
ُاتفاقيةُتوقيعُعنُللتأمينُالتعاونيالوطنيُُالعربيُوالبنكُوالمجموعةُاألمريكيةُالدوليةُمتاليفشركةُُعلنت ُ

ُالتعاونيُللتأمينُوالءُشركةُمعُملزمةُاندماج

 مقدمة

ًالتعاونيًللتأمينًوالءبشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ً(م 2019يونيو18ً)الموافقًًهـ       1440/10/15ًلإلعالنًبتاريخًإلحاقا ً

متاليفًوالمجموعةًاألمريكيةًالدوليةًوالبنكًالعربيًالوطنيًشففففركة تعلنًً،ًلتقييم جدوى صفففففقة ماجدمام مللةتللة بيش ملشففففركتيش ً"(والء)"

عاونيً تأمينًالت يهُآيُجيُالعربيُمتاليف)"لل جدمام ملزمة مع شففففففركة "(ًإ ية إ فاق تاريخ والءًعش توقيعها إت هـفففففففففففف مللوم   30/1/1440ب

ًإلىًوالءًشركةوًإيهًآيًجيًالعربيًًمتاليفًشركةًإدارةًمجلسًمنًكلًلتوصً ً. حيث"(اتفاقية االندماج" و/أو "االتفاقيةم )"29/09/2019

شروطًيتعلقًفيماًاتفاق سهمًكاملًعلىًستحواذاإلوالءًًشركةًاقترحتًبموجبهاًالتيًبال صدرةًالمالًرأسًأ إيهًآيًًمتاليفشركةًًقبلًمنًالُم

ًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفتس       ديدًأيًمدابلًندديًلص       ال ًمس       اهميًش       ركةًودونًًمبادلةًأوراقًمالية عرضًعنًطريقجيًالعربيً

ستثمارًولوائ ًوفدا ًذلكًوً،"(الصفقة)" صادرًمنًوزارةًالتجارةًواال شركاتًال سوقًهيئةًلنظامًال سعوديةًبالمملكةًًالماليةًال ُهيئة)"العربيةًال

ستحواذًاإلندماجالئحةًًذلكًفيًبما،ً"(الماليةُالسوق ةًوااللتزاماتوقواعدًطرحًاألوراقًالماليةًًواال ستمر  صادرةًمنًالم ،ًوقواعدًاإلدراجًال

ً."(ًذاتًالصلةمؤسسةُالنقدولوائ ًمؤسسةًالنددًالعربيًالسعوديً)"،ً"(تداول)"شركةًالسوقًالماليةًالسعوديةً

صولً،صفدةًاالندماجًاكتمالًعند ًقبلًمنًوالءًشركةًإعالمًتمًوقدً،والءشركةًإلىًًومطلوباتهاًالعربيإيهًآيًجيًًمتاليفًشركةًستنتدلًأ

ستندًندماجإتفاقيةًاإلًشروطًتوافقًحالًفيًبأنهًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفًشركةًإدارةًمجلس صفدةًشروطًمعًالعرضًوم ضً ًال ًفيًحةالمو

ًالصفدةًإلقرارًالمدترحةًالدراراتًلصال ًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفًشركة مساهموًيصوتًبأنًبتوصيةًمالتددً ًيعتزمونًفإنهمًاإلعالن،ًهذا

إيهًآيًجيًًمتاليفًشركةًإدارةًمجلسرأيًًتضمينًيتمًوسوفً،إيهًآيًجيًالعربيًمتاليفًلشركةًالعاديةًغيرًالعامةًالجمعيةًإجتماعًخالل

صفدةًحولًالعربي شركةًمتاليفًال ساهميً صفدةبًالمتعلدةًإيهًآيًجيًالعربيًضمنًإعالنًالدعوةًللجمعيةًالعموميةًغيرًالعاديةًلم ،ًعلماًال

للمادةًًالصفدةًهذهًفيًاالستمرارًفيًالمؤكدةًنيتهاًوالءًقدًأعلنتًعنًشركةبأنً  ً  اإلندماجًواالستحواذ.منًالئحة17ًًوفدا

تًالموافدةًعلىًص       فدةًاالندماجًمنًقبلًكافةًالجهاتًالحكوميةًذاتًالعالقةًومنًقبلًالجمعيةًالعامةًفيًحالًتمبناءًعلىًاتفاقيةًاالندماجًو

صدارًعددً) شركةًوالءًبإ ستدومً شركتين،ً سهمًعاديًجديد11,839,706ًغيرًالعاديةًلكالًال سميةًقدرهاً)ًبديمة(ً سهم10ًإ سعوديًلل (ًلايرً

قدرهاًًإجماليةالواحدً)"األس      همًالجديدة"(ًمدابلًش      راءًكاملًاألس      همًالمص      درةًفيًش      ركةًمتاليفًإيهًآيًجيًالعربيًبديمةًاس      ميةً

فيًًمملوكس  هم1.520308021162010ًً))فيًش  ركةًوالءًمدابلًكلًً(س  همًواحد)ً(ًلايرًس  عودي،ًأيًأنهًس  يتمًإص  دار118,397,060)

ًشركةًمتاليفًإيهًآيًجيًالعربيً)"معاملًالمبادلة"(.

