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مستند العرض

المستشار المالي

ــي  ــى مســاهمي شــركة األهل ــه إل ــي )»شــركة الــدرع للتأميــن« أو »الشــركة الدامجــة«( والموّج ــن التعاون ــي للتأمي ــدرع العرب الصــادر عــن شــركة ال
للتكافــل )»شــركة األهلــي للتكافــل« أو »الشــركة المندمجــة«( فيمــا يتعلّــق باالندمــاج المقتــرح مــن خــال عــرض مبادلــة أوراق ماليــة لغــرض دمــج 
شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن ونقــل جميــع أصــول والتزامــات شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن  )»صفقــة 

االندمــاج« أو »الصفقــة«( 

يحتــوي مســتند العــرض هــذا علــى معلومــات مهّمــة تتعلــق بصفقــة االندمــاج )كمــا هــي معّرفــة أعــاه(، وبالتالــي ينبغــي قــراءة هــذا المســتند بشــكل 
ــي للتكافــل بشــكل كامــل  ــة، وباألخــص قســم )»إشــعار هــام«( وكذلــك قــراءة تعميــم مجلــس إدارة شــركة األهل كامــل ومراجعــة كافــة أقســامه بعناي
وبعنايــة قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن التصويــت علــى هــذه الصفقــة مــن عدمــه. وفــي حــال كان لــدى أي مــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل أي 
شــك بخصــوص محتــوى هــذا المســتند أو فيمــا يتعلــق باإلجــراء الــذي يجــب أن يتخــذه، فإنــه ينبغــي عليــه الحصــول علــى استشــارة ماليــة خاصــة 

مــن مستشــار مالــي مســتقل مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة.  

»ال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وشــركة تــداول الســعودية )تــداول( أي مســئولية عــن محتويــات مســتند العــرض هــذا. وال تقدمــان أي تأكيــد يتعلــق 
بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــًة مــن أي مســئولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا المســتند أو عــن االعتمــاد 

علــى أي جــزء منــه«.
تّم نشر مستند العرض بتاريخ 1443/04/10هـ الموافق 2021/11/15م.
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مستند العرض

الصــادر عــن شــركة الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي )»شــركة الــدرع للتأميــن« أو »الشــركة الدامجــة«( والموّجــه إلــى مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل 
)»شــركة األهلــي للتكافــل« أو »الشــركة المندمجــة«( فيمــا يتعّلــق باالندمــاج المقتــرح مــن خــال عــرض مبادلــة أوراق ماليــة لغــرض دمــج شــركة 
األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن ونقــل جميــع أصــول والتزامــات شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن  )»صفقــة االندمــاج« أو 

»الصفقــة«( 

يحتــوي مســتند العــرض هــذا علــى معلومــات مهّمــة تتعلــق بصفقــة االندمــاج )كمــا هــي معّرفــة أعــاه(، وبالتالــي ينبغــي قــراءة هــذا المســتند بشــكل 
ــي للتكافــل بشــكل كامــل  ــة، وباألخــص قســم )»إشــعار هــام«( وكذلــك قــراءة تعميــم مجلــس إدارة شــركة األهل كامــل ومراجعــة كافــة أقســامه بعناي
وبعنايــة قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن التصويــت علــى هــذه الصفقــة مــن عدمــه. وفــي حــال كان لــدى أي مــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل أي 
شــك بخصــوص محتــوى هــذا المســتند أو فيمــا يتعلــق باإلجــراء الــذي يجــب أن يتخــذه، فإنــه ينبغــي عليــه الحصــول علــى استشــارة ماليــة خاصــة 

مــن مستشــار مالــي مســتقل مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة.  

أبرمــت كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل اتفاقيــة اندمــاج )مفّصلــة بنودهــا فــي القســم رقــم 2-6 مــن مســتند العــرض هــذا( 
اتفقــت بموجبهــا شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل علــى دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن ونقــل جميــع أصــول 
ــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن، بحيــث ســيتم إصــدار )1.43114769137705( ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن  والتزامــات شــركة األهل
لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل مقابــل كل ســهم مملــوك مــن قبلهــم فــي شــركة األهلــي للتكافــل )»معامــل المبادلــة«(، وذلــك وفقــاً لشــروط 
ــادة فــي رأس مــال شــركة  ــة األوراق الماليــة تبعــاً لزي ــّم عمليــة مبادل وأحــكام العــرض الموضحــة فــي القســم 2-6 مــن هــذا المســتند. وســوف تت
ــال ســعودي  ــادة قدرهــا )238.524.620( ري ــال ســعودي، أي بزي ــال ســعودي إلــى )638.524.620( ري الــدرع للتأميــن مــن )400.000.000( ري
وذلــك مــن خــال زيــادة عــدد األســهم مــن )40.000.000( ســهم عــادي إلــى )63.852.462( ســهم عــادي بقيمــة اســمية تبلــغ 10 ريــاالت للســهم 
ــدة وبمقــدار  ــادة قدرهــا 59.63٪ مــن رأس المــال قبــل إصــدار األســهم الجدي ــي للتكافــل ، أي بنســبة زي ــح مســاهمي شــركة األهل الواحــد لصال
ــح المســاهمين فــي شــركة  ــاالت ســعودية للســهم الواحــد وتســّجل لصال ــغ )10( عشــر ري ــد بقيمــة اســمية تبل )23.852.462( ســهم عــادي جدي
األهلــي للتكافــل )»األســهم الجديــدة« أو »أســهم العــوض«(، ويبلــغ إجمالــي القيمــة األســمية لألســهم الجديــدة مبلــغ وقــدره )238.524.620( ريــال 
ســعودي، وفــي حــال تمــت الموافقــة علــى الصفقــة مــن قبــل مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن ومســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل ســيتم تعديــل النظــام 
األســاس لشــركة الــدرع للتأميــن ليشــمل رأس المــال الجديــد )ملحــق 1 مــن هــذا المســتند(. مــع اإلشــارة إلــى أن كافــة األســهم فــي شــركة الــدرع 
للتأميــن، بمــا فيهــا األســهم التــي ســتصدر لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل هــي مــن فئــة واحــدة، وال تُعطــي أي منهــا حقــوق تفضيليــة 
لحاملهــا. ونشــير إلــى أنــه فــي حــال نتــج عــن عمليــة احتســاب عــدد األســهم المســتحق ألي مــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل بنــاًء علــى معامــل 
المبادلــة كســور أســهم، فســيتم تقريــب الرقــم الناتــج إلــى أقــل رقــم صحيــح. علــى ســبيل المثــال إذا كان أحــد مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل يملــك 
)55( ســهم فــي شــركة األهلــي للتكافــل ســيخصص لــه )78( ســهم مــن أســهم العــوض وليــس )79( ســهم. وســيتم تجميــع كســور األســهم وبيعهــا فــي 
تــداول الســعودية بســعر الســوق فــي حينــه وذلــك بالنيابــة عــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المســتحقين لهــا ومــن ثــم ســيتم توزيــع المتحصــات 
الناتجــة عــن عمليــة البيــع علــى مســتحقيها علــى أســاس تناســبي، وذلــك خــال مــدة أقصاهــا ثاثيــن )30( يومــاً مــن تاريــخ إتمــام صفقــة االندمــاج. 

وســيتم خصــم التكاليــف المتعلقــة بعمليــة بيــع كســور األســهم مــن إجمالــي متحصــات هــذا البيــع.

قدمــت شــركة الــدرع للتأميــن طلبــاً إلــى هيئــة الســوق الماليــة »الهيئــة« لزيــادة رأس مالهــا لغــرض دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع 
للتأميــن وطلبــاً آخــر إلــى شــركة تــداول الســعودية »تــداول« إلدراج األســهم الجديــدة المصــّدرة لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل. ينبغــي 
التوضيــح أن الزيــادة المقترحــة لــرأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن لغــرض صفقــة االندمــاج مشــروطة بموافقــة مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن 
خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بزيــادة رأس مالهــا لغــرض دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة 
الــدرع للتأميــن، باإلضافــة إلــى موافقــة مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة علــى العــرض المقــدم مــن 
شــركة الــدرع للتأميــن. كمــا ســتقوم شــركة الــدرع للتأميــن بالدعــوة لعقــد اجتمــاع جمعيــة عامــة غيــر عاديــة للتصويــت علــى زيــادة رأس المــال لغــرض 
االندمــاج مــع شــركة األهلــي للتكافــل، حيــث ســيتم دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن  ونقــل جميــع أصــول والتزامــات شــركة 
األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل إصــدار أســهم العــوض، حيــث ســيتم إصــدار )1.43114769137705( ســهم فــي شــركة الــدرع 
للتأميــن لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل مقابــل كل ســهم مملــوك مــن قبلهــم فــي شــركة األهلــي للتكافــل، وســيتم اإلعــان عــن الدعــوة فــي 

موقــع الســوق الماليــة »تــداول«. 

