الجمعيااة العامااة اياار العاديااة ال اني لشركة الدرع العربي للتأمين") .ويجوز أن ُ
يعقد االجتماع ال اني بعد ساعة من انتهاء
ّ
املدة املحددة النعقاد االجتماع األول ،بشا اارط أن تتضما اان الدعا ااوة لعقا ااد االجتما اااع األول ما ااا يفيا ااد عا اان إمكانيا ااة عقا ااد ها ااذا االجتما اااع ال انا ااي .وفا ااي هذا االجتماع
ً
ال اني ،يتحقق النصاااب القانوني بحضااور عدد أسااهم تم ل ربع رأس مال شااركة الدرع العربي للتأمين ،إما شااخصاايا أو بالوكالة ،أو عن هريق التصااويت عن بعد.
في حال إقرار الصفقة عن هريق تصويت املساهمن املالكين ملا ال يقل عن عالعة أرباع األسهم املم لة في اجتماع الجمعية العامة اير العادية لشركة الدرع العربي
ُ
للتأمين ،إما شااخصا ًايا أو بالوكالة ،أو عن هريق التصااويت عن بعد ،سا ُ
ايعتبر بأن صاافقة االندماج قد أق ّرت من قبل شااركة الدرع العربي للتأمين وسااتتم املوافقة

على زيادة رأس املال ،على أن ُ
تصبل هذ الزيادة نافذة بعد موافقة الجمعية العامة اياار العاديااة لشااركة األهلي للتكافل الخاصااة باملوافقااة علااى عاارض االندماااج
ً
ً
وبعااد انقضاااء فتاارة اعتراض الدائنيان أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين علاى صفقة االندماج (أيهماا يأتاي الحقاا) وذلك وفقا ألحكام نظام الشركات.
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االجتماع الثالث :
فا ااي حا ااال لا اام يتحقا ااق النصا اااب القانونا ااي الا ااالزم لعقا ااد اجتما اااع الجمعيا ااة العاما ااة ايا اار العاديا ااة ال انا ااي لشا ااركة الدرع العربي للتأمين ،ستتم الدعوة لعقد اجتماع
عالث للجمعية العامة اير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية العامة اير العاديااة ال الااث لشااركة الدرع العربي للتأمين") وذلااك بعااد الحصااول علااى موافقااة هيئااة
ً
ً
الس ااوق املالي ااة .ويتحق ااق النص اااب القانوني في هذا االجتماع أيا كان عدد مساهمي شركة الدرع العربي للتأمين املم لين فيه ،إما شخصيا أو بالوكالة أو عن هريق
التصاويت عن بعد .في حال إقرار الصافقة عن هريق تصاويت املسااهمين املالكين ملا ال يقل عن عالعة أرباع األساهم املم لة في اجتماع الجمعية العامة اير العادية
ُ
لشا ااركة الدرع العربي للتأمين ،إما شا ااخصا ا ًايا أو بالوكالة ،أو عن هريق التصا ااويت عن بعد ،سا ا ُ
ايعتبر بأن صا اافقة االندماج قد أق ّرت من قبل شا ااركة الدرع العربي
للتأمين وستتم املوافقة على زيادة رأس املال ،على أن ُ
تصبل هذ الزيادة نافذة بعد موافقة الجمعية العامة اير العادية لشركة األهلي للتكافل الخاصة باملوافقة
ً
ً
على عرض االندماج وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنيا ا ا اان على صفقة االندماج (أيهما يأتي الحقا ا ا ااا) وذلك وفقا ألحكام نظام
الشركات .
ً
يمكن ملس ا اااهمي ش ا ااركة الدرع العربي للتأمين الذين ال يس ا ااتطيعون الحض ا ااور ش ا ااخص ا اايا الجتماع الجمعية العامة اير العادية لش ا ااركة الدرع العربي للتأمين (أو
ً
االجتماع ال اني أو ال الث للجمعية العامة اير العادية إذا لزم األمر) ،التص ااويت عن بعد وفقا ل لية املو ّ احة في الفقرة  2-9من مس ااتند العرض هذا ،أو توكيل
ً
ً
نيابة عنهم في االجتماعً .
وبناء على الفقرة ( )4من املادة ( )191من نظام الش اركات ،ال يحق للمساااهم الذي يملك أسااهما في كل من شااركة
شااخص خر بالتصااويت
الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي للتكافل التصويت على قرارات االندماج إال في الجمعية العامة اير العادية إلحدا الشركتين.

