
 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

املوجه إلى مساهمي األهلي للتكافل بشأن العرض املقدم من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني  )"األهلي للتكافل "(تعميم مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل  

ملساهمي األهلي للتكافل لغرض دمج األهلي للتكافل في الدرع العربي للتأمين، وذلك مقابل قيام الدرع العربي للتأمين  )"الدرع العربي للتأمين" او "الدرع العربي"(

)"أسهم ( عشرة رياالت للسهم الواحد لصالح مساهمي األهلي للتكافل في الدرع العربي للتأمين 10( سهم عادي بقيمة إسمية قدرها )23,852,462بإصدار )

 ألحكام املواد )وذ العوض"(
ً
 )"التعميم"(.( من الئحة االندماج واالستحواذ 49( من املادة )1( من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية )193( إلى )191لك وفقا

 

شركة الدرع العربي للتأمين ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة األهلي للتكافل بشأن العرض املقدم ملساهمي األهلي للتكافل لغرض دمج األهلي للتكافل في 

هلي للتكافل التي وخطط شركة الدرع العربي للتأمين الخاصة باألهلي للتكافل وموظفيها، كما يتضمن اإلستشارة املالية املستقلة التي قدمت ملجلس إدارة األ 

استشارة مستقلة ومختصة بخصوص العرض املقدم من قدمت من قبل فالكم للخدمات املالية والذي تم تعيينه كمستشار مالي لألهلي تكافل للحصول على 

 ملتطلبات املادة )
ً
( من الئحة االندماج واالستحواذ، بالتالي، ينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل 18شركة الدرع العربي للتأمين ملساهمي األهلي للتكافل وفقا

املقترحة. وفي حال وجود أي شك بخصوص اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإننا نوص ي  ومراجعة كافة أقسامه بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن صفقة االندماج

 )"الهيئة"(.بأن يحصل املساهم املعني على استشارة مالية مستقلة من قبل مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق املالية السعودية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا كانت عن أي ( أي مسئولية عن محتويات مستند العرض هذا. والتقدمان أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهمالسعودية السعودية )تداول  ومجموعة تداول " التتحمل هيئة السوق املالية 

 خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه" 

م(10/11/2120ه )املوافق 05/04/1443صدر هذا التعميم بتاريخ   

 املستشار املالي

 

 تعميم مجلس إدارة

 شركة األهلي للتكافل
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 مجلس اإلدارةتعميم 

 شركة األهلي للتكافل

 (14030171573السجل التجاري: )

 شارع األمير سلطان–مركز الخالدية لألعمال–جدة 

 21582جدة  48510ص.ب. 

 (م10/10/2021)املوافق ه 05/04/1443التاريخ 

 

 مجلس اإلدارة

 املنصب االسم

 رئيس مجلس اإلدارة هاشم عمر محمد

 نائب رئيس مجلس اإلدارة حفني علي صالح أحمد

 عضو مجلس إدارة وي النج حسين عبدهللا طارق 

 عضو مجلس إدارة مالئكة صالح جمال جميل

 عضو مجلس إدارة باشنيني ابو بكر  خالد محمد

 عضو مجلس إدارة ولفجانج جيموند

 عضو مجلس إدارة الكنانيعلي  محمد فرج

 

 

  إلى: جميع مساهمي األهلي للتكافل

 املوضوع: اندماج شركة األهلي للتكافل وشركة الدرع العربي للتأمين

 

ملسااااهمي األهلي للتكافل  )الدرع العربي(بشاااأن العرض املقدم من شاااركة الدرع العربي للتأمين  )األهلي للتكافل (هذا التعميم موجه إلى مسااااهمي األهلي للتكافل 

 ألحكام املواد )
ً
( من نظام الشااااااااااااااركات وأحكام الفقرة 193( إلى )191لغرض دمج األهلي للتكافل في الدرع العربي للتأمين مقابل إصااااااااااااااادار أسااااااااااااااهم العوض لهم وفقا

 .)"التعميم"( ( من الئحة االندماج واالستحواذ49( من املادة )1الفرعية )

 

 .ب اهتمامكم الفوريهذا التعميم مهم ويتطل

 

رع العربي للتأمين ويتضاااامن هذا التعميم رأي مجلس إدارة األهلي للتكافل بشااااأن العرض املقدم ملساااااهمي األهلي للتكافل لغرض دمج األهلي للتكافل في شااااركة الد

ملساااااااتقلة التي قدمت ملجلس إدارة األهلي للتكافل التي وخطط شاااااااركة الدرع العربي للتأمين الخاصاااااااة باألهلي للتكافل وموظفيها، كما يتضااااااامن اإلساااااااتشاااااااارة املالية ا

دم من قدمت من قبل فالكم للخدمات املالية والذي تم تعيينه كمساااتشاااار مالي لألهلي تكافل للحصاااول على اساااتشاااارة مساااتقلة ومختصاااة بخصاااوص العرض املق

 ملتطلبات املادة )
ً
من الئحة االندماج واالساااااااااتحواذ. بالتالي، ينبغي قراءة هذا التعميم بشاااااااااكل كامل  (18شاااااااااركة الدرع العربي للتأمين ملسااااااااااهمي األهلي للتكافل وفقا

ها، فإننا نوص ي ومراجعة كافة أقسامه بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن صفقة االندماج املقترحة. وفي حال وجود أي شك بخصوص اإلجراءات التي ينبغي اتخاذ

بتاريااااااااااااااااااااااااااااااااخ  )"الهيئة"(.مستقلة من قبل مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق املالية السعودية بأن يحصل املساهم املعني على استشارة مالية 

مع شركة األهلي للتكافل لغرض دمج األهلي للتكافل  )اتفاقية االندماج(م( أبرمت الدرع العربي للتأمين اتفاقية اندماج 12/07/2021هاااااا )املوافق 02/12/1442

وذلك مقابل قيام شااركة الدرع العربي للتأمين بإصاادار  )صففف ة االندماج(في شااركة الدرع العربي للتأمين ونقل أصااولها والتتاماإها إلى شااركة الدرع العربي للتأمين 

من خالل زيادة  )" أسهم العوض"(ياالت سعودي للسهم الواحد لصالح مساهمي األهلي للتكافل ( ر 10( سااااااهم عااااااادي بقيمااااااة اساااااامية تبلاااااا  عشرة )23,852,462)

 من هذا التعميم.( 8.1رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين، علًما بأن صفقة االندماج تخضع للشروط املحددة في اتفاقية االندماج وامللخصة في القسم )



  
 

 ب
 
 

 

عرض املتعلق بصاافقة االندماج الصااادر من شااركة الدرع العربي بتاريخ هذا التعميم، ومن شااأن إتمام صاافقة االندماج، أن أعد هذا التعميم اسااتجابة ملسااتند ال

 :لى األساس التالييؤدي إلى زيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين وإصدار أسهم العوض )التي سيتم إدراجها في تداول( ملساهمي شركة األهلي للتكافل ع

 

( رياالت للساااهم الواحد كأساااهم العوض مقابل دمج شاااركة 10( ساااهم عادي بقيمة إسااامية قدرها عشااارة )23,852,462شاااركة الدرع العربي بإصااادار عدد ) ساااتقوم

لتأمين مقابل ( ساااهم في شاااركة الدرع العربي ل1.43114769137705األهلي للتكافل ونقل جميع أصاااولها والتتاماإها إلى شاااركة الدرع العربي، وعليه سااايتم إصااادار )

 .)"معامل املبادلة"(( سهم مملوك في شركة األهلي للتكافل 1كل )

 

ريب الرقم وفي حال نتج عن عملية احتسااااااب عدد األساااااهم املساااااتحقة ألي من مسااااااهمي شاااااركة األهلي للتكافل بناء على معامل املبادلة كساااااور أساااااهم، فسااااايتم تق

( ساااااهم في شاااااركة األهلي للتكافل فساااااو  يخصاااااص له في 50كان أحد مسااااااهمي شاااااركة األهلي للتكافل يمتلك )الناتج إلى أقل رقم صاااااحيل. فعلى سااااا يل امل ال، إذا 

( سااهم. ولن يتم تخصاايص كسااور األسااهم أو إصاادارها ملساااهمي شااركة األهلي للتكافل وإنما ساايتم إصاادارها 72( سااهم من أسااهم العوض وليس )71تاريخ النفاذ )

سااهم الشااركة الدامجة السااائد في السااوق بحسااب السااعر يوم التداول، ومن عم ساايتم توزقع املتحصااالت النقدية الناتجة  وتجميعها وبيعها في تداول حسااب سااعر

ه وذلك خالل عن عملية بيع كسور األسهم )بعد خصم جميع املصاريف والعموالت املترتبة على عملية البيع( سيتم توزقعها على مستحقيها كل حسب ما يستحق

 من تاريخ إتمام صاااافقة االندماج. وساااايتم خصاااام التكاليف املتعلقة بعملية بيع كسااااور األسااااهم من إجمالي متحصااااالت بيع كسااااور األسااااهم.  (30مدة أقصاااااها )
ً
يوما

عوض وسااااتكون أسااااهم العوض من نفس فئة أسااااهم شااااركة الدرع العربي وساااايكون لها نفس الحقوق امللحقة بأسااااهم شااااركة الدرع العربي وساااايحق لحامل أسااااهم ال

 .ول على أرباح بعد تاريخ النفاذالحص

 

ندماج وينبغي التوضاااااااايل أن إتمام صاااااااافقة االندماج مشااااااااروط بالحصااااااااول على موافقة الجمعية العامة اير العادية لاااااااااااااااااااااااشااااااااركة الدرع العربي الخاصااااااااة بصاااااااافقة اال 

زيد من التفاصاااايل حول الجمعية العامة اير العادية والحصااااول على موافقة الجمعية العامة اير العادية لشااااركة األهلي للتكافل الخاصااااة بصاااافقة االندماج، ومل

( من هذا التعميم وإضااااااااااااافة إلى ما تقدم، ففي حال تمت املوافقة على قرارات صاااااااااااافقة االندماج من قبل 10.2.2لشااااااااااااركة األهلي للتكافل، يرقى مراجعة القساااااااااااام )

دد املطلوب الذي يجب تم يله في اجتماع الجمعية اير العادية لكل شااااااااركة مساااااااااهمي شااااااااركة الدرع العربي ومساااااااااهمي شااااااااركة األهلي للتكافل والذين يمتلكون الع

ين ال يحق لهم التصااااويت )وهو العدد الذي ال يقل عن عالعة أرباع األسااااهم املم لة في االجتماع، باسااااتهناء األسااااهم التي يمتلكها مساااااهمو شااااركة األهلي للتكافل الذ

يع شاااااااروط صااااااافقة االندماج األخرا )بما في ذلك الشااااااارط املتعلق بفترة اعتراض الدائنين(، فساااااااتنق ااااااا ي شاااااااركة على قرارات االندماج(، وفي حال تم اساااااااتيفاء جم

اهمي شااااركة األهلي للتكافل وسااااتلغى جميع أسااااهمها وسااااتنتقل جميع أصااااولها والتتاماإها إلى الشااااركة الدامجة. وعند إتمام صاااافقة االندماج، ساااايحصاااال جميع مساااا

 لشروط اتفاقية االندماجاألهلي للتكافل )بما في ذلك امل
ً
 .ساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت( على أسهم العوض في الشركة الدامجة وفقا

 

 بعد انقضااء )
ب
 من تاريخ شاهر قرار االندماج ولدائني30وفي حال تم قبول العرض من قبل مسااهمي شاركة األهلي للتكافل، يكون قرار االندماج نافذا

ً
شاركة  ( يوما

إلى أن يتنازل الدائن األهلي للتكافل خالل امليعاد املذكور أن يعترضااااااااوا على االندماج بخطاب مسااااااااجل إلى شااااااااركة األهلي للتكافل. وفي هذ  الحالة يوقف االندماج 

 للوفاء به إن كان  جال. سااااااااا
ب
 كافيا

ب
، أو تقدم ضااااااااامانا

ً
يحصااااااااال مسااااااااااهمو شاااااااااركة األهلي للتكافل على عن معارضاااااااااته، أو تفي شاااااااااركة الدرع العربي بالدين إن كان حاال

%( من رأس مال الشاااااركة الدامجة، وسااااايكون ملالكي أساااااهم العوض الحق في الحصاااااول على األرباح املوزعة التي تقوم الشاااااركة الدامجة باإلعالن 37.36مانسااااا ته )

تاريخ النفاذ. وملزيد من التفاصاااااااااااااايل حول شااااااااااااااروط اتفاقية  عنها. كما سااااااااااااااينتج عن ذلك عدد من التغييرات في تشااااااااااااااكيل مجلس إدارة الشااااااااااااااركة الدامجة وذلك من

 .( من هذا التعميم8االندماج، الرجاء مراجعة القسم )

 

بي وهلب املوافقة وقد قامت شااااااااركة الدرع العربي بتقديم هلب إلى هيئة السااااااااوق املالية لزيادة رأس مالها لغرض دمج شااااااااركة األهلي للتكافل في شااااااااركة الدرع العر 

ول إدراج أسااهم العوض في "( لقبالسااعودية السااعودية )"تداول  مجموعة تداول على نشاار مسااتند العرض املوجه ملساااهمي شااركة األهلي للتكافل وتقديم هلب إلى 

انعقاد الجمعية العامة تداول. كما تم اسااتيفاء كافة املتطلبات املطلوبة من قبل هيئة السااوق املالية، ومع مراعاة الحصااول على موافقة هيئة السااوق املالية على 



   
 

 ج
 
 

كة األهلي للتكافل الخاصة بصفقة االندماج، فقد تم الحصول اير العادية لاااااااااااشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة اير العادية لاااااااااااشر 

 .على كافة املوافقات النظامية املتعلقة بصفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة الدرع العربي

 

( االساااااتشاااااارة 1ميم، باساااااتهناء: )ويقبل أعضااااااء مجلس إدارة شاااااركة األهلي للتكافل مجتمعين ومنفردين املساااااؤولية الكاملة عن دقة املعلومات الواردة في هذا التع

( لهذا التعميم والتي قامت فالكم املالية )املسااااتشااااار املالي لاااااااااااااااااااشااااركة األهلي للتكافل ( بإعدادها وتقديمها ملجلس إدارة شااااركة األهلي 1املسااااتقلة الواردة في امللحق )

( 2من تضاااااااااامين هذ  االسااااااااااتشااااااااااارة بصااااااااااورة مالئمة في هذا التعميم(  و )للتكافل )حيث تكون مسااااااااااؤولية مجلس إدارة شااااااااااركة األهلي للتكافل مقتصاااااااااارة على التأكد 

ناية املعقولة للتأكد املعلومات املتعلقة بااااااااااااااااااشاااركة الدرع العربي. وبحساااب املعلومات املتوفرة لدا أعضااااء مجلس إدارة شاااركة األهلي للتكافل )الذين بذلوا كل الع

يقبلون تحمل مسااؤوليتها تتوافق مع الحقائق وال تغفل عن أي ياا يء من املحتمل أن يؤعر في مضاامون هذ  من ذلك(، فإن املعلومات الواردة في هذا التعميم الذي 

 .املعلومات

 

ومات تم نشااااار هذا التعميم في نفس توقيت نشااااار مساااااتند العرض الصاااااادر عن شاااااركة الدرع العربي فيما يتعلق بصااااافقة االندماج. ويتضااااامن مساااااتند العرض معل

بي وصااافقة االندماج. ويتضااامن هذا التعميم إشاااارات إلى أقساااام معينة في مساااتند العرض ملسااااعدة مسااااهمي شاااركة األهلي للتكافل في تتعلق بااااااااااااااااااشاااركة الدرع العر 

ء مجتمعين تحديد موقع هذ  املعلومات ضاامن مسااتند العرض. وال يجب تفسااير تلك اإلشااارات على أن أعضاااء مجلس إدارة شااركة األهلي للتكافل يتحملون، سااوا

لس إدارة دين، أي مسااااؤولية تجا  مساااااهمي شااااركة األهلي للتكافل فيما يتعلق باملعلومات الواردة في مسااااتند العرض، وبناء على ذلك، ال يقدم أعضاااااء مجأو منفر 

، فيما يتعلق بااااحة واكتمال املعلومات الواردة في مساااتند العرض إال تلك
ً
املعلومات الواردة في  شاااركة األهلي للتكافل أي تأكيدات أو تعهدات، صاااراحة أو ضااامنا

 . مستند العرض والخاصة بشركة األهلي للتكافل

 

اريهم، وبعد ويرا أعضااااااااء مجلس إدارة شاااااااركة األهلي للتكافل بأن صااااااافقة االندماج عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذل العناية الالزمة املناسااااااابة بمسااااااااعدة مساااااااتشااااااا

وفرص النمو املساااااتقبلية للشاااااركة الدامجة واملنافع املتوقعة من صااااافقة االندماج واالساااااتشاااااارة املالية األخذ في االعتبار وضاااااع الساااااوق في تاريخ نشااااار هذا التعميم 

م( إلى مجلس إدارة شاااركة األهلي للتكافل )مرفق نساااخة من االساااتشاااارة 12/07/2021هاااااااااااااااااا )املوافق 02/12/1442-املساااتقلة املقدمة من قبل فالكم املالية بتاريخ 

 للعوامل واالفتراضااااااااااااات املو ااااااااااااحة فيها، فإن معامل 1ق رقم )املالية املسااااااااااااتقلة في امللح
ً
( من هذا التعميم( بما مفاد  بأنه في تاريخ تقديم تلك االسااااااااااااتشااااااااااااارة ووفقا

 من الناحية املالية لاااااااااااااااااااااامسااااااااهمي شاااااااركة األهلي للتكافل وحت  تاريخ هذا التعم
ً
شاااااااركة األهلي  يم لم تتلقاملبادلة املتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج يعتبر عادال

 .للتكافل أي عرض بديل

  

ن باإلجماع كما يرا أعضاااااااء مجلس إدارة شااااااركة األهلي للتكافل أن صاااااافقة االندماج تصااااااب في مصاااااالحة شااااااركة األهلي للتكافل ومساااااااهميها، وبالتالي فإ هم يوصااااااو 

فقد أخذ أعضااااااء مجلس إدارة شاااااركة األهلي للتكافل في االعتبار ملسااااااهمي شاااااركة األهلي للتكافل باملوافقة على صااااافقة االندماج. وعند تقديمهم لهذ  التوصاااااية، 

  .االستشارة الخارجية التي تلقوها بشأن املسائل القانونية واملالية واملحاس ية واالستراتيجية وايرها من املسائل املتعلقة بالصفقة

 

عتبار األهدا  االساات مارية الفردية أو الوضااع املالي أو الوضااع الزكوي والضااري ي وتجدر اإلشااارة إلى أن أعضاااء مجلس إدارة شااركة األهلي للتكافل لم يأخذوا في اال 

 الختال  الظرو  واألوضااااااااااااع واألهدا  الخاصاااااااااااة بكل منهم. وعليه، يؤكد أعضااااااااااااء مجلس اإلدارة على ضااااااااااارورة ق
ً
يام كل أو الظرو  الخاصاااااااااااة بكل مسااااااااااااهم نظرا

اسااتشااارة مهنية مسااتقلة من مسااتشااار مالي مرخص له من قبل هيئة السااوق املالية بخصااوص صاافقة مساااهم من مساااهمي شااركة األهلي للتكافل بالحصااول على 

تعميم لألهدا  االندماج ويجب عليه االعتماد على مراجعته الخاصاااااااااااة لصااااااااااافقة االندماج للتأكد من مدا مالئمة صااااااااااافقة االندماج واملعلومات الواردة في هذا ال

 .بكل مساهماالست مارية واألوضاع املالية الخاصة 

 

املوافقة على كما تجدر اإلشااااااارة بأن جميع أعضاااااااء مجلس إدارة شااااااركة األهلي للتكافل )الذين يملكون أسااااااهم في شااااااركة األهلي للتكافل ( ساااااايقومون بالتصااااااويت ب

 .صفقة االندماج في الجمعية العامة اير العادية

 



  
 

 د
 
 

وتكون  ".لتعريفات واملصففطاتاتا"( 1املحددة في قسااام التعريفات واملصاااطلحات في القسااام )يكون للتعريفات واالختصاااارات املساااتخدمة في هذا التعميم املعاني 

 .اإلشارات إلى األوقات والتواريخ الواردة في هذا التعميم إشارات إلى توقيت الرياض والتقويم امليالدي، ما لم ينص على خال  ذلك

 

 .املالية كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماجفالكم للخدمات شركة قامت شركة األهلي للتكافل بتعيين 

 

 

 

 املستشار املالي

 فالكم لاخدمات املاليةشركة 

 

 

 

أي مسااااااؤولية عن محتويات هذا التعميم، وال تقدمان أي تأكيد تتعلق بدقته أو  مجموعة تداول السااااااعودية )تداول السااااااعودية( ال تتحمل هيئة السااااااوق املالية و 

هذا التعميم مؤرخ  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.