كمــا ســوف تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل بدعــوة مســاهميها لحضــور جمعيــة عامــة غيــر عاديــة لغــرض التصويــت علــى العــرض المقــدم مــن قبــل 
شــركة الــدرع للتأميــن والخــاص بصفقــة االندمــاج مــن خــال عــرض مبادلــة أوراق ماليــة وفقــاً لمــا ذكــر أعــاه واســتناداً للشــروط المحــّددة فــي 

مســتند العــرض هــذا، وســيتم اإلعــان عــن الدعــوة فــي موقــع الســوق الماليــة »تــداول«.
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وفــي حــال موافقــة األغلبيــة المطلوبــة، وهــي ثاثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة مــن قبــل مســاهمي شــركة 
ــة فــي القســم رقــم 2-6-6 مــن  ــع الشــروط األخــرى لصفقــة االندمــاج، المفصل ــث، وتحقــق جمي ــي أو الثال ــي للتكافــل، ســواء األول أو الثان األهل
هــذا المســتند بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل التعــداد ودون حصــر )1( اإلســتحصال علــى عــدم ممانعــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى إتمــام صفقــة 
االندمــاج، و )2( اإلســتحصال علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي علــى إتمــام صفقــة االندمــاج؛ و )3( اإلســتحصال علــى موافقــة هيئــة 
الســوق الماليــة علــى طلــب زيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن عبــر إصــدار أســهم جديــدة لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل لغــرض تنفيــذ 
االندمــاج، بمــا فيهــا الموافقــة علــى مســتند العــرض وعلــى تعميــم المســاهمين، بمــا يتوافــق مــع الئحــة االندمــاج واالســتحواذ وقواعــد طــرح األوراق 
الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة ، و)4( موافقــة تــداول الســعودية علــى طلــب إدراج األســهم الجديــدة لشــركة 
الــدرع للتأميــن وفقــاً لقواعــد اإلدراج، ســيصبح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل مالكيــن لمــا نســبته 37.36٪ مــن رأس مــال الشــركة الدامجــة. 
وســيكون لمالكــي األســهم الجديــدة الحــق فــي الحصــول علــى األربــاح الموزعــة التــي تقــوم الشــركة الدامجــة باإلعــان عنهــا بعــد تاريــخ إتمــام صفقــة 
االندمــاج، ويســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ 

التوزيــع. وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجات المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لاســتحقاق.

بعــد الموافقــة علــى صفقــة االندمــاج مــن قبــل النســبة المطلوبــة مــن مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن والنســبة المطلوبــة مــن مســاهمي شــركة 
األهلــي للتكافــل، ســيتم اإلعــان عــن هــذه الموافقــات إلعطــاء فتــرة ثاثيــن )30( يومــاً إلبــداء أي اعتــراض مــن دائنــي شــركة األهلــي للتكافــل كمــا 
هــو منصــوص عليــه بموجــب أحــكام المــادة )193( مــن نظــام الشــركات )»فتــرة اعتــراض الدائنيــن«(. ســتبدأ فتــرة اعتــراض الدائنيــن فــي اليــوم 
الــذي يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل التــي صادقــت علــى صفقــة االندمــاج، وســيتمكن دائنــي شــركة األهلــي 
للتكافــل مــن تقديــم اعتراضهــم علــى صفقــة االندمــاج )إن وجــد( بموجــب خطابــات مســجلة يتــم إرســالها إلــى شــركة األهلــي للتكافــل. ولــن يُصبــح 
قــرار االندمــاج نافــذاً إال بعــد انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن دون تســجيل أي اعتــراض أو حتــى أن يتنــازل الدائنيــن عــن اعتراضهــم علــى صفقــة 
االندمــاج )إن وجــد( أو حتــى أن تفــي شــركة األهلــي للتكافــل بالديــن إن كان حــاالً، أو أن تقــدم ضمانــاً كافيــاً للوفــاء بــه إن كان آجــًا. بعــد انقضــاء 
فتــرة اعتــراض الدائنيــن وبعــد أن يُصبــح قــرار االندمــاج نافــذاً، ســيتم إلغــاء إدراج أســهم شــركة األهلــي للتكافــل وســيتم إصــدار األســهم الجديــدة 
فــي شــركة الــدرع للتأميــن لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المســتحقين وفقــاً لســجل المســاهمين بتاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج، مــع األخــذ 
بعيــن االعتبــار إجــراءات التســوية )T+2( بنهايــة ثانــي يــوم تــداول الــذي يلــي اليــوم األخيــر لفتــرة اعتــراض الدائنيــن، علــى أن يتــم إيــداع األســهم 
الجديــدة فــي محافــظ مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل خــال فتــرة ال تقــل عــن ثالــث فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج وال تزيــد عــن ســادس 
فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج. وســيتم إيــداع تلــك األســهم فــي محافــظ مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل بعــدد )1.43114769137705( 

ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن لــكل ســهم واحــد مملــوك فــي شــركة األهلــي للتكافــل.

وتــم تحديــد إجمالــي قيمــة صفقــة االندمــاج بنــاًء علــى إجمالــي القيمــة االســمية ألســهم العــوض، بحيــث يبلــغ إجمالــي القيمــة االســمية ألســهم 
ــاًء علــى معامــل المبادلــة وعلــى ســعر  ــغ إجمالــي القيمــة الســوقية ألســهم العــوض بن ــغ وقــدره )238.524.620( ريــال ســعودي، ويبل العــوض مبل
اإلغــاق لســهم شــركة الــدرع للتأميــن البالــغ )23.22( ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ )2021/07/11م( )وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام 
اتفاقيــة االندمــاج( مبلــغ وقــدره )553.854.168( ريــال ســعودي. ويبلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية ألســهم العــوض بنــاًء علــى معامــل المبادلــة وعلــى 
ســعر اإلغــاق لســهم شــركة الــدرع للتأميــن البالــغ )23.80( ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ )2021/09/22م( )بحســب أقــرب يــوم تــداول قبــل نشــر 
المســتند( مبلــغ وقــدره )567.688.596( ريــال ســعودي وســيتم تحديــد إجمالــي قيمــة أســهم العــوض التــي ســيتم عكســها فــي القوائــم الماليــة 
لشــركة الــدرع للتأميــن فــي وقــت الحــق بنــاًء علــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة الــدرع للتأميــن فــي آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بعــد إقــرار صفقــة االندمــاج مــن قبــل مســاهمي الشــركة الدامجــة ومــن قبــل الشــركة المندمجــة وتحّقــق جميــع الشــروط 
األخــرى الخاصــة بصفقــة االندمــاج )المفصلــة فــي القســم رقــم 2-6-6 مــن هــذا المســتند( وال ســيما بعــد انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن المشــار 
إليهــا أعــاه و/أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنيــن علــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً( وفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات.  فســيتم إلغــاء إدراج 
أســهم شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة تــداول الســعودية )تــداول( وســيتم إلغــاء كافــة التراخيــص الصــادرة لهــا وبعــد ذلــك ســيتم شــطب ســجلها 

التجــاري وســتنقضي بذلــك شــركة األهلــي للتكافــل. 

وســوف يحصــل جميــع مســاهمو شــركة األهلــي للتكافــل بمــا فيهــم مــن لــم يصوتــوا علــى القــرارات المقترحــة إلقــرار صفقــة االندمــاج، أو مــن قامــوا 
بالتصويــت ضدهــا، علــى أســهم جديــدة فــي شــركة الــدرع للتأميــن وفقــاً لشــروط وأحــكام هــذا المســتند. كمــا ســيبقى اســم شــركة الــدرع للتأميــن 
بعــد االندمــاج بــدون تغييــر. ومــن المتوقــع أن تتــّم كل هــذه الخطــوات وفقــاً للجــدول الزمنــي المتوقــع لألحــداث األساســية، والموضــح فــي الصفحــة 
)و( مــن هــذا المســتند. كمــا ســيُصبح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل مالكيــن لنســبة 37.36٪ مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن وســيكون لهــم 

الحــق فــي الحصــول علــى األربــاح الموزعــة التــي تقــوم شــركة الــدرع للتأميــن باإلعــان عنهــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.

تخضــع الصفقــة لشــروٍط محــددة )موضحــة بالكامــل فــي القســم الســابع مــن هــذا العــرض(، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:           
)1( الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال مــن قبــل مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة و )2( قبــول العــرض 
مــن قبــل مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة )علمــاً بأنــه ال يجــوز إتمــام صفقــة اإلندمــاج إال بعــد موافقــة 
المســاهمين علــى ذلــك فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل وبمــا 
يتوافــق مــع نظــام الشــركات و مــع إســتمرار ســريان اتفاقيــة االندمــاج المبرمــة بيــن كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل والموّقعــة 



ج

بتاريــخ  1442/12/02هـــ الموافــق 2021/07/12م  وذلــك حتــى تحقيــق كافــة الشــروط المتعلقــة بإتمــام صفقــة اإلندمــاج المنصــوص عنهــا فــي 
اإلتفاقيــة المشــار إليهــا والمفصلــة فــي القســم الرقــم 6-2 مــن هــذا المســتند(.