10.2.2

الجمعية العامة غيرالعادية لشركة األهلي للتكافل

االجتماع األول:
يتحقق النص اااب القانوني الجتماع الجمعية العامة اير العادية لش ااركة األهلي للتكافل من خالل حض ااور مس اااهمين في ش ااركة األهلي للتكافل يملكون عدد أس ااهم
ً
يم ل نص ااف رأس مال ش ااركة األهلي للتكافل ،وذلك إما ش ااخص اايا أو بالوكالة ،أو عن هريق التص ااويت عن بعد .وفي هذا االجتماع ،س اايتم إقرار الص اافقة في حال
ً
التصااويت لصااالحها من قبل مساااهمي شااركة األهلي للتكافل املالكين ملا ال يقل عن عالعة أرباع األسااهم املم لة في االجتماع ،إما شااخصاايا أو بالوكالة ،أو عن هريق
التصويت عن بعد.
االجتماع الثاني:
في حال لم يتحقق النص اااب القانوني الالزم الجتماع الجمعية العامة اير العادية األول لش ااركة األهلي للتكافل ،س ااتتم الدعوة لعقد اجتماع عاني للجمعية العامة
يعقد االجتماع ال اني بعد س ا اااعة من انتهاء ّ
اير العادية للش ا ااركة( "اجتماع الجمعية العامة اير العادية ال اني لش ا ااركة األهلي للتكافل") .ويجوز أن ُ
املدة املحددة
النعقاد االجتماع األول ،بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد عن إمكانية عقد هذا االجتماع ال اني .وفي هذا االجتماع ال اني ،يتحقق النصاب
ً
القانوني بحض ااور عدد من مس اااهمي ش ااركة األهلي للتكافل ،إما ش ااخص اايا أو بالوكالة ،أو عن هريق التص ااويت عن بعد ،ممن يملكون عدد أس ااهم يم ل ما ال يقل
عن ربع رأس مال شااركة األهلي للتكافل .في حال تصااويت مساااهمين مالكين ملا ال يقل عن عالعة أرباع األسااهم املم لة في اجتماع الجمعية العامة اير العادية ال اني
ً
لشااركة األهلي للتكافل ،إما شااخصاايا أو بالوكالة ،أو عن هريق التصااويت عن بعد ،ساايتم إقرار صاافقة االندماج من قبل شااركة األهلي للتكافل في حال التصااويت
لصالحها .
االجتماع الثالث :
في حال لم يتحقق النص اااب القانوني الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة اير العادية ال اني لش ااركة األهلي للتكافل ،س ااتتم الدعوة لعقد اجتماع عالث للجمعية
العامة اير العادية للشا ا ا ااركة ("اجتماع الجمعية العامة اير العادية ال الث لشا ا ا ااركة األهلي للتكافل") وذلك بعد الحصا ا ا ااول على موافقة هيئة السا ا ا ااوق املالية.
ً
ً
ويتحقق النص اااب القانوني في هذا االجتماع أيا كان عدد مس اااهمي ش ااركة األهلي للتكافل املم لين فيه ،إما ش ااخص اايا أو بالوكالة أو عن هريق التص ااويت عن بعد.
وفي هذا االجتماع ال الث ،سا ايتم إقرار الصا اافقة في حال التصا ااويت لصا ااالحها من قبل مسا اااهمي شا ااركة األهلي للتكافل املالكين ملا ال يقل عن عالعة أرباع األسا ااهم
ً
املم لة في هذا االجتماع ،إما شخصيا أو بالوكالة ،أو عن هريق التصويت عن بعد.
ً
يمكن ملساااهمي شااركة األهلي للتكافل الذين ال يسااتطيعون الحضااور شااخصاايا الجتماع الجمعية العامة اير العادية لشااركة األهلي للتكافل (أو االجتماع ال اني أو
ال الث للجمعية العامة اير العادية إذا لزم األمر) التصويت عن بعد أو توكيل شخص خر بالتصويت
ً
نيابة عنهم في االجتماع.
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 10.3التصويت عن بعد
بحس ااب متطلبات هيئة الس ااوق املالية فيما يتعلق بالتص ااويت في الجمعيات العامة اير العادية ،ورابة من ش ااركة األهلي للتكافل وش ااركة الدرع العربي للتأمين في
إعطاء الفرص ا ااة ألكبر عدد من املس ا اااهمين في التص ا ااويت على القرارات املزمع اقتراحها في اجتماع الجمعية العامة اير العادية لكلتا الش ا ااركتين ،بما في ذلك قرار
زيادة رأسما ل شركة الدرع العربي للتأمين لغرض االندماج وقرار التصويت على عرض شركة الدرع العربي للتأمين إلقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة األهلي
ّ
يتم إعتماد لية التصويت عن بعد من قبل املساهمين وذلا ا ااك ما ا اان خا ا ااالل خدما ا ااة "تداوالتا ا ااي" ويي خدمة مقدمة من السوق املالية السعودية
للتكافل ،فسو
(تداول) تسا ا ا ا اامل للمسا ا ا ا اااهمين في الشركات املدرجة التسجيل والتصويت اإللكترونا ا ا ا ااي على القرارات املقترحة خالل إجتماعات الجمعية العامة للشركات .يمكن
التسجيل في خدمة "تداوالتي" بإحدا الطرق التالية:
.1

