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أمانة للتأمين    شركة  مع   ملزمة   اندماج  اتفاقية   توقيع  عن  عناية السعودية للتأمين التعاوني شركة    تُعلن

 التعاوني 

 مقدمة 

بتاريخ   أمانة للتأمين بشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة  م(  2020نوفمبر  16هـ )الموافق  04/1442/ 01إلحاقاً لإلعالن 

  شركة   )"عناية السعودية للتأمين التعاوني  شركة  ، تعلن  لتقييم جدوى صفقة االندماج المحتملة بين الشركتين  "(أمانة  شركة  )"التعاوني  

  . حيث "(اتفاقية االندماج م )"29/04/2021هـ الموافق  17/09/1442بتاريخ  أمانة  ندماج ملزمة مع شركة  اتفاقية  اعن توقيعها  "(  عناية 

سيتم دمج شركة عناية في شركة    بموجبها   التي   بالشروط   يتعلق  فيما  اتفاق   إلى   أمانة   عناية وشركة   شركة   إدارة   مجلس   من   كل   توّصل 

ً و  ،(" االندماج" أو "صفقة االندماج أو "   " الصفقة)"أمانة ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة   لنظام    ذلك وفقا

الئحة    ذلك  في   ما ب ،  "(المالية   السوق   هيئة )"العربية السعودية  بالمملكة    المالية   السوق   هيئة   الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح

، وقواعد اإلدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية  المستمّرة  وااللتزاماتاإلندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق المالية  

 . "( ذات الصلة البنك المركزيولوائح البنك المركزي السعودي )"،  "(تداول)"

  إدارة   مجلس  قبل   من  أمانة  شركة   إعالم  تم  وقد  ،أمانةشركة  إلى    عناية ومطلوباتها  شركة  ستنتقل أصول  ،صفقة االندماج  اكتمال  عند

 فإنهم يعتزمون  اإلعالن،  هذا  في  الموّضحة  الصفقة  شروط  مع  العرض   إتفاقية اإلندماج ومستند  شروط  توافق  حال  في  بأنه  عناية  شركة

  العادية   غير  العامة  الجمعية  إجتماع  خالل   الصفقة   إلقرار  المقترحة  القرارات  لصالح  عناية  شركة مساهمو  يصوت  بأن  بتوصية  التقّدم

الصفقة ضمن إعالن الدعوة للجمعية العمومية غير العادية    حول  عناية  شركة   إدارة   رأي مجلس  تضمين  يتم  وسوف   عناية،  لشركة 

وفقاً للمادة    الصفقة   هذه   في   االستمرار   في   المؤكدة  نيتها  أمانة قد أعلنت عن   شركة ، علما بأن  لمساهمي شركة عناية المتعلقة بالصفقة

 اإلندماج واالستحواذ. من الئحة  17

في حال تمت الموافقة على صفقة االندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العالقة ومن قبل الجمعية  بناء على اتفاقية االندماج و

أمانة قبل إتمام صفقة االندماج، فإن شركة أمانة    إتمام تخفيض رأس مال شركة في حال عدم   وذلك    العامة غير العادية لكال الشركتين،

"( مقابل  األسهم الجديدة( لاير سعودي للسهم الواحد )"10إسمية قدرها )  بقيمة( سهم عادي جديد 29,276,353عدد ) بإصدار  ستقوم

ونقل جميع أصول والتزامات    لاير سعودي  ( 292,763,530)  قدرها  إجماليةبقيمة اسمية    عناية شراء كامل األسهم المصدرة في شركة  

معامل  )"  عنايةفي شركة    مملوك  (1واحد )   سهم( سهماَ في شركة أمانة مقابل كل  1.951756867)   ، أي أنه سيتم إصدارشركة عناية

عادي  ( سهم  15,858,024) ة  أمان   شركة  ندماج، ستصدراال  صفقة  أمانة قبل إتمام   شركة   تخفيض رأس مال إتمام    حال وفي    "(. المبادلة 

بقيمة اسمية إجمالية  مقابل شراء كامل األسهم المصدرة في شركة عناية  لاير سعودي للسهم الواحد    (10)  قدرهاجديد بقيمة اسمية  

ً   ( 1.05720160، أي أنه سيتم إصدار) ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية  ( لاير سعودي158,580,240قدرها )  في    سهما