هــذا المســتند صــادر عــن شــركة الــدرع للتأميــن وقــد تــّم إعــداده وفقــاً لمتطلبــات المــادة )38( مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ. وفــي هــذا اإلطــار، 
ال تتحمــل شــركة الــدرع للتأميــن أي مســؤولية عــن صحــة ودقــة المعلومــات المتعلقــة بشــركة األهلــي تكافــل الــواردة فــي هــذا المســتند. إن جميــع 
المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند والمتعلقــة بشــركة األهلــي للتكافــل تســتند علــى المعلومــات المقدمــة مــن شــركة األهلــي للتكافــل باإلضافــة 
إلــى المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن شــركة األهلــي للتكافــل خــال مرحلــة إجــراء شــركة الــدرع للتأميــن - بمســاعدة مستشــاريها- دراســات 
العنايــة المهنيــة الازمــة علــى شــركة األهلــي للتكافــل.  مــع اإلشــارة الــى أن شــركة األهلــي للتكافــل أقــرت، فــي إتفاقيــة اإلندمــاج، بصحــة المعلومــات 
والبيانــات المقدمــة لشــركة الــدرع للتأميــن -أو لمستشــاريها - فــي معــرض التفــاوض علــى الصفقــة و/أو خــال مرحلــة دراســات العنايــة المهنيــة.   

المستشار المالي

»ال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وشــركة تــداول الســعودية )تــداول( أي مســئولية عــن محتويــات مســتند العــرض هــذا. وال تقدمــان أي تأكيــد يتعلــق 
بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــًة مــن أي مســئولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا المســتند أو عــن االعتمــاد 

علــى أي جــزء منــه«.

تّم نشر مستند العرض بتاريخ 1443/04/10هـ الموافق 2021/11/15م.



د

إشعار هام 

تــم إعــداد مســتند العــرض هــذا مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن حســب متطلبــات الئحــة االندمــاج واالســتحواذ الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق 
ــة الصــادر بالمرســوم  ــى نظــام الســوق المالي ــاًء عل ــة بموجــب القــرار رقــم 1-50-2007 بتاريــخ 1428/9/21هـــ الموافــق 2007/10/3م بن المالي
ــخ  ــم 3-45-2018 وتاري ــة رق ــة الســوق المالي ــس هيئ ــرار مجل ــة بق ــق 2003/07/31م، والمعّدل ــخ 1424/6/2هـــ المواف ــم م/30 وتاري ــي رق الملك
1439/08/07هـــ الموافــق 2018/04/23م بنــاًء علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/30 وتاريــخ 1424/6/2هـــ ونظــام 
الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/3 وتاريــخ 1437/1/28هـــ؛ وذلــك لتقديــم معلومــات لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل فيمــا يتعلــق 
بعــرض شــركة الــدرع للتأميــن لاندمــاج مــع شــركة األهلــي للتكافــل حيــث ســيتم نقــل جميــع أصــول والتزامــات شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة 
ــى  ــي عل ــى صفقــة االندمــاج مبن ــي للتكافــل عل ــار أن تصويــت مســاهمي شــركة األهل ــل إصــدار أســهم العــوض. وســيتم اعتب ــن مقاب ــدرع للتأمي ال

المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند وعلــى التعميــم الصــادر مــن مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل فيمــا يتعلّــق بصفقــة االندمــاج.

تــم إعــداد البيانــات الــواردة فــي هــذا المســتند بتاريــخ هــذا المســتند )مــا لــم يــرد نــص يفيــد خــاف ذلــك(، وإن نشــر هــذا المســتند ال يجــب أن 
يفّســر علــى أنــه لــم يحــدث تغييــر فــي المعلومــات واألمــور المتعلقــة بشــركة الــدرع للتأميــن أو بشــركة األهلــي للتكافــل منــذ ذلــك التاريــخ. ال يحتــوي 
هــذا المســتند علــى أي نــص يمكــن اعتبــاره تنبــؤاً أو تخطيطــاً أو تقديــراً لــألداء المالــي الحالــي أو المســتقبلي لشــركة الــدرع للتأميــن، أو لشــركة 
األهلــي للتكافــل. كمــا ال يجــوز تفســير أي عبــارات واردة فــي هــذا المســتند علــى أن ربــح الســهم فــي الفتــرات الماليــة الحاليــة أو المســتقبلية ســوف 

يتماشــى بالضــرورة أو يتجــاوز مــا تــم نشــره فــي القوائــم الماليــة الســابقة لكلتــا الشــركتين. 

لــم تقــم شــركة الــدرع للتأميــن بتفويــض أي شــخص لتقديــم أي معلومــات أو اإلدالء بأيــة بيانــات أو توضيحــات لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل 
نيابــًة عنهــا فيمــا يتعلــق بالعــرض وبصفقــة االندمــاج غيــر تلــك الموضحــة فــي هــذا المســتند. وفــي حــال قيــام أي شــخص غيــر مصــّرح لــه بتقديــم 
أيــة معلومــات أو اإلدالء بأيــة معلومــات تتعلـّـق بصفقــة االندمــاج، فإنــه يجــب عــدم االعتمــاد عليهــا أو اعتبارهــا أنهــا ُقّدمــت بتفويــض مــن قبــل شــركة 

الــدرع للتأميــن أو مــن قبــل مستشــارها المالــي، أو أي طــرف آخــر فــي الصفقــة أو أي مــن مستشــاريهم. 

ال يجــوز ألي شــخص تفســير أو اعتبــار محتويــات هــذا المســتند علــى أنهــا استشــارة قانونيــة، أو ماليــة، أو ضريبيــة، و تقتضــي الحصــول علــى 
مشــورة مــن مستشــار مالــي مســتقل مرخــص لــه مــن هيئــة الســوق الماليــة فــي حــال وجــود شــك حــول مســألة مــا متعلقــة بهــذا العــرض. ال تمثــل 
محتويــات الموقــع اإللكترونــي لشــركة الــدرع للتأميــن أو لشــركة األهلــي للتكافــل، أو محتويــات أي موقــع إلكترونــي آخــر منشــور فيــه هــذا المســتند، 
جــزءاً مــن هــذا المســتند أو مكّمــًا لــه، وال يتحمــل أي مــن المستشــارين وال شــركتي الــدرع للتأميــن واألهلــي للتكافــل أي مســؤولية عــن محتويــات 

هــذه المواقــع اإللكترونيــة.

عّينــت شــركة الــدرع للتأميــن شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة )»الجزيــرة كابيتــال«( كمستشــار مالــي لهــا فيمــا يتعلــق بصفقــة االندمــاج. وتعمــل 
الجزيــرة كابيتــال وفقــاً لألنظمــة والقوانيــن الســارية والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي حاصلــة علــى الترخيــص الــازم لذلــك 
مــن هيئــة الســوق الماليــة، وتعمــل لصالــح شــركة الــدرع للتأميــن بشــكل حصــري كمستشــار مالــي مســتقل لهــا فــي هــذه الصفقــة، وال تعمــل لصالــح 
أي طــرف آخــر فيمــا يتعلــق بالصفقــة. لــن تقــوم الجزيــرة كابيتــال بتقديــم االستشــارات المتعلقــة بالصفقــة، أو عمــل أي أمــر أو ترتيــب آخــر يشــار 

إليــه فــي هــذا المســتند ألي طــرف آخــر بخــاف شــركة الــدرع للتأميــن.

إن الغــرض مــن هــذا المســتند هــو: )1( شــرح خلفيــة وأســباب صفقــة االندمــاج، و)2( تزويــد مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل بتفاصيــل الصفقــة، 
و)3( تزويــد مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل بمعلومــات عــن العــرض المقــدم مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن لتمكينهــم مــن التصويــت لصالــح أو 

ضــد القــرارات المقترحــة إلقــرار الصفقــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل. 

التوقعات واإلفادات المستقبلية

يحتــوي هــذا المســتند، بمــا فــي ذلــك المعلومــات الــواردة فيــه علــى »إفــادات مســتقبلية« تتعلــق بشــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل، 
وبشــكل عــام فــإن الكلمــات مثــل »ســوف« أو »يجــوز« أو »يجــب« أو »يســتمر« أو »يعتقــد« أو »يتوقــع« أو »يعتــزم« أو »ينتظــر«، أو أي عبــارات مشــابهة 
تحمــل إشــارات إلــى المســتقبل تمثــل إفــادات مســتقبلية. وتنطــوي اإلفــادات المســتقبلية علــى مخاطــر وشــكوك قــد ينجــم عنهــا اختــاف النتائــج 
الفعليــة بشــكل جوهــري عــن اإلفــادات والتوقعــات المســتقبلية. وكثيــر مــن هــذه المخاطــر والشــكوك تتعلــق بعوامــل وظــروف خارجــة عــن نطــاق 
ســيطرة الشــركة المعنيــة، أو قدرتهــا علــى وضــع تقديــرات دقيقــة مثــل ظــروف الســوق المســتقبلية، وســلوك المشــاركين اآلخريــن فــي الســوق. 
بالتالــي، فــا يجــوز االعتمــاد بشــكٍل كلــي علــى اإلفــادات والتوقعــات المســتقبلية. وال تتحمــل شــركة الــدرع للتأميــن أو أي طــرف آخــر فــي الصفقــة 
أو مستشــاريهم، أي مســؤولية بخصــوص اإلفــادات والتوقعــات المســتقبلية وال يعتــزم أي مــن المذكوريــن أعــاه تحديــث هــذه اإلفــادات والتوقعــات 

المســتقبلية باســتثناء مــا هــو مطلــوب منهــم نظامــاً. 