%ًمنًأس   همًرأسًمالًش   ركةًوالءًبعد18.32ًًماًنس   بتهًش   ركةًمتاليفًإيهًآيًجيًالعربيمس   اهميًوعندًإتمامًص   فدةًاالندماج،ًس   يملكً

ًً.بعدًاالندماجًشركةًوالءأسهمًرأسًمالًمنً%81.68ًماًنسبتهًمساهميًشركةًوالءًالحاليينًاالندماجًبينماًسيمتلكً

مينًس  يتمًتحديدًتاريخًانعدادًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلكالًالش  ركتينًبعدًاالنتهاءًمنًإجراءاتًإعدادًونش  رًمس  تندًالعرضًوتعميمًالمس  اه
كافةًًوالحص    ولًعلىًالموافداتًالمطلوبةًمنًقبلًهيئةًالس    وقًالماليةًوالجهاتًالحكوميةًاألخرةًالمختص    ة،ًوس    تتض    منًهذهًالمس    تندات
ًالمعلوماتًالمتعلدةًبصفدةًاالندماجًوعمليةًإصدارًاألسهمًالجديدةًلمساهميًشركةًمتاليفًإيهًآيًجيًالعربيًوالمخاطرًالمتعلدةًبذلك.

ًفترة)"ًيوم(30ًثالثينً)ًفترةقراراتًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًللش      ركتينًبالموافدةًعلىًص      فدةًاالندماج،ًفإنهًيج ًمض      يًًنش      رًبعد
ًص      فدة"(ًبحيثًيس      م ًخاللهاًأليًمنًدائنيًش      ركةًمتاليفًإيهًآيًجيًالعربيًتدديمًأيًاعتراضًقدًيكونًلديهمًعلىًالدائنينًاعتراض

ًالدائنينًاعتراضفترةًًاندض  اءًبعدًوذلكص  فدةًاالندماجًبش  كلًنهائيًًنفاذكتينًلنًتص  بحاًش  ركةًواحدةًإالًبعدًاالندماج،ًمعًالعلمًأنًالش  ر
بعدًتاريخًنشرًقراراًالتي ًملعامة غير ملعادية لشركة متاليف إيه آي جي ملعربي باللوم قة على صفقة ماجدمام. لجمعيةًستبداً 

سوقًالماليةًوالهيئةًالعامةً سعوديًوهيئةًال سةًالنددًالعربيًال س صولًعلىًموافدةًمؤ صفدةًاالندماجًالح سةًكماًتتطل ً سوقًللمناف شركةًال و
ًوديةً)تداول(.ًوتتوقعًالشركتانًتمكنهماًمنًتحديقًكافةًالمتطلباتًالالزمةًللحصولًعلىًالموافداتًالنظاميةًلالندماج.ًسعالماليةًال

نشرًتعميمًالمساهمينًوالذيًسيكونًموجهاًلمساهميًشركةًوالءًلغرضًبولًعلىًالموافداتًالنظاميةًالالزمة،ًستدومًشركةًوالءًبعدًالحص
الموافدةًعلىًزيادةًرأسًالمالًلغرضًاالندماج.ًوس   يتض   منًهذاًالتعميمًجميعًالتفاص   يلًالمتعلدةًبص   فدةًاالندماج.ًكماًس   تدومًش   ركةًوالءً

نش  رًب.ًوس  تدومًش  ركةًمتاليفًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفًإيهًآيًجيًالعربيش  ركةًنش  رًمس  تندًالعرضًوالذيًس  يكونًموجهاًلمس  اهميًب
تعميمًمجلسًإدارةًش   ركةًمتاليفًإيهًآيًجيًالعربيًوالذيًس   يكونًموجهاًلمس   اهميًش   ركةًمتاليفًإيهًآيًجيًالعربيًوالذيًس   يتض   منً

ةًمتاليفًإيهًآيًجيًالعربيًبخص  وصًص  فدةًاالندماج.ًوس  تتض  منًهذهًالمس  تنداتًجميعًالمعلوماتًبش  كلًرئيس  يًرأيًمجلسًإدارةًش  رك
المتعلدةًبص فدةًاالندماجًوس يتمًنش رهاًفيًوقتًالحقًبعدًالحص ولًعلىًالموافداتًالنظاميةًذاتًالعالقة.ًوتجدرًاإلش ارةًإلىًأنهًيج ًعلىً

طًعلىًالمعلوماتًالواردةًفيًالمس  تنداتًالمش  ارًإليهاًأعالهًعندًاتخاذًقرارهمًبش  أنًفدمس  اهميًش  ركةًمتاليفًإيهًآيًجيًالعربيًاالعتمادً
 صفدةًاالندماجًفيًاجتماعًالجمعيةًالعامةًغيرًالعادية.ً

 

 



ً
 صفقةُاالندماج

إيهًآيًجيًًمتاليفًش ركةلًرةًوالمدفوعةالمص دً ًالمالًرأسًأس همً%ًمن100ًعلىًس تحواذاإلًالص فدة،ًش روطًبموج ًوالءًش ركةًتعرض

ً:يليًماًعلىًبناءًوذلكًأدناه،ًحةالموضً ًالصفدةًوأحكامًلشروطًوفدا ًًالعربي

منًأسهمًشركةًً(1)ًيتمًإصدارًسهمًواحدً،إيهًآيًجيًالعربيًًمتاليفسهمًمملوكًفيًشركة1.520308021162010ًًًعنًكل •

ُالجديدة.ًوالء

ً بموج ًالص   فدةًهوًعددًًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفلمس   اهميًش   ركةًًوالءش   ركةًًص   درهإنًإجماليًماًس   تف،ًإذاًتمتًالص   فدةفً،عليهبناء 
ًوالءشركةًعددًأسهمًرأسًمالًإجماليًمن18.32ً %ةنسبًمثلوهوًماًيًوالءمنًأسهمًشركةً(ً"األسهمُالجديدة")جديدًسهم11,839,706ًً

ًلايرًسعودي.ً 646,397,060إجماليةًقدرهاًبديمةًسهم 64,639,706ًالذيًسيبلغوًبعدًالزيادةًةالجديد
 

إيهًآيًًمتاليفالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلش  ركةًًإجتماعًخاللًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفإقرارًالص  فدةًمنًقبلًمس  اهميًش  ركةًًفيًحال

شركةًو،ًجيًالعربي ساهميً صفدةًمنًقبلًم شركةًًإجتماعفيًًوالءذلكًبعدًأنًيكونًقدًتمًإقرارًال سيتمًوالءالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًل ،ًف

فيًالتواجدًكش  ركةًًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفمرًش  ركةًتفيًتداول،ًومعًذلك،ًس  تس  ًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفإلغاءًإدراجًأس  همًش  ركةً

ألحكامًنظامًالشركاتًوالءشركةًقبلًًمنتابعةًومملوكةًبالكاملً  ً ً.لحينًشطبهاًمنًالسجلًالتجاريًوفدا

إيهًآيًجيًًوذلكًبعدًاندض   اءًفترةًاعتراضًالدائنينًلش   ركةًمتاليفً،إيهًآيًجيًالعربيًفيًحالًإقرارًالص   فدةًمنًقبلًمس   اهميًمتاليف

تبدأًمنًًالعربي  ً سوفًيحصلًموافدةًعلىًالصفدة،ًبالقراراتًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًللشركتينًنشرًتاريخًوالتيًتستمرًلمدةًثالثينًيوما

بماًفيهمًمنًلمًيص  وتواًعلىًالدراراتًالمدترحةًإلقرارًالص  فدة،ًأوًمنًقامواًبالتص  ويتًًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفش  ركةًًمس  اهموجميعً

646,397,060ًالجديدًالذيًس  يبلغًقيمتهًًوالءأس  همًرأس  مالًش  ركةًإجماليً%ًمنً 18.32نس  بةبًوالءهمًجديدةًفيًش  ركةًض  دها،ًعلىًأس  

ً المص  دً ًوالءنًمنًأس  همًرأس  مالًش  ركةًيتكوً س  الذيًولايرًس  عوديً) ًس  هم11,839,706ًعددًإلىًًإض  افة ًًس  هم52,800,000ًًعددبرةًحاليا

سميةالبالغًقيمتهاًجديدً سعودي10ً)ًاإل سهمًالواحدًو(ًلايرً شركةًلل ساهميً صدارهاًلم سيتمًإ إذاًوافدواًعلىًًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفالتيً

ً(.الصفدة

ُالصفقةُتمويل

العامةًًاتالجمعيتماعاتًجإًخاللًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفومس  اهميًش  ركةًًوالءةًمنًقبلًمس  اهميًش  ركةًدفيًحالًالموافدةًعلىًالص  ف
ًا ًجديدًسهما 11,839,706ًًًبسدادًمدابلًالصفدةًعبرًإصدارًعددًوالءغيرًالعاديةًالمنعددةًفيًهذاًالخصوصًلكلتاًالشركتين،ًستدومًشركةً

ادةًرأسًالمال،ًوس  تكونًيعبرًزًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفش  ركةًًس  عوديًللس  همًالواحدًلص  ال ًمس  اهمي(ًلاير10ً)قدرهاًًإس  ميةًبديمة

ًرةًحاليا .المصدً ًوالءالجديدةًمتساويةًالديمةًوالتصنيفًمنًجميعًالنواحيًمعًأسهمًشركةًاألسهمً

ًلتنفيذأوًالحصولًعلىًأيًتمويلًخارجيًًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفإلىًتسديدًأيًمدابلًندديًلصال ًمساهميًشركةًًوالءلنًتحتاجًشركةً
 هذهًالصفدة.ً

 شروط الصفقة والموافقات النظامية

:على ملشكل ملتالي ملجهات ملةكوميةبعض تتطلب صفقة ماجدمام ملةصول على موم قات جظامية مش   

 موم قة أو عدم ملاجعة ملهيئة ملعامة لللنا سة على إتلام صفقة ماجدمام؛  .1

 موم قة أو عدم ملاجعة مؤسسة ملنقد ملعربي ملسعودي على إتلام صفقة ماجدمام؛  .2

على طلب زيادة رأس مال شركة واء للتأميش عبر إصدمر مألسهم ملجديدة للساهلي شركة متاليف إيه  موم قة هيئة ملسوق مللالية .3

، ذلك بلا يتوم   مع أحكام وتعليم مللساهليشآي جي ملعربي لغرض تنفيذ صفقة ماجدمام، بلا  يها مللوم قة على جشر مستند ملعرض 

 لالية ومالتزممات مللستلرة ملصادرة مش هيئة ملسوق مللالية؛ وائةة ماجدمام وماستةومذ وقومعد طرح مألورمق مل

 موم قة شركة ملسوق مللالية ملسعودية )تدمول( على طلب إدرمم مألسهم ملجديدة لشركة واء للتأميش و قاً لقومعد مإلدرمم.  .4

 

ة غير ملعادية لكٍل مش شركة واء وشركة متاليف إضا ةً لذلك، إن شروط إتلام صفقة ماجدمام تتلثل  ي ملةصول على موم قة ملجلعية ملعام

 إيه آي جي ملعربي وذلك على ملنةو ملتالي:

موم قة مألغلبية مللطلوبة مش مساهلي شركة واء على صفقة ماجدمام وملقرمرمت مألخرى ذمت ملصلة، وملتي سيتم ذكرها  ي  .1

 اء.جدول أعلال ملدعوة اجتلاع ملجلعية ملعامة غير ملعادية لشركة و

موم قة مألغلبية مللطلوبة مش مساهلي شركة متاليف إيه آي جي ملعربي على صفقة ماجدمام وملقرمرمت مألخرى ذمت ملصلة،  .2

 وملتي سيتم ذكرها  ي جدول أعلال ملدعوة اجتلاع ملجلعية ملعامة غير ملعادية لشركة متاليف إيه آي جي ملعربي.