 مملوك في شركة عناية.  سهم واحد  مقابل كل  شركة أمانة

في حال عدم إتمام عملية تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل صفقة االندماج والمشار إليها أعاله، سيتم إصدار األسهم الجديدة من  

تمام  ( لاير سعودي. أما في حال إ532,763,530( لاير سعودي إلى )240,000,000خالل زيادة رأس مال شركة أمانة من )

( لاير سعودي إلى  130,000,000تم زيادة رأس مال شركة أمانة من )ي عملية تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل صفقة االندماج س

 . ( لاير سعودي 288,580,240)

لك  % من أسهم رأس مال شركة أمانة بعد االندماج بينما سيمت 55شركة عناية ما نسبته  وعند إتمام صفقة االندماج، سيمتلك مساهمي  

   .من أسهم رأس مال شركة أمانة بعد االندماج% 45مساهمي شركة أمانة الحاليين ما نسبته 

سيتم تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين بعد االنتهاء من إجراءات إعداد ونشر مستند العرض وتعميم  و
المختصة، وستتضمن هذه   الحكومية األخرى  المالية والجهات  السوق  المطلوبة من قبل هيئة  الموافقات  المساهمين والحصول على 

 والمخاطر المتعلقة بذلك.   عنايةالمتعلقة بصفقة االندماج وعملية إصدار األسهم الجديدة لمساهمي شركة المستندات كافة المعلومات 

  فترة )"  يوم (  30ثالثين )  فترةقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين بالموافقة على صفقة االندماج، فإنه يجب مضي    نشر  بعدو
االندماج، مع العلم    صفقةتقديم أي اعتراض قد يكون لديهم على    عنايةمن دائني شركة  "( بحيث يسمح خاللها ألي  الدائنين  اعتراض

ستبداً بعد   التي الدائنين اعتراضفترة  انقضاء  بعد وذلكصفقة االندماج بشكل نهائي   نفاذأن الشركتين لن تصبحا شركة واحدة إال بعد 
 الموافقة على صفقة االندماج.  ب  عنايةالعامة غير العادية لشركة لجمعية ا تاريخ نشر قرار 

كما تتطلب صفقة االندماج الحصول على موافقة البنك المركزي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنافسة وتداول. وتتوقع الشركتان  
 تمكنهما من تحقيق كافة المتطلبات الالزمة للحصول على الموافقات النظامية لالندماج.  
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وبعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة، ستقوم شركة أمانة بنشر تعميم المساهمين والذي سيكون موجها لمساهمي شركة أمانة  
لغرض الموافقة على زيادة رأس المال لغرض االندماج. وسيتضمن هذا التعميم جميع التفاصيل المتعلقة بصفقة االندماج. كما ستقوم  

عناية. وستقوم شركة عناية بنشر تعميم مجلس إدارة شركة  شركة  ند العرض والذي سيكون موجها لمساهمي  شركة أمانة بنشر مست 
عناية والذي سيكون موجها لمساهمي شركة عناية والذي سيتضمن بشكل رئيسي رأي مجلس إدارة شركة عناية بخصوص صفقة  

ة االندماج وسيتم نشرها في وقت الحق بعد الحصول على الموافقات  االندماج. وستتضمن هذه المستندات جميع المعلومات المتعلقة بصفق 
النظامية ذات العالقة. وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب على مساهمي شركة عناية االعتماد فقط على المعلومات الواردة في المستندات  

 ة غير العادية.  المشار إليها أعاله عند اتخاذ قرارهم بشأن صفقة االندماج في اجتماع الجمعية العام

 

 
 صفقة االندماج 

الصفقة، نقل أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة مقابل إصدار األسهم الجديدة في    شروط  بموجب  أمانة  شركة   تعرض

ً   شركة أمانة  :يلي ما على بناء وذلك  أدناه، الموّضحة  الصفقة وأحكام  لشروط  وفقا

في حال عدم    الجديدة  أمانةمن أسهم شركة    سهم (1.951756867) يتم إصدار    ،عنايةسهم مملوك في شركة   ( 1)   عن كل •