ه

ينبغــي اإلشــارة إلــى أن هــذه اإلفــادات المســتقبلية تتضمــن مخاطــر قــد تكــون ظاهــرة أو غيــر ظاهــرة، وعوامــل أخــرى قــد تــؤدي إلــى اختــاف 
النتائــج الفعليــة أو األداء أو االســتراتيجيات أو األحــداث بشــكل جوهــري عــن تلــك التــي تضمنتهــا هــذه اإلفــادات صراحــة أو ضمنــاً. وتعتبــر 
المخاطــر المتعلقــة باإلفــادات المســتقبلية خــارج ســيطرة شــركة الــدرع للتأميــن مثــل أوضــاع الســوق المســتقبلية وســلوك المشــاركين اآلخريــن 
فــي الســوق، وبالتالــي ال يمكــن تقديرهــا بشــكل دقيــق، ولهــذا ينبغــي عــدم االعتمــاد علــى هــذه اإلفــادات بشــكل كامــل. كمــا ال تُعتبــر هــذه اإلفــادات 
ــم يتــم مراجعتهــا مــن قبــل المحاســبين لشــركة الــدرع للتأميــن إال فــي  ــي المســتقبلي لشــركة الــدرع للتأميــن ول ــاً لــألداء الفعل المســتقبلية ضمان
الحــاالت المشــار إليهــا حصــراً فــي هــذا المســتند. وتســتند هــذه اإلفــادات المســتقبلية إلــى افتراضــات عديــدة منهــا االفتراضــات المتعلقــة 
باســتراتيجيات العمــل الحاليــة والمســتقبلية لشــركة الــدرع للتأميــن والبيئــة التنظيميــة التــي ســتمارس ضمنهــا شــركة الــدرع للتأميــن أعمالهــا فــي 
المســتقبل. ونــوّد التوضيــح بــأن كل اإلفــادات المســتقبلية الشــفهية منهــا والخطيــة الصــادرة عــن شــركة الــدرع للتأميــن أو أي أشــخاص يتصرفــون 

نيابــة عنهــا مقيــدة بشــكل صريــح فــي مجملهــا باإلشــعار المهــم الــوارد فــي هــذا القســم.

قيود النشر والتوزيع والقبول واإلرسال

إن هــذا المســتند موجــه لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل، وال يجــوز نشــره أو توزيعــه فــي أي واليــة قضائيــة غيــر المملكــة العربيــة الســعودية أو 
أي واليــة أخــرى يُعتبــر فيهــا هــذا التعميــم مخالفــاً لقوانينهــا.

إشعار إلى مساهمي شركة األهلي للتكافل المقيمين خارج المملكة

ــاج  ــة االندم ــة للشــركة الخاصــة بصفق ــر العادي ــة غي ــة العام ــم حضــور الجمعي ــل يحــق له ــي للتكاف ــع مســاهمي شــركة األهل بالرغــم مــن أن جمي
والتصويــت علــى قراراتهــا، يجــب علــى مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المقيميــن خــارج المملكــة العربيــة الســعودية األخــذ فــي االعتبــار بــأن 
ــه، فــي حــال كان أي مــن مســاهمي  ــة الســعودية. وعلي ــة خــارج المملكــة العربي ــدى أي جهــة تنظيمي ــم تقديمــه أو تســجيله ل ــم يت هــذا المســتند ل
شــركة األهلــي للتكافــل مقيــم فــي أي دولــة تتطلــب أنظمتهــا أن تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل بخطــوات نظاميــة محــّددة حتــى يتمكــن المســاهم مــن 
التصويــت علــى قــرارات االندمــاج بشــكل نظامــي، فإنــه يجــب علــى المســاهم المعنــي عــدم المشــاركة فــي التصويــت علــى القــرارات المقترحــة 
فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج. وفــي حــال قــام المســاهم المعنــي بالتصويــت علــى قــرارات 
االندمــاج بالرغــم مــن ذلــك، فإنــه يحــق لشــركة الــدرع للتأميــن باالتفــاق مــع شــركة األهلــي للتكافــل عــدم االســتمرار فــي صفقــة االندمــاج إال فــي 
ــي للتكافــل دون احتســاب األصــوات  ــة مــن مســاهمي شــركة األهل ــة المطلوب ــل األغلبي ــا مــن قب ــم الموافقــة عليه حــال أن صفقــة االندمــاج قــد ت

الخاصــة بالمســاهم المعنــي. 

عرض البيانات المالية وغيرها

تــّم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة لشــركة الــدرع للتأميــن عــن األعــوام المنتهيــة فــي 31 ديســمبر عــام 2018م، 31 ديســمبر عــام 2019م، و31 
ديســمبر عــام 2020م، وفقــاً للمعاييــر المحاســبية المعمــول بهــا بالمملكــة العربيــة الســعودية. باســتثناء مــا ورد بــه نــص مخالــف فــي هــذا المســتند، 

فــإن جميــع البيانــات الماليــة الــواردة فــي هــذا المســتند هــي بالريــال الســعودي.

تــم إعــداد هــذا المســتند وفقــاً للقوانيــن واألنظمــة الســارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد يختلــف حجــم ونــوع وطبيعــة المعلومــات الــواردة 
فيــه لــو تــم إعــداد هــذا المســتند وفقــاً لقوانيــن أو أنظمــة واليــات قضائيــة أخــرى خــارج المملكــة العربيــة الســعودية. تتعلـّـق هــذه الصفقــة بــاألوراق 
الماليــة لشــركات ســعودية مســاهمة مدرجــة فــي شــركة تــداول الســعودية )تــداول(، وعليــه فــإن هــذا المســتند، وأي مســتندات، أو إعانــات أخــرى 
تتعلــق بالصفقــة قــد تــم أو ســوف يتــم إعدادهــا وفقــاً لمتطلبــات اإلفصــاح عــن المعلومــات المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية فقــط والتــي 

قــد تختلــف عــن تلــك الســارية فــي واليــات قضائيــة أخــرى.

هـ



و

التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج

الجدول الزمني المتوقع لعملية االندماج بين شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل

ــا اكتمــال النصــاب  ــى عــدة أمــور، مــن بينه ــا تســتند عل ــر كونه ــة، وقــد تتغي ــخ النهائي ــاه هــي التواري ــة فــي الجــدول أدن ــخ المبين ــة التواري إن غالبي
القانونــي لــازم لعقــد االجتمــاع األول للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن، ســتقوم شــركة الــدرع للتأميــن باإلعــان علــى موقعهــا 

اإللكترونــي و/أو علــى موقــع تــداول عــن أي تغييــرات فــي التواريــخ المذكــورة فــي الجــدول الزمنــي المبّيــن أدنــاه. 

الجدول الزمني/التاريخالحدث

1- اإلجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية

تقديــم مســتند العــرض النهائــي لهيئــة الســوق الماليــة للموافقــة علــى 
1443/03/25هـ )الموافق 2021/10/31م(نشره.

ــادة رأس المــال ونشــر  ــة الســوق الماليــة علــى طلــب زي موافقــة هيئ
مســتند العــرض.

1443/04/05هـ )الموافق 2021/11/10م(

 نشــر تعميــم مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن ومســتند العــرض 
للتكافــل. الموجــه لمســاهمي شــركة األهلــي 

1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(

1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(نشر تعميم مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل.

تكــون متاحــة قبــل 14 يــوم عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ الجمعيــة توفير المستندات المتاحة للمعاينة.
)الموافــق  /1443/04هـــ  تاريــخ10  مــن   ، العاديــة  غيــر  العامــة 
يــوم  )مــن  العــرض  فتــرة  انتهــاء  تاريــخ  حتــى  2021/11/15م( 
األحــد إلــى الخميــس مــن الســاعة التاســعة صباحــاً وحتــى الســاعة 
الخامســة مســاًء باســتثناء أيــام اإلجــازة الرســمية فــي المملكــة(

موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج والجمعيــة 
الخاصــة بصفقــة  للتكافــل  األهلــي  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة 

االندمــاج.

1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(

اإلعــان علــى موقــع تــداول عــن دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج )مــع اإلشــارة إلــى 
ــاء المــدة  ــن انته ــد ســاعة واحــدة م ــي بع ــاع ثان ــد اجتم ــة عق إمكاني
المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول، ذلــك فــي حــال عــدم اكتمــال 

ــازم لعقــد االجتمــاع األول(. ــي ال النصــاب القانون

1443/04/13هـ )الموافق 2021/11/18م(

اإلعــان علــى موقــع تــداول عــن دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
لشــركة األهلــي للتكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج )مــع اإلشــارة 
إلــى إمكانيــة عقــد اجتمــاع ثانــي بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء المــدة 
المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول، ذلــك فــي حــال عــدم اكتمــال 

النصــاب القانونــي الــازم لعقــد االجتمــاع األول(.

1443/04/13هـ )الموافق 2021/11/18م(

بــدء فتــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين فــي الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن.

تبــدأ مــن 1443/05/02هـــ )الموافــق 2021/12/06م( حتــى نهايــة 
وقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة

بــدء فتــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين فــي الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل.