 ملجلعية ملعامة غير ملعادية لكال ملشفففركتيش بعد ماجتهاء مش إجرمءمت إعدمد وجشفففر مسفففتند ملعرض وتعليم مللسفففاهليشسفففيتم تةديد تاريخ مجعقاد 

، وسففففتتهففففلش هذد مللسففففتندمت كا ة وملجهات ملةكومية مألخرى مللختصففففة مللطلوبة مش قبل هيئة ملسففففوق مللالية وملةصففففول على مللوم قات

 وعللية إصدمر مألسهم ملجديدة للساهلي شركة متاليف إيه آي جي ملعربي ومللخاطر مللتعلقة بذلك.مللعلومات مللتعلقة بصفقة ماجدمام 



فترة اعتراض يوم )"( 30ثالثيش )  ترةقرمرمت ملجلعية ملعامة غير ملعادية للشركتيش باللوم قة على صفقة ماجدمام،  إجه يجب مهي  جشر بعد

ماجدمام، مع صفففففقة بةيث يسففففلل خاللها ألي مش دمئني شففففركة متاليف إيه آي جي ملعربي تقديم أي معترمض قد يكون لديهم على "( الدائنين

ملتي سففتبدمً بعد  معترمض ملدمئنيش ترة  مجقهففاء وذلك بعدصفففقة ماجدمام بشففكل جهائي  جفاذتيش لش تصففبةا شففركة ومحدة إا بعد ملعلم أن ملشففرك

 تاريخ جشر قرمرملجلعية ملعامة غير ملعادية لشركة متاليف إيه آي جي ملعربي باللوم قة على صفقة ماجدمام. 

 

ُعلىُصفقةُاالندماجُعربيمتاليفُإيهُآيُجيُالموافقاتُمساهميُشركةُ

تطل ًمنًمس  اهميًيإيهًآيًجيًالعربيًوإتمامًالص  فدةًفإنهًًمتاليف لتمكينًش  ركةًوالءًمنًاالس  تحواذًعلىًجميعًاألس  همًالمص  درةًلش  ركة

ًإيهًآيًجيًالعربيًالتصويتًبالموافدةًعلىًالصفدة.ًشركةًمتاليف

إيهًآيًجيًالعربيًيج ًأنًيوافقًعليهاًمس    اهموًًواالس    تحواذًفإنًقراراتًش    ركةًمتاليف(ًمنًالئحةًاالندماج26ًبناءًعلىًأحكامًالمادةً)

ًمتاليفلش  ركةًمنًاألس  همًالممثلةًفيًاجتماعًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةً %75ًإيهًآيًجيًالعربيًالذينًيمثلونًعلىًاألقلًًش  ركةًمتاليف

غيرًالعاديةًإيهًآيًجيًالعربيًفيًاجتماعًالجمعيةًالعامةًًكةًمتاليف.ًوفيًحالًوافقًمس      اهموًش      رإيهًآيًجيًالعربيًالخاصًبالص      فدة

إيهًآيًجيًالعربيًس   واءًًإيهًآيًجيًالعربيًعلىًالص   فدةًفإنًهذهًالموافدةًتعدًملزمةًعلىًجميعًمس   اهميًش   ركةًمتاليفًلش   ركةًمتاليف

ضرواًاجتماعًالجمعيةًالعامةً شركةًمتاليفغيرًالعاديةًح صال ًإيهًآيًجيًالعربيًباألًل صوتواًل سواءً ضروا،ًو صالةًأوًبالوكالةًأوًلمًيح

 الصفدةًأوًضدها،ًأوًفيًحالًلمًيصوتواًعليهاً)بماًفيًذلكًالتصويتًعنًبعد(.

ُندماجاالُاتفاقية

ًالتيًالش   روطًحددتًًُالتيًندماجاإلًاتفاقيةًإبرامعلىًًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفش   ركةًمجلسًإدارةًوًوالءش   ركةًًوافقًكلًمنًمجلسًإدارة

تعميمًمجلسًإدارةًش  ركةًًفيًاالندماجًاتفاقيةًش  روطألحكامًوًالكاملةًالتفاص  يلًإدراجًس  يتمً.لهاًوفداًالص  فدةًإتمامًالش  ركتينًمنًكلًيعتزم

ً. إيهًآيًجيًالعربيًمتاليف

ُمعلوماتُإضافية

تنصًعلىًاعتزامهمًالتصويتًلصال ًقراراتًشركةًًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفأيةًالتزاماتًمنًأيًمنًمساهميًشركةًًوالءلمًتتلقًشركةً

ً.إيهًآيًجيًالعربيًمتاليفالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلشركةًًإجتماعفيًًوالء

إيهًًمتاليف،ًأوًشركةًوالءمنًقبلًشركةًًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفكماًلمًيتمًإجراءًأيةًترتيباتًحولًسدادًتعويضاتًتتعلقًبأسهمًشركةً

،ًوليستًهناكًأيةًترتيباتًخاصةًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفأوًشركةًًوالءتفاقًمعًشركةًإل،ًأوًأيًشخصًآخرًيتصرفًباآيًجيًالعربي

،ًأوًأيًش   خصًآخرًيتص   رفًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليف،ًأوًش   ركةًوالءمنًقبلًش   ركةًًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفةًتتعلقًبأس   همًش   رك