 . إتمام صفقة االندماج  قبل تخفيض رأس مال شركة أمانة إتمام 

في حال إتمام    الجديدة  أمانة من أسهم شركة    سهم   (1.05720160) يتم إصدار  ،عنايةسهم مملوك في شركة    (1)   عن كل •

 . إتمام صفقة االندماج قبلأس مال شركة أمانة  تخفيض ر

لمساهمي    أمانةشركة    صدرهإن إجمالي ما ست ف،  في حال عدم إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة االندماج،  عليهبناًء  
عدد  إجمالي  من   %  55ة  نسب   مثل وهو ما ي   أمانة من أسهم شركة  جديد  سهم  (  29,276,353)بموجب الصفقة هو عدد    عنايةشركة  

في حال إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل  لاير سعودي. و  ( 292,763,530بقيمة إجمالية قدرها )   أمانة شركة  أسهم رأس مال  

سهم جديد    (15,858,024)   فإن إجمالي ما ستصدره شركة أمانة لمساهمي شركة عناية بموجب الصفقة هو عدد  إتمام صفقة االندماج

(  158,580,240% من إجمالي عدد أسهم رأس مال شركة أمانة بقيمة إجمالية قدرها )   55انة وهو ما يمثل نسبة من أسهم شركة أم

 لاير سعودي. 
 

ذلك بعد أن يكون قد تم  و،  عناية الجمعية العامة غير العادية لشركة    إجتماع  خالل  عنايةإقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة    في حال

  عناية ، فسيتم إلغاء إدراج أسهم شركة أمانةالجمعية العامة غير العادية لشركة  إجتماعفي    أمانة ي شركة إقرار الصفقة من قبل مساهم

لحين شطبها من السجل    أمانةشركة  من قبل  في التواجد كشركة تابعة ومملوكة بالكامل    عنايةمر شركة  ت في تداول، ومع ذلك، ستس

 . التجاري وفقاً ألحكام نظام الشركات 

في حال إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة عناية، وذلك بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين لشركة عناية والتي تستمر لمدة ثالثين 

تبدأ من تاريخ  30)   مساهمو سوف يحصل جميع  بالموافقة على الصفقة،  قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين  نشر  ( يوماً 

لم يصوتوا على القرارات المقترحة إلقرار الصفقة، أو من قاموا بالتصويت ضدها، على أسهم جديدة في    بما فيهم من   عناية شركة  

 وذلك في حال  لاير سعودي (  292,763,530) بقيمة إجمالية قدرها أمانة مال شركة  أسهم رأس إجمالي % من 55 نسبة ب  أمانة شركة 

حال  في    ( لاير سعودي158,580,240)، وبقيمة إجمالية قدرها  الندماجعدم إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة ا

   .إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة االندماج 

 الصفقة  تمويل 

العامة غير العادية    اتالجمعي إجتماعات    خالل  عنايةومساهمي شركة    أمانةة من قبل مساهمي شركة  قفي حال الموافقة على الصف
ً   ( 29,276,353)   عدد   بسداد مقابل الصفقة عبر إصدار   أمانة المنعقدة في هذا الخصوص لكلتا الشركتين، ستقوم شركة     اً جديد  سهما

في حال عدم إتمام تخفيض رأس مال شركة    عناية وذلكشركة    سعودي للسهم الواحد لصالح مساهمي( لاير  10) قدرها    إسمية  بقيمة

( سهماً جديداً بقيمة إسمية  15,858,024عدد )  ستقوم شركة أمانة بسداد مقابل الصفقة عبر إصداركما    ،إتمام صفقة االندماج  أمانة قبل

في حال إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة  ( لاير سعودي للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة عناية  10قدرها ) 

 رة حالياً. المصدّ  أمانةمتساوية القيمة والتصنيف من جميع النواحي مع أسهم شركة  وستكون األسهم الجديدةاالندماج 

 هذه الصفقة.   لتنفيذأو الحصول على أي تمويل خارجي  عنايةإلى تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة  أمانة لن تحتاج شركة 
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 شروط الصفقة والموافقات النظامية 

: على الشكل التالي الجهات الحكوميةبعض تتطلب صفقة االندماج الحصول على موافقات نظامية من   