 .م(10/11/2021ها )املوافق 05/04/1443 في
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 إشعار هام

  

ملالية بموجب تم إعداد تعميم مجلس اإلدارة هذا من قبل شركة األهلي للتكافل حسب متطلبات الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق ا

ها 02/06/1424وتاريخ  30املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/م( بناًء على نظام السوق 03/10/2007ها )املوافق 21/09/1428بتاريخ  2007-50-1القرار رقم 

م بناًء على نظام السوق 23/04/2018ها املوافااق 07/08/1439وتاريااخ  2018-45-3م(، واملعّدلااة بقاارار مجلااس هيئااة السااوق املاليااة رقاام 31/07/2003)املوافق 

هاااااااااااااااااااا  وذلك لتقديم 28/01/1437وتاريخ  3هاااااااااااااااااااا ونظام الشاااااركات الصاااااادر باملرساااااوم امللكي رقم م/02/06/1424وتاريخ  30املالية الصاااااادر باملرساااااوم امللكي رقم م/

ميع أصاااااااااااول معلومات ملسااااااااااااهمي شاااااااااااركة األهلي للتكافل في ما يتعلق بعرض شاااااااااااركة الدرع العربي للتأمين لالندماج مع شاااااااااااركة األهلي للتكافل حيث سااااااااااايتم نقل ج

تكافل إلى شاااااااركة الدرع العربي للتأمين مقابل إصااااااادار أساااااااهم العوض. وسااااااايتم اعتبار أن تصاااااااويت مسااااااااهمي شاااااااركة األهلي للتكافل على والتتامات شاااااااركة األهلي لل

 .صفقة االندماج مبني على املعلومات الواردة في هذا التعميم

ر على أنه لم يحد  تم إعداد البيانات الواردة في هذا التعميم بتاريخ هذا التعميم )ما لم يرد نص يفيد خال  ذل ك(، وإن نشاااااااااااااار هذا التعميم ال يجب أن يفسااااااااااااااّ

على أي نص يمكن اعتبار  تغيير في املعلومات واألمور املتعلقة بشااااااااااااااركة الدرع العربي للتأمين أو بشااااااااااااااركة األهلي للتكافل منذ ذلك التاريخ. ال يحتوي هذا التعميم 

 لألداء املالي املساااااااتقبلي
ً
 أو تقديرا

ً
 أو تخطيطا

ً
للشاااااااركة الدامجة. كما ال يجوز تفساااااااير أي عبارات واردة في هذا التعميم على أن ربل الساااااااهم للشاااااااركة الدامجة  تنبؤا

  .وية أو ستتيد عن ربحية شركة الدرع العربي في الفترات املالية السابقةاستكون مس

عن مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل باستهناء ماهو مو ح في هذا  كما تجدر االشار إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة

شااااااااااااااركة فالكم التعميم، وبالتالي يجب عدم االعتماد على أي معلومات أو إفادات صاااااااااااااااادرة عن أهرا  أخرا باعتبار أ ها صاااااااااااااااادرة عن شااااااااااااااركة األهلي للتكافل أو 

  .يتعلق بصفقة االندماجللخدمات املالية أو أي من مستشاري شركة األهلي للتكافل في ما 

 من هذا ا
ً
 له، ال تم ل محتويات املوقع اإللكتروني لشاااااااااركة األهلي للتكافل، أو محتويات أي موقع إلكتروني  خر منشاااااااااور فيه هذا التعميم، جزءا

ً
لتعميم أو مكمال

 .ونيةوال تتحمل شركة األهلي للتكافل أي من مستشاريها أي مسؤولية عن محتويات هذ  املواقع اإللكتر

املالية وفقأ لألنظمة عينت شاااااركة األهلي للتكافل شاااااركة فالكم للخدمات املالية "فالكم املالية " كمساااااتشاااااار مالي لها فيما يتعلق بصااااافقة االندماج. وتعمل فالكم 

ساااااااااوق املالية، وتعمل لصاااااااااالح شاااااااااركة األهلي والقوانين الساااااااااارية واملعمول مها في اململكة العربية الساااااااااعودية، ويي حاصااااااااالة على الترخيص الالزم لذلك من هيئة ال

تقديم للتكافل بشاااااااااكل حصاااااااااري كمساااااااااتشاااااااااار مالي مساااااااااتقل لها في هذ  الصااااااااافقة، وال تعمل لصاااااااااالح أي هر   خر فيما يتعلق بالصااااااااافقة. لن تقوم فالكم املالية ب

 .  خر بخال  شركة األهلي للتكافل االستشارات املتعلقة بالصفقة، أو عمل أي أمر أو ترتيب  خر يشار إليه في هذا التعميم ألي هر 
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 التوقعات واإلفادات املست بلية

و " أو "يجوز" أو يحتوي هذا التعميم، بما في ذلك املعلومات الواردة فيه على "إفادات مسااتقبلية" تتعلق بالشااركة الدامجة، وبشااكل عام فإن الكلمات م ل "ساا

"يتوقع" أو "يعتتم" أو "ينتظر"، أو أي عبارات مشامهة تحمل إشارات إلى املستقبل تم ل إفادات مسااتقبلية. وتنطااوي اإلفااادات "يجب" أو "يستمر" أو "يعتقد" أو 

من هذ  املخاهر والشكوك لية. وك ير املسااتقبلية علااى مخاهاار وشااكوك قااد ينجاام عنهااا اختااال  النتائااج الفعليااة بشااكل جوهري عن اإلفادات والتوقعات املستقب

ركين تتعلق بعوامل وظرو  خارجة عن نطاق سااااااااايطرة الشاااااااااركة املعنية، أو قدرإها على وضاااااااااع تقديرات دقيقة م ل ظرو  الساااااااااوق املساااااااااتقبلية، وسااااااااالوك املشاااااااااا

ملسااااااااتقبلية. وال تتحمل شركة األهلي للتكافل أو أي هر   خر في اآلخرياااااااان فااااااااي السااااااااوق. بالتالااااااااي، فااااااااال يجااااااااوز االعتماااااااااد بشااااااااكل  كلااااااااي علااااااااى اإلفااااااااادات والتوقعااااااااات ا

عات املستقبلية الصفقة أو مستشاريهم، أي مسؤولية بخصوص اإلفادات والتوقعات املستقبلية وال يعتتم أي من املذكورين أعال  تحديث هذ  اإلفادات والتوق

 
ً
 .باستهناء ما هو مطلوب منهم نظاما

ذ  اإلفادات املسااااااااتقبلية تتضاااااااامن مخاهر قد تكون ظاهرة أو اير ظاهرة، وعوامل أخرا قد تؤدي إلى اختال  النتائج الفعلية أو األداء أو ينبغي اإلشااااااااارة إلى أن ه

. وتعتبر املخاهر املتعلقة باإلفادات املساااااااتقب
ً
سااااااايطرة  لية خارجاالساااااااتراتيجية أو األحدا  بشاااااااكل جوهري عن تلك التي تضااااااامنتها هذ  اإلفادات صاااااااراحة أو ضااااااامنا

بغي عدم االعتماد شااااركة األهلي للتكافل م ل أوضاااااع السااااوق املسااااتقبلية وساااالوك املشاااااركين اآلخرين في السااااوق، وبالتالي ال يمكن تقديرها بشااااكل دقيق، ولهذا ين

 لألداء الفعلي املساااااااتقبلي لشاااااااركة الدرع
ً
العربي للتأمين ولم يتم مراجعتها من قبل  على هذ  اإلفادات بشاااااااكل كامل. كما ال تعتبر هذ  اإلفادات املساااااااتقبلية ضااااااامانا

 في هذا التعميم. وتستند هذ  اإلفادات املستقبلية إلى افت
ً
راضات عديدة منها االفتراضات املحاسبين لشركة الدرع العربي للتأمين إال في الحاالت املشار إليها حصرا

ربي للتأمين والبيئة التنظيمية التي سااااتمارس ضاااامنها شااااركة الدرع العربي للتأمين أعمالها في املتعلقة باسااااتراتيجيات العمل الحالية واملسااااتقبلية لشااااركة الدرع الع

 عنها املسااااااتقبل. ونود التوضاااااايل بأن كل اإلفادات املسااااااتقبلية الشاااااافهية منها والخطية الصااااااادر ةعن شااااااركة الدرع العربي للتأمين أو أي أشااااااخاص يتصاااااارف
ً
ون نيابة

 .عار املهم الوارد في هذا القسممقيدة بشكل صريل في مجملها باإلش

 

 :املخاطر املشار إليها أعاله تتضمن وال ت تصر على

 ي أي من التقديرات املسااااااااااااااتقبلية املو ااااااااااااااحة في هذا التعميم والتي ال تخرج عن كو ها مجرد تقديرات ابتدائية صااااااااااااااادرة عن مجلس إدارة شااااااااااااااركة األهل

 تعديلها من بعد إجراء دراسة تتضمن املزيد من التفاصيل للتكافل ولم تخضع ألي عملية فحص مستقلة ومن املمكن 

  أوضاع السوق االقتصادية واملالية في اململكة العربية السعودية، بصورة عامة 

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

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

  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 

 يئة التنافسية في القطاعات التي تزاول فيها الشركة الدامجة أعمالها التغيرات في الب 

 عدم االلتتام باألنظمة املطبقة على نشاط الشركة الدامجة. 

 

في مسااااااااااااتند العرض املعد من قبل شااااااااااااركة الدرع العربي  )"عوامل املخاطرة"(لالهالع على مزيد من املعلومات املتعقلة بعوامل املخاهرة، يرقى الرجوع إلى قساااااااااااام 

 للمادة )
ً
 .( من الئحة االندماج واالستحواذ38واملوجه إلى مساهمي شركة األهلي للتكافل بخصوص صفقة االندماج وفقا

 

 

 

 

 

 



   
 

 ز
 
 

 قيود النشر والتوزيع وال بول واإلرسال

  .أي قيود في األنظمة والقوانين السارية واملعمول مها في اململكة العربية السعوديةإن هذا التعميم موجه ملساهمي شركة األهلي للتكافل، مع مراعاة 

 

 إشعار إلى مساهمي شركة األهلي للتكافل امل يمين خارج اململكة

ماااج والتصوياات علااى قراراإهااا، بالرام من أن جميع مساهمي شركة األهلي للتكافل يحق لهم حضور الجمعية العامة اير العادية للشااركة الخاصااة بصفقااة االند

ديمه أو تسجيله لدا أي جهة يجااااااب علااااااى مساااااااهمي شااااااركة األهلي للتكافل املقيمين خارج اململكة العربية السعودية األخذ في االعتبار بأن هذا التعميم لم يتم تق

شاااااااااااركة األهلي للتكافل مقيم في أي دولة تتطلب أنظمتها أن تقوم شاااااااااااركة األهلي تنظيمية خارج اململكة العربية الساااااااااااعودية. وعليه، في حال كان أي من مسااااااااااااهمي 

شاااااااااااااركة في للتكافل بخطوات نظامية محّددة حت  يتمكن املساااااااااااااهم من التصااااااااااااويت على قرارات االندماج بشااااااااااااكل نظامي، فإنه يجب على املساااااااااااااهم املعني عدم امل

العادية لشااركة األهلي للتكافل الخاصااة بصاافقة االندماج، وفي حال قام املساااهم املعني بالتصااويت على التصااويت على القرارات املقترحة في الجمعية العامة اير 

دماج إال في حال أن قرارات االندماج بالرام من ذلك، فإنه يحق لشااااااااركة األهلي للتكافل باالتفاق مع شااااااااركة الدرع العربي للتأمين عدم االسااااااااتمرار في صاااااااافقة االن

  .املوافقة عليها من قبل األالبية املطلوبة من مساهمي شركة األهلي للتكافل دون احتساب األصوات الخاصة باملساهم املعنيصفقة االندماج قد تم 
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 واملستشارين الشركة دليل

 

  شركة األهلي للتكافل 

 األهلي للتكافلشركة 
 مركز الخالدية لألعمال –شارع األمير سلطان  – جدة

 21582جدة  48510ص.ب. 

  اململكة العربية السعودية

 +901199966126هاتف: 

 +901377966126فاكس: 

  customercare@alahlitakaful.com :البريد اإللكتروني

 www.alahlitakaful.comاملوقع اإللكتروني: 
 

 

 لشركة األهلي للتكافل  املستشار املالي

 شركة فالكم لاخدمات املالية 
 شارع العليا –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 +966 8004298888هاتف: 

 +966112054827فاكس: 

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 ل انوني لشركة األهلي للتكافل املستشار ا

 شركة زارع والتمدان للمحاماة واالستشارات ال انونية 

 ، العليا4مجمع سنتيريا، الطابق 

 12241، الرياض 6055ص.ب: 

 اململكة العربية السعودية 
   +966112288058هاتف: 

  2885405 11 966+فاكس: 

 partners.com-info@zhالبريد اإللكتروني: 

 partners.com-www.zh املوقع اإللكتروني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:customercare@alahlitakaful.com
http://www.falcom.com.sa/
mailto:info@zh-partners.com
http://www.zh-partners.com/
http://www.zh-partners.com/
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 والضريبية لشركة األهلي للتكافل  مستشار العناية املهنية املالية واالكتوارية والزكوية

 ديلويت لاخدمات اإلستشارية املالية املتدودة
 مبن  الواحة، الطابق ال اني، شارع األمير تركي بن عبدهللا  ل سعود

 حي السليمانية.-

 92114، الرياض 6808ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  +585009661121هاتف: 

 +585019661121فاكس: 

 riyadhconnect@deloitte.com اإللكتروني:البريد 

 www.deloitte.comاملوقع اإللكتروني: 

 

 لشركة األهلي للتكافل  ومستشار الت ييم للمحفظة التأمينيةاملستشار االكتواري 

 ديلويت لاخدمات اإلستشارية املالية املتدودة
 ال اني، شارع األمير تركي بن عبدهللا  ل سعودمبن  الواحة، الطابق 

 حي السليمانية.-

 92114، الرياض 6808ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  +585009661121هاتف: 

 +585019661121فاكس: 

 riyadhconnect@deloitte.com البريد اإللكتروني:

 www.deloitte.comاملوقع اإللكتروني: 

 

 :تنويه

 أي، ولم يقم ا التعميمبالشكل واملضمون الواردين في هذإن جميع املستشارين الواردة أسماؤهم أعال  قد قدموا موافقاإهم الكتابية على تضمين أسمائهم وشعاراإهم وإفاداإهم 

 تاريخ في كما شركةال نوعها في كان مهما مصلحة أو أسهم ةأي أقارمهم من أي أو لديهم العاملين أومن املستشارين  أي. وال يمتلك ا التعميمبسحب هذ  املوافقة حت  تاريخ هذ منهم

 هذا التعميم
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. ف ة االندماج األساسية لصالتواريخ املهمة واملراحل    

 وشركة األهلي للتكافل  الجدول الزمني املتوقع لعملية االندماج بين شركة الدرع العربي للتأمين

لالزم لعقد االجتماع األول للجمعية العامة اير  إن التواريخ املبينة في الجدول أدنا  يي التواريخ النهائية، وقد تتغير كو ها تستند على عدة أمور، من بينها اكتمال النصاب القانوني

باإلعالن على موقعها االلكتروني و/أو على موقع تداول عن أي تغييرات في التواريخ املذكورة في الجدول الزمني املبّين  األهلي للتكافل. ستقوم شركة األهلي للتكافلالعادية لشركة 

 . أدنا 

 +T الجدول الزمني/التاريخ التدث

 اإلجراءات املتعل ة بالجمعيات العامة غير العادية (1

تقديم مستند العرض النهائي لهيئة السوق 

 على نشر .املالية للموافقة 
 ال ينطبق م(29/07/2021ها )املوافق 19/12/1442

موافقة هيئة السوق املالية على هلب زيادة 

 رأس املال ونشر مستند العرض.
 T م(10/11/2021ها )املوافق 05/04/1443

نشر تعميم مساهمي شركة الدرع للتأمين  

ومستند العرض املوجه ملساهمي شركة 

 األهلي للتكافل.

 T+3 م(15/11/2021ها )املوافق 10/04/1443

نشر تعميم مجلس إدارة شركة األهلي 

 للتكافل.
 T+3 م(15/11/2021ها )املوافق 10/04/1443

 توفير املستندات املتاحة للمعاينة.

يوم عمل على األقل من تاريخ  14تكون متاحة قبل 

ها 10/04/1443الجمعية العامة اير العادية ، من تاريخ 

حت  تاريخ انتهاء فترة العرض )من م(15/11/2021)املوافق 

 
ً
يوم األحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا

وحت  الساعة الخامسة مساًء باستهناء أيام اإلجازة 

 الرسمية في اململكة(

T+3 

موافقة هيئة السوق املالية على انعقاد 

الجمعية العامة اير العادية لشركة الدرع 

بصفقة االندماج والجمعية للتأمين الخاصة 

العامة اير العادية لشركة األهلي للتكافل 

 الخاصة بصفقة االندماج.

 T+3 م(15/11/2021ها )املوافق 10/04/1443

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية 

العامة اير العادية لشركة الدرع للتأمين 

الخاصة بصفقة االندماج )مع اإلشارة إلى 

اجتماع عاني بعد ساعة واحدة إمكانية عقد 

من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع 

األول، ذلك في حال عدم اكتمال النصاب 

 القانوني الالزم لعقد االجتماع األول(.

 T+6 م(18/11/2021ها )املوافق 13/04/1443
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 +T الجدول الزمني/التاريخ التدث

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية 

كافل العامة اير العادية لشركة األهلي للت

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(.

 T+6 م(18/11/2021ها )املوافق 13/04/1443

اإللكتروني للمساهمين بدء فترة التصويت 

في الجمعية العامة اير العادية لشركة 

 الدرع للتأمين.

حت   هاية  م(06/12/2021ها )املوافق 02/05/1443تبدأ من 

 وقت الجمعية العامة اير العادية
T+25 

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين 

في الجمعية العامة اير العادية لشركة 

 األهلي للتكافل.

حت   هاية  م(06/12/2021ها )املوافق 02/05/1443تبدأ من 

 وقت الجمعية العامة اير العادية
T+25 

انعقاد الجمعية العامة اير العادية لشركة 

الدرع للتأمين الخاصة بصفقة االندماج 

)االجتماع األول(. يكتمل النصاب القانوني 

للجمعية بحضور عدد من املساهمين 

نصف رأس مال شركة يم لون على األقل 

 الدرع للتأمين.

 8T+2 م(09/12/2021ها )املوافق 05/05/1443

انعقاد الجمعية العامة اير العادية لشركة 

الدرع للتأمين الخاصة بصفقة االندماج 

)االجتماع ال اني( في حال عدم اكتمال 

النصاب القانوني الالزم لالجتماع األول. 

ال اني يكتمل النصاب القانوني لالجتماع 

بحضور عدد من املساهمين يم لون على 

 األقل ربع رأس مال شركة الدرع للتأمين.

بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد 

االجتماع األول للجمعية العامة اير العادية الذي لم 

 يكتمل فيه النصاب القانوني الالزم النعقاد .

T+28 

ية لشركة انعقاد الجمعية العامة اير العاد

األهلي للتكافل الخاصة بصفقة االندماج 

)االجتماع األول(. يكتمل النصاب القانوني 

للجمعية بحضور عدد من املساهمين 

يم لون على األقل نصف رأس مال شركة 

 األهلي للتكافل.

 8T+2 م(09/12/2021ها )املوافق 05/05/1443

انعقاد الجمعية العامة اير العادية لشركة 

األهلي للتكافل الخاصة بصفقة االندماج 

)االجتماع ال اني( في حال عدم اكتمال 

النصاب القانوني الالزم لالجتماع األول. 

يكتمل النصاب القانوني لالجتماع ال اني 

بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد 

االجتماع األول للجمعية العامة اير العادية الذي لم 

 يكتمل فيه النصاب القانوني الالزم النعقاد .

T+28 
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 +T الجدول الزمني/التاريخ التدث

بحضور عدد من املساهمين يم لون على 

 تكافل. األقل ربع رأس مال شركة األهلي لل

نشر قرار االندماج والقرارات األخرا التي تم 

اتخاذها في االجتماع األول أو االجتماع 

اير العادية لشركة  ال اني للجمعية العامة

الدرع للتأمين الخاصة بصفقة االندماج 

على موقع تداول )أو اإلعالن عن عدم 

انعقاد الجمعية العامة اير العادية في حال 

 عدم تحقق نصامها القانوني(.

 9T+2 م(12/12/2021ها )املوافق 08/05/1443

نشر قرار االندماج والقرارات األخرا التي تم 

تماع األول أو االجتماع اتخاذها في االج

ال اني للجمعية العامة اير العادية لشركة 

األهلي للتكافل الخاصة بصفقة االندماج 

على موقع تداول )أو اإلعالن عن عدم 

انعقاد الجمعية العامة اير العادية في حال 

 عدم تحقق نصامها القانوني(.

 9T+2 م(12/12/2021ها )املوافق 08/05/1443

 حال عدم تح ق النصاب ال انوني لالجتماع األول والثاني لاجمعية العامة غير العادية لكال الشركتيناإلجراءات في  (2

موافقة هيئة السوق املالية على الدعوة 

النعقاد االجتماع ال الث للجمعية العامة 

الخاصة للتأمين اير العادية لشركة الدرع 

بصفقة االندماج و/أو موافقة هيئة السوق 

املالية على الدعوة النعقاد االجتماع ال الث 

األهلي للجمعية العامة اير العادية لشركة 

 للتكافل الخاصة بصفقة االندماج.

 T+34 م(19/12/2021ها )املوافق 15/05/1443

اإلعالن على موقع تداول عن الدعوة 

العامة اير  لالجتماع ال الث للجمعية

العادية لشركة الدرع للتأمين الخاصة 

بصفقة االندماج و/أو اإلعالن على موقع 

تداول عن الدعوة لالجتماع ال الث للجمعية 

العامة اير العادية لشركة األهلي للتكافل 

 الخاصة بصفقة االندماج.

 T+35 م(20/12/2021ها )املوافق 16/05/1443

للمساهمين بدء فترة التصويت اإللكتروني 

في االجتماع ال الث للجمعية العامة الغير 

عادية لشركة الدرع للتأمين و/أو بدء فترة 

التصويت اإللكتروني للمساهمين في 

حت   هاية  (م07/01/2022ها )املوافق 04/06/1443تبدأ من 

 العامة اير العاديةوقت الجمعية 
T+54 
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 +T الجدول الزمني/التاريخ التدث

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 

النصاب القانوني النعقاد االجتماع ال الث 

 كان عدد ل
ً
لجمعية العامة اير العادية أيا

 األسهم املم لة فيه.

 T+57 (م10/01/2022ها )املوافق 07/06/1443تبدأ من 

نشر على موقع تداول قرار االندماج 

والقرارات األخرا التي تم اتخاذها في 

االجتماع ال الث للجمعية العامة اير 

العادية لشركة الدرع للتأمين و/أو لشركة 

 األهلي للتكافل )بحسب الحالة(.

 T+58 (م11/01/2022ها )املوافق 08/06/1443

 فترة اعتراض الدائنين (3

 ابتداء فترة اعتراض الدائنين.

 08/05/1443 م( في حال صدور 12/12/2021ها )املوافق

قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية 

لشركة الدرع للتأمين  العامة اير العادية األول أو ال اني

 وشركة األهلي للتكافل.

 08/06/1443 م( في حال صدور 11/01/2022ها )املوافق

قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية 

العامة اير العادية ال الث لشركة الدرع للتأمين وشركة 

 األهلي للتكافل.

.30تستمر فترة اعتراض الدائنين ملدة )
ً
 ( يوما

T+29 

58T+ 

إعالن تذكيري من شركة األهلي للتكافل عن 

 قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين

 06/06/1443 في حال صدور م( 09/01/2022ها )املوافق

قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع 

الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة 

 للتكافل.الدرع للتأمين وشركة األهلي 

 07/07/1443 في في حال م( 08/02/2022ها )املوافق

صدور قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل 

اجتماع الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة 

 الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

T+56 

85T+ 
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 انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

  في م( 11/01/2022ها )املوافق 08/06/1443بنهاية يوم

حال صدور قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل 

اجتماع الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني 

 لشركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

  في م( 10/02/2022ها )املوافق 09/07/1443بنهاية يوم

حال صدور قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل 

الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة اجتماع 

 الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

T+59 

T+88 

إعالن شركة األهلي للتكافل عن وجود أو 

 عدم وجود اعتراضات لدائنين. 

 09/06/1443 في حال صدور م( 12/01/2022ها )املوافق

قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع 

العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة الجمعية 

 الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

 09/07/1443 في حال صدور م( 10/02/2022ها )املوافق

قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع 

الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة الدرع 

 للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

T+62 

91T+ 

 إتمام صف ة االندماج (4

 نفاذ قرار االندماج.

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه 

تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج 

(. ومن املتوقع أن يكون قرار االندماج 
ً
)أيهما يأتي الحقا

 نافذ بتاريخ:

 09/06/1443 صدور في حال م( 12/01/2022ها )املوافق

قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع 

الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة 

 الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

 12/07/1443 في حال صدور م( 13/02/2022ها )املوافق

قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع 

 الث لشركة الدرع الجمعية العامة اير العادية ال

 للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

T+62 

T+91     

 شركة األهلي للتكافل.تعليق تداول أسهم 

أول فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج، ومن املتوقع أن 

 يتم ذلك بتاريخ: 

 09/06/1443 في حال م( 12/01/2022ها )املوافق

صدور قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل 

اجتماع الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني 

 لشركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

 12/07/1443 في حال م( 13/02/2022ها )املوافق

صدور قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل 

T+62 

T+91        
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اجتماع الجمعية العامة اير العادية ال الث 

 فل.لشركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكا

إعالن كل من شركة الدرع للتأمين وشركة 

 األهلي للتكافل عن نفاذ االندماج.

 09/06/1443 في حال صدور م( 12/01/2022ها )املوافق

قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع 

الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة 

 األهلي للتكافل.الدرع للتأمين وشركة 

 12/07/1443 في حال صدور م( 13/02/2022ها )املوافق

قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع 

الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة الدرع 

 للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

T+92 

91T+ 

إلغاء إدراج أسهم شركة األهلي للتكافل في 

 تداول.

تقل عن عالث فترة تداول بعد نفاذ قرار خالل فترة ال 

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 

 االندماج.

خالل فترة ال تقل عن عالث فترة تداول بعد نفاذ قرار 

االندماج وال تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار 

 االندماج.

 

تعديل السجل التجاري وترخيص االست مار 

 األجن ي لشركة الدرع للتأمين. 

 12/07/1443 في حال صدور م( 13/02/2022ها )املوافق

االندماج خالل اجتماع قرار باملوافقة على صفقة 

الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة 

 الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

 12/08/1443 في حال صدور م( 15/03/2022ها )املوافق

قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع 

الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة الدرع 

 ة األهلي للتكافل.للتأمين وشرك

T+92 

121T+ 

شطب وإلغاء السجل التجاري وترخيص 

 االست مار ألجن ي لشركة األهلي للتكافل. 

 من تاريخ نفاذ قرار 30خالل مدة ال تتجاوز )
ً
( يوما

 االندماج، ومن املتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

 12/07/1443 في حال صدور م( 13/02/2022ها )املوافق

على صفقة االندماج خالل اجتماع قرار باملوافقة 

الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة 

 الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

 12/08/1443 في حال صدور م( 15/03/2022ها )املوافق

قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع 

الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة الدرع 

 للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

T+92 

T+121 
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املوعد النهائي لتوزقع متحصالت بيع كسور 

 األسهم التي تم بيعها

 من تاريخ نفاذ قرار االندماج. 30خالل عالعين )
ً
( يوما

 ومن املتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

 12/07/1443 في حال صدور م( 13/02/2022ها )املوافق

االندماج خالل اجتماع قرار باملوافقة على صفقة 

الجمعية العامة اير العادية األول أو ال اني لشركة 

 الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.