من خالل حسا اااب املسا اااهم للتداول اإللكتروني دون الحاجة للحضا ااور الشا ااخرا ا ي ،وذلك عبر التسا ااجيل على املوقع اإللكتروني ملنظومة "تداوالتي".
وللمزيااد ماان املعلومااات الرجاااء زيااارة الرابااط التالاايhttps://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar :

.2

عن هريق شركات الوساهة (أي األشخاص املرخص لهم) التي يمتلك لديها املساهم محفظة أنشطة إست مارية.

إن فترة التص ااويت عن بعد ملس اااهمي ش ااركة الدرع العربي للتأمين على قرار زيادة رأس مال ش ااركة الدرع العربي للتأمين لغرض االندماج مع ش ااركة األهلي للتكافل
ً
ً
يي على الش ااكل التالي:إعتبارا من الس اااعة العاش اارة ص ااباحا من اليوم ال اني والعش اارين بعد موافقة هيئة الس ااوق املالية على نش اار مس ااتند العرض وحت الس اااعة
ً
الرابعة عصرا من اليوم الخامس والعشرين بعد موافقة هيئة السوق املالية على نشر مستند العرض.
إن فترة التصاويت عن بعد ملسااهمي شاركة األهلي للتكافل على العرض الراهن فيما يتعلق بدمج شاركة األهلي للتكافل في شاركة الدرع العربي للتأمين ونقل جميع
أصول والتتامات شركة األهلي للتكافل إلى شركة الدرع العربي للتأمين على الشكل التالي:
ً
ً
ً
إعتبارا من السااعة العاشارة صاباحا من اليوم ال اني والعشارين بعد موافقة هيئة الساوق املالية على نشار مساتند العرض وحت السااعة الرابعة عصارا من اليوم
الخامس والعشرين املوافق لتاريخ 1443/05/05ها (املوافق 2021/12/09م ) بعد موافقة هيئة السوق املالية على نشر مستند العرض.
إن شروط و أحكام التصويت عن بعد التي يجب أخذها بعين االعتبار قبل الشروع في عملية التصويت عن بعد يي على الشكل التالي:
.1

سيتم احتساب التصويت عن بعد ضمن نصاب الجمعية العامة املنعقدة لهذا الخصوص وعند اتخاذ القرارات ذات العالقة.

.2

سيتم تعميم الصوت على جميع األسهم التي يملكها املساهم أو سو يتملكها في األهلي للتكافل سواء في املحفظة اإلست مارية التي تم التصويت من
خاللها أو ايرها.

.3

يلغي التصويت األخير للمساهم عمليات التصويت السابقة.

كما س ا ا اايتم أخذ جميع التدابير الالزمة للتأكد من أن جميع من ص ا ا ااوتوا عن بعد يملكون األس ا ا ااهم محل التص ا ا ااويت في تاريخ انعقاد الجمعية العامة اير العادية
املنعقدة لهذا الخصوص ،بما في ذلك استبعاد األصوات املتعلقة باألسهم التي تم بيعها أو بيع جزء منها خالل فترة التصويت عن بعد.
إذا تم إقرار الصاافقة من قبل مساااهمي شااركة األهلي للتكافل ومن قبل مساااهمي شااركة الدرع العربي للتأمين وبعد نفاذ قرار االندماج ،ساايتم إلغاء إدراج أسااهم
شركة األهلي للتكافل في تداول .وسو يحصل جميااع مساااهمي شااركة األهلي للتكافل بمااا فيهاام ماان لاام يصوتااوا علااى الق ارارات املقترحااة إلق ارار الصفقة ،أو من
ً
قاموا بالتصويت ضدها ،على أسهم جديدة في شركة الدرع العربي للتأمين وفقا لشروط وأحكام هذا العرض .