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

 السعودي على إتمام صفقة االندماج؛ البنك المركز موافقة أو عدم ممانعة  .2

 عنايةصدار األسهم الجديدة لمساهمي شركة أمانة عبر إ شركة  زيادة رأس مال لب موافقة هيئة السوق المالية على ط .3

، ذلك بما يتوافق مع أحكام الئحة  وتعميم المساهمين لغرض تنفيذ صفقة االندماج، بما فيها الموافقة على نشر مستند العرض  

 درة من هيئة السوق المالية؛ وواالستحواذ وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصا االندماج

 وفقاً لقواعد اإلدراج.  أمانةموافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة   .4

 

  وشركة  أمانةإضافةً لذلك، إن شروط إتمام صفقة االندماج تتمثل في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكٍل من شركة 

وذلك على النحو التالي:  عناية  

على صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، والتي سيتم ذكرها  أمانةموافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي شركة  .1

 .أمانةفي جدول أعمال الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة 

ى صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، والتي سيتم علعناية موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي شركة  .2

 .عنايةذكرها في جدول أعمال الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة 

وتعميم  العرض  مستند  ونشر  إعداد  إجراءات  من  االنتهاء  بعد  الشركتين  لكال  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  تاريخ  تحديد  سيتم 

الموافقات  المساهمين على  المالية  والحصول  السوق  هيئة  قبل  من  المختصة  المطلوبة  األخرى  الحكومية  هذه والجهات  وستتضمن   ،

 والمخاطر المتعلقة بذلك.   عنايةالمستندات كافة المعلومات المتعلقة بصفقة االندماج وعملية إصدار األسهم الجديدة لمساهمي شركة 

فترة  يوم )"(  30ثالثين )  فترةلعامة غير العادية للشركتين بالموافقة على صفقة االندماج، فإنه يجب مضي  قرارات الجمعية ا  نشر بعد

االندماج، مع العلم أن صفقة  تقديم أي اعتراض قد يكون لديهم على    عنايةبحيث يسمح خاللها ألي من دائني شركة  "(  اعتراض الدائنين

تاريخ التي ستبداً بعد    اعتراض الدائنينفترة    انقضاء  وذلك بعدصفقة االندماج بشكل نهائي    اذنفالشركتين لن تصبحا شركة واحدة إال بعد  

 بالموافقة على صفقة االندماج.  عنايةنشر قرارالجمعية العامة غير العادية لشركة 

 

 على صفقة االندماج   موافقات مساهمي شركة عناية

المصدرة لشركة  أمانة لتمكين شركة   يتطلب من مساهمي شركة عناية   من االستحواذ على جميع األسهم  عناية وإتمام الصفقة فإنه 

 التصويت بالموافقة على الصفقة. 

( من الئحة االندماج واالستحواذ فإن قرارات شركة عناية يجب أن يوافق عليها مساهمو شركة عناية الذين  26بناء على أحكام المادة )

لشركة عناية الخاص بالصفقة. وفي حال وافق  من األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية   %75ى األقل  يمثلون عل

مساهمو شركة عناية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على الصفقة فإن هذه الموافقة تعد ملزمة على جميع مساهمي  

بالوكالة أو لم يحضروا، وسواء صوتوا    شركة عناية سواء حضروا اجتماع  الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية باألصالة أو 

 لصالح الصفقة أو ضدها، أو في حال لم يصوتوا عليها )بما في ذلك التصويت عن بعد(. 

 االندماج  اتفاقية 

  من  كل  يعتزم  التي  الشروط  تُحدد  إلندماج التيا  اتفاقية  على إبرام  شركة عنايةمجلس إدارة  شركة أمانة و  وافق كل من مجلس إدارة

 . تعميم مجلس إدارة شركة عناية في   االندماج اتفاقية  ألحكام وشروط  الكاملة التفاصيل إدراج  سيتم .لها وفقا   الصفقة إتمام الشركتين

 معلومات إضافية 

في    أمانة تنص على اعتزامهم التصويت لصالح قرارات شركة    عنايةأية التزامات من أي من مساهمي شركة    أمانة لم تتلق شركة  

 . عنايةالجمعية العامة غير العادية لشركة  إجتماع

  ، أو أي شخص آخر عناية، أو شركة  أمانةمن قبل شركة    عنايةكما لم يتم إجراء أية ترتيبات حول سداد تعويضات تتعلق بأسهم شركة  