 12/08/1443 في حال صدور م( 15/03/2022ها )املوافق

قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع 

الجمعية العامة اير العادية ال الث لشركة الدرع 

 ة األهلي للتكافل.للتأمين وشرك

T+92 

T+121 

 تعديالت في هذ  التواريخ. أي( عن www.saudiexchange.saاإللكتروني ) السعودية تداول *مالحظة: إن التواريخ الواردة أعال  يي تواريخ تقري ية وسيتم اإلعالن على موقع 

 األهلي للتكافلفترة العرض وذلك في املقر الرئيس ي لشركة   هايةخااالل الفتاارة ماان تاريااخ نشاار مسااتند العاارض وحتااى  للمعاينةات املتاحااة التعميم* * ساايتم توفياار نسااخ ماان 

وذلك من يوم األحد إلى الخميس من الساعة  1199 690 (12) 966+ ، اململكة العربية السعودية، هاتف: 21582 جدة 48510 ص.ب.، مركز الخالديه لألعمال )العنوان:

 وحت  الساعة الخامسة مساًء باستهناء 
ً
 ام اإلجازة الرسمية في اململكة.أيالتاسعة صباحا
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 واملصطاتاتالتعريفات  1
 يكون للعبارات واملصطلحات التالية أينما وردت في هذا التعميم املعاني املبينة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خال  ذلك:

 التعريف املصطاح أو االختصار املعرف

الشركة  الشركة أو  أو  تكافلللاألهلي شركة 

 املندمجة
 تكافل للشركة األهلي 

الدرع شركة أو  للتأمينالدرع العربي شركة 

 دراملص   أو الشركة الدامجة  العربي أو 
 شركة الدرع العربي للتأمين 

 أو  ،األهلي للتكافل شركة إدارة مجلس

 األهلي للتكافل  شركة إدارة مجلس أعضاء
 . األهلي للتكافل شركة إدارة مجلس

األهلي تعميم مجلس إدارة شركة التعميم/ 

 للتكافل

 أيعلى ر  فيما يتعلق بالصفقة، والذي يحتوي، ضمن أشياء أخرا،األهلي للتكافل املوجااه، واملتاااح ملساااهمي شااركة هذا التعميم، و 

وموظفيهااا، باإلضافااة  للتكافلاألهلي بشأن شركة  الدرع العربي للتأمينحول الصفقة وخطط شركة  للتكافلاألهلي مجلس إدارة شركة 

االندماج واالستحواذ،  ماان الئحااة 39املااادة لااق بحصااص امللكيااة والتعامااالت والعقااود الجوهريااة بمااا يتوافااق مااع إلااى معلومااات أخاارا تتع

ميم والذي يشمل أيضا، الدعوة لحضور اجتماع الجمعيااة العامااة اياار العاديااة لشااركة األهلي للتكافل والتصويت، باإلضافة إلى أية تعا

 تتعلق بالصفقة وفق مااا يقتضيااه السااياق والئحااة االندماااج واالسااتحواذ.أخرا 

 العرض
 مسااتند فااي املتضماان تكافلاألهلي لل شااركة ملساااهمي الدرع العربي للتأمين شركة من املقّدم املالية راقو األ  بمبادلة الخاص العرض

 .العرض

 عرض منافس أو عرض بديل 

 مما يلي: أي

 أو، الدرع العربي للتأمينهاار  عالااث اياار شااركة  أيعاارض محتماال مقاادم ماان قباال  أو، فعلي عاارض( 1)

األهلي تكافل، يُعتباار أماار جوهااري فااي سااياق أعمااال شااركة للاألهلي موجودات شركة  أوأصول  يالبيع املحتمل أل  أو، الفعلي ( البيع2)

  أوفااي إهااار الصفقااة،  أوتكافل لل

التي لو تم تنفيذها لكان من شأ ها أن تؤدي إلى أحدا  تغيير في األسهم املسيطرة في األهلي للتكافل خاارا األ  من الصفقات ااة صفقااةأي( 3)

 أو، 

 ا. اقتراح اير معتاد بشأن توزقع األرباح على مساهميهتكافل تتضمن للاألهلي شركة  تبرمهاة صفقة أي( 4)

 الصفقة. أو االقتراح، أوبغض النظر عن الطريقة املقترحة لتنفيذ العرض، 

الدرع العربي طلب زيادة رأس مال شركة 

 لغرض االندماج  للتأمين

 لقواعد  الدرع العربي للتأمينتكافل في شركة للاألهلي لغاارض دمااج شااركة  الدرع العربي للتأمينهااو هلااب زيااادة رأس املااال لشااركة 
ً
وفقا

( ريال 400,000,000من ) (59.63%)، حيث سيتم زيادة رأس مال شركة الدرع العربي بنسبة ق املالية وااللتتامات املستمّرةراو هرح األ 

 سهم عادي.  (63,852,462)( سهم عادي إلى 40,000,000ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها املصدرة من ) (638,524,620)سعودي إلى 

 نياملساهمتعميم 

 للتكافل األهليعن هرق إصدار األسهم الجديدة لغرض دمج شركة  الدرع العربي للتأمينتعميم املساهمين املتعلق بزيادة رأس مال شركة 

 للمادة ) الدرع العربي للتأمين، واملعد من قبل شركة الدرع العربي للتأمينفي شركة 
ً
وااللتتامات اق املالية ر و ( من قواعد هرح األ 58وفقا

األهلي فيما يتعلق بالصفقااة وزيااادة رأس املااال لغاارض االندماااج مااع  تعاوني الدرع العربي للتأميناملوّجه واملتاح ملساهمي شركة ة و املستمر 

 . تكافللل

األهلي الجمعية العامة غير العادية لشركة 

 الخاصة بصف ة االندماجللتكافل 

والااذي سيُعقد للتصويت على صفقة االندماج وعدد من القرارات األهلي للتكافل اجتماااع الجمعيااة العامااة اياار العاديااة لشااركة 

 وتتم ل هذ  القرارات فيما يلي : األخرا ذات العالقااة. 

 بتاريخ للتكافل األهليوشركة  للتأمينالدرع العربي اتفاقية االندماج املبرمة بين شركة وشروط املوافقة على أحكام  .1

 م(12/07/2021ها )املوافق 1442/12/02

 لتنفيذ  أياتخاذ  أوقرار  أيبإصدار األهلي للتكافل تفويض مجلس إدارة شركة  .2
ً
من القرارات  أيإجراء قد يكون ضروريا

 املذكورة أعال . 

التصويت على ، و أحااكام اتفاقيااة االندماااجهااي التصوياات علااى األهلي للتكافل ود الجمعيااة العامااة اياار العاديااة لشااركة بنوسااتكون 

 أوقاارار  أيبإصاادار األهلي للتكافل شااخص مفااوض لااه ماان قباال مجلااس إدارة شااركة  أياألهلي للتكافل تفويااض مجلااس إدارة شااركة 

 لتنفيذ يكون إجااراء قااد  أياتخاااذ 
ً
 من القرارات املذكورة التي تخص صفقة االندماااج. يأضروريا

الدرع الجمعية العامة غير العادية لشركة 

 الخاصة بصف ة االندماج العربي للتأمين

والااذي سيُعقد للتصويت على صفقة االندماج وعدد من القرارات  الدرع العربي للتأميناجتماااع الجمعيااة العامااة اياار العاديااة لشااركة 

 األخرا ذات العالقااة.

 ريال سااعودي للسااهم. 10بقيمة اسمية تبل   الدرع العربي للتأميناألسهم العادية في شركة  الدرع العربي للتأمينأسهم شركة 
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 اإلدراج
 لقواعااد اإلدراج، ليتاام  العربي للتأمينالدرع هااو إدراج األسااهم الجدياادة لشااركة 

ً
حيااث يساامل  أو"، تداول هااا علااى "تداولفااي السااوق وفقااا

 لقبااول اإلدراج. تداول  أوسااياق النص بذلك، تقديم التسجيل لدا هيئة السوق املالية و/

. الدرع العربي للتأمين تعاونيإدراج األسهم الجديدة لشركة هو التاريخ الذي سيصبل فيه  تاريخ اإلدراج
ً
 ساريا

 اإلعالن، أو إعالن النية املؤكدة
 للمادة . (م12/07/2120املوافق ) ه02/12/4214هو اإلعالن الذي صدر بتاريخ 

ً
)ها( من الئحة االندماج 17بخصوص الصفقة وفقا

 واالستحواذ.

 يوم عمل
عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه املؤسسات أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والس ت وأي يوم يكون 

 املصرفية أبوامها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرا.

 زيادة رأس املال

سعودي من  ريال (638,524,620)سعودي إلى  ريال (400,000,000) ماان الدرع العربي للتأمينشااركة الزيااادة املقترحااة فااي رأس مااال  هااي

الدرع العربي في شركة  تكافلللاألهلي شركة إندماج لغرض  للتكافل األهليسهم لصالح املساهمين في شركة ( 23,852,462) خالل إصدار

 .الدرع العربي للتأمينإلى شركة  للتكافلاألهلي ونقل جميع أصول والتتامات شركة  للتأمين

 نظام الشركات

ه )املوافق 28/01/1437( بتاريخ 3نظام الشركات في اململكة العربية السعودية، الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/

( وتاريخ 79م( واملعدل باملرسوم امللكي رقم )م/02/05/2016ه)املوافق 25/07/1437م( والذي دخل حيت التنفيذ في تاريخ 10/11/2015

 م(.11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439

 الشروط

إضافااة كمااا  أوحااذ   أوااة تعديااالت أي)شااريطة إدراج  التعميمماان هااذا  2-6-6الفقرة هااي شااروط تنفيااذ الصفقااة كمااا هااي مو حااة فااي 

( يتاام االتفاااق 3أو)اللوائاال السااارية املفعااول، ( هااو مطلااوب فااي األنظمااة و 2)أو( هااو مطلااوب لاللتاازام بمتطلبااات هيئااة السااوق املاليااة، 1)

 أك اار حساابما يتطلااب السااياق. أوتكافل، ويقصااد "بالشااروط" شاارط واحااد للاألهلي وشااركة  الدرع العربي للتأمينشااركة عليااه بين 

 السيطرة

اياار  أوقاارارات شااخص  خاار، بشااكل مباشاار  أوهااي كمااا يقصااد مهااا فااي الئحااة االندماااج واالسااتحواذ، القاادرة علااى التأعياار فااي أفعااال 

حااق فااي  أيت ماري ال يكااون ملالااك وحداتااه عاان هريااق صناادوق اساا أومباشاار )باسااتهناء امللكيااة اياار املباشاارة عاان هريااق اتفاقيااة املبادلااة 

 
ً
 مااع شااخص  أوقاارارات اساات مار (، منفااردا

ً
اياار  أوأشااخاص يتصرفااون معااه باالتفاااق، ماان خااالل امتااالك )بشااكل مباشاار  أومجتمعااا

اار م أو٪ 30ي و آمباشر( نسبة تسا  لذلااك.أكثر من حقوق التصويت في شاركة، ويفسَّ
ً
 صطلاال "املساايطر" وفقااا

 تابع
 عليااه ماان قباال  أويساايطر عليااه ذلااك الشااخص اآلخاار،  أوالشااخص الااذي يساايطر علااى شااخص  خاار، 

ً
يشااترك معااه فااي كونااه مساايطرا

 مباشاار. اياار أوممااا ساابق تكااون الساايطرة بشااكل مباشاار  أيشااخص عالااث. وفااي 

 عينية(. أوالتوزقعات )سواًء كان ذلك في صورة نقدية  أوشكل من أشكال أرباح األسهم،  أي توزيع األرباح 

 يتصَرف باالتفاق

 لتقدير الهيئة، التع
ً
 أم اير ملزم( و ايقصد به، وفقا

ً
 أم اير رسمي(  أون الفعلي بموجب اتفاق )سواًء أكان ملزما

ً
تفاهم )سواًء أكان رسميا

عن هريق  أواير مباشر، باستهناء امللكية اير املباشرة عن هريق اتفاقية املبادلة  أوبين أشخاص ليسيطروا )سواًء بشكل مباشر 

خالل ملكية مباشرة منهم )من  أيحق في قرارات است مار ( على شركة، من خالل استحواذ  أيصندوق است ماري ال يكون ملالك وحداته 

اير مباشرة( على أسهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركة. وبما ال يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيعد األشخاص املذكورين  أو

 أدنا ، على س يل امل ال ال الحصر، ممن يتصرفون باالتفاق مع أشخاص  خرين في ذات الفئة مالم ي  ت خال  ذلك:

 ذات املجموعة األشخاص األعضاء في  .1

 أقارب الشخص  .2

األشخاص األعضاء في  أوأشااخاص قدمااوا مساااعدات ماليااة )بخااال  مااا يقااوم بااه بين ك في سياق عمله املعتاد( إلى العارض  أوشااخص 

 أدوات دين قابلة للتحويل. أوذات املجموعة مع ذلك الشخص لغرض شراء أسهم تتمتع بحقوق التصويت 

  السوق 

 أومسااؤول،  أوموظااف،  أولجنااة فرعيااة،  أولجنااة،  أي" وتشاامل حيااث يساامل سااياق النااص بذلااك تداول السااوق املاليااة السااعودية "

نشاااط  يأماان وظائااف السااوق، وعبااارة "فااي السااوق" تعنااي  أيوكيل يمكن أن يتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام ب أوشااخص تابع، 

 بواسااطة التجهياازات التااي توفرهااا السااوق. أويتاام ماان خااالل 

 ما يتعلق بصفقة اإلندماج.األهلي للتكافل في شركة فالكم للخدمات املالية، املستشار املالي لشركة   فالكم املالية 

 ريال سااعودي للسااهم. 10بقيمة اسمية تبل  األهلي للتكافل األسهم العادية في شركة  األهلي للتكافلأسهم شركة 

 اجتماع الجمعية العامة غير العادية
، حسب الدرع العربي للتأمينمساهمي شركة  أو، للتكافلاألهلي وذلك ملساهمي شركة   هااو اجتماااع الجمعيااة العامااة اياار العاديااة

 السياق، والذي سينعقد فيما يتعلق مهذ  الصفقة.

 اململكة العربية السعودية. اململكة 

 شركة تأمين

 32الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ تعاونيونظااام مراقبااة شركات التأمين ال البنك املركزي السعودي ن خاضعااة إلشاارا هااي شااركة تأمي

الصادر باألمر الوزاري رقم  تعاونيتأمين الم والالئحااة التنفيذيااة لنظااام مراقبة شركات ال31/07/2003ها املوافااق 02/06/1424وتاريخ 

 م.20/04/2004ها املوافق 01/03/1425وتاريخ  1/561

( مؤسسة النقد العربي السعودي) هو البنك املركزي السعودي البنك املركزي السعودي 
ً
 في اململكة العربية السعودية. سابقا
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 (.تداول ة في السوق الرئيسية )تداولتعني م ةتداولم

 .تداول األسااهم التااي تم قبااول إدراجهااا فااي السااوق الرئيسااية فااي  أوراق املاليااة و هااي األ  مدرجة

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

 املستمرة

 /09وتاريخ  2017-123-3 قواعد هرح األوراق املالية وااللتتامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم

ها، 1424 /06 /02وتاريخ  30م( بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ 27/12/2017ها )املوافق  1439 /04

 م(.14/01/2021ها )املوافق 01/06/1442 وتاريخ 2021-07-1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 

 قواعد اإلدراج

-2017 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار عليها ( واملوافقالسعودية السعودية )تداول  مجموعة تداول اإلدراج الصادرة عن  قواعد 

ه )املوافق 1441/02/01بتاريخ  (1-104-2019) واملعدلة بموجب قرار  رقمم(، 2017/12/27 )املوافق ها1439/04/09 وتاريخ 123-3

 م(.2021/02/24ه )املوافق 1442/07/12( بتاريخ 2021-22-1رقم ) قرار ، واملعدلة بموجب م(2019/09/30

 .(م31/07/2003 املوافقها )02/06/1424 وتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام النظام

تغيير جوهري سلبي أو تغييرات جوهرية 

  سلبية

منهااا إلااى إ هاااء اتفاقيااة االندماج وتسديد  أي، والتااي قااد يااؤدي عبااوت حاادو  التعميمفااي هااذا  2-6-2ماان الحاااالت املبينااة فااي الفقاارة  أيهااي 

 رسم اإل هاء )عدا حالة القوة القاهرة التي ينتج عن تحقق شروهها إ هاء اتفاقية االندماج لكن بدون تسديد رسم اإل هاااء(.

 مستند العرض 

 للمادة ) مستند العرض املعد
ً
( من الئحة االندماج واالستحواذ بشأن العرض املقدم من 38من قبل شركة الدرع العربي للتأمين وفقا

مع شركة الدرع العربي للتأمين مقابل  للتكافل لغرض دمج شركة األهلي تكافلللاألهلي ملساااهمي شااركة  قبل شركة الدرع العربي للتأمين

 الى شركة الدرع العربي للتأمين. للتكافل لينقل أصول والتتامات شركة األه

 فترة العرض
وحت  تاريخ صدور  للتكافل الفترة املمتدة من تاريخ إعالن النية املؤكدة لشركة الدرع العربي للتأمين بتقديم عرض ملساهمي شركة األهلي

 ألحكامها.
ب
 قرار الجمعية العامة اير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من الشركتين أو ان يتم إ هاء اتفاقيةاالندماج وفقا

 الئحة االندماج واالستحواذ

ها، 21/09/1428بتاريااخ 2007-50-1يي الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املاليااة بموجااب القاارار رقاام

ة بقرار ها، املعدل02/06/1424وتاريخ  30علااى نظااام السااوق املاليااة الصااادر باملرسوم امللكي رقم م/ بناءً م( 03/10/2007)املوافااق 

سوق املالية الصادر على نظام ال بناءً م 23/04/2018ها املوافق 07/08/1439وتاريخ 20018-45-3رقم مجلس هيئة السوق املالية

 ها.28/01/1437وتاريااخ  3ها ونظااام الشااركات الصااادر باملرسااوم امللكااي رقاام م/02/06/1424وتاريااخ  30باملرسوم امللكي رقاام م/

 اعتباري تقر له أنظمة اململكة مهذ  الصفة. أوشخص هبيعي،  أيهو  شخص 

 شخص ذو صلة

، للتكافلاألهلي شركة  أو الدرع العربي للتأمينمساهم كبير في شركة  أي أوكبااار التنفيذياان  أوهااو العضااو املنتاادب عضااو مجلااس إدارة، 

شااخص ذي عالقااة بشااخص  أي أو، للتكافلاألهلي شااركة  أو الدرع العربي للتأمينمن شركة  ياملستشار القانوني أل  أواملستشار املالي  أو

 ينطبااق عليااه هااذا التعريااف.

 تكافل.للاألهلي شركة  أو الدرع العربي للتأمينمن شركة  أيأكثر من أسهم  ٪ أو5هو شخص يملك  مساهم كبير أو املساهمون الكبار

 كبار التنفيذين
 عن وضع وتنفيذ القرارات االستر  أيهو 

ً
اتيجية للشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه واملدير شخص هبيعي يدير ويكون مسؤوال

 املالي.

 وألية قضائية أخرى 

عاارض  خاار يتعلااق  أيقبااول  أومااد،  أوإنشاااء،  أونطاق سلطة خارج اململكة العربية السعودية يحظر فيه توزقع مسااتند العاارض،  أيهو 

رقع الساري تنفيذ  في نطاق السلطة املذكور، وقشمل ذلك على س يل امل ال ال التش أوبالصفقة يكون من شأنه خرق القانون، 

العربيااة  الحصر،أستراليا، وكندا، ومركز دبي املالي العاملي، واليابان، واألردن، ومملكة البحرياان، والكوياات، وساالطنة عمااان، واإلمااارات

 مريكية.ات املتحدة األ دة، والوألياملتحاادة ،واململكة املتح

 الريال السعودي.  الريال 

 ها.04/05/1425( وتاريخ 25يي الهيئة العامة للمنافسة التي تّم إنشاؤها بموجب نظام املنافسة الصادر باملرسوم امللكي رقم)م/ الهيئة العامة للمنافسة 

 اململكة العربية السعودية.في هيئة السوق املالية  الهيئة أو هيئة السوق املالية 

افية  هيئة إشر

( مؤسسااة النقاادالبنك املركزي السعودي ) أوهااي الهيئااة، 
ً
خارجها تقوم  أوساالطة أخاارا فااي اململكااة،  أي أو، العربي السعودي سابقا

االست مارا بما في ذلك الهيئات  أو أعمال التأمين أواملالية  أواألعمال املصرفية  أو راق املالية،و باملراقبة واإلشرا  على ممارسة أعمال األ 

 ذاتية الرقابة.

السوق املالية السعودية أو السوق املالية أو 

 سوق األسهم أو السوق 
 السوق املالية السعودية لتداول األسهم.

 مجموعة تداول السعودية 

( شركة السوق املالية السعوديةمجموعة تداول السعودية )
ً
 لقرار مجلسسابقا

ً
ه )املوافق 29/02/1428الوزراء بتاريخ  ، املؤسسة وفقا

 لنظام السوق املالية، ويي شركة مساهمة مقفلة سعودية، والجهة الوحيدة املصرح لها بالعمل كسوق 19/03/2007
ً
م(، وذلك تنفيذا

 لألوراق املالية في اململكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق املالية وتداولها.

 "(.املالية فالكمللخدمات املالية )" فالكم ، شركةاألهلي للتكافلستقل لشركة املستشار املالي امل  املستشار املالي
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 مستشار العنأية املهنية الالزمة املالية

األهلي لشركة   والضريبية واالكتوارية

 للتكافل 

 ة.ات اإلستشارية املالية املحدودديلويت للخدم

مستشار الت ييم للمحفظة التأمينية لشركة 

 األهلي للتكافل 
 ة.ات اإلستشارية املالية املحدودديلويت للخدم

 ، شركة زارع والحمدان للمحاماة واالستشارات القانونية األهلي للتكافلاملستشار القانوني املستقل لشركة  األهلي للتكافل املستشار ال انوني لشركة 

 لشروهها وأحكامه. هو تاريخ اإلنهاء
ً
 التاريخ الذي تنتهي فيه اتفاقية االندماج وفقا

 االندماج أو الصف ة 

 ألحكام املادة ) للتكافل صفقة االندماج املقترحة بين شركة الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي
ً
( 193( واملادة )192( واملادة )191وفقا

( من الئحة االندماج واالستحواذ، والتي سيتم من خاللها نقل جميع 49( من الفقرة )أ( من املادة )1من نظام الشركات والفقرة الفرعية )

شركة الدرع العربي للتأمين بإصدار األسهم الجديدة إلى شركة الدرع العربي للتأمين مقابل قيام  للتكافل أصول والتتامات شركة األهلي

سعودي إلى  ريال (400,000,000) عبر زيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين من للتكافل لصالح املساهمين في شركة األهلي

 .سعودي ريال( 638,524,620)

 نفاذ قرار االندماج 
(أيان علااى صفقااة االندماااج )يتسااوية جميااع اعتراضااات الدائنا أوبعااد انتهاااء فتاارة اعتااراض الدائنين 

ً
  همااا يأتااي الحقااا

ً
ألحكام وذلااك وفقااا

 ( من نظام الشركات.193املادة )

 لشروط وأحكام اتفاقية االندماج. تداول في في شركة الدرع العربي للتأمين تعاوني  الجديدة اليوم الذي يتم فيه إدراج األسهم إتمام صف ة االندماج
ً
 وفقا

 م(11/04/2021ه )املوافق 29/08/1442 بتاريخ للتكافل مذكرة تفاهم اير امللزمة املبرمة بين شركة الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي مذكرة التفاهم 

 أو االتفاقيةاتفاقية االندماج 
، والذي م12/07/2021ه )املوافق 02/12/1442بتاريخ  للتكافل للتأمين وشركة األهليالعقد املوقع بين كل من شركة الدرع العربي 

 يتضمن الشروط واألحكام املتعلقة بتنفيذ صفقة االندماج.