ً.إيهًآيًجيًالعربيًمتاليفأوًشركةًًوالءباالتفاقًمعًشركةً

شركةً صرفًباًوالءلمًتدمً شخصًيت شإلأوًأيً شتملًعلىًترتي ًتعويضًأوًخيارً)ب سميًأوًغيرًتفاقًمعهاًبعملًأيًالتزامًأوًاتفاقًي كلًر

أليًشخصًلالحتفاظًأوًالتعاملًأوًاالمتناعًعنًالتعاملًفيًأسهمًشركةً ً.إيهًآيًجيًالعربيًمتاليفرسمي(ًبحيثًيكونًحافزاً 

ُحاالتُفسخُإتفاقيةُاالندماجُوترتيباتُالتعويضُذاتُالعالقة

تدديرًمتفقًعليهًمسبداً(ًثالثةًماليينًلايرًسعودي،ًتمثل3,000,000ًتمًاالتفاقًفيًإتفاقيةًاالندماجًعلىًتحديدًرسومًإنهاءًبمبلغًقدرهً)
رسومًوتكاليفًاالستشاراتًالماليةًوالدانونيةًواإلكتواريةًوغيرهاًمنًالمصاريفًالتيًتكبدتهاًكٍلًمنًالشركتينًالستكمالًصفدةً من

الحاالتًالتالية:االندماج.ًيتمًتسديدًرسومًاإلنهاءًمنًقبلًإحدةًالشركتينًللشركةًاألخرةًفيًأيًمنً  

بهذاًالخصوصًأوًتعديلهاًفيًحالًقررًمجلسًإدارةًأيًمنًالشركتينًعدمًالتوصيةًلمساهميًالشركة،ًأوًقررًسح ًتوصيتهً .1
اًهوًمحد دًفيًمستندًالعرض.ً  بشكٍلًجوهريًعم 

مطلوبةًإلنفاذًصفدةًاالندماجًفيًفيًحالًعدمًالديامًبالخطواتًالالزمةًفيًحدودًسلطةًكلًمنًالشركتين،ًوالتيًتكونًمناسبةًأوً .2
ًتكونًقدًوافدتم،ًعداًالخطواتًالتي2020ًيونيو30ًًوهوً مهلةًالًتتعد ةًالتاريخًاألخيرًللتنفيذًالمتفقًعليهًبموج ًاالتفاقية

ً إحدةًالشركتينً  عدمًإتخاذهاًمنًقبلًالشركةًاألخرة.خطيا

ًأوًتشجيعًأوًمباشرةًأوًالتماسًمناقشاتًأوًفيًحالًتبي نًأنًإحدةًالشركتينًقدًخرقتًموجبهاًلناحيةًاإل .3 لتزامًبعدمًحث 
أوًبأيًحالًمنًاألحوالًقدًاتخذتًأيًًصفدةًمماثلةفيماًيتعلقًبأيًدمجًأوًاندماجًأوًمفاوضاتًمعًأيًشركةًأوًطرفًآخرً

ًشركةًوالءًللتأمينً،ًوقدًأ دةًذلكًعلىًسح ًأوًإنهاءًعرضاجراءًمنًشأنهًأنًيمسًقدرةًاألطرافًعلىًإكمالًصفدةًاالندماج
 .أواتفاقيةًاالندماج

انخفاضً الشركتينً)أيًظرفًأوًحدثًأوًسلسلةًظروفًأوًأحداثًينتجًعنها،أيًمنًفيًحالًحدوثًتغييرًجوهريًسلبيًفيً .4
بالصفدةًأوًعدأليًشركةًأوًأكثرًمنًإجماليًالديمةًالدفترية%15ً بنسبة  ً مً(ًوعدمًتمك نًالشركتينًمنًاالتفاقًعلىًالمضيًقدما

 تمك نهماًمنًاإلتفاقًعلىًمعاملًمبادلةًجديدًبعدًالتفاوض.ً



مادةً) .5 فة ًللفدرةً)أ(ًمنًال خال مالًالتاليةًم كةًمتاليفًإيًآيًجيًالعربيًبأيًمنًاألع حالًقيامًش       ر ماج36ًفيً حةًاالند (ًمنًالئ
ش  ركةًمتاليفًإيهًآيًجيًفيًًينواالس  تحواذ،ًوذلكًخاللًفترةًعرضًش  ركةًوالءًللتأمينًودونًموافدةًالجمعيةًالعامةًللمس  اهم

 العربي:

حًبهاًغيرًمصد رة؛ •  إصدارًأيًأسهمًمصر 

 إصدارًأوًمن ًحدوقًتتعلقًبأيًأسهمًغيرًمصد رة؛ً •

 إنشاءًأوًالسماحًبإنشاءًأوًإصدارًأيًأوراقًماليةًقابلةًللتحويلًإلىًأسهمًأوًحدوقًاكتتا ًأسهم؛ً •

%ًأو10ًعًأوًالتص   رفًأوًاالندماج،ًأيًأص   ولًذاتًقيمةًتس   اويًبيعًأوًالتص   رفًأوًاالندماج،ًأوًالموافدةًعلىًبيً •
مخرًقوائمًماليةًمفحوص    ة،ًأوًقوائمًماليةًس    نويةً  ً أكثرًمنًص    افيًموجوداتًش    ركةًمتاليفًإيهًآيًجيًالعربيًوفدا