، أو  أمانةمن قبل شركة  عناية، وليست هناك أية ترتيبات خاصة تتعلق بأسهم شركة عنايةأو شركة  أمانةتفاق مع شركة إليتصرف با

 . عنايةأو شركة  أمانة ، أو أي شخص آخر يتصرف باالتفاق مع شركة عنايةشركة 

تفاق معها بعمل أي التزام أو اتفاق يشتمل على ترتيب تعويض أو خيار )بشكل رسمي  إلأو أي شخص يتصرف با  أمانة لم تقم شركة  

 . عنايةأو غير رسمي( بحيث يكون حافزاً ألي شخص لالحتفاظ أو التعامل أو االمتناع عن التعامل في أسهم شركة 
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 حاالت فسخ إتفاقية االندماج وترتيبات التعويض ذات العالقة 

( لاير سعودي، تمثل  3,500,000االندماج على تحديد رسوم إنهاء بمبلغ قدره ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )تم االتفاق في اتفاقية  
رسوم وتكاليف االستشارات المالية والقانونية واإلكتوارية وغيرها من المصاريف التي تكبدتها كٍل من   تقدير متفق عليه مسبقا من

 د رسوم اإلنهاء من قبل إحدى الشركتين للشركة األخرى في أي من الحاالت التالية: الشركتين الستكمال صفقة االندماج. يتم تسدي 

بهذا الخصوص أو  في حال قرر مجلس إدارة أي من الشركتين عدم التوصية لمساهمي الشركة، أو قرر سحب توصيته  .1
 تعديلها بشكٍل جوهري عّما هو محّدد في مستند العرض.  

زمة في حدود سلطة كل من الشركتين، والتي تكون مناسبة أو مطلوبة إلنفاذ صفقة  في حال عدم القيام بالخطوات الال  .2
  ت كون قد وافقت ، عدا الخطوات التي إتفاقية االندماجاالندماج في مهلة ال تتعّدى التاريخ األخير للتنفيذ المتفق عليه بموجب 

 عدم إتخاذها من قبل الشركة األخرى. خطياً إحدى الشركتين 

أن إحدى الشركتين قد خرقت موجبها لناحية اإللتزام بعدم حّث أو تشجيع أو مباشرة أو التماس مناقشات أو    في حال تبيّن .3
أو بأي حال من األحوال قد اتخذت    صفقة مماثلةفيما يتعلق بأي دمج أو اندماج أو  مفاوضات مع أي شركة أو طرف آخر  

شركة    ، وقد أّدى ذلك على سحب أو إنهاء عرضالندماجأي اجراء من شأنه أن يمس قدرة األطراف على إكمال صفقة ا
 . أمانة أو اتفاقية االندماج 

 الشركتين )أي ظرف أو حدث أو سلسلة ظروف أو أحداث ينتج عنها،أي من  في حال حدوث تغيير جوهري سلبي في   .4
( وعدم تمّكن الشركتين من االتفاق على المضي قدماً  ألي شركة  أو أكثر من إجمالي القيمة الدفترية%  20 انخفاض بنسبة

 بالصفقة أو عدم تمّكنهما من اإلتفاق على معامل مبادلة جديد بعد التفاوض.  

( من الئحة االندماج واالستحواذ، وذلك  36بأي من األعمال التالية مخالفةً للفقرة )أ( من المادة )  عنايةفي حال قيام شركة   .5
 : عنايةشركة في  ودون موافقة الجمعية العامة للمساهمين  انةأمخالل فترة عرض شركة 

 إصدار أي أسهم مصّرح بها غير مصّدرة؛  •

 إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصّدرة؛  •

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

%  10و الموافقة على بيع أو التصرف أو االندماج، أي أصول ذات قيمة تساوي  بيع أو التصرف أو االندماج، أ •
وفقاً آلخر قوائم مالية مفحوصة، أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما  عنايةأو أكثر من صافي موجودات شركة 

 أحدث، سواًء عن طريق صفقة واحدة أو عدة صفقات؛ 

 شراء الشركة ألسهمها؛ أو  •

 عن إطار النشاط العادي للشركة. إبرام عقود خارجة  •

بإلتزامها تسديد ديونها الحالية أو تقديم ضمانات كافية للوفاء بالديون اآلجلة تجاه أي من    عناية شركة    امتثالفي حال عدم   .6
  193( يوم إلعتراض الدائنين المنصوص عليها في المادة  30)  يعترضون على صفقة االندماج خالل فترة الـ   نالدائنين الذي 