10.4

فترة اعتراض الدائنين

بعد الحصا ا ا ااول على املوافقات النظامية املذكورة في الفقرة ( )10.1من هذا التعميم ،وبعد الحصا ا ا ااول على موافقة الجمعية العامة اير العادية لكل من شا ا ا ااركة
ً
وفقا ل لية ّ
املحددة في الفقرة ( )10.2من هذا التعميم ،ستقوم كل من الشركتين بنشر قرارات الجمعية العامة اير
الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي للتكافل
العادية .وس اايش ااير اإلعالن إلى حق أي دائن لش ااركة األهلي للتكافل في االعتراض على ص اافقة االندماج من خالل إرس ااال خطاب مس ااجل إلى املركز الرئيس ا ي لش ااركة
ً
األهلي للتكافل وذلك خالل عالعين ( )30يوما من تاريخ نشر نتائج الجمعية العامة اير العادية الخاصة بصفقة االندماج.
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ً
ً
ً
اس ااتنادا لنظام الش ااركات ،ال يكون قرار االندماج نافذا إال بعد انقض اااء عالعين ( )30يوما من اإلعالن عنه دون اس ااتالم أي اعتراض من أي من دائني ش ااركة األهلي
للتكافل على صفقة االندماج .وفي حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم خالل املدة املشار إليها فسيتم أيقا االندماج إلى أن يتنازل الدائن عن اعتراضه أو إلى
ً
ً
أن تقوم شركة األهلي للتكافل بالوفاء بالدين إن كان حاال ،أو بتقديم ضمان كا للوفاء به إن كان جال.
بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين ،ستقوم شركة األهلي للتكافل باإلعالن على موقع تداول عن نتائاج تلاك الفتارة وذلاك علاى النحاو اآلتاي:


أنه لم يتم استالم أي اعتراضات خالل تلك الفترة ،أو أنه تم استالم اعتراضات ولكنها سحبت أو تمت تسويتها أو أن املحكمة املختصة رفضت هلب
الدائن بأيقا االندماج ،أو



10.5

بتوضاايل تفاصاايل االعتراضااات املسااتلمة والتي لم تتم تسااويتها بعد وما زالت قائمة وفق ما يتم االتفاق عليه مع شااركة الدرع العربي للتأمين .وفي هذ
الحالة ،ستقوم شركة األهلي للتكافل بعد االنتهاء من تسوية جميع االعتراضات املستلمة باإلعالن عن ذلك على موقع تداول.

إتمام صف ة االندماج

ً
بعااد انتهاااء فتاارة اعت اراض الدائنين أو التاريااخ الااذي تتاام في اه تسااوية جميااع اعتراضااات الدائنين علااى صفقااة االندماج (أيهما يأتي الحقا) ،سيصبل قرار االندماج
ً
نافذا وستقوم شركة الدرع العربي للتأمين بإصدار أسهم ملساهمي شركة األهلي للتكافل املقيدين في سجل مساهمي شركة األهلي للتكافل خالل فترة ال تقل عن
عاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج وال تزيد عن س ا ا ااادس فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج ،وس ا ا ااتنتقل جميع أص ا ا ااول والتتامات ش ا ا ااركة األهلي للتكافل إلى
شركة الدرع العربي للتأمين وستستمر شركة الدرع العربي للتأمين في الوجود ،أما شركة األهلي للتكافل فستنق ي وستلغى جميع أسهمها وسيتم شطب سجلها
التجاري وإلغاء كافة التراخيص الصادرة لها .كما ستقوم شركة الدرع العربي للتأمين باإلعالن عن نفاذ قرار االندماج في حينه.
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 11معلومات اضافية
يتض ا اامن مس ا ااتند العرض معلومات اض ا ااافية مرتبطة بص ا اافقة االندماج ،وعليه ،ينبغي قراءة مس ا ااتند العرض بكل عناية قبل اتخاذ أي قرار بالتص ا ااويت لص ا ااالح
القرارات املعروضة في الجمعية العامة الغير عادية لشركةاألهلي للتكافل الخاصة بصفقة االندماج.
واليجب تفس ا ااير هذ االش ا ااارة على ان اعض ا اااء مجلس ادارة ش ا ااركة األهلي للتكافل يتحملون ،س ا ااواء مجتمعين او منفردين ،اي مس ا ااؤولية تجا مسا ا ااهمي األهلي
للتكافل فيما يتعلق باملعلومات الواردة في مسا ا ااتند العرضً ،
وبناء على ذلك ،اليقدم اعضا ا اااء مجلس ادارة األهلي للتكافل ،مجتمعين او منفردين ،اي تأكيدات او
ً
تعهدات ،صراحة أو ضمنا ،فيما يتعلق باحة اكتمال املعلومات الوارة في مستند العرض بإستهناء املعلومات املقدمة من قبلهم.
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12