 فترة اعتراض الدائنين

 ألحكام املادة ) للتكافلاألهلي الفترة التي يحق لدائني شركة 
ً
( ماان نظااام 193خاللها تقديم اعتراضاإهم على صفقة االندماج وفقا

وتسااتمر  للتكافلاألهلي وشااركة  الدرع العربي للتأمينالشااركات، وتباادأ ماان تاريااخ نشاار املوافقااة علااى قاارارات االندماااج لااكل ماان شااركة 

.30ملاادة )
ً
 ( يومااا

 ملبادلةمعامل ا
مقابل كل سهم مملوك في  للتكافل سهم في شركة الدرع العربي للتأمين لصالح مساهمي شركة األهلي (1.43114769137705)أي عدد 

 .للتكافل شركة األهلي

 أسهم العوض أو األسهم الجديدة 

 إصدار ةنتيجة صفقة االندماج والبالااغ للتكافلاألهلي التااي ساايتم إصدارهااا ملساهمي شركة  الدرع العربي للتأمينشااركة  هااي أسااهم

سعودي للسهم الواحد )وال تختلف هذ  األسهم الجديدة عن األسهم  ت( رياال 10)عشرة سااهم عااادي بقيمااة اساامية تبلاا  ( 23,852,462)

 شكل من األشكال(. أيب الدرع العربي للتأمينالحالية املصدرة لشركة 

 دمج األعمال
)بمااا فااي ذلااك دمااج الوظائااف اإلداريااة والهيااكل التنظيمااي وأنظمااة األهلي للتكافل وشركة  دمج أعمال شركة الدرع العربي للتأمين

 املعلومات وايرها( لتحقيق سير أعمال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقااة االندماااج.

 ( من اتفاقية االندماج. 2اإلقرارات والتعهدات املتبادلة بين الطرفين واملو حة أو املشار إليها في امللحق ) التعهدات 
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 م دمة  2

  تعميم األهلي للتكافل 2.1
 ملتطلبات الئحة االندماج 

ً
واالسااااااااتحواذ. كما يتضاااااااامن هذا التعميم يتضاااااااامن هذا التعميم املعلومات القانونية الواجب تقديمها إلى مساااااااااهمي األهلي للتكافل وفقا

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

 ملتة عامة عن صف ة االندماج 2.2
لتأمين من خالل صاافقة تنطوي على عرض أوراق مبادلة مالية وقد تم االتفاق بين شااركة األهلي ساايتم االندماج بين شااركة األهلي للتكافل وشااركة الدرع العربي ل 

كة الدرع العربي للتكافل وشااااااااااااااركة الدرع العربي للتأمين على أن تكون شااااااااااااااركة الدرع العربي للتأمين يي الشااااااااااااااركة الدامجة وبحيث يتم دمج األهلي للتكافل في شاااااااااااااار 

 .فة اإلجراءات الالزمة لإلتمام صفقة االندماجللتأمين وذلك بعد اإلنتهاء من كا

 

افل وعلى أن يتم وسيتم االندماج على أساس معامل املبادلة، وبحيث تقوم شركة الدرع العربي للتأمين بإصدار أسهم عادية جديدة لصالح مساهمي األهلي للتك

. وسااااااااااايتم احتسااااااااااااب )معامل املبادلة( بين مسااااااااااااهمي الدرع العربي ومسااااااااااااهمي األهلي نقل جميع أصاااااااااااول األهلي للتكافل والتتاماإها إلى شاااااااااااركة الدرع العربي للتأمين

عدلة لحقوق امللكية
ُ
بعد اجراء التعديالت التي ساااااااااااايتم  م،2021مارس  31وفق تاريخ   (Adjusted Equity Book value) للتكافل باسااااااااااااتخدام القيمة الدفترية امل

التحقق. باإلضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق امللكية الخاصة بشركة األهلي للتكافل بالقيمة االتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية 

  .ملحفظة وعائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار الخاصة بشركة األهلي للتكافل  (Embedded Value) الضمنية

 

  :ملتعلقة بعملية اإلندماجوفيما يلي ذكر أهم األحدا  التاريخية ا

 التاريخ التدث

قامت كل من شركة األهلي للتكافل وشركة الدرع العربي بتوقيع مذكرة تفاهم اير ملزمة لتقييم جدوا 

 اندماج الشركتين
 .(م11/04/2120املوافق ) ه29/08/4214

االندماج وأعلنت شركة الدرع العربي قامت كل من شركة األهلي للتكافل وشركة الدرع العربي بتوقيع اتفاقية 

عن رابتها بتقديم مستند عرض إلى مساهمي األهلي للتكافل لغرض اإلندماج مع األهلي للتكافل من خالل 

 عرض مبادلة مالية.

 (.م12/07/2021ه )املوافق 02/12/1442

 م(.08/08/2021ها )املوافق 29/12/1442 أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عدم ممانعتها على صفقة اإلندماج

 .(م26/10/2021)املوافق ها 20/03/1443 قامت شركة األهلي للتكافل باإلعالن عن موافقة البنك املركزي السعودي على صفقة اإلندماج

تم الحصول على موافقة تداول على هلب إدراج أسهم زيادة رأسمال شركة الدرع العربي لصالح مساهمي 

 املستحقين لتلك األسهماألهلي للتكافل 
 (.م31/10/2021)املوافق  ها25/03/1443

للتأمين عبر إصدار أسهم  الدرعزيادة رأس مال شركة هلب موافقة هيئة السوق املالية على صدور 

 لغرض تنفيذ االندماج األهلي للتكافلجديدة ملساهمي شركة 
 .(م10/11/2021املوافق ) ه05/04/1443
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 صف ة االندماج 3
 ألحكام املواد )

ً
( من الئحة االندماج 49( من الفقرة )أ( من املادة )1( من نظام الشاااااااركات والفقرة الفرعية )193و  192و  191سااااااايتم تنفيذ صااااااافقة االندماج وفقا

اإها ساايتم نقلها إلى شااركة الدرع العربي واالسااتحواذ، بشااريطة اسااتيفاء شااروط االندماج املذكورة بإيجاز في هذا التعميم، فإن جميع أصااول األهلي للتكافل والتتام

وسيتم إصدار أسهم للتأمين في تاريخ النفاذ وستستمر شركة الدرع العربي للتأمين في الوجود، وستنق  ي األهلي للتكافل ككيان قانوني وستلغى جميع أسهمها، 

  .اني فترة تداول بعد تاريخ نفاذ قرار االندماجالعوض ملساهمي األهلي للتكافل املقيدين في سجل مساهمين األهلي للتكافل بنهاية ع

( سااهم فااي شااركة الدرع العربي للتأمين مقاباال كامل أسهم رأسمال فااي شااركة األهلي للتكافل. 23,852,462وسيحصل مساااهمي شااركة األهلي للتكافل على عاادد )

( ريال ساعودي وزيادة 638,524,620( ريال ساعودي إلى )400,000,000املدفوع بالكامل من ) وساتصادر هذ  األساهم من خالل زيادة رأس مال شاركة الدرع العربي

( سااااهم عادي وبقيمة إساااامية قدرها 23,852,462( سااااهم، وساااايبل  إجمالي عدد أسااااهم العوض )63,852,462( سااااهم إلى )40,000,000عدد أسااااهمها املصاااادرة من )

(. عند اتمام صااااااافقة االندماج، فإن مسااااااااهمي شاااااااركة 238,524,620ي القيمة ألساااااااهم العوض مبل  وقدر  )( ريال ساااااااعودي للساااااااهم الواحد بحيث يكون إجمال10)

 من رأس مال الشاااااركة الدامجة، في حين أن مسااااااهمي شاااااركة األهلي للتكافل سااااايتملكون مانسااااا ته)%62.64(الدرع العربي للتأمين الحاليين سااااايتملكون مانسااااا ته 

  .الدامجةمن رأس مال الشركة %(37.36)

 

الرقم الناتج  في حال نتج عن عملية احتساااب عدد األسااهم املسااتحق ألي من مساااهمي شااركة األهلي للتكافل بناًء على معامل مبادلة كسااور أسااهم، فساايتم تقريب

( ساااااهم من 71تكافل، ساااااُيخصاااااص له )( ساااااهم في شاااااركة األهلي لل50إلى أقل رقم صاااااحيل. فعلى سااااا يل امل ال، إذا كان أحد مسااااااهمي شاااااركة األهلي للتكافل يملك )

( سهم. وسيتم تجميع كسور األسهم وبيعها في تداول بسعر السوق السائد للشركة الدامجة في حينه وذلك بالنيابة عن مساهمي شركة 72أسهم العوض وليس )

ا على أساااااااس تناساااااا ي، وذلك خالل مدة أقصاااااااها عالعون األهلي للتكافل املسااااااتحقين لها ومن عم ساااااايتم توزقع املتحصااااااالت الناتجة عن عملية البيع على مسااااااتحقيه

 من تاريخ إتمام صفقة االندماج. وسيتم خصم التكاليف املتعلقة بعملية بيع كسور األسهم من إجمالي متحصالت هذا البيع30)
ً
 .( يوما

 

للتأمين، وساااايتمتع مساااااهمو شااااركة األهلي للتكافل في  سااااو  تصاااادر أسااااهم العوض مدفوعة القيمة بالكامل ومن نفس فئة األسااااهم العادية لشااااركة الدرع العربي

  .ة االندماججميع النواحي بكافة الحقوق وبدون أي رهونات أو أعباء. وستواصل الشركتان استخدام اسمائهما وعالماإهما التجارية خالل فترة تنفيذ صفق

 

ن ومجلس إدارة شاااااااااركة األهلي تكافل بما في ذلك معامل املبادلة املتفق عليه، أي وقد تم إقرار شاااااااااروط االندماج من قبل مجلس إدارة شاااااااااركة الدرع العربي للتأمي

( ساااهم جديد في شاااركة الدرع العربي للتأمين لصاااالح مسااااهمي شاااركة األهلي للتكافل مقابل كل ساااهم واحد مملوك في شاااركة األهلي 1.43114769137705عدد ( 

اإلعالن عن توزقعات أرباح األسااااااااااااهم، أو قيامها بتوزقع أو إصاااااااااااادار أي أسااااااااااااهم أخرا )مقابل رسااااااااااااملة األرباح أو للتكافل. في حال قيام شااااااااااااركة الدرع العربي للتأمين ب

  .إصدار أسهم حقوق أولوية أو تخفيض رأس املال أو أي تعديل  خر في الحقوق املتعلقة بأي جزء من أسهم رأس املال املصدرة من قبلها

 

درع العربي للتأمين لغرض صااااااااااااافقة االندماج مشاااااااااااااروهة بموافقة مسااااااااااااااهمي شاااااااااااااركة الدرع العربي للتأمين خالل اجتماع إن الزيادة املقترحة لرأس مال شاااااااااااااركة ال 

بي للتأمين، باإلضاااافة الجمعية العامة اير العادية لشاااركة الدرع العربي للتأمين الخاصاااة بزيادة رأس مالها لغرض دمج شاااركة األهلي للتكافل في شاااركة الدرع العر 

سااهم ساااهمي شااركة األهلي للتكافل خالل اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على العرض املقدم من شااركة الدرع العربي للتأمين. ساايتم إصاادار األ إلى موافقة م

 لصاااااافقة االندماج كأسااااااهم مدفوعة القيمة بالكامل. وسااااااو  تتسااااااأوا هذ  األسااااااهم مع أسااااااهم شااااااركة 
ً
لدرع العربي االجديدة في شااااااركة الدرع العربي للتأمين إنفاذا

ك األساااااهم من قبل مسااااااهمي شاااااركة األهلي للتكافل خالية من أي رهونا
ّ
 بكافة الحقوق املّتصااااالة مها. وكما سااااايتم تمل

ً
ت أو قيود أو رساااااوم أو للتأمين املصاااااّدرة حاليا

صلون على جميع الحقوق الناشئة عن امتالك أعباء أو حقوق شفعة أو ايرها من حقوق أو مصالح الغير، باإلضافة إلى أن مساهمي شركة األهلي للتكافل سيح

 .تلك األسهم، بما في ذلك الحق في الحصول على أي أرباح تعلنها شركة الدرع العربي للتأمين بعد إتمام صفقة االندماج

 

شاااااااركة الخاص باملوافقة على العرض وبعد أن يتم إقرار صااااااافقة االندماج من قبل مسااااااااهمي شاااااااركة األهلي للتكافل خالل اجتماع الجمعية العامة اير العادية لل

ركة الدرع العربي املقدم من شااااااااااااركة الدرع العربي للتأمين املتعلق باالندماج، وبعد نفاذ قرار االندماج وإصاااااااااااادار األسااااااااااااهم ملساااااااااااااهمي شااااااااااااركة األهلي للتكافل في شاااااااااااا
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( وساااايتم إلغاااااء كافااااة التراخيص الصادرة لها وبعد ذلك السعودية ااااعودية )تداول للتأمين، سيتم إلغاااااء إدراج أسااااهم شااااركة األهلي للتكافل فااااي السااااوق املاليااااة الس

 .سيتم شطب سجلها التجاري وستنق  ي بذلك شركة األهلي للتكافل

 

 للجدول الزمني املتوقع لألحدا  األساسية، واملو ح في الصفحة رقم )
ً
 .(يومن املتوقع أن يتم كل ذلك وفقا

 .شركة الدرع العربي للتأمين قبل وبعد زيادة رأس مال الشركة الدامجة وإتمام صفقة اإلندماج (:  ملكية1الجدول رقم)

 االسم

للتأمين العربي شركة الدرع –زيادة رأس املال قبل  للتأمين العربي شركة الدرع –بعد زيادة رأس املال    

عدد األسهم 

)اململوكة بشكل 

 مباشر(

نسبة امللكية 

 املباشرة

امللكية نسبة 

الغير 

*مباشرة  

إجمالي 

نسبة 

 امللكية

عدد األسهم 

)اململوكة بشكل 

 مباشر(

نسبة امللكية 

 املباشرة

نسبة 

 امللكية

الغير 

*مباشرة  

إجمالي نسبة 

امللكية )املباشرة 

 والغير مباشرة(

شركة البحرين الوهنية 

 القابضة 
6,000,000  00.15٪ ٪00.15 ال يوجد     6,000,000 40.9٪ يوجدال    40.9٪  

سلطان محمد  األمير /
 سعود الكبير ال سعود**

5,700,000 25.41٪  0.003%  
%14.253 

 
5,700,000 93.8٪  0.002٪  

%8.93 

 

ناصر محمد حمود املطوع 
 العتي ي***

2,850,000 13.7٪   0.005%  
%7.13 

 
2,850,000 46.4٪  0.003٪  

%4.47 

 

أعضاء مجلس اإلدارة 

وكبار التنفيذيين لدا 

 العربي شركة الدرع
 للتأمين****

3,466 0.009٪  
21.40%  

 

%21.41 

 
3,466 0.005٪  13.4% 1 

%13.42 

 

 البنك األهلي السعودي

يوجدال   

7,155,738 11.21٪ ٪11.21 ال يوجد   

أعضاء مجلس اإلدارة 

وكبار التنفيذيين لدا 

 شركة األهلي للتكافل

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 الجمهور 
25,446,534 

63.62% 

 
٪66.00 42,143,258 ال ينطبق  ال ينطبق 

%100.00 40,000,000 اإلجمالي ,852,46263 ال ينطبق   100.00% ينطبق ال    

 املصدر: شركة الدرع العربي

للتأمين من خالل ملكيتهم في شركات  العربي شركة الدرعأعضاء مجلس اإلدارة بشكل اير مباشر في و تعني األسهم اململوكة من قبل كبار املساهمين إن امللكية الغير مباشرة *

أعضاء مجلس اإلدارة )الزوج والزوجة واألبناء والوالدين( سواء بشكل مباشر أو و كبار املساهمين  أو األسهم اململوكة من قبل أقرباء الدرع العربي للتأمينتملك أسهم في شركة 

 للتأمين العربيلدرع من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في شركة ا

نايف سلطان بن محمد سعود الكبير  ل سعود )رئيس مجلس  /سلطان محمد سعود الكبير  ل سعود ناتجة عن امللكية املباشرة إلبنه األمير/إن امللكية الغير مباشرة لألمير **

 (الدرع العربي للتأمين اإلدارة لشركة 

الدرع تركي بن ناصر املطوع العتي ي )عضو مجلس اإلدارة لشركة العضو / د حمود العتي ي ناتجة عن امللكية املباشرة إلبنه ناصر محملمساهم/ إن امللكية الغير مباشرة ل***

٪( بعد عملية زيادة رأس املال، وبالتالي لن 4.5٪( إلى )7.1سو  تنخفض إجمالي نسبة ملكية ناصر محمد حمود املطوع العتي ي املباشرة من )(. ويجدر الذكر، بإن العربي للتأمين 

  بعد عملية زيادة رأس املال وسو  يتم احتساب نسبة ملكيته ضمن ملكية الجمهور  الدرع العربي للتأمين يصبل من كبار املساهمين في شركة 

سلطان محمد سعود الكبير ال سعود  /ناتجة عن امللكية املباشرة لألمير الدرع العربي للتأمين *إن امللكية اير املباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدا شركة ***

ناصر محمد حمود املطوع العتي ي لمساهم /عود( وامللكية املباشرة لنايف بن سلطان بن محمد سعود الكبير  ل س /األمير الدرع العربي للتأمين )والد رئيس مجلس اإلدارة لشركة 

وامللكية الغير مباشرة لعبدهللا العبيكان ناتجة عن ملكية املباشرة في مجموعة  العتي ي( تركي بن ناصر املطوعالعضو / الدرع العربي للتأمين )والد عضو مجلس اإلدارة لشركة 

%( من رأس مال شركة 0.15من رأس مال مجموعة العبيكان لالست مار وتمتلك مجموعة العبيكان لالست مار بشكل مباشر ما نس ته ) %(17.0)العبيكان لالست مار ما نس ته 

   التعاوني.  الدرع العربي للتأمين
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 اإلندماج عملية وبعد قبل الشركتين هيكل (:1) رقم الشكل

 

 املصدر: الشركة

 

  آثار صف ة االندماج  3.1
مليار ريال ساااااااااااعودي )وذلك  (38.78) م والبالغة 2020من إجمالي أقسااااااااااااط التأمين املكتتبة في العام  (%75.8) شاااااااااااركات تأمين على ما نسااااااااااا ته 8اساااااااااااتحوذت أكبر 

م، الصااااادر من البنك املركزي السااااعودي(. شااااكلت الحصااااة السااااوقية لشااااركة الدرع العربي للتأمين  ما نساااا ته 2020بحسااااب تقرير سااااوق التأمين السااااعودي للعام 

في نفس العام. وواجه قطاع  %(0.64) نسااااا تهم وشاااااكلت الحصاااااة الساااااوقية لشاااااركة األهلي للتكافل ما 2020من إجمالي أقسااااااط التأمين املكتتبة في عام  %(1.43)

عمليات اندماج لعدد من شاركات التأمين مكتملة، باإلضاافة إلى عدد من  3م  2021م والعام الجاري 2020التأمين في اململكة العربية الساعودية في العام املا ا ي 

التأمين املزيد من االندماجات في املساااااااااااتقبل املنظور وذلك كون مبادرات برنامج عمليات االندماج املعلن عنها والجاري اساااااااااااتكمالها. ومن املتوقع أن يشاااااااااااهد قطاع 

والرفع من  تطوير القطاع املالي تضااااااااااامنت مبادرة لتشاااااااااااجيع وتساااااااااااهيل االندماجات في قطاع التأمين، والتي تساااااااااااتهد  اساااااااااااتدامة نمو القطاع واساااااااااااتقرار  ومتانته،

ته ورقمنته، وتعزيز االبتكار واملنافساااااة فيه. إن االندماج املقترح لشاااااركة الدرع العربي للتأمين  مع شاااااركة األهلي مسااااااهمته في الناتج املحلي اإلجمالي، وتنوقع منتجا

إضافة إلى ذلك،  للتكافل من املتوقع أن يسهم في االستحواذ على حصة سوقية أكبر مما يعزز من الوضع التنافس ي للشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج.

ويي منتجات لم تكن تقدمها شركة الدرع العربي  –لشركة الدامجة من تقديم منتج تأميني جديد، وهو تأمين الحماية واالدخار )وعائق هويلة املدا( ستستفيد ا

 وعائق تأمين الحماية 
ً
 )حيث أن شاااااركة الدرع العربي للتأمين  تقدم حاليا

ً
دارة شاااااركة الدرع العربي و يرا أعضااااااء مجلس إ –وعائق قصااااايرة املدا( –للتأمين  ساااااابقا

لحماية واالدخار هويل املدا للتأمين  بأن الخبرة التي يمتلكها فريق شااركة األهلي للتكافل والبنية التقنية التي تمتلكها شااركة األهلي للتكافل فيما يختص بتأمين ا

وق تأمين الحماية واالدخار على وجه الخصاااااوص، وبذلك سااااايعد نقطة إيجابية ذات ميتة نسااااا ية لتحساااااين الحصاااااة الساااااوقية للشاااااركة الدامجة فيما يختص بسااااا

أنه لدا الشااااركة سااااتغطي الشااااركة الدامجة كافة منتجات التأمين بقطاعاته املختلفة )العام، الصااااحي، الحماية واالدخار )هويل وقصااااير املدا((. ويجدر بالذكر 

 
ّ
 رخصاااااااااة تقديم منتجات الحماية واالدخار ساااااااااارية املفعول، إال

ً
 أنه يتطلب الحصاااااااااول على موافقة البنك املركزي الساااااااااعودي على اكتتاب منتجات الدامجة حاليا

ماج في تعزيز القدرات تأمين الحماية واالدخار )هويلة املدا( للشركة الدامجة، لكي تستطيع االستفادة من تقديم هذ  املنتجات. وتتلخص الفوائد املرجوة لالند

غيلية وخفض نسااااااااابة النفقات، واساااااااااتقطاب الكفاءات ال شااااااااارية املؤهلة واملحافظة عليها، وايرها من اآلعار التي التنافساااااااااية في القطاع، وتحساااااااااين الكفاءة التشااااااااا

 على اقتصاااااد اململكة والقطاع املالي وقطاع التأمين واملؤمن لهم واملسااااتفيدين من التغطية التأمينية. إضااااافة إلى ذلك، ون
ً
 ألن الشااااركة الدامجة تنعكس إيجابا

ً
ظرا

ا. كما أنه أس مال أقوا، فإ ها ستكون أكثر قدرة على تحمل املخاهر واستيعاب املزيد من االكتتابات التأمينية وتقديم خدمات تأمينية أفضل لعمالئهستتمتع بر 

 مارية الناتجة عن تلك من املتوقع أن يسااااااهم رأس مال الشااااااركة الدامجة الجديد في تحسااااااين قدرة الشااااااركة الدامجة على اساااااات مار أموالها وبالتالي العوائد االساااااات

ي العاملية. االسااااااااااات مارات. ومن ناحية أخرا، ُيتّوقع أن يساااااااااااهم رأس مال الشاااااااااااركة الدامجة الجديد بالحصاااااااااااول على تقييم أفضااااااااااال من قبل وكاالت التصااااااااااانيف املال

  .باألسعار مع شركات إعادة التأمينوباإلضافة إلى ذلك وبحكم زيادة حجم األعمال املتوقعة، ستتمتع الشركة الدامجة بقدرة أفضل على التفاوض 

خّفض من نسااابة النفقات إلى إجمالي األقسااااط املكتتب مها
ُ
، بما يتناساااب مع يرا مجلس إدارة شاااركة الدرع العربي للتأمين  بأن الشاااركة الدامجة ساااتساااتطيع أن ت

مجلس اإلدارة في شركة الدرع العربي للتأمين  بأن الشركة الدامجة  حجم أعمالها الجديد والذي سيشمل أعمال شركة األهلي للتكافل. باإلضافة إلى ذلك، يعتقد
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اكتمال عملية  ساااتصااابل قادرة على املدا الطويل أن تقدم أساااعار أكثر تنافساااية لعمالئها في ساااوق التأمين على صاااعيد قطاع األفراد وقطاع الشاااركات، وذلك عند

  .دمج األعمال

افع االندماج على سبيل املثال ال   :التصر في اآلتيتتاخص دو

  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  

  تأمينية تغطي كافة قطاعات التأمين قدرة الشركة الدامجة على تقديم منتجات  

  تعزيز االنتشار الجغرافي ألعمال الشركة الدامجة  

  تحسين رأس مال الشركة الدامجة  

  القدرة على تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على املدا الطويل 

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

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

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

  .هلي للتكافلويجدر بالذكر أن صفقة االندماج تحظى بتأييد وتوصية من مجلس ي إدارة شركة الدرع العربي للتأمين وشركة األ 

 

 طري ة تحديد معامل مبادلة األسهم 3.2

ا مساهمي شركة األهلي تّم االتفاق بين كل من شركة الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي للتكافل على معامل املبادلة الذي يُحدد عدد األسهم التي سيحصل عليه

التفاوض والتباحث بين الشااركتين. وقامت شااركة األهلي للتكافل خالل مرحلة التفاوض هذ  للتكافل في الشااركة الدامجة عند نفاذ صاافقة االندماج، وذلك بعد 

 .باألخذ بمشورة مستشاريها باإلضافة إلى مراجعة بيانات العناية املهنية الالزمة الخاصة بأعمال شركة الدرع العربي

عااة بين شااااااااااااااركااة الاادرع العربي للتااأمين وشااااااااااااااركااة األهلي للتكااافاال بتاااريخ لقااد خضااااااااااااااعاات املناااقشاااااااااااااااات التي أجرياات حول معاااماال املبااادلااة ألحكااام مااذكرة التفاااه
ّ
م املوق

م، بحيث أنه تم االتفاق بين الشاااااااركتين على أنه وفي حال التوصااااااال إلى قرار  هائي بشاااااااأن صااااااافقة االندماج، فإنه سااااااايتم ذلك عن هريق دمج شاااااااركة 11/04/2021

شركة الدرع العربي للتأمين بإصدار األسهم الجديدة ملساهمي شركة األهلي للتكافل، مقاباااااال نقاااااال أصااااااول  األهلي للتكافل في شركة الدرع العربي للتأمين عبر قيام

عدلة لحوالتتامااات شااركة األهلي للتكافل إلااى شااركة الدرع العربي للتأمين. كمااا تم االتفاااق بااين الشركتين أن التقييم سيكون على ه
ُ
قوق ريقة القيمة الدفترية امل

 لنتائج الفحص 2021مارس  31امللكية وفق البيانات املالية املعنلة لكل من الشاااااااااااااركتين كما في تاريخ 
ً
م وذلك بعد إجراء التعديالت التي سااااااااااااايتم االتفاق عليها تبعا

 ة األهلي للتكاافال باالقيماة الضاااااااااااااامنياةاملنهي الالزم وعملياة التحقق، بااإلضاااااااااااااااافاة إلى ذلاك، فاإناه ساااااااااااااايتم تعاديال القيماة الادفترياة لحقوق امللكياة الخااصاااااااااااااااة بشااااااااااااااركا

(Embedded Value) ملحفظة وعائق التأمين التكافلي لتأمين الحمأية واإلدخار (Protection and Savings takaful Portfolio) الخاصة بشركة األهلي للتكافل .  