 نظام الشركات.   من

في حال ثبوت خرق أو عدة خروقات للضمانات المعطاة من قبل الشركتين والمبينة في إتفاقية االندماج بناًء على المعلومات   .7
التي تم اإلفصاح عنها من قبل الشركتين في سياق الصفقة، شرط أن تكون قيمة الضرر أو التأثير المالي الناتج عن هذا 

وشرط عدم تمّكن الشركتين من االتفاق على معامل  لاير سعودي  (  1,000,000)  مليون  يقل عن  الخرق أو الخروقات ال 
 مبادلة جديد للمضي قدماً بالصفقة بعد التفاوض. 

 إشعار مهم 

 . مالية أوراق أي في  االكتتاب أو  للشراء  دعوة أو  عرضاً، يشكل  ال  اإلعالن هذا إن

الذين يقيمون   أمانة وشركة عناية، وعلى مساهمي شركة  غير المملكة العربية السعوديةفي أي والية قضائية    اإلعالن  ال يجوز نشر هذا
السعودية  العربية  المملكة  بوسعهم لحضور    خارج  ما  يبذلوا  لشركة    إجتماعأن  العادية  العامة غير  أمانة    عنايةالجمعية  أو  وشركة 

 .  غير العادية والتصويت نيابة عنهمالجمعية العامة   ات إجتماعالتصويت عن بعد، أو تعيين وكيل لحضور 

 .والية قضائية غير المملكة العربية السعودية أي  من  أو في   منه جزء  أي  أو اإلعالن  هذا توزيع أو نشر  يجوز  ال

  في،   االكتتاب   أو   على،  االستحواذ   أو  شراء،  لعرض   ترويج  أو   وة،دع  أو   عرض،  أي   من  جزء   يشكل   وال   منه،   يقصد   ال  اإلعالن  هذا  إن
أمانة    من شركة   عرض   نشر مستند  وسيتم  غيره.   أو   اإلعالن  هذا   أو   الصفقة،   هذه   بموجب   مالية  أوراق   أي   من   التخلص   أو   بيع،  أو

 .الصفقة بهذه  المتعلقة  واألحكام الشروط  كافة  سيتضمن والذي  شركة عناية لمساهمي
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  هيئة   من   لذلك  الالزم   الترخيص  على  والحاصلة  السعودية  العربية  المملكة   أنظمة   وفق  تعمل  التي   مجموعة بي إم جي الماليةشركة    إن
  ولن   بالصفقة،   يتعلق  آخر   طرف  أي  لصالح  تعمل   وال   ،فيما يتعلق بالصفقة  عناية   لشركةالحصري  المستشار المالي  هي    المالية،   السوق 
الماليةشركة    عمالء  عليها  يحصل  التي  الحماية  توفير  عن  مسؤولة   تكون   المتعلقة   االستشارات  تقديم  عن  أو  ،مجموعة بي إم جي 

 .عناية شركة  بخالف طرف  ألي اإلعالن هذا في   إليه يشار  آخر  ترتيب  أو أمر أي  أو  بالصفقة،

الجديدة التي    أمانةتجدر اإلشارة إلى أنه ال يجوز اعتبار هذا اإلعالن بمثابة طرح ألي أسهم على الجمهور بما في ذلك أسهم شركة  

 سيتم إصدارها لغرض صفقة االندماج. ال يجوز اعتبار هذا اإلعالن على أنه تعميم مساهمين أو نشرة إصدار. 