االعفاءات

تقدمت شركة األهلي للتكافل بطلب إعفاء بموجب الفقرة (ب) من املادة ( )36لالئحة االندماج و االستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية الذي ينص
على( ان تكون رسوم اإل هاء املقترحة بقيمة محدودة و أال تتجأوز نسبة ( )%1من قيمة العرض) حيث أن رسوم اإل هاء الحالية تتجاوز ما نس ته
ً
( )%1من قيمة الصفقة االسمية وتقدر حوالي ( )%1.3من إجمالي قيمة الصفقة االسمية وذلك نظرا لزيادة حجم املصاريف املتعلقة بصفقة االندماج .
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13

املستندات املتاحة للمعاينة

سا ا ااو تكون نسا ا اام من املسا ا ااتندات التالية متاحة للمعاينة في املقر الرئيس ا ا ا ي لشا ا ااركة األهلي للتكافل – مركز الخالدية لألعمال  ، -هريق ص.ب ،48510 .جدة
 ،21582اململكة العربية السا ا ا ااعودية ،هاتف :هاتف ، +966-12-690-1199 :فاكس ، +966-12-690-1377 :من يوم األحد إلى الخميس من السا ا ا اااعة 8:00ص
وحت الساعة 5:00م باستهناء أيام اإلجازات الرسمية في اململكة العربية السعودية من تاريخ نشر هذا التعميم وحت هاية فترة العرض:


النظام األساع ي لكل من شركة األهلي للتكافل وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.



القوائم املالية املراجعة لكل من شا ا ا ااركة األهلي للتكافل وشا ا ا ااركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن السا ا ا اانوات املالية املنتهية في  31ديسا ا ا اامبر
2020م و  31ديس ا اامبر 2019م و  31ديس ا اامبر 2018م ،باإلض ا ااافة إلى القوائم املالية األولية لكل من الش ا ااركتين لفترة ال العة أش ا ااهر املنتهية في
2021/03/31م.



اتفاقية االندماج املبرمة بين كل من ش ا ااركة الدرع العربي للتأمين وش ا ااركة األهلي للتكافل (باللغة االنجليتية) بتاريخ 1442/12/02ه ا ا ا ا ا ا (املوافق
بتاريخ 2021/07/12م).
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خطابات موافقات املستشارين على استخدام اسمائهم وشعاراإهم وإفاداإهم في هذا التعميم.



تقرير التقييم وتقارير القيمة الضمنية الخاصة باملحفظة التأمينية لشركة األهلي للتكافل.