تبــدأ مــن 1443/05/02هـــ )الموافــق 2021/12/06م( حتــى نهايــة 
وقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة



ز
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انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصة 
القانونــي  النصــاب  يكتمــل  األول(.  )االجتمــاع  االندمــاج  بصفقــة 
للجمعيــة بحضــور عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى األقــل نصــف 

رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن.

1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(.

للتأميــن  الــدرع  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  انعقــاد 
عــدم  حــال  فــي  الثانــي(  )االجتمــاع  االندمــاج  بصفقــة  الخاصــة 
اكتمــال النصــاب القانونــي الــازم لاجتمــاع األول. يكتمــل النصــاب 
ــون  القانونــي لاجتمــاع الثانــي بحضــور عــدد مــن المســاهمين يمثل

علــى األقــل ربــع رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن.

بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع 
األول للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الــذي لــم يكتمــل فيــه النصــاب 

ــاده. ــازم النعق ــي ال القانون

للتكافــل  األهلــي  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  انعقــاد 
النصــاب  يكتمــل  األول(.  )االجتمــاع  االندمــاج  بصفقــة  الخاصــة 
القانونــي للجمعيــة بحضــور عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى 

للتكافــل. األهلــي  مــال شــركة  رأس  نصــف  األقــل 

1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(

للتكافــل  األهلــي  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  انعقــاد 
عــدم  حــال  فــي  الثانــي(  )االجتمــاع  االندمــاج  بصفقــة  الخاصــة 
اكتمــال النصــاب القانونــي الــازم لاجتمــاع األول. يكتمــل النصــاب 
ــون  القانونــي لاجتمــاع الثانــي بحضــور عــدد مــن المســاهمين يمثل

علــى األقــل ربــع رأس مــال شــركة األهلــي للتكافــل. 

بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع 
األول للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الــذي لــم يكتمــل فيــه النصــاب 

ــاده. ــازم النعق ــي ال القانون

نشــر قــرار االندمــاج والقــرارات األخــرى التــي تــم اتخاذهــا فــي 
ــة  ــر العادي ــة غي ــة العام ــي للجمعي ــاع الثان ــاع األول أو االجتم االجتم
لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج علــى موقــع تــداول 
)أو اإلعــان عــن عــدم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي 

ــي(. ــا القانون حــال عــدم تحقــق نصابه

1443/05/08هـ )الموافق 2021/12/12م(

نشــر قــرار االندمــاج والقــرارات األخــرى التــي تــم اتخاذهــا فــي 
ــة  ــر العادي ــة غي ــة العام ــي للجمعي ــاع الثان ــاع األول أو االجتم االجتم
لشــركة األهلــي للتكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج علــى موقــع 
تــداول )أو اإلعــان عــن عــدم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 

ــي(. ــا القانون ــق نصابه ــي حــال عــدم تحق ف

1443/05/08هـ )الموافق 2021/12/12م(

2- اإلجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني لاجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكا الشركتين

موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى الدعــوة النعقــاد االجتمــاع الثالــث 
الخاصــة  للتأميــن  الــدرع  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  للجمعيــة 
بصفقــة االندمــاج و/أو موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى الدعــوة 
النعقــاد االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة 

األهلــي للتكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج.

1443/05/15هـ )الموافق 2021/12/19م(

اإلعــان علــى موقــع تــداول عــن الدعــوة لاجتمــاع الثالــث للجمعيــة 
بصفقــة  الخاصــة  للتأميــن  الــدرع  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة 
ــداول عــن الدعــوة لاجتمــاع  ــع ت ــى موق ــاج و/أو اإلعــان عل االندم
للتكافــل  األهلــي  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  للجمعيــة  الثالــث 

االندمــاج. الخاصــة بصفقــة 

1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م(
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2- اإلجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني لاجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكا الشركتين

بــدء فتــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين فــي االجتمــاع الثالــث 
للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن و/أو بــدء فتــرة 
ــة  ــث للجمعي ــي للمســاهمين فــي االجتمــاع الثال ــت اإللكترون التصوي

العامــة الغيــر عاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل.

تبــدأ مــن 1443/06/04هـــ )الموافــق 2022/01/07م( حتــى نهايــة 
وقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة

انعقــاد االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع 
للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج و/أو االجتمــاع الثالــث للجمعيــة 
الخاصــة بصفقــة  للتكافــل  األهلــي  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة 
الثالــث  االجتمــاع  النعقــاد  القانونــي  النصــاب  يتحقــق  االندمــاج. 
ــة فيــه. ــاً كان عــدد األســهم الممثل ــة أي ــة العامــة غيــر العادي للجمعي

تبدأ من 1443/06/07هـ )الموافق 2022/01/10م(

نشــر علــى موقــع تــداول قــرار االندمــاج والقــرارات األخــرى التــي تــم 
اتخاذهــا فــي االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة 

الــدرع للتأميــن و/أو لشــركة األهلــي للتكافــل )بحســب الحالــة(.

1443/06/08هـ )الموافق 2022/01/11م(

3- فترة اعتراض الدائنين

1443/05/08هـــ )الموافــق 2021/12/12م( فــي حــال صــدور 	 ابتداء فترة اعتراض الدائنين.
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.
1443/06/08هـــ )الموافــق 2022/01/11م( فــي حــال صــدور 	 

قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن وشــركة 

األهلــي للتكافــل.

تستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة )30( يوماً.

إعــان تذكيــري مــن شــركة األهلــي للتكافــل عــن قــرب انتهــاء فتــرة 
اعتــراض الدائنيــن

1443/06/06هـــ )الموافــق 2022/01/09م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.
1443/07/07هـــ )الموافــق 2022/02/08م( فــي حــال صــدور 	 

قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن وشــركة 

األهلــي للتكافــل.

ــة يــوم 1443/06/08هـــ )الموافــق 2022/01/11م( فــي 	 انتهاء فترة اعتراض الدائنين. بنهاي
حــال صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة 

ــي للتكافــل. ــدرع للتأميــن وشــركة األهل ال

ــة يــوم 1443/07/09هـــ )الموافــق 2022/02/10م( فــي 	  بنهاي
حــال صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال 
ــدرع  ــث لشــركة ال ــة الثال ــر العادي ــة العامــة غي اجتمــاع الجمعي

ــل. ــي للتكاف ــن وشــركة األهل للتأمي
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3- فترة اعتراض الدائنين

إعــان شــركة األهلــي للتكافــل عــن وجــود أو عــدم وجــود اعتراضــات 
لدائنين. 

1443/06/09هـــ )الموافــق 2022/01/12م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.

1443/07/12هـــ )الموافــق 2022/02/13م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن وشــركة 

األهلــي للتكافــل.

4- إتمام صفقة االندماج

بعــد انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن أو التاريــخ الــذي تتــم فيــه نفاذ قرار االندماج.
ــا  ــة االندمــاج )أيهم ــى صفق ــن عل ــع اعتراضــات الدائني تســوية جمي
يأتــي الحقــاً(. ومــن المتوقــع أن يكــون قــرار االندمــاج نافــذ بتاريــخ:

1443/06/09هـــ )الموافــق 2022/01/12م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.

1443/07/12هـــ )الموافــق 2022/02/13م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن وشــركة 

األهلــي للتكافــل.

ــم تعليق تداول أسهم شركة األهلي للتكافل. ــع أن يت ــن المتوق ــاج، وم ــرار االندم ــاذ ق ــد نف ــداول بع ــرة ت أول فت
ــخ:  ــك بتاري ذل

1443/06/09هـــ )الموافــق 2022/01/12م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.

1443/07/12هـــ )الموافــق 2022/02/13م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن وشــركة 

األهلــي للتكافــل.

إعــان كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل عــن 
نفــاذ االندمــاج.

1443/06/09هـــ )الموافــق 2022/01/12م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.

1443/07/12هـــ )الموافــق 2022/02/13م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن وشــركة 

األهلــي للتكافــل.
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4- إتمام صفقة االندماج

خــال فتــرة ال تقــل عــن ثالــث فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج إلغاء إدراج أسهم شركة األهلي للتكافل في تداول.
وال تزيــد عــن ســادس فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج.

إدراج األســهم الجديــدة فــي تــداول وتخصيصهــا لمســاهمي شــركة 
األهلــي للتكافــل المقيديــن بســجل مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل 

بنهايــة ثانــي فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج.

خــال فتــرة ال تقــل عــن ثالــث فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج 
وال تزيــد عــن ســادس فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج.

لشــركة  األجنبــي  االســتثمار  وترخيــص  التجــاري  الســجل  تعديــل 
للتأميــن.  الــدرع 

1443/07/12هـــ )الموافــق 2022/02/13م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.

1443/08/12هـــ )الموافــق 2022/03/15م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن وشــركة 

األهلــي للتكافــل.

ألجنبــي  االســتثمار  وترخيــص  التجــاري  الســجل  وإلغــاء  شــطب 
للتكافــل.  األهلــي  لشــركة 

ــخ نفــاذ قــرار االندمــاج،  خــال مــدة ال تتجــاوز )30( يومــاً مــن تاري
ــم ذلــك بتاريــخ: ومــن المتوقــع أن يت

1443/07/12هـــ )الموافــق 2022/02/13م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.