م ، وذلااك بعااد إجراء 2021مااارس  31كمااا في البيااانااات املاااليااة كمااا بتاااريخ  بناااًء عليااه، تّم التقييم باااسااااااااااااااتخاادام منملجيااة القيمااة الاادفتريااة املعاادلااة لحقوق امللكيااة 

 .تعديالت العناية املهنية الالزمة من أجل التوّصل إلى معامل املبادلة املتعلق بصفقة االندماج

  (: هريقة التقييم واحتساب معامل املبادلة2الجدول رقم )

 م2021مارس  31 املراجعة كما في كما في ال وائم املالية
 الدرع العربي للتأمين

 تعاوني
 الشركة الدامجة تكافلاألهلي 

 734,833,000 254,012,000 480,821,000 القيمة الدفترية لحقوق امللكية

 واالكتواري والقانوني* تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي
 )إضافات( 

21,043,500  
0   21,043,500  

ملحفظة وعائق  (Embedded Value) القيمة الضمنية

 Protection and) ة واإلدخارأيالتأمين التكافلي لتأمين الحم
  45,255,600     45,255,600   )إضافات( 0
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Savings takaful Portfolio)  األهلي الخاصة بشركة

 للتكافل** 

 تعديالت الفحص النافي (خصمإضافة )التقييم بعد 

والقيمة الضمنية للمحفظة التأمينية الخاصة  للجهالة

 بشركة األهلي للتكافل 
 501,864,500    299,267,600  801,132,100 

 100.00% 37.36% 62.64% امللكية في الشركة الدامجة

  40,000,000   عدد أسهم شركة الدرع العربي للتأمين

  16,666,667    تكافلللعدد أسهم شركة األهلي 

 1.43114769137705 تكافللل( سهم مملوك في شركة األهلي 1املبادلة م ابل كل )معامل 

 23,852,462 تكافلللعدد األسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة األهلي 

 63,852,462 إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة )بعد إتمام صف ة االندماج(

التي تم اعتمادها في التقييم لكل من شركة الدرع العربي للتأمين تعاوني وشركة األهلي للتكافل في كل من  والقانوني واالكتواري تتلخص تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي * 

 التالي:

 للجهالة النافي الفحص تعديالت ملخص(: 1رقم) الجدول 

 للتكافل  األهليشركة  الدرع العربي شركة 

 ال يمة التعديل  ال يمة التعديل

حساب الشهرة الناتجة عن استحواذ 

 م 2009ملحفظة تأمينية عام 
 (23,397,000) 

 0 اليوجد

مخصصات فائضة لحساب االكتواري 

املطالبات املتكبدة واير املبل  الخاصة ب

 تأمين املركباتلقطاع  (IBNR)عنها 

29,459,000  

مخصصات فائضة تم حجزها فيما يتعلق 

 بضريبة الدخل لسنوات سابقة 
6,100,000  

فائض من حصة الشركة في مجمع 

 منتجات العمرة اإلجباري 
4,700,000  

فائض إعادة تقييم حصة است مار 

 الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين 
4,181,500  

تعديالت الفحص النافي لاجهالة إجمالي 

الدرع املالي واالكتواري وال انوني لشركة 

 العربي 

21,043,500 

تعديالت الفحص النافي إجمالي 

لاجهالة املالي واالكتواري وال انوني 

 للتكافلاألهلي لشركة 

0 

 للتكافل  األهليوشركة الدرع العربي املصدر: شركة 

 

 ألحكام مذكرة التفاهم 
ً
عة بين شركة الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي بتاريخ ** وفقا

ّ
 م(، فإنه سيتم تحديد القيمة الضمنية11/04/2021ه )املوافق 29/08/1442املوق

ملحفظة شركة األهلي نية وقد تم تحديد القيمة الضم لشركة األهلي للتكافل،من خالل قيام كل هر  بتعيين مستشار تقييم للمحفظة التأمينية  ملحفظة شركة األهلي للتكافل

( ريال سعودي من 51,041,179)من خالل استخدام منملجية تحديد القيمة الحالية لألرباح املستقبلية املتوقعة. مع اإلشارة إلى أنه قد تم تقييم القيمة الضمنية بقيمة  للتكافل

شاما ( ريال سعودي من قبل شركة 39,470,021(، وبقيمة )األهلي للتكافلنية لشركة لتقييم للمحفظة التأمي األهلي للتكافلقبل شركة ديلويت  ند توش )مستشار شركة 

األهلي (. وقد تم االتفاق بين الطرفين على تحديد القيمة الضمنية للمحفظة لشركة األهلي للتكافللتقييم للمحفظة التأمينية لشركة  الدرع العربي) مستشار شركة االستشارية 

 . م2021مارس  31كما في تاريخ  األهلي للتكافلريال سعودي تم إضافتها لتقييم شركة  ( 45,255,600بقيمة ) للتكافل

 عالعة وعشرين مليون وعمانمائة واعنان وخمسين ألف وأربعمائة واعنان وستينبزيادة رأس مالها وإصدار  الدرع العربيوبناء على معامل املبادلة املذكور أعال ، سو  تقوم شركة 

. ويبل  إجمالي القيمة السوقية األهلي للتكافل( عشاار رياالت سعودية للسهم الواحد وتسّجل لصالح املساهمين في شركة 10سااهم عااادي بقيمااة اساامية تبلاا  ) (23,852,462)

م( وهو  خر يوم تداول سبق تاريخ 11/07/2021ا في تاريخ )( ريال سعودي كم23.22البال  ) الدرع العربيألسهم العوض بناًء على معامل املبادلة وعلى سعر اإلاالق لسهم شركة 

ريال سعودي. وسيتم تحديد إجمالي  ومائة وعمانية وستينألف  وعمانمائة وأربعة وخمسينمليون  خمسمائة وعالعة وخمسين( 553,854,168إبرام اتفاقية االندماج مبل  وقدر  )
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في  خر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ  الدرع العربيفي وقت الحق بناًء على سعر اإلاالق لسهم شركة  الدرع العربيية لشركة قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها في القوائم املال

 قرار االندماج.

 املبادلة معامل احتساب هريقة(: 2) رقم الجدول 

 اإليضاح البند

 تقييم شركة الدرع العربي للتأمين + تقييم شركة األهلي للتكافل. تقييم الشركة الدامجة "بعد عملية اإلندماج"

في الشركة  الدرع العربي للتأميننسبة ملكية شركة 

 الدامجة "بعد عملية اإلندماج" 

 الدرع العربي للتأمينتقييم شركة 

 تقييم الشركة الدامجة " بعد عملية اإلندماج"

تكافل في الشركة األهلي نسبة ملكية شركة 

 الدامجة "بعد عملية اإلندماج"

 األهلي تكافلتقييم شركة 

 تقييم الشركة الدامجة " بعد عملية اإلندماج"

الدرع العربي عدد األسهم الجديدة ملساهمي شركة 

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

تكافل األهلي عدد األسهم الجديدة ملساهمي شركة 

 الحاليين

 

الحاليين بعد  الدرع العربي للتأمينعدد األسهم ملساهمي شركة 

 االندماج 

 

في الشركة الدامجة بعد  الدرع العربي للتأميننسبة ملكية شركة 

 االندماج

- 

الدرع عدد األسهم ملساهمي شركة 

الحاليين بعد  العربي للتأمين

 االندماج 

 

( سهم مملوك في شركة 1معامل املبادلة مقابل كل )

 تكافلاألهلي 

صدر لصالح مساهمي  
ُ
 لغرض اإلندماج  األهلي تكافلعدد األسهم التي سو  ت

 لغرض اإلندماج تكافلوليدرتي  عدد األسهم في شركة س

  شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة األهلي للتكافل المصدر: 

عة بين شااااااااااااااركة الدرع العربي للتأمين وشااااااااااااااركة األهلي بتاريخ  **
ّ
 ألحكام مذكرة التفاهم املوق

ً
م(، فإنه ساااااااااااااايتم تحديد 11/04/2021ه )املوافق 29/08/1442وفقا

هر  بتعيين مسااااااااااتشااااااااااار تقييم للمحفظة التأمينية لشااااااااااركة األهلي للتكافل، وقد تم تحديد القيمة الضاااااااااامنية ملحفظة شااااااااااركة األهلي للتكافل من خالل قيام كل 

إلى أنه قد تم تقييم  القيمة الضااامنية ملحفظة شاااركة األهلي للتكافل من خالل اساااتخدام منملجية تحديد القيمة الحالية لألرباح املساااتقبلية املتوقعة. مع اإلشاااارة

ريال ساعودي من قبل شاركة ديلويت  ند توش )مساتشاار شاركة األهلي للتكافل لتقييم للمحفظة التأمينية لشاركة األهلي  (51,041,179القيمة الضامنية بقيمة )

( ريال ساااااااعودي من قبل شاااااااركة شااااااااما االساااااااتشاااااااارية ) مساااااااتشاااااااار شاااااااركة الدرع العربي لتقييم للمحفظة التأمينية لشاااااااركة األهلي 39,470,021للتكافل(، وبقيمة )

( ريال سااااااااعودي تم إضااااااااافتها لتقييم  45,255,600االتفاق بين الطرفين على تحديد القيمة الضاااااااامنية للمحفظة لشااااااااركة األهلي للتكافل بقيمة )للتكافل(. وقد تم 

  .م2021مارس  31شركة األهلي للتكافل كما في تاريخ 

وإصاااااااااااااادار عالعة وعشاااااااااااااارين مليون وعمانمائة واعنان وخمسااااااااااااااين ألف وبناء على معامل املبادلة املذكور أعال ، سااااااااااااااو  تقوم شااااااااااااااركة الدرع العربي بزيادة رأس مالها 

( عشاااااار رياالت سعودية للسهم الواحد وتسّجل لصالح املساهمين في شركة األهلي 10( سااااااهم عااااااادي بقيمااااااة اساااااامية تبلاااااا  )23,852,462وأربعمائة واعنان وستين )

( ريال سعودي كما في 23.22على معامل املبادلة وعلى سعر اإلاالق لسهم شركة الدرع العربي البال  ) للتكافل. ويبل  إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض بناءً 

( خمسااااامائة وعالعة وخمساااااين مليون وعمانمائة وأربعة 553,854,168م( وهو  خر يوم تداول سااااابق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج مبل  وقدر  )11/07/2021تاريخ )

ية وساااتين ريال ساااعودي. وسااايتم تحديد إجمالي قيمة أساااهم العوض التي سااايتم عكساااها في القوائم املالية لشاااركة الدرع العربي في وقت وخمساااين ألف ومائة وعمان

 .الحق بناًء على سعر اإلاالق لسهم شركة الدرع العربي في  خر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج

 املبادلة معامل احتساب هريقة(: 3) رقم الجدول 

 اإليضاح البند

 تقييم شركة الدرع العربي للتأمين + تقييم شركة األهلي للتكافل. تقييم الشركة الدامجة "بعد عملية اإلندماج"

في الشركة  الدرع العربي للتأميننسبة ملكية شركة 

 الدامجة "بعد عملية اإلندماج" 

 للتأمينالدرع العربي تقييم شركة 

 تقييم الشركة الدامجة " بعد عملية اإلندماج"

تكافل في الشركة األهلي نسبة ملكية شركة 

 الدامجة "بعد عملية اإلندماج"

 األهلي تكافلتقييم شركة 

 تقييم الشركة الدامجة " بعد عملية اإلندماج"
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الدرع العربي عدد األسهم الجديدة ملساهمي شركة 

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

تكافل األهلي عدد األسهم الجديدة ملساهمي شركة 

 الحاليين

 

الحاليين بعد  الدرع العربي للتأمينعدد األسهم ملساهمي شركة 

 االندماج 

 

في الشركة الدامجة بعد  الدرع العربي للتأميننسبة ملكية شركة 

 االندماج

- 

الدرع عدد األسهم ملساهمي شركة 

الحاليين بعد  العربي للتأمين

 االندماج 

 

( سهم مملوك في شركة 1معامل املبادلة مقابل كل )

 تكافلاألهلي 

صدر لصالح مساهمي  
ُ
 لغرض اإلندماج  األهلي تكافلعدد األسهم التي سو  ت

 لغرض اإلندماج تكافلوليدرتي  عدد األسهم في شركة س

  شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة األهلي للتكافل المصدر: 

 

 شروط إتمام صف ة االندماج 3.3
 مراجعة القسااااااااااااام )

ً
( بعنوان 10( بعنوان "اتفاقية االندماج" والقسااااااااااااام )8.1يتوقف تنفيذ صااااااااااااافقة اإلندماج على اساااااااااااااتيفاء عدد من الشاااااااااااااروط املسااااااااااااابقة )فضاااااااااااااال

  ."اإلجراءات الالزمة التمام صفقة االندماج"( من هذا التعميم

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

13 
 
 

  رأي مجلس إدارة األهلي للتكافل بشأن صف ة االندماج  4

مستشاااريهم، وبعااد األخااذ فاي  ياارا أعضاااء مجلااس االدارة بااأن صفقااة االندماااج هااي صفقااة عادلااة ومعقولااة، وذلااك بعااد إتمااام دراسااة العنايااة الواجبااة بمساااعدة 

توقعاااااة مااااان صفقاااااة االندماج، االعتباااااار وضاااااع الساااااوق فاااااي تارياااااخ نشااااار هاااااذا التعميااااام، وفااااارص النماااااو املساااااتقبلية للشاااااركة الدامجاااااة، وبماااااا يشاااااتمل علاااااى املنافاااااع امل

م( 13/07/2021ه ) املوافق 03/12/1442ة إلاااى مجلاااس إدارة األهلي للتكافل بتارياااخ واالستشاااارة املالياااة املساااتقلة املقدماااة مااان قبااال شركة فالكم للخدمات املالي

 (ماان هااذا التعمياام بمااا مفاااد  بأنااه كمااا هااو عليااه الوضااع فااي ذلااك التاريااخ، ومااع مراعاااة العواماال واالفتراضااات املو حااة فاي1واملرفااق نسااخة عنهااا فااي امللحااق رقاام)

 مااان وجهاااة نظااار مالياااة تتلاااك االستشاااار 
ً
جاااا  حاملاااي أساااهم ة، فاااإن شركة فالكم للخدمات املالية يااارا أن معامااال املبادلاااة فاااي صفقاااة االندمااااج املقترحاااة يعاااد عادال

  .الشاركة املندمجاة

 

ل ومسااااهميها، وبالتالاااي فإ هااام يوصاااون، باإلجمااااع، باملوافقاااة كماااا يااارا أعضااااء مجلاااس إدارة األهلي للتكافل أن صفقاااة االندمااااج تصاااب فاااي مصلحاااة األهلي للتكاف

اااذ  التوصيااااااة، فقااااااد أخااااااذ أعضاااااااء علاااى قااارارات االندمااااج املو حاااة فاااي نماااوذج الدعاااوة الجتمااااع الجمعياااة العاماااة ايااار العادياااة األهلي للتكافل، وعناااد تقديمهااام لهااا

ن املساااائل عتبااااااار االستشااااااارات الخارجيااااااة التااااااي تلقوهااااااا بشااااااأن املسااااااائل القانونيااااااة واملالياااة واملحاسااا ية واالساااتراتيجية وايرهاااا مااامجلااااااس إدارة األهلي للتكافل فااااااي اال 

  .املتعلقاة بصفقاة االندمااج

 

ار االهاادا  االساات مارية الفرديااة أو الوضااع املالااي أو الوضااع الزكااوي والضريبااي وتجاادر اإلشااارة إلااى أن أعضاااء مجلااس إدارة األهلي للتكافل لاام يأخااذوا فااي االعتباا

 الختااال  الظاارو  واألوضاااع واألهاادا  الخاصااة باا
ً
كل منهاام. وعليااه، فااإن أعضاااء مجلااس أو الظاارو  الخاصااة بااكل مساااهم ماان مساااهمي األهلي للتكافل نظاارا

مالاي مرخاص لاه بخصاوص  ارة األهلي للتكافل يوصااون بضاارورة قيااام كل مساااهم ماان مساااهمي األهلي للتكافل بالحصاول علاى استشاارة مساتقلة مان مستشاارإد

الندمااااج واملعلوماااات الاااواردة فاااي هاااذا التعميااام صفقاااة االندماج ويجاااب علياااه االعتمااااد علاااى مراجعتاااه الخاصاااة لصفقاااة االندمااااج للتأكاااد مااان مااادا توافاااق صفقاااة ا

  .ماع األهادا  االسات مارية واألوضااع املالياة الخاصاة باه

 

 للواجبااااات وااللتتامااااات القانونيااااة ملجلااااس إدارة األ  
ً
 لويحتفااااج مجلااااس إدارة األهلي للتكافل بحقااااه فااااي سااااحب أو تعدياااال توصياتااااه وفقااااا

ً
لفقاااارة هلي للتكافل، ووفقا

فاع مان اتفاقياة االندمااج، فإناه فاي حاال تام ساحب أو تعديال توصياة مجلاس إدارة األهلي للتكافل تجاا  الصفقاة فيترتاب علاى ذلاك د 1-10الفرعياة )أ( مان الفقارة 

  .( رياال لشاركة الدرع العربي3,750,000رساوم إ هااء بمبلا  )

ول للتكافل املو حااااة فااااي إخطااااار الدعااااوة الجتماااااع الجمعيااااة العامااااة اياااار العاديااااة األهلي للتكافل، لاااام تأخااااذ باالعتبااااار أنشااااطة التداتوصيااااة مجلااااس إدارة األهلي 

 .املساتقبلية أو مساتويات أو أنمااط التداول أو أساعار أساهم شاركة الدرع العربي للتأمين بعاد تارياخ هاذا التعميام
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مجلففس إدارة األهلي للتكافل بشأن خطط الدرع العربي الخاصففففة باألهلي للتكافل ومنافففففع صف فففة رأي  5

 االندمفففاج

 نبذة عامة  5.1
لسااااااوق، مع اسااااااتمرار شااااااركات التأمين الكبيرة في االسااااااتحواذ على حصااااااة أكبر في السااااااوق، تضااااااطر الشااااااركات الصااااااغيرة واملتوسااااااطة للتنافس على جزء ضاااااا يل من ا

لسوق من وألاراض هذ  املنافسة، قد تنخرط هذ  الشركات في ممارسات اير صحية لغرض خفض التكاليف التي تحد من إمكانات نموها. لذلك يؤدي توحيد ا

 .خالل عمليات االندماج و االستحواذ إلى خلق مؤسسات مالية قوية يمكنها دخول قطاعات مختلفة واالستحواذ على حصص أكبر في السوق 

 نافع التي تعود على مساهمي األهلي للتكافل والدرع العربي للتأمينامل  5.2

 :سيكون االندماج مفيًدا لكل من مساهمي األهلي للتكافل والدرع العربي للتأمين، حيث ُيعتقد أن االندماج سيساهم في ما يلي

إنه من املتوقع أن تزيد الحصاة الساوقية للشاركة الدامجة تحساين الوضاع التنافسا ي للشاركة الدامجة في ساوق التأمين: كنتيجة لصافقة اإلندماج، ف •

، وبالتالي ساايؤدي ذلك إلى تحساان وضااع الشااركة ونتائج عملياإها التشااغيلية واملالية مقارنة باملراكز ال
ً
حالية لكل من الدرع العربي وبقاعدة عمالء أكبر وأكثر تنوعا

 على حد 
ً
 .واألهلي للتكافل كال

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

  .املختلفة )الحماية واإلدخار، العام، الصحي، املركبات(

الشاااااااااااركة الدامجة ساااااااااااتكون قادرة على  تحساااااااااااين الكفاءة التشاااااااااااغيلية الناتجة عن التكامل في العمليات التشاااااااااااغيلية: كنتيجة لصااااااااااافقة اإلندماج، فإن •

ع حجم أعمالها تحساااااين الكفاءة التشاااااغيلية وبالتالي القدرة على تخفيض املصااااااريف التشاااااغيلية واملصااااااريف العمومية واإلدارية للشاااااركة الدامجة بما يتناساااااب م

  .لطويلالجديد، وبالتالي ستكون قادرة على تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على املدا ا

برات االسااااااااااااااتفادة من الخبرات اإلدارية والفنية والبنية التقنية: كنتيجة لصاااااااااااااافقة اإلندماج، فإنه من املتوقع أن تسااااااااااااااتفيد الشااااااااااااااركة الدامجة من الخ •

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

رافي لإلدارات اإلقليمية للشااااااااااااااركتين: كنتيجة لصاااااااااااااافقة اإلندماج، وحيث أن اإلدارة اإلقليمية لكل من الشااااااااااااااركتين تقع في االسااااااااااااااتفادة من التوزع الجغ •

يين وكذلك منطقة جغرافية مختلفة، فإنه من املتوقع أن تسااااااااااااااهم صااااااااااااافقة اإلندماج في تحساااااااااااااين التواجد الجغرافي من خالل تعزيز التواصااااااااااااال مع العمالء الحال

  .ء جددالوصول إلى عمال
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  رأي مجلففس إدارة األهلي للتكافل بشأن خطط الدرع العربي الخاصففففة بموظفي األهلي للتكافل 6
م(، فإن شااااااركة الدرع العربي سااااااتقوم بإسااااااتيعاب كافة موظفي 12/07/2021ه )املوافق 02/12/1442باإلشااااااارة إلى اتفاقية االندماج املوقعة بين الطرفين بتاريخ 

هلي للتكافل. األهلي للتكافل ضااااااااامن الشاااااااااركة الدامجة بعد اإلندماج. ولن ينتج عن صااااااااافقة اإلندماج في حال إتمامها أي عملية تساااااااااريل ألي من موظفي شاااااااااركة األ 