ًعنًطريقًصفدةًواحدةًأوًعدةًصفدات؛  مراجعة،ًأيهماًأحدث،ًسواء 

 شراءًالشركةًألسهمها؛ًأو •

 ةًعنًإطارًالنشاطًالعاديًللشركة.إبرامًعدودًخارجً •

ضماناتًكافيةًللوفاءًبالديونًامجلةًًامتثالفيًحالًعدمً .6 سديدًديونهاًالحاليةًأوًتدديمً شركةًمتاليفًإيًآيًجيًالعربيًبإلتزامهاًت
فيًالمادةًً(ًيومًإلعتراضًالدائنينًالمنصوصًعليها30تجاهًأيًمنًالدائنينًالذيًيعترضونًعلىًصفدةًاالندماجًخاللًفترةًالـ      )

 منًنظامًالشركات.193ًً

ًعلىًالمعلوماتًالتيً .7 فيًحالًثبوتًخرقًأوًعدةًخروقاتًللض   ماناتًالمعطاةًمنًقبلًالش   ركتينًوالمبينةًفيًإتفاقيةًاالندماجًبناء 
تمًاإلفص   احًعنهاًمنًقبلًالش   ركتينًفيًس   ياقًالص   فدة،ًش   رطًأنًتكونًقيمةًالض   ررًأوًالتأثيرًالماليًالناتجًعنًهذاًالخرقًأوً

سعودي(4,000,000ًًالخروقاتًالًيدلًعنً سعوديً)أربعةًماليينًلايرً شريطةًأنًالًيدلًكلًخرقًعنًلايرً لاير500،000ًً)
بالصفدةًبعدًالتفاوض.سعودي(ً  ً ًوشرطًعدمًتمك نًالشركتينًمنًاالتفاقًعلىًمعاملًمبادلةًجديدًللمضيًقدما

ُمهمةُمعلومات

ً. ماليةًقأوراًأيًفيًاالكتتا ًأوًللشراءًدعوةًأوً،عرضا ًًيشكلًالًاإلعالنًهذاًإن

إيهًآيًجيًًمتاليفوش   ركةًًوالء،ًوعلىًمس   اهميًش   ركةًغيرًالمملكةًالعربيةًالس   عوديةفيًأيًواليةًقض   ائيةًًاإلعالنًالًيجوزًنش   رًهذا
إيهًآيًًمتاليفالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلشركةًًإجتماعأنًيبذلواًماًبوسعهمًلحضورًًخارجًالمملكةًالعربيةًالسعوديةالذينًيديمونًًالعربي

 .ًغيرًالعاديةًوالتصويتًنيابةًعنهمالجمعيةًالعامةًًاتإجتماعأوًالتصويتًعنًبعد،ًأوًتعيينًوكيلًلحضورًًوالءوشركةًًجيًالعربي

ً.ربيةًالسعوديةرًالمملكةًالعواليةًقضائيةًغيًأيًمنًأوًفيًمنهًجزءًأيًأوًاإلعالنًهذاًتوزيعًأوًنشرًيجوزًال

ًبيع،ًأوًفي،ًاالكتتا ًأوًعلى،ًاالستحواذًأوًشراء،ًلعرضًترويجًأوًدعوة،ًأوًعرض،ًأيًمنًجزءًيشكلًوالًمنه،ًيدصدًالًاإلعالنًهذاًإن
ش  ركةًًلمس  اهميًوالءًش  ركةمنًًعرضًنش  رًمس  تندًس  يتموً.غيرهًأوًاإلعالنًهذاًأوًالص  فدة،ًهذهًبموج ًماليةًأوراقًأيًمنًالتخلصًأو

ً.الصفدةًبهذهًالمتعلدةًواألحكامًالشروطًكافةًتضمنيسًالذيوًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليف

ًهيئةًمنًلذلكًالالزمًالترخيصًعلىًوالحاص    لةًالس    عوديةًالعربيةًالمملكةًأنظمةًوفقًتعملًالتيًش    ركةًبيتًالتمويلًالس    عوديًالكويتيًإن
ًيتعلقًآخرًطرفًأيًلصال ًتعملًوالً،فيماًيتعلقًبالصفدةًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليفلشركةًالحصريًالمستشارًالماليًهيًًالمالية،ًالسوق

ًاالس  تش  اراتًتدديمًعنًأوً،ش  ركةًبيتًالتمويلًالس  عوديًالكويتيًعمالءًعليهاًيحص  لًالتيًالحمايةًتوفيرًعنًولةؤمس  ًتكونًولنًبالص  فدة،
ً.إيهًآيًجيًالعربيًمتاليفًشركةًبخالفًطرفًأليًاإلعالنًهذاًفيًإليهًيشارًآخرًترتي ًأوًأمرًأيًأوًبالصفدة،ًالمتعلدة

تجدرًاإلش   ارةًإلىًأنهًالًيجوزًاعتبارًهذاًاإلعالنًبمثابةًطرحًأليًأس   همًعلىًالجمهورًبماًفيًذلكًأس   همًش   ركةًوالءًالجديدةًالتيًس   يتمً

ًعالنًعلىًأنهًتعميمًمساهمينًأوًنشرةًإصدار.إصدارهاًلغرضًصفدةًاالندماج.ًالًيجوزًاعتبارًهذاًاإل

ُالتوقعاتُالمتعلقةُباألرباح

النًالًيجوزًاعتبارًأيًمنًالمعلوماتًالواردةًفيًهذاًاإلعالنًعلىًأنهاًتوقعاتًمس       تدبليةًتتعلقًباألرباح،ًكماًأنهًالًيج ًاعتبارًهذاًاإلع

متاليفًإيهًآيًجيًالعربيًستكونًمساويةًأوًستزيدًعنًربحيةًالسهمًفيًشركةًوشركةًًءعلىًأنهًتأكيدًبأنًربحيةًالسهمًلكلًمنًشركةًوال

ًالفتراتًالماليةًالسابدة.