1443/08/12هـــ )الموافــق 2022/03/15م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن وشــركة 

األهلــي للتكافــل.

الموعــد النهائــي لتوزيــع متحصــات بيــع كســور األســهم التــي تــم 
ــا بيعه

خــال ثاثيــن )30( يومــاً مــن تاريــخ إتمــام صفقــة االندمــاج. ومــن 
المتوقــع أن يتــم ذلــك بتاريــخ:

1443/07/12هـــ )الموافــق 2022/02/13م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.

1443/08/12هـــ )الموافــق 2022/03/15م( فــي حــال صــدور 	 
قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن وشــركة 

األهلــي للتكافــل.

*ماحظة: سيتم اإلعان على موقع تداول اإللكتروني )www.tadawul.com.sa( عن أي تعديات في هذه التواريخ.
**ســيتم توفيــر نســخ مــن المســتندات المتاحــة للمعاينــة خــال الفتــرة مــن تاريــخ نشــر مســتند العــرض وحتــى نهايــة فتــرة العــرض وذلــك فــي المقــر 

الرئيســي لشــركة الــدرع للتأميــن )العنــوان: شــارع العليــا – الريــاض - ص.ب 61352 الريــاض 11565 طريــق العليــا - مبنــى الســيركون رقــم 15 
الــدور 3، المملكــة العربيــة الســعودية، هاتــف: 966112505400+( ، وذلــك مــن يــوم األحــد إلــى الخميــس مــن الســاعة التاســعة صباحــاً وحتــى 

الســاعة الخامســة مســاءً باســتثناء أيــام اإلجــازة الرســمية فــي المملكــة.



ك

دليل الشركة والمستشارين

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

المركز الرئيسي: الرياض، طريق العليا مبنى السيركون 
 61352 ص.ب  الســعودية  العربيــة  المملكــة   3 الــدور   15 رقــم 

11565 الريــاض 
هاتف: 966112505400+
فاكس: 966114631294+

  customerservice@der3.com :البريد اإللكتروني
  www.der3.com :الموقع اإللكتروني

ممثلو شركة الدرع للتأمين

االسم: رائد علي عبد اللطيف السيف – عضو مجلس إدارة
عنــوان العمــل: الريــاض، طريــق العليــا مبنــى الســيركون رقــم 15 
الــدور 3 المملكــة العربيــة الســعودية ص.ب 61352 الريــاض 11565

هاتف: 966114600400+ )تحويلة 100(
فاكس: 966112000288+

  ralseif@arabianshield.com :البريد اإللكتروني

االسم: باسل عبداهلل محمد العبدالكريم – الرئيس التنفيذي
عنــوان العمــل: الريــاض، طريــق العليــا مبنــى الســيركون رقــم 15 
الــدور 3 المملكــة العربيــة الســعودية ص.ب 61352 الريــاض 11565

هاتف: 966112505400+   )تحويلة 1195(
فاكس: 966114633931+

  basel@arabianshield.com :البريد اإللكتروني

المستشار المالي لشركة الدرع للتأمين

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال(
الرياض، طريق الملك فهد ص.ب. 20438 الرياض 11455 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966112256000+
فاكس: 966112256182+ 

    www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني لشركة الدرع للتأمين

مكتب المحامي خليف العنزي 
شارع المعذر، فوتورو تاور، الطابق الثالث،

ص.ب. 69171 الرياض 11547
المملكة العربية السعودية 
هاتف: 966112767372+
فاكس: 966112766960+

  www.ekplegal.com :الموقع اإللكتروني
 info@ekplegal.com :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الازمة المالي واالكتواري لشركة الدرع للتأمين

شركة برايس وترهاوس كوبرز 
برج المملكة، الدور 21

ص.ب. 13934، الرياض 11414
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966112110400+
فاكس: 966112110250+

 www.pwc.com/me :الموقع اإللكتروني
khalid.mahdhar@pwc.com :البريد اإللكتروني
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مراجعو الحسابات لشركة الدرع للتأمين

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون
الرياض حي السليمانية – شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد
 ص.ب. 69685، الرياض 11557 المملكة العربية السعودية

 هاتف: 112065333 966+  
فاكس: 112065444 966+ 

 info.sa@pkf.com :البريد اإللكتروني
  www.pkf.com :الموقع اإللكتروني

العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون
ص.ب. 10504، الرياض 11443

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 966112175000+
فاكس: 966112176000+

 www.crowehorwath.com :الموقع اإللكتروني
 ch@crowehorwath.com.sa :البريد اإللكتروني

مستشار مراجعة القيمة الضمنية لمحفظة الحماية واالدخار الخاصة بشركة األهلي للتكافل

شركة شما االستشارية 
أبراج بحيرات الجميرا، قولد تاور 

ص.ب. 338526، دبي
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 97145897025+
فاكس: 97144539336+

 www.shmaconsulting.com :الموقع اإللكتروني
 info@shmaconsulting.com :البريد اإللكتروني

محاسب القوائم المالية االفتراضية لشركة الدرع للتأمين

شركة بيكر تلي ام كي ام وشركاه محاسبون قانونيون 
شارع الملك فيصل، مبنى الديوان – مكتب 310

ص.ب. 34422 الخبر
المملكة العربية السعودية 
هاتف: 966138300906+
فاكس: 966138347582+

 www.bakertillyjfc.com :الموقع اإللكتروني
info@bakertillyjfc.com :البريد اإللكتروني

لقــد قــّدم جميــع المستشــارين والمحاســبين القانونييــن الــواردة أســمائهم أعــاه موافقاتهــم الخطيــة علــى نشــر أســمائهم وشــعاراتهم وإفاداتهــم 
وفقــاً للســياق الــوارد فــي مســتند العــرض، ولــم يقــم أي منهــم بســحب هــذه الموافقــة حتــى تاريــخ صــدور هــذا المســتند. كمــا أنــه ليــس لديهــم أيــة 

أســهم أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي شــركة الــدرع للتأميــن كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند.



1

جدول المحتويات

أمستند العرض ...........................................................................................................................................................................................

دإشعار هام .....................................................................................................................................................................................................

دالتوقعات واإلفادات المستقبلية ............................................................................................................................................

هـقيود النشر والتوزيع والقبول واإلرسال ..............................................................................................................................

هـعرض البيانات المالية وغيرها .....................................................................................................................................................

والتواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج ..........................................................................................

كدليل الشركة والمستشارين .........................................................................................................................................................

١جدول المحتويات ....................................................................................................................................................................................

٣المصطلحات والتعريفات ................................................................................................................................................................١

٩لمحة عاّمة عن صفقة االندماج .................................................................................................................................................2

٩مقدمة ..............................................................................................................................................................................................1-2

٩خلفية وأسباب الصفقة ...........................................................................................................................................................2-2

١٠لمحة عن صفقة االندماج .......................................................................................................................................................3-2

١٣تقييم شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل ..............................................................................................4-2

١٧تمويل صفقة االندماج ..............................................................................................................................................................5-2

١٧اتفاقية االندماج وملخص شروط إتمام صفقة االندماج ........................................................................................6-2

2٩الموافقات النظامية الالزمة إلتمام صفقة االندماج ................................................................................................7-2

2٩اجتماعات الجمعية العامة غير العادية ..........................................................................................................................8-2

٣١فترة اعتراض الدائنين .................................................................................................................................................................9-2

٣2إتمام صفقة االندماج ................................................................................................................................................................10-2

٣2تفاصيل المساهمين بعد إتمام صفقة االندماج .......................................................................................................11-2

٣٤اإلدارة والعاملين ..........................................................................................................................................................................12-2

٣٤الترتيبات أو الشروط الخاصة ...................................................................................................................................................13-2

٣٤تأكيد الكفاية النقدية ..............................................................................................................................................................14-2

٣٥الهيكل التنظيمي لشركة الدرع للتأمين في حال إتمام صفقة االندماج ....................................................15-2

٣٦المعلومات المالية .................................................................................................................................................................................٣

٣٦سعر إقفال األسهم ..................................................................................................................................................................1-3

٣٧التوزيعات وسياسة توزيع األرباح ...........................................................................................................................................2-3



2

٣٧أثر انتهاء العرض ...........................................................................................................................................................................3-3

٣٨معلومات تتعلق بشركة الدرع للتأمين ...........................................................................................................................٤

٣٨نبذة عامة ........................................................................................................................................................................................1-4

٣٩أبرز المحطات التاريخية .............................................................................................................................................................2-4

٣٩الرؤية ..................................................................................................................................................................................................3-4

٣٩الرسالة ...............................................................................................................................................................................................4-4

٤٠المزايا التنافسية ...........................................................................................................................................................................5-4

٤٠االستراتيجية ...................................................................................................................................................................................6-4

٤١المبيعات ...........................................................................................................................................................................................7-4

٤١المنتجات ..........................................................................................................................................................................................8-4

٤٥إعادة التأمين ..................................................................................................................................................................................9-4

٥١الهيكل التنظيمي الحالي لشركة الدرع للتأمين .......................................................................................................10-4

٥١أعضاء مجلس اإلدارة .................................................................................................................................................................11-4

٥2معلومات إضافية .....................................................................................................................................................................................................٥