 التوقعات المتعلقة باألرباح 

ال يجوز اعتبار أي من المعلومات الواردة في هذا اإلعالن على أنها توقعات مستقبلية تتعلق باألرباح، كما أنه ال يجب اعتبار هذا  

عناية ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية السهم في  شركة  اإلعالن على أنه تأكيد بأن ربحية السهم لكل من شركة أمانة وشركة  

 ة. الفترات المالية السابق

 التوقعات واالفادات المستقبلية 

شركة أمانة  أو التصريحات المتعلقة بصفقة االندماج وأي معلومات أخرى يتم نشرها من قبل  ن هذا اإلعالن والمعلومات الواردة فيه إ
  األخرى   تاريخية، فإن جميع اإلفادات وباستثناء اإلفادات التي تكون مبنية على حقائق   ".إفادات مستقبلية"  قد تكون أوتعد أو شركة عناية  

  وتوقعات   افتراضات   على  بل  على حقائق تاريخيةوغير مبنية    قد تعتبر إفادات مستقبلية، وتعتبر بالتالي معلومات محتملة بطبيعتها،
  والتقلبات،   عرضة للمخاطر   وعليه، فهي   مستقبلية،  أحداث   بشأنشركة أمانة وشركة عناية    من   وتنبؤات  وتقديرات   وأهداف   وتقييمات

في مثل هذه اإلفادات    األحداث الفعلية   أو   أواألداء   مما قد يؤدي إلى اختالف النتائج بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحة أو ضمناً 
  شركة أمانة   بعدة أمور من ضمنها األثر المتوقع لصفقة االندماج علىالمستقبلية وتتعلق اإلافادات المستقبلية الواردة في هذا اإلعالن  

ويمكن    .أخرى ال تتعلق بوقائع تاريخية  فضال عن إفادات   والجدول الزمني المتوقع والنطاق الخاص بصفقة االندماج،  ، وشركة عناية

   "تتوقع"وتقدر"  "و    "بشكل عام تحديد تلك اإلفادات المستقبلية من خالل ما يستخدم فيها من كلمات دالة على المستقبل مثل "تخطط 
أو صيغ النفي لهذه المفردات أو    "و"ستكون  "و"من المحتمل  "قد" و"سوف" و"ينبغي" و"من المتوقع"و  "نويت "و"ترى" و"تتنبأ" و

بأن اإلفادات المستقبلية    يعتقدون  شركة أمانة وشركة عنايةعلى الرغم من أن    .المفردات األخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى

شكل الوراد في هذا اإلعالن، حيث  بالبأن هذه التوقعات ستتحقق    تقديم ضمانات   أنهم ال يستطيعونالواردة في هذا اإلعالن معقولة، إال  
( نظراً  المعلومة أو غير المعلومة أو المتوقعة أو غير المتوقعة)  أن طبيعة التوقعات المستقبلية عادة ما تكون عرضة للتقلبات والمخاطر

كما يوجد عدد من العوامل التي قد تؤثر على العمليات   ة.إلفادات أو التوقعات المستقبلي ا  أي من  لوجود عوامل كثيرة قد تؤثر على تحقق
بشكل كبير    الفعلية  قد يؤدي إلى اختالف النتائج والتطورات  التي بدورها و  شركة الدامجةأو ال شركة أمانة وشركة عناية  ل  المستقبلية
على استيفاء شروط اتفاقية    شركتينوتتمثل هذه العوامل في قدرة الة.  بلي المستق  هذه اإلفادات   ضمناً فيصراحة أو  متوقعاً  عما كان  
)االثار التي قد تترتب في ظل استمرار    :عنها، حيثما يكون ذلك مسموحا(، باإلضافة إلى عوامل أخرى ومنها  أو التنازل)  االندماج

بالسوق    والمخاطر المرتبطة   لي، وأسعار األصول،العالمي والمح  على الصعيدين  الوضع االقتصادي وال سمح هللا(    19-جائحة كوفيد 

  والتغيير في األنظمة والقوانين والتغيرات في   والمنافسة،   وأسعار صرف العمالت، واتجاهات السوق،   مثل التقلبات في أسعار الفائدة 
  والتغيرات   ، (والضرائب المال  بمتطلبات رأس   المتعلقة   التغييرات  ذلك   في  بما) الجهات التنظيمية  أو /و   الحكومات   وإجراءات   سياسات 

  واالنكماش،   والتضخم،  الفائدة،  ومعدل   التنظيم،  أنشطة إعادة   بسبب  التجارية   العمليات   وتعطل   واالقتصادي،  السياسي  المتعلقة باالستقرار
شركة    قدرة  وعدم  أوالمخطط لها،  ةالمستقبلي   العروض  أو  البيع  أو   االستحواذ  عمليات  في  اليقين  عدم  أوجه  من  وغيرذلك  العملة،  وتقلبات