 التوقعاتُواالفاداتُالمستقبلية

ش    ركةًوالءًأوًأوًالتص    ريحاتًالمتعلدةًبص    فدةًاالندماجًوأيًمعلوماتًأخرةًيتمًنش    رهاًمنًقبلًًنًهذاًاإلعالنًوالمعلوماتًالواردةًفيهإ
وباس     تثناءًاإلفاداتًالتيًتكونًمبنيةًعلىًحدائقًتاريخية،ًفإنًجميعً ."إفاداتًمس     تدبلية"ًقدًتكونًأوتعدًإيهًآيًجيًالعربيًةًمتاليفش     رك

ًافتراض    اتًعلىًبلًعلىًحدائقًتاريخيةوغيرًمبنيةًًقدًتعتبرًإفاداتًمس    تدبلية،ًوتعتبرًبالتاليًمعلوماتًمحتملةًبطبيعتها،ًاألخرةًاإلفادات
عرض   ةًللمخاطرًًوعليه،ًفهيًمس   تدبلية،ًأحداثًبش   أنًإيهًآيًجيًالعربيًوالءًومتاليفًمنًوتنبؤاتًوتدديراتًوأهدافًوتدييماتًوتوقعات

فيًمثلًهذهًاإلفاداتًًاألحداثًالفعليةًأوًأواألداءًمماًقدًيؤديًإلىًاختالفًالنتائجًوالتدلبات،  ً ص   راحةًأوًض   منا  ً بش   كلًكبيرًعماًكانًمتوقعا
إيهًآيًًوالءًومتاليفبعدةًأمورًمنًضمنهاًاألثرًالمتوقعًلصفدةًاالندماجًعلىًبليةًوتتعلقًاإلافاداتًالمستدبليةًالواردةًفيًهذاًاإلعالنًالمستد

صفدةًاالندماج،ً،جيًالعربي ضالًعنًإفاداتًوالجدولًالزمنيًالمتوقعًوالنطاقًالخاصًب شكلًعامًً.أخرةًالًتتعلقًبوقائعًتاريخيةًف ويمكنًب

و"ترة"ًو"تتنبأ"ً ً"تتوقع"وً"تددر"وً "دًتلكًاإلفاداتًالمس   تدبليةًمنًخاللًماًيس   تخدمًفيهاًمنًكلماتًدالةًعلىًالمس   تدبلًمثلً"تخططتحدي

أوًص يغًالنفيًلهذهًالمفرداتًأوًالمفرداتًاألخرةًالمداربةًً"و"س تكونً"و"منًالمحتملً"قد"ًو"س وف"ًو"ينبغي"ًو"منًالمتوقع"وً"تنوي"و



بأنًاإلفاداتًالمس    تدبليةًالواردةًفيًهذاًاإلعالنًًيعتددونًإيهًآيًجيًالعربيًوالءًومتاليفعلىًالرغمًمنًأنًً.أوًالمش    ابهةًلهاًفيًالمعنىً

ستطيعون ضماناتًمعدولة،ًإالًأنهمًالًي ستتحدقًًتدديمً ستدبليةًًشكلبالبأنًهذهًالتوقعاتً الورادًفيًهذاًاإلعالن،ًحيثًأنًطبيعةًالتوقعاتًالم
لوجودًعواملًكثيرةًقدًتؤثرًعلىًالمعلومةًأوًغيرًالمعلومةًأوًالمتوقعةًأوًغيرًالمتوقعة)ًعادةًماًتكونًعرض      ةًللتدلباتًوالمخاطر (ًنظراً 

ستدبليًأيًمنًتحدق ستدبليةًكماًيوجدًعددًمنًالعواملًالتي ة.اإلفاداتًأوًالتوقعاتًالم شركةًمتاليفلًقدًتؤثرًعلىًالعملياتًالم ًشركةًوالءًو
شكلًكبيرًعماًكانًًالفعليةًقدًيؤديًإلىًاختالفًالنتائجًوالتطوراتًالتيًبدورهاوًشركةًالدامجةأوًالًإيهًآيًجيًالعربي ً ب صراحةًأوًمتوقعا

في  ً ستدبليًهذهًاإلفاداتًضمنا شروطًاتفاقيةًاالندماجًشركتينوتتمثلًهذهًالعواملًفيًقدرةًالة.ًالم ستيفاءً عنها،ًحيثماًيكونًًأوًالتنازل)ًعلىًا
والمخاطرًًالعالميًوالمحلي،ًوأس   عارًاألص   ول،ًعلىًالص   عيدينًالوض   عًاالقتص   اديً:ذلكًمس   موحا(،ًباإلض   افةًإلىًعواملًأخرةًومنها

والتغييرًفيًاألنظمةًوالدوانينًًوالمنافس   ة،ًاتًالس   وق،وأس   عارًص   رفًالعمالت،ًواتجاهًبالس   وقًمثلًالتدلباتًفيًأس   عارًالفائدةًالمرتبطة
ً،(والض     رائ ًالمالًبمتطلباتًرأسًالمتعلدةًالتغييراتًذلكًفيًبما)ًأوالجهاتًالتنظيمية/وًالحكوماتًوإجراءاتًس     ياس     اتًوالتغيراتًفي

ًوالتض   خم،ًالفائدة،ًومعدلًالتنظيم،ًعادةأنش   طةًإًبس   ب ًالتجاريةًالعملياتًوتعطلًواالقتص   ادي،ًالمتعلدةًباالس   تدرارالس   ياس   يًوالتغيرات
ًقدرةًوعدمًأوالمخططًلها،ًالمس   تدبليةًأوالعروضًالبيعًأوًاالس   تحواذًعملياتًفيًاليدينًعدمًأوجهًمنًوغيرذلكًالعملة،ًوتدلباتًواالنكماش،