 .وعليه، فإن مجلس إدارة األهلي للتكافل يرا أن تلك الخطط تصب في مصلحة موظفي األهلي للتكافل
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 حصص امللكية والتعامالت 7
للتكافااااال فاااااي شاااااركة األهلي  يوضااااال الجااااادول التالاااااي ملكياااااة األساااااهم املباشااااارة وايااااار املباشااااارة ألعضااااااء مجلاااااس إدارة مجلاااااس إدارة شاااااركة األهلي للتكافل الساااااعودية

  للتكافل

 للتكافل األهلي شركة في األهلي شركة إدارة مجلس أعضاء ملكية (:4) رقم الجدول 

 املنصب العمر الجنسية مجلس اإلدارة  

صفة 

 العضوية 

 بعد زيادة رأس املال قبل زيادة رأس املال الجهة التي يم لها 

 عدد األسهم

 )سهم(

 ةينسبة امللك

)%( 

 عدد األسهم

 )سهم(

 ةينسبة امللك

*)%( 

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد البنك األهلي السعودي  اير تنفيذي  اإلدارةرئيس مجلس  54 سعودي عمر محمد هاشم

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد - اير تنفيذي  نائب رئيس مجلس اإلدارة 65 سعودي صالح أحمد حفني

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد - مستقل عضو مجلس اإلدارة 66 سعودي جمال جميل مالئكة

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد - مستقل عضو مجلس اإلدارة 80 أملاني ولفجانج جيموند

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد البنك األهلي السعودي  اير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة 56 سعودي خالد محمد باشنيني

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد - مستقل عضو مجلس اإلدارة 47 سعودي هارق حسين لنجاوي 

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد - مستقل عضو مجلس اإلدارة 46 سعودي فرج الكنانيمحمد 

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اإلجمالي

 والشركة  تداول املصدر: موقع 

 

العاماااة ايااار العادياااة شاااركة األهلي للتكافل إن جمياااع أعضااااء مجلاااس إدارة شاااركة األهلي للتكافل الذيااان يحاااق لهااام التصويااات علاااى قااارارات االندماج فاااي الجمعياااة 

 .الخاصاة بصفقاة االندماج سايقومون بالتصويات باملوافقاة علاى تلاك القارارات بالنسابة والتناساب ماع عادد أساهمهم

 : كما يؤكد مجلس إدارة األهلي للتكافل

  أو فاااي أي وقااات 
ً
 الساااابقة لتارياااخ نشااار هاااذا التعميااام على أي أساااهم أن األهلي للتكافل ال تملاااك وال تسااايطر حالياااا

ً
خاااالل االعناااي عشااار شاااهرا

 .فاي شاركة الدرع العربي للتأمين

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

 .التعمياملتارياخ هاذا 

 ( :األهلي للتكافل   1عااادم وجاااود أي حصاااص ملكياااة فاااي األهلي للتكافل وشاااركة الدرع العربي للتأمين مملوكاااة أو مسااايطرة عليهاااا مااان قبااال)

  . للتكافل(أي شاخص يتصار  باالتفااق ماع األهلي  4(أحاد مستشااري األهلي للتكافل   أو ) 3( صنادوق تقاعاد تاباع لألهلي تكافل   )2)

  عااادم وجاااود أي حصاااص ملكياااة فاااي األهلي للتكافل وشاااركة الدرع العربي للتأمين مملوكاااة أو مسااايطر عليهاااا مااان قبااال شاااخص أبااارم اتفااااق

ه والااذي قااد علااى أي ترتيااب تعويااض أو خيااار، أو أي ترتيااب أو اتفاااق أو تفاهاام، سااواء كان بشااكل رساامي أو اياار رساامي، وأيااا كاناات هبيعت

 ألي شاخص لالحتفااظ أو التعامال أو االمتنااع عان التعامال فاي األوراق املالياة ألهلي للتكافل
ً
  .يكاون حافزا

 السابقة لنشر هذا التعميم 
ً
 .أن األهلي للتكافل لم تقم بشراء أو استرداد أي من أسهمها خالل االعني عشر شهرا

  ااااادار علاااااى أسااااااس السااااالطة التقديرياااااة ملديااااار صنااااادوق عااااادم وجاااااود أي حصاااااص ملكياااااة فاااااي األ
ُ
هلي للتكافل وشاااااركة الدرع العربي للتأمين ت

 ،أو حتاى تحات ذات السايطرة ماع األهلي للتكافل أو أي شاخص يتصار  باالتفااق معهاا   أو ماع
ً
 عليه، أو ُمسيطرا

ً
أي  اسات ماري ُمسيطرا

شركة « مستشااار ذي صلااة » فل أو أي شااخص يتصاار  مااع أو باإلتفاااق معهمااا. وُيقصد بمصطلح مااع األهلي للتكا« مستشااار ذي صلااة » 

فالكم للخدمات املالية أو أي مستشاااااااار األهلي للتكافل فيماااااااا يتعلاااااااق باالندمااااااااج ، أو أي مستشاااااااار يقااااااادم استشاااااااارات لشاااااااخص يتصااااااار  

، أو لشاخص مرخاص لاه مان قبال هيئاة الساوق املالياة الساعودية بمزاولاة نشااط باالتفااق ماع األهلي للتكافل بخصاوص صفقاة االندمااج

 فااااااي التصاااااار  باإلتفاااااااق مااااااع األهلي
ً
 األوراق املاليااااااة لصالاااااال األهلي للتكافل. أو بخصااااااوص املوضااااااوع الااااااذي يعتباااااار بساااااا به الشااااااخص هرفااااااا

 .للتكافل
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  الع ود الجوهرية  8
عقااااود  لبدايااااة فتاااارة العاااارض، باسااااتهناء اتفاقيااااة االندماج املوقعااااة مااااع شااااركة الدرع العربي للتأمين، لاااام تقاااام األهلي للتكافل بإباااارام أيخالل الساااانتين السااااابقتين 

 .م2021مارس  31الياة املنتهياة بتارياخ ٪أو أك ار مان إيارادات األهلي للتكافل وفقاا لقوائمهاا املالياة للسانة امل 10جوهرياة خاارج إهاار النشااط العاادي بنسابة تبلا  

 

 اتفاقية االندماج 8.1
م( أبرمت الدرع العربي للتأمين اتفاقية اندماج مع شركة األهلي للتكافل، والتي اتفق بموجبها على شروط وأحكام 12/07/2021هاااا )املوافق 02/12/1442بتاريااااااااخ 

 .ندماج. وتتضمن اتفاقية االندماج كذلك عدد من الضمانات املقدمة من كل شركة للشركة األخرا االندماج والتتامات الشركتين فيما يتعلق بتنفيذ صفقة اال 

( من نظام الشاااركات، اليحق 191( من املادة )4وتخضاااع صااافقة االندماج ملوافقة كل من مسااااهمي شاااركة الدرع العربي وشاااركة األهلي للتكافل. وبناًء على الفقرة )

 في
ً
كل من شااااااااااااركة الدرع العربي وشااااااااااااركة األهلي للتكافل التصااااااااااااويت على قرارات االندماج إال في الجمعية العامة اير العادية ألحد  للمساااااااااااااهم الذي يملك أسااااااااااااهما

( )"اإلجراءات الالزمة إلتمام صااااااااافقة 10الشاااااااااركتين. وملزيد من املعلومات املتعلقة بتصاااااااااويت املسااااااااااهمين في الجمعية العامة اير العادية، يرقى مراجعة القسااااااااام )

  .الندماج"( من هذا التعميما

ص عن البنود والشروط الجوهرية والشروط املسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية االندماج ويي على الشكل التالي
ّ
 :فيما يلي ملخ

  الشروط املسب ة 8.1.1

  :تكااون صفقااة االندماج خاضعااة إلتمااام الشااروط املُساابقة التاليااةوافااق مجلااس إدارة شااركة الدرع العربي للتأمين ومجلااس إدارة شااركة األهلي للتكافل علااى أن 

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

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

ة األهلي هيئااة السااوق املاليااة علااى هلااب زيااادة رأس مااال شااركة الدرع العربي للتأمين عباار إصاادار أسااهم جدياادة ملسااهمي شاركالحصول على موافقااة  .3

الندماج واالساتحواذ وقواعاد للتكافل لغارض تنفياذ االندمااج، بماا فيهاا املوافقاة علاى مساتند العارض وعلاى تعميام املسااهمين، بماا يتوافاق ماع الئحاة ا

 .هارح األوراق املالياة وااللتتاماات املساتمرة الصاادرة مان هيئاة الساوق املالياة

 لقواعد اإلدراج .4
ً
 .الحصول على موافقة تداول على هلب إدراج األسهم الجديدة لشركة الدرع العربي للتأمين وفقا

 شروط إنهاء الصف ة/اتفاقية االندماج 8.1.2

 علاااى خاااال  ذلاااك، تنتهاااي اتفاقياااة االندماج إماااا بحلاااول التارياااخ األخيااار للتنفيااااااذ املتفااااااق عليماااا لااام يت
ً
ااااااه بموجااااااب االتفاقيااااااة )وهااااااو فاااق مجلاااس إدارة الشركتين خطياااا

  :م( أو بتاريااخ حاادو  أي ماان الشااروط أو األحاادا  التالياة أيهماا أقارب10/04/2022

 .( أعال 8.1.1يفاء أي من الشروط املُسبقة املبّينة في الفقرة )في حال عدم است .1

ياة باين كل  مان شاركة الدرع العربي للتأمين تعاوني وشركة األهلي للتكافل علاى إ هااء اتفاقياة  .2
ّ
  .االندمااجبنااًء علاى موافقاة مشاتركة وخط

موجبها لناحية الضاااامانات املعطاة ضاااامن اتفاقية االندماج وبشاااارط أن يكون هذا يحق ألي من الشااااركتين في حال تبيّن أن الشااااركة األخرا قد خرقت  .3

( خمسااة ماليين ريال سااعودي أو أكثر. حيث تتضاامن اتفاقية االندماج إقرارات 5,000,000الخرق قد أّدا إلى تأعير مالي ساال ي أو ضاارر بإجمالي قيمة )

كة األهلي للتكافل، مع العلم أن هذ  اإلقرارات والتعهدات إنما يي خاضااااااااااااااعة ملعيار وتعهدات مقدمة من كل من شااااااااااااااركة الدرع العربي للتأمين و شاااااااااااااار 

أو من املحتمل أن يكون -األهمية النس ية، بمعن  أن شركة الدرع العربي أو شركة األهلي للتكافل لن تعتبر مخلة بأي إقرار أو تعهد إال إذا كان هناك 

ل أو على شاااااااااركة الدرع العربي بسااااااااا ب وجود أي من الوقائع أو األحدا  أو الظرو ، منفردة كانت أو أعر سااااااااال ي هام على شاااااااااركة األهلي للتكاف -هناك

  :مجتمعة. وتتضمن هذ  اإلقرارات والتعهدات، فيما تتضمنه من أمور أخرا، التعهدات واإلقرارات املتبادلة بين الشركتين بخصوص

 ،هيكل رأسمال كل شركة 

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

 ،املوافقات واالعتمادات املطلوبة 
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  عدم وجود أي تعارض بين االلتتامات املترتبة على كل شاااركة بموجب اتفاقية االندماج وتلك املنصاااوص عليها في وعائق تأسااايساااها ونظامها

نظمة أو القوانين أو الضاااااوابط أو اللوائل أو األحكام أو األوامر أو املراسااااايم املطبقة الصاااااادرة عن أي األسااااااعااااا ي وعقودها أو في أي من األ 

 فيها أو ملزمة مها،
ً
 جهة حكومية مما تكون أي من الشركتين هرفا

 لدا الجهات املختصااااااة في  صااااااحة الوعائق، بما فيها القوائم املالية وايرها من التقارير التي يتم أيداعها من قبل كل شااااااركة من الشااااااركتين

 اململكة العربية السعودية،

 ،عدم وجود حاالت تقصير بموجب العقود واالتفاقيات 

 ،للمعأيير املحاس ية املعتمدة في اململكة العربية السعودية 
ً
 إعداد الحسابات وفقا

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

  خلو األصااااااول من أية أعباء وبحيث تكون مملوكة ملكية كاملة وخاضااااااعة لعملية إصااااااالح جيدة وسااااااليمة، وعلى أن تكون في حالة تشااااااغيل

 جيدة وتحت السيطرة الحصرية لكل شركة من الشركتين،

 شركة األهلي للتكافل ، عدم وجود أي مطلوبات لم يتم اإلفصاح عنها بمقت    خطاب اإلفصاح الصادر عن شركة الدرع العربي أو عن 

 ،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

 تأعير سل ي هام على النشاط،العقود أو االتفاقيات التي يتوقع أن يكون لها 

  األمور املتعلقااة بمز يااا العاااملين وبرامج التقاااعااد، واالمت ااال لجميع أنظمااة العماال والتوظيف واشااااااااااااااتراهااات السااااااااااااااعودة، وعاادم وجود أي

 تعهدات تقييدية في عقود العمل،

 ،األدوات النافذة إلدارة املخاهر 

 ،التقا  ي واملسائل ذات الصلة 

 ،أمور التأمين 

 ااانااات قاااابلاااة  االمت اااال لجميع األنظماااة والقوانين املطبقاااة املتعلقاااة بمكاااافحاااة اسااااااااااااااااال األموال وتمويااال اإلرهااااب ولوائحهاااا التنفياااذياااة، مت  كا

 للتطبيق، ومكافحة الرشوة والفساد،

 ،حمأية البيانات 

  ،األمور املتعلقة بتقنية املعلومات 

 األمور املتعلقة بامللكية الفكرية. 

 

 أو باملجمل، مما هو: )إن عبارة "أعر سل ي هام" ت
ً
 على املركز 1عني أي حد  أو تغيير أو أعر أو تطور أو حالة واقعية أو ظر  أو حاد ، منفردا

ً
 وسلبيا

ً
( يعتبر هاما

شاااااأنه أن يضاااااعف، إلى ( من 2املالي وعلى نتائج عمليات أو نشااااااط شاااااركة الدرع العربي وشاااااركاإها التابعة ككل أو شاااااركة األهلي للتكافل وشاااااركاإها التابعة ككل، أو )

د كبير، أو أن يعيق، إلى حد كبير، قدرة شااااااااااركة الدرع العربي أو شااااااااااركة األهلي للتكافل على تنفيذ التتاماإهما املنصااااااااااوص عليها في هذ  االتفاقية أو أن يهدد، إلى ح

  :مع مراعاة أن البنود التالية لن تعتبر ذات أعر سل ي هامحد كبير، إتمام إجراءات صفقة االندماج وايرها من الصفقات املشار إليها في اتفاقية االندماج، 

  التغيرات في أنظمة الضااااااااااااااريبة والتأمين وايرها من األنظمة املشاااااااااااااااامهة ذات التطبيق العام وتفساااااااااااااايراإها من قبل املحاكم أو الجهات الحكومية

ة األهلي للتكافل، حسااب الحال، وذلك فيما يتعلق بمجمل املختصااة ما لم يكن لهذ  التغيرات أعر اير تناساا ي على شااركة الدرع العربي أو شاارك

 اآلعار املترتبة على قطاع التأمين،

 لعموم، التغيرات في املبادئ املحاسااا ية الساااعودية املتعار  عليها أو في املتطلبات املحاسااا ية التنظيمية املطبقة على شاااركات التأمين على وجه ا

على شااااااااااركة الدرع العربي أو شااااااااااركة األهلي للتكافل، حسااااااااااب الحال، وذلك فيما يتعلق بمجمل اآلعار ما لم يكن لهذ  التغيرات أعر اير تناساااااااااا ي 

 املترتبة على قطاع التأمين،
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 ئدة في التغيرات في األوضاع االقتصادية ذات التأعير على املؤسسات املالية على وجه العموم، وبما يشتمل على التغيرات في أسعار الفائدة السا

فر االئتمان والساااايولة، ومسااااتويات األسااااعار أو حجم التداول في أسااااواق األوراق املالية، ما لم يكن لهذ  التغيرات أعر اير تناساااا ي السااااوق، وتوا

 .على شركة الدرع العربي أو شركة األهلي للتكافل، حسب الحال، وذلك فيما يتعلق بمجمل اآلعار املترتبة على قطاع التأمين

  للمبادئ املحاس ية املتعار  عليهاأي تعديالت أو تغييرات 
ً
 .على سياسات وممارسات التقييم املتعلقة باالندماج وفقا

   األفعال واإلافاالت من جانب شاااااااركة الدرع العربي أو شاااااااركة األهلي للتكافل مما يتم اإلقدام عليه بموجب موافقة خطية مسااااااابقة من الطر

 عن الصفقات املشار إليها في هذ  اال
ً
 .تفاقيةاآلخر تعبيرا

  )أي حد  من أحدا  القوة القاهرة، وبما يشااااتمل وال يقتصاااار على نشااااوب أو تصااااعيد األعمال العدائية أو الحرب )سااااواء تم اإلعالن عنها أم ال

 أو أي عمل إرهابي أو أي من الزالزل أو األعاصير أو الكوار  الطبيعية،

 ء بأي تنبؤات مالية أو أي توقعات أيرادات )سواء تم إعدادها من قبل شركة الدرع إخفاق شركة الدرع العربي أو شركة األهلي للتكافل في الوفا

 العربي أو شركة األهلي للتكافل أي شخص  خر(،

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

 ما يشااااااااااااااتمل على ما يتكبد  الطرفان من مصااااااااااااااااريف في سااااااااااااااياق إتمام اإلجراءات  عار االلتتام مهذ  االتفاقية على األداء التشااااااااااااااغيلي للطرفين، وب

 .املتعلقة بالصفقات املشار إليها في هذ  االتفاقية

 

 أو تشاااااجيع أو مباشااااارة .4
ّ
أو التمااااااس أي  يحاااااق ألي مااااان الشركتين، فاااااي حاااااال تبااااايّن أن الشاااااركة األخااااارا قاااااد خرقااااات موجبهاااااا لناحياااااة االلتااااازام بعااااادم حاااااث

اق بعملياة اندماج أخارا أو صفقاة مماعلاة، أو اتخااذ أي إجاراء  خار 
ّ
ار علاى قادرة مناقشاات أو مفأوضاات ماع أي شاركة أو هار   خار فيماا يتعل

ّ
قاد يؤع

 .الشركتين فاي اساتكمال صفقاة االندمااج

 -1كة األخارا بعادد مان االلتتاماات الااواردة فااي اتفاقيااة االندماج واملتعلّقة با يحاق ألي مان الشركتين، فاي حاال إخاالل أو عادم التازام أو إخفااق الشار  .5

ة املعلومات 
ّ
اإلفصاااااااح عن أي حالة أو ظر  يحد  بعد توقيع اتفاقية االندماج والذي يشااااااكل أو من املحتمل أن يشااااااكل خرق لضاااااامانات صااااااّحة ودق

عدم القيام بأي إجراء له تأعير سااال ي على أعمال وأصاااول والشاااهرة األيجابية للشاااركة.  -2فاقية، املفااااح عنها من قبل إدارة الشاااركتين قبل توقيع االت

عدم القيام بأي إجراء من شااأنه إنشاااء قيود أو رهونات  -4عدم التنازل أو االسااتحواذ على أي أصااول قد يكون لها تأعير ساال ي على أعمال الشااركة.  -3

  .2.6.2فااي حااال حاادو  تغيياار جوهااري ساال ي كمااا هااو مبين فااي  -6أرباااح.  عاادم توزقااع -5على أصول الشااركة. 

الحصاار حاادو  عااورة، حاارب،  فااي حااال حاادو  أي حالااة أو ظاار  يشااكل قااوة قاهاارة خارجااة عاان ساايطرة أي ماان الشركتين )علااى ساا يل امل ااال وليااس .6

ماسااية، ة، أعمااال شااغب، هجااوم إرهابااي، فعاال عاادو عااام، حصااار، حظاار، تخريااب، إهديااد بالتحريااض لحاارب، قطااع عالقااات ديبلو اضطرابااات مدنياا

اقااااة الكهربائيااااااااة(، عاصفااااة، إعصااااار، فيضااااان، زلاااازال، حالااااة خمااااود، تشااااعب وباااااء أو ايرهااااا ماااان الكااااوار  الطبيعيااااة، وانقطاااااع الط حرائااااااااق، انفجااااااااار،

 .وتسااتمر  عااار هااذ  القااوة القاهاارة لفتاارة زمنيااة ال تقاال عاان شااهرين

قضاااااي بعااااادم فاااااي حاااااال صااااادور حكااااام أو أمااااار قضائاااااي أو مرساااااوم أو قااااارار مااااان أي جهاااااة حكومياااااة أو محكماااااة أو أي جهاااااة ناظماااااة لديهاااااا وألياااااة قضائياااااة ي .7

 .بان الشركتين ويكاون هاذا الحكام أو األمار أو املرساوم  هائاي وايار قابال لالعتراض علياهاالساتمرار باالندماج 

 .صدور نظام يجعل االستمرار باالندماج أو الصفقة اير نظامي .8

 

 

 رسوم اإلنهاء 8.1.3

وتكاليااااف االستشااااارات املاليااااة والقانونيااااة واالكتواريااااة وايرهااااا ماااان ( ريااااال سااااعودي، تم اااال رسااااوم 3,750,000) تم االتفاااااق علااااى تحديااااد رسااااوم اإل هاااااء بمبلاااا  قاااادر 

كة األخاارا فااي أي ماان الحاااالت املصاريااف التااي تكبدإهااا كل  ماان الشركتين السااتكمال صفقااة االندماااج. يتاام تسااديد رسااوم اإل هاااء ماان قباال إحاادا الشركتين للشاار 

 :التالياة

رة أي مان الشركتين عادم التوصياة ملسااهمي الشاركة بالتصويات لصالال العارض، أو قارر ساحب توصيتاه مهاذا الخصاوص أو فاي حاال قارر مجلاس إدا .1

  .تعديلهاا بشاكل  جوهاري عّماا هاو محاّدد فاي مستند العرض و اتفاقياة االندمااج
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ساالطة كل ماان الشركتين، والتااي تكااون مناساابة أو مطلوباة إلنفااذ صفقاة االندماج فاي مهلاة ال فااي حااال عاادم القيااام بالخطااوات الالزمااة فااي حاادود  .2

م، عااااادا الخطاااااوات التاااااي يكاااااون قاااااد وافاااااق مجلاااااس إدارة إحااااادا 10/04/2022تتعاااااّدا التارياااااخ األخيااااار للتنفياااااذ املتفاااااق علياااااه بموجاااااب االتفاقياااااة وهو 

 عادم ات
ً
  .خاذهاا مان قبال مجلاس إدارة الشاركة األخارا الشركتين خطياا

شاركة أو هار   فاي حاال تبايّن أن إحادا الشركتين قاد خرقات إلتتامها بعادم حاث أو تشاجيع أو مباشارة أو التمااس أي مناقشاات أو مفاوضاات ماع أي .3

 .علاى ساحب أو إ هااء عرض شركة الدرع العربي  خار فيماا يتعلاق بعملياة اندماج أخارا أو صفقاة مماعلاة، وقاد أدا ذلاك

%( 15)سابة فاي حاال حادو  تغييار جوهاري سال ي في أي من الشركتين، )وهاو أي ظار  أو حاد  أو سلسالة ظارو  أو أحادا  ينتاج عنهاا، انخفااض بن .4

 بالصفقااااة أو عاااادم تمكنهمااااا ماااان االتفاااااق علااااى معاماااال  أو أك اار ماان إجمالااي القيمااة الدفتريااة( وعاادم تمكاااان الشركتين ماااان االتفاااااق
ً
علااااى املضااااي قدمااااا

  .مبادلااة جدياد بعاد التفااوض

 مهااا للفقاارة )أ( ماان املااااادة ) .5
ً
ذلااااك خااااالل ( ماااان الئحااااة االندماج واالسااااتحواذ، و 36فااي حااال قيااام شااركة األهلي للتكافل بااأي ماان األعمااال التاليااة مخالفااة

 :فتاارة عرض شركة الدرع العربي ودون موافقااة الجمعيااة العامااة للمسااهمن فاي شاركة األهلي للتكافل

  إصدار أي أسهم مصّرح مها اير مصّدرة 

  إصدار أو منل حقوق تتعلق بأي أسهم اير مصّدرة 

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

  أو أك اااااار ماااااان صافااااااي 10بيااااااع أو التصاااااار  أو االندماااااااج، أو املوافقااااااة علااااااى بيااااااع أو التصاااااار  أو االندماااااااج، فااااااي أي أصااااااول ذات قيمااااااة تساااااااوي ٪

 آلخاار قوائاام ماليااة مفحوصااة، أو قوائاام
ً
ماليااة ساانوية مراجعااة، أيهمااا أحااد ، سااواًء عاان هريااق صفقااة  موجااودات شااركة األهلي للتكافل وفقااا

  واحاادة أو عاادة صفقااات 

 شراء شركة األهلي للتكافل ألسهمها  أو 

 إبرام عقود خارجة عن إهار النشاط العادي لشركة األهلي للتكافل. 