  اإلدارة   تشكيل مجلس   في  التغييرات  ذلك  في  بمااالندماج )  عملية  عند تنفيذ  المتوقعة  ندماجمن منافع االاالستفادة فعلياً    اي   علىأمانة  
شركة  وتكبد    االندماج،  تنفيذ عند  بنجاح  شركة عناية  وبرامج  عمليات  دمج  علىشركة أمانة   قدرة  وعدم   ،لشركة أمانة(  أوالموظفين/و

  أو   ،(واالحتيال   السيبرانية  والجريمة   المعلومات  تقنية  أنظمة   تعطل  ذلك   في   بما)  بشكل غير متوقع   لتأخيرا  أوتعرضه/و   لتكاليف   أمانة

  العمليات   على  بها   التنبؤ  اليمكن   أو   غيرمعروفة   أخرى   تؤثرعوامل   كما قد   .االندماج  عملية   تحقق   عند   باالندماج  لمتعلقة ا  الصعوبات 

تتسبب  أو/و  المستقبلية المستقبليةمتوقعاً  كبيرعما كان    بشكل  الفعلية  النتائج  اختالف  في  قد   تفسيرهذه  بالتالي  وينبغي ،في اإلفادات 

شركة  قدم ت ما ال ك .كما أن جميع اإلفادات المستقبلية تنطبق فقط كما في تاريخ هذا اإلعالن .العوامل هذه  ضوء   في  المستقبلية اإلفادات 

بشأن حدوث أي    أو ضمان  أو مستشاريهم أي إقرار أو تأكيد أو تعهد  أو موظفيهم  أو أي من تابعيهم أو مدراءهم   شركة عناية أو   أمانة
وقد تم  . تتعلق بها ومخاطر  على شكوك المستقبلية حيث تنطوي اإلفادات   في اإلفادات المستقبلية،فعلياً أو ضمنياً الواردة  من التوقعات 

هذه    في   إليها  أوالمشار   الواردة  التحذيرية   جميع اإلفادات المستقبلية الواردة في هذا اإلعالن بتحفظ، حسبما هو مبين في البيانات  يمتقد
  التزامات،   ية شركة عناية خاضعة ألأوتعتبر شركة أمانة    ال  ة. كبير على اإلفادات المستقبلي   يجب على القارئين عدم االعتماد بشكل   .الفقرة

  أحداث   أو   جديدة  معلومات  نتيجة   سواء  اإلفادات المستقبلية،  من  أي  مراجعة  أو   بتحديث   أوالتزام  نية   أي  من  اكل منهما نفسه  خليت و
 ة.  أوغيرذلك، ما لم يلزم ذلك التحديث أو تلك المراجعة بناء على موجباتهما القانونية أو التنظيمي  مستقبلية
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 :لالستفسارات 

 : السعودية للتأمين التعاونيعناية شركة 

 الرئيس التنفيذي  –سلطان محمد عبدالرؤوف  ستاذ/  األ

 جدة  حي الروضة،  ،شارع األمير سلطان العنوان:

 21573 جدة  3528  ص. ب:

 السعودية  العربية المملكة

 +966  12 592 3500ف:  هات 

 + 966  12 592 3741فاكس:  

 

 : شركة مجموعة بي إم جي المالية 

 الرئيس التنفيذي  –[باسل الغاليني]ستاذ/  األ

 شارع فلسطين، الحمراءحي 

 الخامس الدور  المخمل بالزا 

  21573الرياض   52972ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية 

 + 966  12 668 1888هاتف:  

 [ 00966126681888]فاكس:  

 

ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسئولية عن محتويات هذا اإلفصاح، وال تعطيان أي تأكيدات "

كتماله، وتخليان نفسهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلفصاح أو عن  إتتعلق بدقه أو  

جزء أي  على  الواردة  االعتماد  المعلومات  دقة  عن  كاملة  المسؤولية  المصدر  يحمل  كما  اتخاذه    منه،  بعد  بأنه  ويأكد  اإلفصاح،  في 

  وجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل ب ال يعلم    –ما لديه من معلومات وحقائق    علىإلجراءات الالزمة للتحري، وبناًء  ا

 دقيق." اإلفصاح مضلالً أو ناقصاً أو غير  هذا

 