ً ًايًعلىش    ركةًوالءً ًاإلدارةًتش    كيلًمجلسًفيًالتغييراتًذلكًفيًبما)االندماجًًعمليةًعندًتنفيذًالمتوقعةًندماجمنًمنافعًاالاالس    تفادةًفعليا
شركةًوالءًأوالموظفين/و ًاالندماج،ًتنفيذًعندًبنجاحًإيهًآيًجيًالعربيًشركةًمتاليفًوبرامجًعملياتًدمجًعلىشركةًوالءًًقدرةًوعدمً،(ل

ً،(واالحتيالًالسيبرانيةًوالجريمةًالمعلومات تدنيةًأنظمةًتعطلًذلكًفيًبما)ًبشكلًغيرًمتوقعًلتأخيراًأوتعرضه/وًلتكاليفًشركةًوالءوتكبدً

باتًأو دةاًالص       عو ماجًلمتعل ند ندًباال يةًتحدقًع ماجًعمل ند قدً.اال ماً ملًك فةًأخرةًتؤثرعوا هاًالتنبؤًاليمكنًأوًغيرمعرو ياتًعلىًب ًالعمل

ً كبيرعماًكانًًبش   كلًالفعليةًالنتائجًاختالفًفيًقدًتتس   ب ًأو/وًالمس   تدبلية ًاإلفاداتًتفس   يرهذهًبالتاليًوينبغي ،فيًاإلفاداتًالمس   تدبليةمتوقعا

ش  ركةًأوًًش  ركةًوالءددمًتماًالًكً.كماًأنًجميعًاإلفاداتًالمس  تدبليةًتنطبقًفدطًكماًفيًتاريخًهذاًاإلعالنً.العواملًهذهًض  وءًفيًالمس  تدبلية

بش  أنًحدوثًأيًًأوًض  مانًأوًمس  تش  اريهمًأيًإقرارًأوًتأكيدًأوًتعهدًأوًموظفيهمًأوًأيًمنًتابعيهمًأوًمدراءهمًإيهًآيًجيًالعربيًمتاليف
ً الواردةًًمنًالتوقعات أوًض   منيا  ً ًوقدًتمًتدديم.ًومخاطرتتعلقًبهاًعلىًش   كوكًالمس   تدبليةًحيثًتنطويًاإلفاداتًفيًاإلفاداتًالمس   تدبلية،فعليا

يج ًً.هذهًالفدرةًفيًإليهاًأوالمش  ارًالواردةًالتحذيريةًمبينًفيًالبياناتجميعًاإلفاداتًالمس  تدبليةًالواردةًفيًهذاًاإلعالنًبتحفظ،ًحس  بماًهوً

ًيةخاض    عةًألإيهًآيًجيًالعربيًش    ركةًمتاليفًأوتعتبرًش    ركةًوالءًًال ة.كبيرًعلىًاإلفاداتًالمس    تدبليًعلىًالدارئينًعدمًاالعتمادًبش    كل
ًأحداثًأوًجديدةًمعلوماتًنتيجةًس  واءًاإلفاداتًالمس  تدبلية،ًمنًأيًةمراجعًأوًبتحديثًأوالتزامًنيةًأيًمنًاخليًكلًمنهماًنفس  هتوًالتزامات،

ًة.ًأوغيرذلك،ًماًلمًيلزمًذلكًالتحديثًأوًتلكًالمراجعةًبناءًعلىًموجباتهماًالدانونيةًأوًالتنظيميًمستدبلية
ُ

ً:لالستفسارات

ُ:الوطنيُللـتأمينُالتعاونيُالعربيُوالبنكُوالمجموعةُاألمريكيةُالدوليةُمتاليفشركةُ

ًالرئيسًالتنفيذيً–ربيعًعبدالخالقًاإلستاذ/ً

ًًالرياضًفهد،ًالملكًطريقًاالبداع،ًبرجالعنوان:ً

11554ًالرياض56437ًًص.ً :

ًالسعوديةًالعربيةًالمملكة

00966115109300ًهاتف:ًً

00966115109396ًفاكس:ً

ُ

ُ:شركةُبيتُالتمويلُالسعوديُالكويتي

ًالرئيسًالتنفيذيًً–بدرًبنًحامدًالعنزيًاإلستاذ/ً

ًحيًالرحمانية،ًطريقًالملكًفهد

16ًبرجًالدمرًالدورً

ً 11523الرياض50051ًًص. .ً

ًالمملكةًالعربيةًالسعودية

009661148445504ًهاتف:ً

00966114845501ًفاكس:ً

 

ي مسئولية عش مةتويات هذم مإل صاح، وا تعطيان أي تأكيدمت تتعل  "ا تتةلل هيئة ملسوق مللالية وشركة ملسوق مللالية ملسعودية )تدمول( أ

بدقه أو كتلاله ، وتخليان جفسهلا صرمحةً مش أي مسؤولية مهلا كاجت عش أي خسارة تنتج علا ورد  ي هذم مإل صاح أو عش ماعتلاد على أي 

مإل صاح، ويأكد بأجه بعد متخاذد إلجرمءمت ملالزمة للتةري، جزء منه، كلا يةلل مللصدر مللسؤولية كاملة عش دقة مللعلومات ملومردة  ي 

مإل صاح مهلالً أو جاقصاً أو  هذم وجود أي معلومات أو حقائ  قد يتسبب إغفالها  ي جعلبا يعلم  –وبناًء لى ما لديه مش معلومات وحقائ  

 غير دقي ."

 