تسااديد ديو هااا الحاليااة أو تقااديم ضماناات كافياة للوفااء بالدياون اآلجلاة تجاا  أي مان الدائناين فااي حااال عاادم إمت ااال شااركة األهلي للتكافل بالتتامهااا  .6

  .( مان نظاام الشاركات193( ياوم العتراض الدائناين املنصاوص عليهاا فاي املاادة )30الاذي يعترضاون علاى صفقاة االندماج خاالل فتارة الاا )

تي تم اإلفصاح ارق )أو عااّدة خروقااات( للضمانااات املعطاااة ماان قباال الشااركتين واملبينااة فااي اتفاقيااة االندماج بناًء على املعلومات الفااي حااال عبااوت خا .7

قد أدا إلى تأعير عنها من قبل الشاااااركتين في ساااااياق الصااااافقة، شااااارط أن يكون إجمالي قيمة الضااااارر أو التأعير املالي الناتج عن هذا الخرق أو الخروقات 

   .( ريال سعودي أو أكثر5,000,000سل ي أو ضرر قدر  خمسة ماليين )

 حوكمة الشركة الدامجة بعد إتمام صف ة اإلندماج 8.1.4

تماام صاااااااااااااافقة بعاد إ تّم االتفااق بين شااااااااااااااركاة األهلي للتكاافال وشااااااااااااااركاة الادرع العربي للتاأمين بموجاب اتفااقياة االنادمااج على التغييرات املقترحاة على مجلس اإلدارة

أن يتم تعديل النظام  االندماج، والتي تتم ل في اسااتمرار األعضاااء الحالين لشااركة الدرع العربي والبال  عددهم سااتة أعضاااء في واليتهم كأعضاااء مجلس إدارة. على

خالل تعيين عضو ين إضافين في املجلس، على ( أعضاء، وذلك من 8األساع ي لشركة الدرع العربي لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الدامجة إلى عمانية )

  :أن يتم تعيينهم من قبل الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج، على أن يتم ترشيل العضوين من قبل شركة األهلي للتكافل وهم كالتالي

 الدامجة الشركة إدارة مجلس في للتكافل األهلي شركة مرشحي (:5رقم) الجدول 

 صفة العضوية  املنصب األسم

 اير تنفيذي عضو مجلس إدارة  عمر سفيان ياسين

 مستقل عضو مجلس إدارة  محمد فرج الكناني

 املصدر: اتفاقية االندماج 

اإلشارة إلى  يتم تعيينهم بعد أخذ موافقة البنك املركزي السعودي ويجب الحصول على مصادقة الجمعية العامة العادية للشركة الدامجة على التعيين. معمع اإلشارة إلى أن س

 هام علاى النحاو التالاي: الدرع العربيأن األعضاء الحالين ملجلس إدارة شركة 

 العربي الدرع شركة إدارة مجلس أعضاء (:6) رقم الجدول 

 صفة العضوية  املنصب األسم

 اير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير /األميرسمو 
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 اير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة سمير ابراهيم الوزان

 اير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عبدهللا بن عبدالرحمن العبيكان

 اير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة تركي بن ناصر املطوع

 مستقل عضو مجلس اإلدارة رائد بن علي السيف

 مستقل عضو مجلس اإلدارة محمد بن أحمد بن علي

 تداول املصدر: 

  ه تم االتفاق بين الشركتين بأن اإلدارة العليا للشركة الدامجة بعد االندماج وبعد الحصول على املوافقات املطلوبة ستكون وفق التالي:كما يجدر بالذكر بأن

 للشركة العليا اإلدارة (:7) رقم الجدول 

 املنصب األسم

 الرئيس التنفيذي  باسل بن عبدهللا العبدالكريم 

 نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات عبدالرحمن بن صالح العبر 

 الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية  محمد عقيل 

 الرئيس التنفيذي للشؤون املالية  محمد عاهف 

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

 

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

 . عملية تسريل ألي من موظفي شركة األهلي للتكافل 

 

 ماخص شروط إتمام صف ة االندماج 8.1.5

 :للشروط التاليةتخضع صفقة االندماج 

زيادة عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن الصفقة، عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على صفقة االندماج و  .1

هرح أسهم زيادة رأس مال شركة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين، موافقاة هيئاة الساوق املالياة علاى هلاب شاركة الدرع العربي للتأمين تسجيل و 

  الدرع العربي للتأمين وعلاااااااااااااااى نشااااااااااااااار مساااااااااااااااتند العااااااااااااااارض، وموافقة تداول على هلب إدراج األسهم الجديدة لشركة الدرع العربي للتأمين في تداول 
ً
وفقا

 .لقواعد اإلدراج

للتكافل واملديرين التنفيذين بكافة بنود اتفاقية االندماج، وعدم التتام كل من مجلس إدارة شاااركة الدرع العربي للتأمين ومجلس إدارة شاااركة األهلي  .2

من هذا املسااتند، وعدم خرق أي بند  2-6-2إ هائها من قبل أي من الشااركتين في حال حدو  أي من حاالت التغيير الجوهري الساال ي املبينة في الفقرة 

 .سارية في اململكةمن بنود اتفاقية االندماج، وااللتتام بكافة األنظمة واللوائل ال

. زيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين من 2. شروط وأحكام الصفقة و1موافقة الجمعية العامة اير العادية لشركة الدرع العربي للتأمين على  .3

 لصااااالح كافة املساااااهمين في شااااركة األهلي للتكافل، 23,852,462خالل إصاااادار عدد )
ً
 جديدا

ً
ألساااااعاااا ي لشااااركة الدرع العربي . اعتماد النظام ا3( سااااهما

. تفويض مجلس إدارة شااااااااااااااركة الدرع العربي للتأمين باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلتمام الصاااااااااااااافقة مع اإلشاااااااااااااااارة إلى أن الئحة االندماج 4للتأمين، 

دد مساااااااااهمين في الشااااااااركة الدامجة واالسااااااااتحواذ اشااااااااترهت إلتمام اإلندماج، ودون اإلخالل بأحكام نظام الشااااااااركات، أن تتم املوافقة عليه من قبل ع

 %(75)واملندمجة مالكين بما ال يقل عن 
ً
من األسهم املم لة خالل اجتماع الجمعية العامة اير العادية، سواء األول أو ال اني أو ال الث، إما شخصيا

 .أو بالوكالة، أو عن هريق التصويت عن بعد

ق بصفقة 1ة األهلي للتكافل علااااى موافقااااااااة الجمعيااااااااة العامااااااااة اياااااااار العاديااااااااة لشاااااااارك .4
ّ
. العاااااااارض املقااااااااّدم ماااااااان قبل شركة الدرع العربي للتأمين فيما يتعل

 لصاااااااااااااافقااااة االناااادماااااج وذلااااك عن هريق مبااااادلااااة أوراق ماااااليااااة بواقع  ( 2االناااادماااااج و
ً
. الحصااااااااااااااول على أسااااااااااااااهم في شااااااااااااااركااااة الاااادرع العربي للتااااأمين إنفاااااذا

. 3ربي للتأمين مقابل كل سااااااااهم مملوك في شااااااااركة األهلي للتكافل بدون تسااااااااديد أي مقابل نقدي، و(سااااااااهم في شااااااااركة الدرع الع1.43114769137705

اشااترهت  تفويض مجلس إدارة شااركة األهلي للتكافل باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلتمام الصاافقة. مع اإلشااارة إلى أن الئحة االندماج واالسااتحواذ

ام الشاااااركات، أن تتم املوافقة عليه من قبل عدد مسااااااهمين في الشاااااركة الدامجة واملندمجة مالكين بما ال إلتمام اإلندماج، ودون اإلخالل بأحكام نظ
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 أو بالوكالة، أو عن  من األسااااااااااااهم املم لة خالل اجتماع الجمعية العامة اير العادية، سااااااااااااواء األول أو ال اني أو ال الث،%(75) يقل عن
ً
إما شااااااااااااخصاااااااااااايا

 .هريق التصويت عن بعد

رة اعتراض الدائنين دون أن يتقّدم أي من الدائنين لشااركة األهلي للتكافل باعتراض على صاافقة االندماج أو في حال تقدم أي من الدائنين انقضاااء فت .5

، أو بتقديم ضمان كا   للوفاء به إن كان  
ً
 باعتراض خالل املدة املشار إليها، قيام شركة األهلي للتكافل بالوفاء بالدين إن كان حاال

ً
 .جال

م إال إذا وافقت كل من شاااااااركة الدرع العربي للتأمين وشاااااااركة األهلي 10/04/2022إتمام الصااااااافقة قبل التاريخ املتفق عليه في اتفاقية االندماج، وهو  .6

 على تعديل اتفاقية االندماج لناحية تمديد تاريخ إتمام الصفقة
ً
 .للتكافل خطيا

. إجراء أي تغييرات أو اتخاذ أي قرارات يكون لها تأعير 2. بعدم خرق أي من الضاامانات، أو 1ج: التتام كل من الطرفين حت  تاريخ اتمام صاافقة االندما .7

. عدم 4. عدم التصر  أو املوافقة على حيازة أي أصل بإستهناء األمور اإلعتيادية أو التي في سياق االندماج، 3سل ي على أصول وأعمال الشركة، أو 

إتخاذ جميع االحتياهات الالزمة ملنع أي حد  متوقع يمكن أن يكون له تأعير ساال ي على املركز املالي أو أصااول . 5وضااع أي أعباء على أصااول الشااركة، 

. أخذ املوافقة الكتابية املسااابقة من الطر  األخر فيما يتعلق باملعامالت 7. الحرص على أساااتمرارية وعدم انتهاء اتفاقيات إعادة التأمين، 6الشاااركة، 

 .. السماح ملم لي ومستشاري الطر  األخر باالهالع على املستندات املطلوبة ذات الصلة باالندماج8نشاط العادي، الخارجة عن إهار ال

 خالل عالعة ) .8
ً
( أيام عمل حال حدو  أي 3التتام كل من الطرفين ابتداًء من تاريخ التوقيع حت  تاريخ اتمام صافقة االندماج بإبال  الطر  األخر كتابيا

. 3. الدخول في اتفاقية قرض جديدة أو سااااااااااااااداد أي قرض، بما في ذلك قروض املساااااااااااااااهمين )إن وجدت(، 2. توزقع أي أرباح، 1الية قبل: من األمور الت

. إبرام، تعديل أو إ هاء أي اتفاقيات جوهرية تزيد عن مليونين ريال سااااااااااااااعودي )بما في ذلك 4الدخول في أي معامالت جديدة مع أهرا  ذات عالقة، 

. إجراء أي 6. تكبااد أي نفقااات مااليااة على أي بنااد فردي تزياد عن مليونين رياال سااااااااااااااعودي، 5املبرماة في إهاار العمليااات التجااارياة العااادياة(،  االتفاااقيااات

لى وافقااة عتعااديالت جوهريااة على أحكااام وشااااااااااااااروط التوظيف )بمااا في ذلااك املز يااا( ألي من املاادراء التنفيااذيين، املاادراء أو املوظفين، أو التعاااقااد أو امل

  .. إنشاء أي عبء على أي من األصول أو التعهدات7. إ هاء عقد أي مدير رئيس ي أو تنفيذي، 7توظيف أي مدراء تنفيذيين، 

. بعدم اتخاذ أي إجراء )سواء مباشر أو اير مباشر ( لتشااااااااااجيع أو 1التتام كل من الطرفين ابتداًء من تاريخ التوقيع حت  تاريخ اتمام صفقة االندماج:  .9

ااق بعمليااة اندماج أخاارا أو صفقااة مماعلااة، أو اتخااامباشاا
ّ
ذ أي إجااراء رة أو التماااس أي مناقشااات أو مفأوضااات مااع أي شااركة أو هاار   خاار فيمااا يتعل

ار علاى قادرة الشركتين فاي اساتكمال صفقاة االندمااج، 
ّ
  .تمام صفقة االندماج. التعاون التام للحصول على جميع املوافقات الالزمة إل2 خار قاد يؤع

أي إجراء، أو اقتراح تعديل على عاااادم قيااااام أيااااة محكمااااة، أو جهااااة تنظيميااااة، أو هيئااااة، أو مؤسسااااة حكوميااااة فااااي اململكااااة باتخاااااذ، أو املطالبااااة باتخاذ  .10

 :إلى أي مما يلي األنظمة والقوانين أو اإلجراءات بعد تاريخ اإلعالن، بما يؤدي،أو من املتوقع أن يؤدي

ب قوانين جعاااااال هااااااذ  الصفقااااااة، أو تنفيذهااااااا، أو االندماااااااج مااااااع شااااااركة األهلي للتكافل ، باهاااااال أو اير قانوني، أو اير قابل للتنفيذ بموج .أ

تنفيااااااذ، أو فاااااارض شااااااروط أو  اململكة، أو منع أو حظر، أو تقييد، أو تحديد، أو تأخياااااار أو التدخاااااال، بشااااااكل مباشاااااار أو اياااااار مباشاااااار، فااااااي

التتامااااااااااااااااااااااااااااات إضافيااااااااااااااااااااااااااااة 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

  .رة الشركتين لفترة زمنية التقل عن شهرينعدم حدو  أي حالة أو ظر  يشكل قوة قاهرة خارجة عن سيط .11
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 الزكاة والضريبة   9
الضري ية ، فإنناا نوصيهام  قاد يكاون لصفقاة االندمااج  عاار زكوياة وضري ياة علاى مسااهمي األهلي للتكافل، وفاي حاال وجاود شاك بخصاوص أوضاعهام الزكوياة أو 

 ماع مستشاار 
ً
  .ضريباي مهناي مساتقلبالتشااور فاورا
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 اإلجراءات الالزمة إلتمام صف ة االندماج  10

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

اف ات النظامية الالزمة  10.1  إلتمام صف ة االندماجاملو

ااترط إلتمااام صفقااة االندماااج، القيااام بعاادد ماان اإلجااراءات النظاميااة والحصااول علااى موافقااات ماان الجهااات النظ
ُ
  :اميااة كمااا يلااييش

. وقد تم الحصاااااول على عدم ممانعة الهيئة الحصاااااول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافساااااة على التركز االقتصاااااادي الناتج عن صااااافقة االندماج .1

 .م(08/08/2021ها )املوافق 29/12/1442العامة للمنافسة بتاريخ 

 الحصاااااول على عدم ممانعة البنك املركزي الساااااعودي على صااااافقة االندماج وزيادة رأس مال شاااااركة الدرع العربي للتأمين. وقد تم الحصاااااول على عدم .2

  .م(26/10/2021ها )املوافق 20/03/1443بتاريخ ممانعة البنك املركزي السعودي 

 لعملية زيادة رأس مال شركة الدرع ا .3
ً
لعربي الحصول على موافقة تداول على إدراج األسهم الصادرة لصالح مساااااااااااااااااااااااااااهمي شااااااااااااااااااااااااااركة األهلي للتكافل تبعا

  .م(31/10/2021ها )املوافق 25/03/1443للتأمين. وقد تم الحصول على موافقة تداول بتاريخ 

قة الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على هلب زيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين ونشر مستند العرض. وقد تم الحصول على مواف .4

 م(10/11/2021ها )املوافق 05/04/1443هيئة السوق املالية بتاريخ 

اة العامااة اياار العاديااة لااكل ماان شااركة الدرع العربي للتأمين وشااركة األهلي للتكافل علاى الحصااول علااى موافقااة هيئااة السااوق املاليااة لدعااوة الجمعيا .5

  .حاادا والخاصااة بصفقااة االندماااج

 اجتماعات الجمعية العامة غير العادية 10.2

ترط إلتمام صااااااافق 2-7باإلضاااااااافة إلى املوافقات النظامية املذكورة في الفقرة 
ُ
ة االندماج الحصاااااااول على عدد من املوافقات من مسااااااااهمي من مساااااااتند العرض، يشااااااا

  :شركة الدرع العربي للتأمين ومساهمي شركة األهلي للتكافل ضمن اجتماعات الجمعية العامة اير العادية للشركتين، وذلك كما يلي

  اجتماعات الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي للتأمين 10.2.1

 :االجتماع األول 

لتأمين تعاوني النصاب القانوني الجتماع الجمعية العامة اير العادية لشركة الدرع العربي للتأمين من خالل حضور مساهمين فااااااااي شااااااااركة الدرع العربي ليتحقق 

 أو بالوكالة، أو عن هر 
ً
يق التصويت عن بعد. في حال إقرار الصفقة يملكااون عاادد أسااهم يم اال نصااف رأس مااال شااركة الدرع العربي للتأمين، وذلااك إمااا شااخصيا

 عن هريق تصويت املساهمين املالكين ملا ال يقل عن عالعة أرباع األسهم املم لة في اجتماع الجمعية العامة اير العادية لشركة الدرع ال
ً
عربي للتأمين، إما شخصيا

ّرت من قبل شاااااركة الدرع العربي للتأمين وساااااتتم املوافقة على زيادة رأس املال، أو بالوكالة، أو عن هريق التصاااااويت عن بعد، سااااايُعتبر بأن صااااافقة االندماج ق
ُ
د أق

بل هذ  الزيادة نافذة بعد موافقة الجمعية العامة اير العادية لشااااااااااااركة األهلي للتكافل الخاصااااااااااااة باملوافقة على عرض االندماج و  بعد انقضاااااااااااااء فترة على أن تصااااااااااااُ

 ألحكام نظام الشركاتاعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضا
ً
( وذلك وفقا

ً
  .ت الدائنين على صفقة االندماج )أيهماا يأتي الحقاا

 

 :االجتماع الثاني

للجمعيااااة عقااااد اجتماااااع عااااان  في حال لم يتحقق النصاب القانوني الالزم الجتماع الجمعية العامة اير العادية األول لشركة الدرع العربي للتأمين، سااااتتم الدعااااوة ل

يُعقد االجتماع ال اني بعد ساعة من انتهاء  العامااة اياار العاديااة للشااركة) "اجتماااع الجمعيااة العامااة اياار العاديااة ال اني لشركة الدرع العربي للتأمين"(. ويجوز أن

اااااااع األول مااااااا يفيااااااد عاااااان إمكانيااااااة عقااااااد هااااااذا االجتماااااااع ال انااااااي. وفااااااي هذا االجتماع املّدة املحددة النعقاد االجتماع األول، بشاااااارط أن تتضماااااان الدعااااااوة لعقااااااد االجتم

 أو بالوكالة، أو عن هريق ا
ً
لتصاااويت عن بعد. ال اني، يتحقق النصااااب القانوني بحضاااور عدد أساااهم تم ل ربع رأس مال شاااركة الدرع العربي للتأمين، إما شاااخصااايا

ق تصويت املساهمن املالكين ملا ال يقل عن عالعة أرباع األسهم املم لة في اجتماع الجمعية العامة اير العادية لشركة الدرع العربي في حال إقرار الصفقة عن هري

ّرت من قبل شاااركة الدرع العربي للتأمين وساااتت للتأمين،
ُ
 أو بالوكالة، أو عن هريق التصاااويت عن بعد، سااايُعتبر بأن صااافقة االندماج قد أق

ً
م املوافقة إما شاااخصااايا

باملوافقااة علااى عاارض االندماااج  على زيادة رأس املال، على أن تُصبل هذ  الزيادة نافذة بعد موافقة الجمعية العامة اياار العاديااة لشااركة األهلي للتكافل الخاصااة

 ألحكام نظام الشركاتوبعااد انقضاااء فتاارة اعتراض الدائنيان أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين علاى صفقة اال 
ً
( وذلك وفقا

ً
 .ندماج )أيهماا يأتاي الحقاا
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  :االجتماع الثالث

ع العربي للتأمين، ستتم الدعوة لعقد اجتماع فااااااي حااااااال لاااااام يتحقااااااق النصاااااااب القانونااااااي الااااااالزم لعقااااااد اجتماااااااع الجمعيااااااة العامااااااة اياااااار العاديااااااة ال انااااااي لشااااااركة الدر 

حصااول علااى موافقااة هيئااة جمعية العامة اير العادية للشركة )"اجتماع الجمعية العامة اير العاديااة ال الااث لشااركة الدرع العربي للتأمين"( وذلااك بعااد العالث لل

 كان عدد مساهمي شركة الدرع العربي لل
ً
 أو بالوكالة أو عن هريق السااااوق املاليااااة. ويتحقااااق النصاااااب القانوني في هذا االجتماع أيا

ً
تأمين املم لين فيه، إما شخصيا

ية العامة اير العادية التصاويت عن بعد. في حال إقرار الصافقة عن هريق تصاويت املسااهمين املالكين ملا ال يقل عن عالعة أرباع األساهم املم لة في اجتماع الجمع

 أو بالوكالة، أو 
ً
ّرت من قبل شاااااااركة الدرع العربي لشاااااااركة الدرع العربي للتأمين، إما شاااااااخصااااااايا

ُ
عن هريق التصاااااااويت عن بعد، سااااااايُعتبر بأن صااااااافقة االندماج قد أق

للتكافل الخاصة باملوافقة  للتأمين وستتم املوافقة على زيادة رأس املال، على أن تُصبل هذ  الزيادة نافذة بعد موافقة الجمعية العامة اير العادية لشركة األهلي

 ألحكام نظام على عرض االندماج وبع
ً
( وذلك وفقا

ً
د انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنيااااااااااااااان على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقاااااااااااااااا

  .الشركات

 الجتماع الجمعية العامة اير العادية لشاااااااااركة الدرع الع
ً
ربي للتأمين )أو يمكن ملسااااااااااهمي شاااااااااركة الدرع العربي للتأمين الذين ال يساااااااااتطيعون الحضاااااااااور شاااااااااخصااااااااايا

حة في الفقرة   ل لية املو ااااّ
ً
من مسااااتند العرض هذا، أو توكيل  2-9االجتماع ال اني أو ال الث للجمعية العامة اير العادية إذا لزم األمر(، التصااااويت عن بعد وفقا

 عنهم في االجتماع. وبناًء على الفقرة )
ً
 في كل من شاااركة ( من نظام الشااا191( من املادة )4شاااخص  خر بالتصاااويت نيابة

ً
ركات، ال يحق للمسااااهم الذي يملك أساااهما

 .الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي للتكافل التصويت على قرارات االندماج إال في الجمعية العامة اير العادية إلحدا الشركتين

  الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلي للتكافل 10.2.2

 :االجتماع األول 

القانوني الجتماع الجمعية العامة اير العادية لشااااركة األهلي للتكافل من خالل حضااااور مساااااهمين في شااااركة األهلي للتكافل يملكون عدد أسااااهم يتحقق النصاااااب 

 أو بالوكالة، أو عن هريق التصاااااويت عن بعد. وفي هذا االجتماع، سااااايتم إقرار ال
ً
ي حال صااااافقة فيم ل نصاااااف رأس مال شاااااركة األهلي للتكافل، وذلك إما شاااااخصااااايا

 أ
ً
و بالوكالة، أو عن هريق التصاااويت لصاااالحها من قبل مسااااهمي شاااركة األهلي للتكافل املالكين ملا ال يقل عن عالعة أرباع األساااهم املم لة في االجتماع، إما شاااخصااايا

 .التصويت عن بعد

 :االجتماع الثاني

ادية األول لشااااركة األهلي للتكافل، سااااتتم الدعوة لعقد اجتماع عاني للجمعية العامة في حال لم يتحقق النصاااااب القانوني الالزم الجتماع الجمعية العامة اير الع

من انتهاء املّدة املحددة  اير العادية للشااااااااركة) "اجتماع الجمعية العامة اير العادية ال اني لشااااااااركة األهلي للتكافل"(. ويجوز أن يُعقد االجتماع ال اني بعد ساااااااااعة

أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد عن إمكانية عقد هذا االجتماع ال اني. وفي هذا االجتماع ال اني، يتحقق النصاب  النعقاد االجتماع األول، بشرط

 أو بالوكالة، أو عن هريق التصاااااويت عن بعد، ممن يملكون عدد أساااااهم يم ل
ً
ما ال يقل  القانوني بحضاااااور عدد من مسااااااهمي شاااااركة األهلي للتكافل، إما شاااااخصااااايا