مستندات رسوم اإل هاء

14

خاتمة

لقاد أياد مجلاس إدارة األهلي للتكافل صفقاة االندمااج وقادم توصيتاه بشاأ ها .وندعاو أعضااء مجلاس إدارة األهلي للتكافل لحضاور اجتمااع الجمعياة العاماة ايار
العاديااة ونوصااي بالتصوياات لصالاال الق ارار املعااروض فااي االجتماااع علااى افت اراض أن املركااز املالااي لشااركة الدرع العربي للتأمين لاان يتعاارض ألي تدهااور أساسااي أو
جوهاري بعاد تارياخ نشار هاذا التعميام .
عمرمحمد هاشم
رئيس مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل
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 15املالحق
الرأي امل دم من املستشاراملالي بخصوص معامل املبادلة
امللحق رقم ( :)1االستشارة املستقلة املقدمة من قبل املستشار املالي
التاريخ1442/12/03 :ه
املوافق2021/07/13 :م
شركة األهلي للتكافل
املحترمين
السادة /أعضاء مجلس اإلدارة
حيث أن شركة األهلي للتكافل تعتتم االندماج مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (يشار إليها فيما بعد با ا ا ا ا ا "شركة الدرع العربي") وذلك من خالل عرض
مبادلة أوراق مالية لش اراء كامل األسااهم في رأس مال شااركة األهلي للتكافل ("الصاافقة") ،وذلك من خالل عملية زيادة رأس مال شااركة الدرع العربي عن هريق
إص ا اادار أس ا ااهم عادية جديدة ("األس ا ااهم الجديدة" أو "أس ا ااهم العوض") لص ا ااالح مس ا اااهمي ش ا ااركة األهلي للتكافل ً
وفقا لقواعد وأنظمة هيئة الس ا ااوق املالية
("الاهايائاة") ونظام الشركات ونظام املنافسة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس املنافسة ،وباإلشارة إلى هلبكم تزويد شركة األهلي للتكافل برأي
ً ً
شركة فالكم للخدمات املالية (يشار إليها فيما بعد با ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا "املستشار املالي") بصفتنا مستشارا ماليا لشركة األهلي للتكافل فيما يتعلق بعدالة معامل املبادلة
ً
(يشااار إليها فيما يلي بمصااطلح "معامل املبادلة") ،وهبقا للمادة ( )18من الئحة االندماج واالسااتحواذ ("الالئحة") فإننا ومن خالل هذا الخطاب نود أن نقدم
لكم رأينا فيما يخص عدالة معامل املبادلة واملشار إليه في اتفاقية االندماج مع شركة الدرع العربي املوقعة بتاريخ 1442/12/02ه (املوافق 2021/07/12م)
("اتفاقية االندماج") ،حيث أنه بموجب اتفاقية االندماج ،سا ااو تقوم شا ااركة الدرع العربي بإصا اادار( )23,852,462عالعة وعشا اارين مليون وعمانمائة واعنان
وخمسا ااين ألف وأربعمائة واعنان وسا ااتين سا ااهم عادي جديد و بقيمة إجمالية اسا اامية تبل ( )238,524,620مائتان وعمانية وعالعين مليون وخمسا اامائة وأربعة
وعش اارين ألف وس ااتمائة وعش اارين ريال س ااعودي مقابل ش اراء كامل األس ااهم في رأس مال ش ااركة األهلي للتكافل ،حيث س اايتم إص اادار س ااهم واحد ( )١في ش ااركة
الدرع العربي مقابل كل ( )0.698739903662775س ااهم مملوك في ش ااركة األهلي للتكافل ("معامل املبادلة") ،مما س اايترتب عليه زيادة رأس مال ش ااركة الدرع
العربي من ( )400,000,000أربعمائة مليون ريال س ا ااعودي إلى ( )638,524,620س ا ااتمائة وعمانية وعالعين مليون وخمس ا اامائة وأربعة وعش ا اارين ألف وس ا ااتمائة
وعش اارين ريال س ااعودي ،وزيادة عدد األس ااهم من ( )40,000,000أربعون مليون س ااهم إلى ( )63,852,462عالعة وس ااتين مليون وعمانمائة واعنان وخمس ااين ألف
وأربعمائة واعنان وستين سهم.
وفيما يتعلق بتقديم هذا الرأي ،فإن نطاق املراجعة واالفتراض ا ااات الرئيس ا ااية التي اعتمدت عليها ش ا ااركة فالكم للخدمات املالية تش ا اامل على سا ا ا يل امل ال ال
الحصر :
االهالع على القوائم املالية املدققة لكل من ش ا ا ااركة األهلي للتكافل وش ا ا ااركة الدرع العربي للس ا ا اانوات املالية املنتهية في  31ديس ا ا اامبر 2018م و 31
.1
ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م .باإلضافة إلى القوائم املالية األولية لكل من الشركتين لفترة ال العة أشهر املنتهية في 2021/03/31م.