٥2بيانات المسؤولية فيما يتعلق بمحتوى هذا العرض .................................................................................................1-5

٥2بيان حصص الملكية والتعامالت في أسهم شركة الدرع للتأمين .................................................................2-5

٥٣بيان حصص الملكية والتعامالت في أسهم شركة األهلي للتكافل ...........................................................3-5

٥٤بيان تداول األسهم .....................................................................................................................................................................4-5

٥٤الضرائب والزكاة ...........................................................................................................................................................................5-5

٥٤إعالن التقّيد .....................................................................................................................................................................................6-5

٥٦تأثير قبول العرض في رأس المال والدخل المتحقق للمساهمين في الشركة المعروض عليها ...7-5

8-5
تأثير قبول العرض )بالكامل( لغرض السيطرة في أصول شركة الدرع للتأمين وأرباحها 

وأعمالها التي يمكن أن تكون مهمة إلجراء التقييم الصحيح للعرض .......................................................
٥٦   

9-5
المالك الحاليين في شركة األهلي للتكافل والمساهمين المسيطرين في شركة الدرع 

للتأمين والشركة الدامجة ...................................................................................................................................................
٥٧  

٥٧بيان استرداد األوراق المالية لدى العارض .........................................................................................................................10-5

٥٨البيانات المالية لشركة الدرع للتأمين ................................................................................................................................٦

٦2المستندات المتاحة للمعاينة .....................................................................................................................................................٧

٦٣المالحق .............................................................................................................................................................................................................٨

٦٣ملحق 1: التعديالت على النظام األساس لشركة الدرع للتأمين المرتبطة بصفقة االندماج ...............

 



3

1.  المصطلحات والتعريفات

تنطبق التعريفات التالية على جميع ما ورد في مستند العرض هذا ما لم يقتِض السياق خاف ذلك: 

هي شركة الدرع العربي للتأمين التعاونيشركة الدرع للتأمين

مجلس إدارة شركة الدرع 
للتأمين، أو أعضاء مجلس إدارة 

شركة الدرع للتأمين

مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين كما هو معّرف في القسم رقم 4-11 من هذا المستند.

العــرض الخــاص بمبادلــة األوراق الماليــة المقــّدم مــن شــركة الــدرع للتأميــن لمســاهمي شــركة األهلــي العرض
للتكافــل المتضمــن فــي مســتند العــرض هــذا. 

يقصد بها هي شركة الدرع العربي للتأمين التعاونيالشركة الدامجة

يقصد بها شركة األهلي للتكافلالشركة المندمجة

هــو التعميــم الموّجــه، والمتــاح لمســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن فيمــا يتعلــق بالصفقــة وزيــادة رأس تعميم المساهمين
المــال لغــرض االندمــاج مــع شــركة األهلــي للتكافــل. 

الجمعية العامة غير العادية 
لشركة الدرع للتأمين الخاصة 

بصفقة االندماج

اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن والــذي ســيُعقد للتصويــت علــى صفقــة 
ــة  ــة العامــة غيــر العادي ــود الجمعي االندمــاج وعــدد مــن القــرارات األخــرى ذات العاقــة. وســتكون بن
لشــركة الــدرع للتأميــن هــي التصويــت علــى زيــادة رأس المــال، وأحــكام اتفاقيــة االندمــاج، والتعديــات 
المقترحــة علــى النظــام األساســي لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج )ملحــق 1 مــن 
ــل  ــه مــن قب ــن أو أي شــخص مفــوض ل ــدرع للتأمي ــس إدارة شــركة ال هــذا المســتند(، وتفويــض مجل
مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن بإصــدار أي قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء قــد يكــون ضروريــاً لتنفيــذ 

أي مــن القــرارات المذكــورة التــي تخــص صفقــة االندمــاج.

األسهم العادية في شركة الدرع للتأمين بقيمة اسمية تبلغ 10 ريال سعودي للسهم.أسهم شركة الدرع للتأمين

إدراج األوراق المالية في تداول السعودية.اإلدراج أو إدراج األسهم

األوقــات التــي يمكــن خالهــا بيــع وشــراء األســهم فــي الســوق بحســب مــا تنــص عليــه تــداول مــن وقــت فترة التداول
آلخر.

طلب زيادة رأس مال شركة الدرع 
للتأمين لغرض االندماج 

هــو طلــب زيــادة رأس المــال لشــركة الــدرع للتأميــن لغــرض دمج شــركة األهلي للتكافل في شــركة الدرع 
للتأمين وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المســتمّرة والئحة االندماج واالســتحواذ. 

أي مما يلي:عرض بديل أو عرض منافس
عرض، أو عرض محتمل مقدم من قبل أي طرف ثالث غير شركة الدرع للتأمين، أو. 1
البيــع، أو البيــع المحتمــل ألي أصــول أو موجــودات شــركة األهلــي للتكافــل، يُعتبــر أمــر جوهــري . 2

فــي ســياق أعمــال شــركة األهلــي للتكافــل أو فــي إطــار الصفقــة، أو 
أيــة صفقــة أخــرى قــد ينتــج عنهــا، فــي حــال تنفيذهــا، تغييــر الســيطرة فــي شــركة األهلــي . 3

أو للتكافــل، 
أيــة صفقــة مــن قبــل شــركة األهلــي للتكافــل تتضمــن توزيــع مقتــرح غيــر روتينــي علــى مســاهمي . 4

شــركة األهلــي للتكافــل.

وذلك بغض النظر عن الطريقة المقترحة لتنفيذ العرض، أو االقتراح، أو الصفقة.

هــو اإلعــان الــذي صــدر بتاريــخ 1442/12/02هـــ الموافــق 2021/07/12م. بخصــوص صفقــة اإلعان، أو إعان النية المؤكدة
االندمــاج وفقــاً للمــادة 17)هـــ( مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ.
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هــو أي يــوم عمــل عــدا يومــي الجمعــة والســبت أو أيــام العطــات الرســمية فــي المملكــة العربيــة يوم عمل
الســعودية.

هــي الزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن مــن 400.000.000 ريــال ســعودي إلــى زيادة رأس المال
638.524.620 ريــال ســعودي لغــرض دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن ونقــل 

جميــع أصــول والتزامــات شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن.

آخــر ســعر تــم تــداول الســهم عليــه فــي يــوم التــداول ذي الصلــة وفــق اآلليــة المحــددة مــن قبــل الســوق سعر اإلقفال
المالية.

نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ نظام الشركات
1437/01/28هـــ )الموافــق 2015/11/10م( والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي تاريــخ 1437/07/25هـــ 

)الموافــق 2016/05/02م( والمعــدل بتاريــخ 1441/07/01هـــ )الموافــق 2020/02/25م(.

هــي شــروط إتمــام الصفقــة كمــا هــي ملخصــة فــي القســم رقــم 2-6-18 مــن هــذا المســتند باإلضافــة الشروط
ــة الســوق الماليــة، أو عمــًا  الــى أيــة تعديــات أو تغييــرات قــد تطــرأ عليهــا   وفقــاً لمتطلبــات  هيئ
باألنظمــة واللوائــح الســارية المفعــول، أو وفقــاً لمــا قــد يتــم االتفــاق عليــه بيــن شــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل تبعــاً ألحــكام إتفاقيــة اإلندمــاج.

هــي الضمانــات والتعهــدات المتبادلــة بيــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل فــي اتفاقيــة الضمانات والتعهدات
االندمــاج )الجــدول 2( والتــي تــم تفصيلهــا فــي القســم رقــم 2-6-1 مــن هــذا المســتند

هــي كمــا يقصــد بهــا فــي الئحــة االندمــاج واالســتحواذ، القــدرة علــى التأثيــر فــي أفعــال أو قــرارات السيطرة
شــخص آخــر، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر )باســتثناء الملكيــة غيــر المباشــرة عــن طريــق اتفاقيــة 
المبادلــة أو عــن طريــق صنــدوق اســتثماري ال يكــون لمالــك وحداتــه أي حــق فــي قــرارات اســتثماره(، 
ــه باالتفــاق، مــن خــال امتــاك )بشــكل  ــاً مــع شــخص أو أشــخاص يتصرفــون مع منفــرداً أو مجتمع
ــر مصطلــح  مباشــر أو غيــر مباشــر( نســبة تســاوي 30٪ أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت فــي شــركة، ويفسَّ

»المســيطر« وفقــاً لذلــك.

الشــخص الــذي يســيطر علــى شــخص آخــر، أو يســيطر عليــه ذلــك الشــخص اآلخــر، أو يشــترك معــه تابع
فــي كونــه مســيطراً عليــه مــن قبــل شــخص ثالــث. وفــي أي ممــا ســبق تكــون الســيطرة بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر.