امة اير العادية ال اني ن ربع رأس مال شااركة األهلي للتكافل. في حال تصااويت مساااهمين مالكين ملا ال يقل عن عالعة أرباع األسااهم املم لة في اجتماع الجمعية العع

 أو بالوكالة، أو عن هريق التصااويت عن بعد، ساايتم إقرار صاافقة االندماج من قبل شاارك لشااركة األهلي للتكافل،
ً
ة األهلي للتكافل في حال التصااويت إما شااخصاايا

  .لصالحها

  :االجتماع الثالث

جتماع عالث للجمعية في حال لم يتحقق النصااااااب القانوني الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة اير العادية ال اني لشاااااركة األهلي للتكافل، ساااااتتم الدعوة لعقد ا

ر العادية ال الث لشااااااااااااااركة األهلي للتكافل"( وذلك بعد الحصااااااااااااااول على موافقة هيئة السااااااااااااااوق املالية. العامة اير العادية للشااااااااااااااركة )"اجتماع الجمعية العامة اي

 أو بالوكالة أو عن هري
ً
 كان عدد مسااااااهمي شاااااركة األهلي للتكافل املم لين فيه، إما شاااااخصااااايا

ً
ق التصاااااويت عن بعد. ويتحقق النصااااااب القانوني في هذا االجتماع أيا

يتم إقرار الصاااااافقة في حال التصااااااويت لصااااااالحها من قبل مساااااااهمي شااااااركة األهلي للتكافل املالكين ملا ال يقل عن عالعة أرباع األسااااااهم وفي هذا االجتماع ال الث، ساااااا

 أو بالوكالة، أو عن هريق التصويت عن بعد
ً
 .املم لة في هذا االجتماع، إما شخصيا

 
ً
الجتماع الجمعية العامة اير العادية لشااركة األهلي للتكافل )أو االجتماع ال اني أو  يمكن ملساااهمي شااركة األهلي للتكافل الذين ال يسااتطيعون الحضااور شااخصاايا

  ال الث للجمعية العامة اير العادية إذا لزم األمر( التصويت عن بعد أو توكيل شخص  خر بالتصويت

 عنهم في االجتماع
ً
 .نيابة



  
 

26 
 
 

 التصويت عن بعد 10.3

بالتصااااويت في الجمعيات العامة اير العادية، ورابة من شااااركة األهلي للتكافل وشااااركة الدرع العربي للتأمين في بحسااااب متطلبات هيئة السااااوق املالية فيما يتعلق 

ين، بما في ذلك قرار إعطاء الفرصاااااااااة ألكبر عدد من املسااااااااااهمين في التصاااااااااويت على القرارات املزمع اقتراحها في اجتماع الجمعية العامة اير العادية لكلتا الشاااااااااركت

هلي ل شركة الدرع العربي للتأمين لغرض االندماج وقرار التصويت على عرض شركة الدرع العربي للتأمين إلقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة األ زيادة رأسما

املالية السعودية  للتكافل، فسو  يتّم إعتماد  لية التصويت عن بعد من قبل املساهمين وذلااااااااااك ماااااااااان خااااااااااالل خدمااااااااااة "تداوالتااااااااااي" ويي خدمة مقدمة من السوق 

ة للشركات. يمكن )تداول( تساااااااااااااااااامل للمساااااااااااااااااااهمين في الشركات املدرجة التسجيل والتصويت اإللكترونااااااااااااااااااي على القرارات املقترحة خالل إجتماعات الجمعية العام

 :التسجيل في خدمة "تداوالتي" بإحدا الطرق التالية

 

ة للحضااااااور الشااااااخراااااا ي، وذلك عبر التسااااااجيل على املوقع اإللكتروني ملنظومة "تداوالتي". من خالل حساااااااب املساااااااهم للتداول اإللكتروني دون الحاج .1

  https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar :وللمزيااد ماان املعلومااات الرجاااء زيااارة الرابااط التالااي

 .لديها املساهم محفظة أنشطة إست مارية عن هريق شركات الوساهة )أي األشخاص املرخص لهم( التي يمتلك .2

كة األهلي للتكافل إن فترة التصااااويت عن بعد ملساااااهمي شااااركة الدرع العربي للتأمين على قرار زيادة رأس مال شااااركة الدرع العربي للتأمين لغرض االندماج مع شاااار  

 من اليوم 
ً
 من الساااااعة العاشاااارة صااااباحا

ً
والعشاااارين بعد موافقة هيئة السااااوق املالية على نشاااار مسااااتند العرض وحت  الساااااعة  ال انييي على الشااااكل التالي:إعتبارا

 من اليوم الخامس والعشرين بعد موافقة هيئة السوق املالية على نشر مستند العرض
ً
 .الرابعة عصرا

 

لي للتكافل في شاركة الدرع العربي للتأمين ونقل جميع إن فترة التصاويت عن بعد ملسااهمي شاركة األهلي للتكافل على العرض الراهن فيما يتعلق بدمج شاركة األه

 :أصول والتتامات شركة األهلي للتكافل إلى شركة الدرع العربي للتأمين على الشكل التالي

 

 من اليوم 
ً
 من السااعة العاشارة صاباحا

ً
 من والعشارين بعد موافقة هيئة الساوق املالية على نشار مساتند العرض وحت  السااعة ا ينا لاإعتبارا

ً
اليوم لرابعة عصارا

 .م ( بعد موافقة هيئة السوق املالية على نشر مستند العرض09/12/2021ها )املوافق 05/05/1443لتاريخ  الخامس والعشرين املوافق

 :إن شروط و أحكام التصويت عن بعد التي يجب أخذها بعين االعتبار قبل الشروع في عملية التصويت عن بعد يي على الشكل التالي

 .سيتم احتساب التصويت عن بعد ضمن نصاب الجمعية العامة املنعقدة لهذا الخصوص وعند اتخاذ القرارات ذات العالقة .1

صويت من سيتم تعميم الصوت على جميع األسهم التي يملكها املساهم أو سو  يتملكها في األهلي للتكافل سواء في املحفظة اإلست مارية التي تم الت .2

 .خاللها أو ايرها

 .يلغي التصويت األخير للمساهم عمليات التصويت السابقة .3

اير العادية  كما سااااااااااااايتم أخذ جميع التدابير الالزمة للتأكد من أن جميع من صاااااااااااااوتوا عن بعد يملكون األساااااااااااااهم محل التصاااااااااااااويت في تاريخ انعقاد الجمعية العامة

 .التي تم بيعها أو بيع جزء منها خالل فترة التصويت عن بعداملنعقدة لهذا الخصوص، بما في ذلك استبعاد األصوات املتعلقة باألسهم 

إلغاء إدراج أسااهم إذا تم إقرار الصاافقة من قبل مساااهمي شااركة األهلي للتكافل ومن قبل مساااهمي شااركة الدرع العربي للتأمين وبعد نفاذ قرار االندماج، ساايتم  

شااركة األهلي للتكافل بمااا فيهاام ماان لاام يصوتااوا علااى القاارارات املقترحااة إلقاارار الصفقة، أو من شركة األهلي للتكافل في تداول. وسو  يحصل جميااع مساااهمي 

 لشروط وأحكام هذا العرض
ً
  .قاموا بالتصويت ضدها، على أسهم جديدة في شركة الدرع العربي للتأمين وفقا

 فترة اعتراض الدائنين  10.4

( من هذا التعميم، وبعد الحصااااااااااااااول على موافقة الجمعية العامة اير العادية لكل من شااااااااااااااركة 10.1املذكورة في الفقرة ) بعد الحصااااااااااااااول على املوافقات النظامية

 ل لية املحّددة في الفقرة )
ً
( من هذا التعميم، ستقوم كل من الشركتين بنشر قرارات الجمعية العامة اير 10.2الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي للتكافل وفقا

رئيساااا ي لشااااركة عادية. وساااايشااااير اإلعالن إلى حق أي دائن لشااااركة األهلي للتكافل في االعتراض على صاااافقة االندماج من خالل إرسااااال خطاب مسااااجل إلى املركز الال

 من تاريخ نشر نتائج الجمعية العامة اير العادية الخاصة بصفقة االندماج30األهلي للتكافل وذلك خالل عالعين )
ً
 .( يوما
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ً
 إال بعد انقضاااااء عالعين )اسااااتنادا

ً
 من اإلعالن عنه دون اسااااتالم أي اعتراض من أي من دائني شااااركة األهلي 30 لنظام الشااااركات، ال يكون قرار االندماج نافذا

ً
( يوما

أن يتنازل الدائن عن اعتراضه أو إلى للتكافل على صفقة االندماج. وفي حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم خالل املدة املشار إليها فسيتم أيقا  االندماج إلى 

 
ً
، أو بتقديم ضمان كا   للوفاء به إن كان  جال

ً
 .أن تقوم شركة األهلي للتكافل بالوفاء بالدين إن كان حاال

 

 :نحاو اآلتايبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين، ستقوم شركة األهلي للتكافل باإلعالن على موقع تداول عن نتائاج تلاك الفتارة وذلاك علاى ال

 ت هلب أنه لم يتم استالم أي اعتراضات خالل تلك الفترة، أو أنه تم استالم اعتراضات ولكنها سحبت أو تمت تسويتها أو أن املحكمة املختصة رفض

 الدائن بأيقا  االندماج، أو

  االتفاق عليه مع شااركة الدرع العربي للتأمين. وفي هذ  بتوضاايل تفاصاايل االعتراضااات املسااتلمة والتي لم تتم تسااويتها بعد وما زالت قائمة وفق ما يتم

 .الحالة، ستقوم شركة األهلي للتكافل بعد االنتهاء من تسوية جميع االعتراضات املستلمة باإلعالن عن ذلك على موقع تداول 

 إتمام صف ة االندماج   10.5

(، سيصبل قرار االندماج بعااد انتهاااء فتاارة اعتااراض الدائنين أو التاريااخ الااذي تتاام فياا
ً
ه تسااوية جميااع اعتراضااات الدائنين علااى صفقااة االندماج )أيهما يأتي الحقا

 وستقوم شركة الدرع العربي للتأمين بإصدار أسهم ملساهمي شركة األهلي للتكافل املقيدين في سجل مساهمي شركة األهلي للتكافل خال
ً
ل فترة ال تقل عن نافذا

إلى  ول بعد نفاذ قرار االندماج وال تزيد عن سااااااااااااادس فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج، وسااااااااااااتنتقل جميع أصااااااااااااول والتتامات شااااااااااااركة األهلي للتكافلعاني فترة تدا

م شطب سجلها تشركة الدرع العربي للتأمين وستستمر شركة الدرع العربي للتأمين في الوجود، أما شركة األهلي للتكافل فستنق  ي وستلغى جميع أسهمها وسي

 .التجاري وإلغاء كافة التراخيص الصادرة لها. كما ستقوم شركة الدرع العربي للتأمين باإلعالن عن نفاذ قرار االندماج في حينه
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 معلومات اضافية 11
بكل عناية قبل اتخاذ أي قرار بالتصااااااااويت لصااااااااالح يتضاااااااامن مسااااااااتند العرض معلومات اضااااااااافية مرتبطة بصاااااااافقة االندماج، وعليه، ينبغي قراءة مسااااااااتند العرض 

 .القرارات املعروضة في الجمعية العامة الغير عادية لشركةاألهلي للتكافل الخاصة بصفقة االندماج

 

اهمي األهلي واليجب تفساااااااااير هذ  االشاااااااااارة على ان اعضااااااااااء مجلس ادارة شاااااااااركة األهلي للتكافل يتحملون، ساااااااااواء مجتمعين او منفردين، اي مساااااااااؤولية تجا  مسااااااااا

دين، اي تأكيدات او للتكافل فيما يتعلق باملعلومات الواردة في مسااااااااااتند العرض، وبناًء على ذلك، اليقدم اعضاااااااااااء مجلس ادارة األهلي للتكافل، مجتمعين او منفر 

، فيما يتعلق باحة اكتمال املعلومات الوارة في مستند العرض بإستهناء املعلومات امل
ً
 .قدمة من قبلهمتعهدات، صراحة أو ضمنا
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  االعفاءات  12
( لالئحة االندماج و االستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية الذي ينص 36تقدمت شركة األهلي للتكافل بطلب إعفاء بموجب الفقرة )ب( من املادة )

 تجاوز ما نس ته من قيمة العرض( حيث أن رسوم اإل هاء الحالية ت (%1)على) ان تكون رسوم اإل هاء املقترحة بقيمة محدودة و أال تتجأوز نسبة 

 لزيادة حجم املصاريف املتعلقة بصفقة االندماج %(1.3)من قيمة الصفقة االسمية وتقدر حوالي  (1%)
ً
  .من إجمالي قيمة الصفقة االسمية وذلك نظرا
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 املستندات املتاحة للمعاينة  13

، جدة 48510، هريق ص.ب.  -مركز الخالدية لألعمال  –ساااااااااااو  تكون نسااااااااااام من املساااااااااااتندات التالية متاحة للمعاينة في املقر الرئيسااااااااااا ي لشاااااااااااركة األهلي للتكافل 

ص 8:00السااااااااااااااااعة ، من يوم األحد إلى الخميس من  1377-690-12-966+: فاكس ، 1199-690-12-966+ هاتف:، اململكة العربية السااااااااااااااعودية، هاتف: 21582

 :م باستهناء أيام اإلجازات الرسمية في اململكة العربية السعودية من تاريخ نشر هذا التعميم وحت   هاية فترة العرض5:00وحت  الساعة 

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

  ديساااااااااااااامبر  31هلي للتكافل وشااااااااااااااركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن الساااااااااااااانوات املالية املنتهية في القوائم املالية املراجعة لكل من شااااااااااااااركة األ

م، باإلضاااااااااافة إلى القوائم املالية األولية لكل من الشاااااااااركتين لفترة ال العة أشاااااااااهر املنتهية في 2018ديسااااااااامبر  31م و 2019ديسااااااااامبر  31م و 2020

 .م31/03/2021

 هااااااااااااااااااااااا )املوافق 02/12/1442ين كل من شااااااااركة الدرع العربي للتأمين وشااااااااركة األهلي للتكافل )باللغة االنجليتية( بتاريخ اتفاقية االندماج املبرمة ب

 .م(12/07/2021بتاريخ 

 خطابات موافقات املستشارين على استخدام اسمائهم وشعاراإهم وإفاداإهم في هذا التعميم. 

 حفظة التأمينية لشركة األهلي للتكافلتقرير التقييم وتقارير القيمة الضمنية الخاصة بامل . 

 مستندات رسوم اإل هاء 
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  خاتمة  14
جتمااع الجمعياة العاماة ايار لقاد أياد مجلاس إدارة األهلي للتكافل صفقاة االندمااج وقادم توصيتاه بشاأ ها. وندعاو أعضااء مجلاس إدارة األهلي للتكافل لحضاور ا

ألي تدهاااور أساساااي أو  ونوصاااي بالتصويااات لصالااال القااارار املعاااروض فاااي االجتمااااع علاااى افتاااراض أن املركاااز املالاااي لشاااركة الدرع العربي للتأمين لااان يتعااارضالعادياااة 

  .جوهاري بعاد تارياخ نشار هاذا التعميام

 

 عمر محمد هاشم

 رئيس مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل
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  املالحق 15
 الرأي امل دم من املستشار املالي بخصوص معامل املبادلة

 االستشارة املستقلة املقدمة من قبل املستشار املالي: (1) امللحق رقم

 ه03/12/1442التاريخ: 

 م13/07/2021املوافق: 

  شركة األهلي للتكافل

 اإلدارة                                                                     املحترمينالسادة/ أعضاء مجلس 

( وذلك من خالل عرض حيث أن شركة األهلي للتكافل تعتتم االندماج مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني )يشار إليها فيما بعد بااااااااااااااااااااا "شركة الدرع العربي"

امل األسااهم في رأس مال شااركة األهلي للتكافل )"الصاافقة"(، وذلك من خالل عملية زيادة رأس مال شااركة الدرع العربي عن هريق مبادلة أوراق مالية لشااراء ك 

الية إصااااااااادار أساااااااااهم عادية جديدة )"األساااااااااهم الجديدة" أو "أساااااااااهم العوض"( لصاااااااااالح مسااااااااااهمي شاااااااااركة األهلي للتكافل وفًقا لقواعد وأنظمة هيئة الساااااااااوق امل

افل برأي ( ونظام الشركات ونظام املنافسة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس املنافسة، وباإلشارة إلى هلبكم تزويد شركة األهلي للتك)"الاهايائاة"

 لشركة األهلي للتكافل فيما ي
ً
 ماليا
ً
تعلق بعدالة معامل املبادلة شركة فالكم للخدمات املالية )يشار إليها فيما بعد بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا "املستشار املالي"( بصفتنا مستشارا

 للمادة )
ً
( من الئحة االندماج واالساااتحواذ )"الالئحة"( فإننا ومن خالل هذا الخطاب نود أن نقدم 18)يشاااار إليها فيما يلي بمصاااطلح "معامل املبادلة"(، وهبقا

م( 12/07/2021ه )املوافق 02/12/1442رع العربي املوقعة بتاريخ لكم رأينا فيما يخص عدالة معامل املبادلة واملشار إليه في اتفاقية االندماج مع شركة الد

( عالعة وعشااااااارين مليون وعمانمائة واعنان 23,852,462)"اتفاقية االندماج"(، حيث أنه بموجب اتفاقية االندماج، ساااااااو  تقوم شاااااااركة الدرع العربي بإصااااااادار)

( مائتان وعمانية وعالعين مليون وخمساااااامائة وأربعة 238,524,620ية اساااااامية تبل  )وخمسااااااين ألف وأربعمائة واعنان وسااااااتين سااااااهم عادي جديد و بقيمة إجمال

( في شااااركة ١حيث ساااايتم إصاااادار سااااهم واحد ) وعشاااارين ألف وسااااتمائة وعشاااارين ريال سااااعودي مقابل شااااراء كامل األسااااهم في رأس مال شااااركة األهلي للتكافل،

شااااركة األهلي للتكافل )"معامل املبادلة"(، مما ساااايترتب عليه زيادة رأس مال شااااركة الدرع ( سااااهم مملوك في 0.698739903662775الدرع العربي مقابل كل )

( سااااااااتمائة وعمانية وعالعين مليون وخمساااااااامائة وأربعة وعشاااااااارين ألف وسااااااااتمائة 638,524,620( أربعمائة مليون ريال سااااااااعودي إلى )400,000,000العربي من )

( عالعة وسااااتين مليون وعمانمائة واعنان وخمسااااين ألف 63,852,462( أربعون مليون سااااهم إلى )40,000,000وعشاااارين ريال سااااعودي، وزيادة عدد األسااااهم من )

 .وأربعمائة واعنان وستين سهم

 

 يل امل ال الوفيما يتعلق بتقديم هذا الرأي، فإن نطاق املراجعة واالفتراضاااااااااات الرئيساااااااااية التي اعتمدت عليها شاااااااااركة فالكم للخدمات املالية تشااااااااامل على سااااااااا 

  :الحصر

 31م و 2018ديساااااااااااامبر  31االهالع على القوائم املالية املدققة لكل من شااااااااااااركة األهلي للتكافل وشااااااااااااركة الدرع العربي للساااااااااااانوات املالية املنتهية في  .1

 .م31/03/2021م. باإلضافة إلى القوائم املالية األولية لكل من الشركتين لفترة ال العة أشهر املنتهية في 2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر 

عربي املعدة من االهالع على تقارير العناية املهنية الالزمة املالية والقانونية واالكتوارية والضاااري ية لكل من شاااركة األهلي للتكافل وشاااركة الدرع ال .2

 .قبل مستشارين مستقلين  خرين

التكافلي لتأمين الحماية واالدخار الخاصاااااااااااااة بشاااااااااااااركة األهلي للتكافل اإلهالع على  تقارير تقييم القيمة الضااااااااااااامنية لكل من محفظة وعائق التأمين  .3

 .املعدة من قبل مستشارين مستقلين  خرين

 اإلهالع على اتفاقية االندماج ومذكرات التفاهم املوقعة بين شركة األهلي للتكافل وشركة الدرع العربي .4

 

قد اعتمدنا بموجب موافقتكم وافترضاانا دقة وصااحة واكتمال جميع البيانات واملعلومات  وألاراض تقديم هذ  الرأي، فإننا في شااركة فالكم للخدمات املالية

هالع عليها من قبلنا. واملساااااااااااتندات املالية والنظامية والتنظيمية والضاااااااااااري ية واملحاسااااااااااا ية وايرها من املعلومات املقدمة لنا أو التي تمت مناقشاااااااااااتها معنا أو اال 

 تلك وعليه، فإن شاااااااااركة فالكم للخدمات امل
ً
الية ال تتحمل أي مساااااااااؤولية عن صاااااااااحة ودقة واكتمال البيانات واملعلومات واملساااااااااتندات املقدمة لها خصاااااااااوصاااااااااا

أن تلك البيانات البيانات واملعلومات واملساااتندات التي تم الحصاااول عليها من مصاااادر خارجية، وبالرام من أنه ليس لدا املساااتشاااار املالي أي سااا ب لالعتقاد ب

ساااااتندات اير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصاااااورة مساااااتقلة من هذ  البيانات واملعلومات واملساااااتندات من قبل املساااااتشاااااار املالي، واملعلومات وامل

لية أنه ت املاوعليه فإنه ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو اكتمال أي من هذ  البيانات واملعلومات واملستندات. كما افترضت شركة فالكم للخدما

مات املالية لم يطرأ أي تغيير جوهري على الوضااااااع املالي واألصااااااول والخصااااااوم لكل من شااااااركة األهلي للتكافل وشااااااركة الدرع العربي، كما أن شااااااركة فالكم للخد

الكم للخدمات املالية أنه سيتم تفترض أنه ال توجد أّي وقائع أخرا يمكن أن يؤدا عدم تضمينها إلى جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة، كما افترضت شركة ف
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شاااااااركة األهلي الحصاااااااول على جميع املوافقات الحكومية والنظامية وايرها من املوافقات الالزمة إلتمام الصااااااافقة، دون أن يترتب على ذلك أي أعر سااااااال ي على 

 .للتكافل وشركة الدرع العربي

 

لدخول في الصاااااااااااافقة  كما ال يتناول رأينا أي جوانب تتعلق باااااااااااااحة أو عدالة الهيكل ال يشاااااااااااامل رأينا القرار الذي اتخذته شااااااااااااركة األهلي للتكافل بخصااااااااااااوص ا

للتكافل بموجب القانوني أو املالي الذي تنطوي عليه الصاااااااااافقة، ويتناول هذا الرأي فقط عدالة معامل املبادلة من وجهة نظر مالية بالنساااااااااابة لشااااااااااركة األهلي 

 .ا الخطاباتفاقية االندماج كما في التاريخ املبين في هذ

 

لي للتكافل ساااااو  تتقا ااااا   شاااااركة فالكم للخدمات املالية بصااااافتها املساااااتشاااااار املالي لشاااااركة األهلي للتكافل فيما يتعلق بالصااااافقة أتعاب مهنية من شاااااركة األه

قبلنا ورأينا هذا تم تقديمه لغرض  مقابل الخدمات التي تقدمها شااااااركة فالكم للخدمات املالية واملتضاااااامنة هذا الرأي. إن خدمات املشااااااورة املالية املقدمة من

يم ل هذا الرأي استخدامه من قبل عناية مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل فقط ملساعدته فيما يتعلق بتقييم صفقة اإلندماج ولألاراض املتعلقة مها، وال 

أو أي أمر  خر، وال يجوز االعتماد عليه أو اساااتخدامه من توصاااية حول كيفية تصاااويت أي حامل ألساااهم شاااركة األهلي للتكافل العادية فيما يتعلق بالصااافقة 

الذي ستقوم  قبل الغير دون موافقة خطية مسبقة من قبل شركة فالكم للخدمات املالية. وقد أعطينا موافقتنا على تضمين هذا الرأي في تعميم املساهمين

  .شركة األهلي للتكافل بنشر  فيما يتعلق بصفقة اإلندماج

 

للتكافل من ا سبق، ترا شركة فالكم للخدمات املالية أن معامل املبادلة وفًقا لالتفاقية، كما في تاريخ هذا الخطاب، عادل بالنسبة لشركة األهلي واستناًدا مل

  .وجهة النظر املالية

 وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،

 

 

 
 

املالية لاخدمات فالكم شركة  
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