االهالع على تقارير العناية املهنية الالزمة املالية والقانونية واالكتوارية والضااري ية لكل من شااركة األهلي للتكافل وشااركة الدرع العربي املعدة من
.2
قبل مستشارين مستقلين خرين.
اإلهالع على تقارير تقييم القيمة الض ا ا اامنية لكل من محفظة وعائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واالدخار الخاص ا ا ااة بش ا ا ااركة األهلي للتكافل
.3
املعدة من قبل مستشارين مستقلين خرين.
اإلهالع على اتفاقية االندماج ومذكرات التفاهم املوقعة بين شركة األهلي للتكافل وشركة الدرع العربي
.4
وألاراض تقديم هذ الرأي ،فإننا في شااركة فالكم للخدمات املالية قد اعتمدنا بموجب موافقتكم وافترضاانا دقة وصااحة واكتمال جميع البيانات واملعلومات
واملسا ا ااتندات املالية والنظامية والتنظيمية والضا ا ااري ية واملحاس ا ا ا ية وايرها من املعلومات املقدمة لنا أو التي تمت مناقشا ا ااتها معنا أو االهالع عليها من قبلنا.
ً
وعليه ،فإن ش ا ااركة فالكم للخدمات املالية ال تتحمل أي مس ا ااؤولية عن ص ا ااحة ودقة واكتمال البيانات واملعلومات واملس ا ااتندات املقدمة لها خص ا ااوص ا ااا تلك
البيانات واملعلومات واملسااتندات التي تم الحصااول عليها من مصااادر خارجية ،وبالرام من أنه ليس لدا املسااتشااار املالي أي س ا ب لالعتقاد بأن تلك البيانات
واملعلومات واملس ااتندات اير دقيقة في جوهرها ،إال أنه لم يتم التحقق بص ااورة مس ااتقلة من هذ البيانات واملعلومات واملس ااتندات من قبل املس ااتش ااار املالي،
وعليه فإنه ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو اكتمال أي من هذ البيانات واملعلومات واملستندات .كما افترضت شركة فالكم للخدمات املالية أنه
لم يطرأ أي تغيير جوهري على الوضا ااع املالي واألصا ااول والخصا ااوم لكل من شا ااركة األهلي للتكافل وشا ااركة الدرع العربي ،كما أن شا ااركة فالكم للخدمات املالية
أي وقائع أخرا يمكن أن يؤدا عدم تضمينها إلى جعل ّ
تفترض أنه ال توجد ّ
أي إفادة واردة فيها مضللة ،كما افترضت شركة فالكم للخدمات املالية أنه سيتم
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الحصا ااول على جميع املوافقات الحكومية والنظامية وايرها من املوافقات الالزمة إلتمام الصا اافقة ،دون أن يترتب على ذلك أي أعر سا اال ي على شا ااركة األهلي
للتكافل وشركة الدرع العربي.
ال يش ا ا اامل رأينا القرار الذي اتخذته ش ا ا ااركة األهلي للتكافل بخص ا ا ااوص الدخول في الص ا ا اافقة كما ال يتناول رأينا أي جوانب تتعلق با ا ا ااحة أو عدالة الهيكل
القانوني أو املالي الذي تنطوي عليه الصا ا اافقة ،ويتناول هذا الرأي فقط عدالة معامل املبادلة من وجهة نظر مالية بالنسا ا اابة لشا ا ااركة األهلي للتكافل بموجب
اتفاقية االندماج كما في التاريخ املبين في هذا الخطاب.
س ااو تتقا ا ا ش ااركة فالكم للخدمات املالية بص اافتها املس ااتش ااار املالي لش ااركة األهلي للتكافل فيما يتعلق بالص اافقة أتعاب مهنية من ش ااركة األهلي للتكافل
مقابل الخدمات التي تقدمها شا ااركة فالكم للخدمات املالية واملتضا اامنة هذا الرأي .إن خدمات املشا ااورة املالية املقدمة من قبلنا ورأينا هذا تم تقديمه لغرض
استخدامه من قبل عناية مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل فقط ملساعدته فيما يتعلق بتقييم صفقة اإلندماج ولألاراض املتعلقة مها ،وال يم ل هذا الرأي
توصااية حول كيفية تصااويت أي حامل ألسااهم شااركة األهلي للتكافل العادية فيما يتعلق بالصاافقة أو أي أمر خر ،وال يجوز االعتماد عليه أو اسااتخدامه من
قبل الغير دون موافقة خطية مسبقة من قبل شركة فالكم للخدمات املالية .وقد أعطينا موافقتنا على تضمين هذا الرأي في تعميم املساهمين الذي ستقوم
شركة األهلي للتكافل بنشر فيما يتعلق بصفقة اإلندماج .
واستنادا ملا سبق ،ترا شركة فالكم للخدمات املالية أن معامل املبادلة ً
ً
وفقا لالتفاقية ،كما في تاريخ هذا الخطاب ،عادل بالنسبة لشركة األهلي للتكافل من
وجهة النظر املالية .
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،

شركة فالكم لاخدمات املالية
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