ــزم( يتصّرف باالتفاق ــة، التعــاون الفعلــي بموجــب اتفــاق )ســواًء أكان ملزمــاً أم غيــر مل يقصــد بــه، وفقــاً لتقديــر الهيئ
أو تفاهــم )ســواًء أكان رســمياً أم غيــر رســمي( بيــن أشــخاص ليســيطروا )ســواًء بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر، باســتثناء الملكيــة غيــر المباشــرة عــن طريــق اتفاقيــة المبادلــة أو عــن طريــق صنــدوق 
اســتثماري ال يكــون لمالــك وحداتــه أي حــق فــي قــرارات اســتثماره( علــى شــركة، مــن خــال اســتحواذ 
أي منهــم )مــن خــال ملكيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة( علــى أســهم تتمتــع بحــق التصويــت فــي تلــك 
الشــركة. وبمــا ال يتعــارض مــع تطبيــق هــذا التعريــف، ســيعد األشــخاص المذكوريــن أدنــاه، علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر، ممــن يتصرفــون باالتفــاق مــع أشــخاص آخريــن فــي ذات الفئــة مالــم يثبــت خــاف 

ذلــك:
األشخاص األعضاء في ذات المجموعة؛. 1
أقارب الشخص؛. 2

شــخص أو أشــخاص قدمــوا مســاعدات ماليــة )بخــاف مــا يقــوم بــه بنــك فــي ســياق عملــه المعتــاد( 
إلــى العــارض أو األشــخاص األعضــاء فــي ذات المجموعــة مــع ذلــك الشــخص لغــرض شــراء أســهم 

تتمتــع بحقــوق التصويــت أو أدوات ديــن قابلــة للتحويــل.

يقصد به في الئحة االندماج واالستحواذ، ما يلي: الزوج والزوجة واألبناء والوالدين.قريب

أي شكل من أشكال توزيع أرباح األسهم لحامليها.توزيع األرباح



5

الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( وتشــمل حيــث يســمح ســياق النــص بذلــك أي لجنــة، أو لجنــة السوق
فرعيــة، أو موظــف، أو مســؤول، أو شــخص تابــع، أو وكيــل يمكــن أن يتــم تكليفــه فــي الوقــت الحاضــر 
بالقيــام بــأي مــن وظائــف الســوق، وعبــارة »فــي الســوق« تعنــي أي نشــاط يتــم مــن خــال أو بواســطة 

التجهيــزات التــي توفرهــا الســوق.

تعميم مجلس إدارة شركة األهلي 
للتكافل 

هــو التعميــم الموجــه، والمتــاح لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل فيمــا يتعلــق بالصفقــة، والــذي 
يحتــوي، ضمــن أشــياء أخــرى، علــى رأي مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل حــول الصفقــة وخطــط 
شــركة الــدرع للتأميــن بشــأن شــركة األهلــي للتكافــل وموظفيهــا، باإلضافــة إلــى معلومــات أخــرى تتعلــق 
ــة بمــا يتوافــق مــع المــادة 39 مــن الئحــة االندمــاج  ــة والتعامــات والعقــود الجوهري بحصــص الملكي
ــة لشــركة  ــر العادي ــة العامــة غي ــذي يشــمل أيضــاً، الدعــوة لحضــور اجتمــاع الجمعي واالســتحواذ، وال
األهلــي للتكافــل والتصويــت، باإلضافــة إلــى أيــة مســتندات أخــرى تتعلــق بالصفقــة وفــق مــا يقتضيــه 

الســياق والئحــة االندمــاج واالســتحواذ.

هــي شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة، المستشــار المالــي لشــركة الــدرع للتأميــن فيمــا يختــص الجزيرة كابيتال 
االندمــاج. بصفقــة 

الجمعية العامة غير العادية 
لشركة األهلي للتكافل الخاصة 

بصفقة االندماج

اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل والــذي ســيُعقد للتصويــت علــى العــرض 
المقــدم مــن شــركة الــدرع للتأميــن وعــدد مــن القــرارات األخــرى ذات العاقــة. وســتكون بنــود الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل هــي التصويــت علــى أحــكام اتفاقيــة االندمــاج وتفويــض 
ــي  ــس إدارة شــركة األهل ــل مجل ــي للتكافــل، أو أي شــخص مفــوض مــن قب ــس إدارة شــركة األهل مجل
للتكافــل، بإصــدار أي قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء قــد يكــون ضروريــاً لتنفيــذ أي مــن القــرارات المتعلقــة 

بصفقــة االندمــاج.

األســهم العاديــة المصــدرة فــي شــركة األهلــي للتكافــل بعــدد 16.666.667 ســهم، وبقيمــة اســمية تبلــغ أسهم شركة األهلي للتكافل 
10 ريــال ســعودي لــكل ســهم.

اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية

هــو اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة )بمــا فــي ذلــك أي تأجيــل لهــا(، وذلــك لمســاهمي شــركة 
ــق  ــدرع للتأميــن، حســب الســياق، والــذي ســينعقد فيمــا يتعل ــي للتكافــل، أو مســاهمي شــركة ال األهل

بهــذه الصفقــة.

المملكة العربية السعودية.المملكة

هــي شــركة تأميــن خاضعــة إلشــراف البنــك المركــزي الســعودي ونظــام مراقبــة شــركات التأميــن شركة تأمين
التعاونــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/32 وتاريــخ 1424/06/02هـــ الموافــق 2003/07/31م 
والائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي الصــادر باألمــر الــوزاري رقــم 561/1 

ــق 2004/04/20م. ــخ 1425/03/01هـــ المواف وتاري

هو البنك المركزي السعودي )سابقاً مؤسسة النقد العربي السعودي(.البنك المركزي

تعني متداولة في السوق الرئيسية )تداول(.متداولة

هي األوراق المالية أو األسهم التي تم قبول إدراجها في السوق الرئيسية في تداول السعودية.مدرجة

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

هــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة 
بموجــب القــرار رقــم 3-123-2017 وتاريــخ 1439/4/9هـــ الموافــق 2017/12/27م بنــاًء علــى نظــام 
الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/30 وتاريــخ 1424/6/2هـــ المعدلــة بقــرار مجلــس 

هيئــة الســوق الماليــة رقــم 1-7-2021 وتاريــخ 1442/06/01هـــ الموافــق 2021/01/14م.

هــي قواعــد إدراج األوراق الماليــة لــدى شــركة الســوق الماليــة )تــداول( الموافــق عليهــا بقــرار مجلــس قواعد اإلدراج
هيئــة الســوق الماليــة رقــم 3-123-2017 بتاريــخ 1439/4/9هـــ الموافــق 2017/12/27م. والمعدلــة 
بموجــب قــراره رقــم 1-104-2019 وتاريــخ 1441/02/01هـــ الموافــق 2019/09/30م. والمعدلــة 

بموجــب قــراره رقــم )1-22-2021( بتاريــخ 1442/07/12هـــ الموافــق 2021/02/24م
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هــو نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/30 وتاريــخ 1424/6/2هـــ والمعدلــة النظام
بمرســوم ملكــي رقــم )م/16( وتاريــخ 19-1-1441هـــ.

هــي استشــارة مســتقلة مختصــة مقدمــة مــن مستشــاري شــركة األهلــي للتكافــل المســتقلين إلــى مجلس االستشارة المستقلة
ــس إدارة  ــى مجل ــن المســتقلين إل ــدرع للتأمي ــل ومــن مستشــاري شــركة ال ــي للتكاف إدارة شــركة األهل

شــركة الــدرع للتأميــن وفقــاً للمــادة 3 )أ( والمــادة 18 مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ.

تغيير جوهري سلبي أو تغييرات 
جوهرية سلبية

هــي أي مــن الحــاالت الخمســة المبينــة فــي القســم رقــم 2-6-2 فــي هــذا المســتند، والتــي قــد يــؤدي 
ثبــوت حــدوث أي منهــا إلــى إنهــاء اتفاقيــة االندمــاج وتســديد رســم اإلنهــاء )عــدا حالــة القــوة القاهــرة 

التــي ينتــج عــن تحقــق شــروطها إنهــاء اتفاقيــة االندمــاج لكــن بــدون تســديد رســم اإلنهــاء(.

ــاح مستند العرض ــه والمت ــاج واالســتحواذ والموّج ــادة 38 مــن الئحــة االندم ــاً للم ــوب وفق هــو هــذا المســتند المطل
ــة. ــق بالصفق ــا يتعل ــل فيم ــي للتكاف لمســاهمي شــركة األهل

هــي الئحــة االندمــاج واالســتحواذ الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم الئحة االندماج واالستحواذ
1-50-2007 بتاريــخ 1428/9/21هـــ، )الموافــق 2007/10/3م( بنــاًء علــى نظــام الســوق الماليــة 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/30 وتاريــخ 1424/6/2هـــ، المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق 
ــى نظــام الســوق  ــاًء عل الماليــة رقــم 3-45-2018 وتاريــخ 1439/08/7هـــ الموافــق 2018/4/23م بن
الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/30 وتاريــخ 1424/6/2هـــ ونظــام الشــركات الصــادر 

ــخ 1437/1/28هـــ. ــم م/3 وتاري ــي رق بالمرســوم الملك

هو أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.شخص

هــو العضــو المنتــدب، أو عضــو مجلــس إدارة، أو كبــار التنفيذييــن أو أي مســاهم يمتلــك نســبة كبيــرة شخص ذو صلة
ــق  ــة مدرجــة، أو أي شــخص ذي عاقــة بشــخص ينطب ــا المالي مــن األســهم فــي شــركة تكــون أوراقه

عليــه هــذا التعريــف.

يقصد به في الئحة االندماج واالستحواذ:مستشار ذو صلة
بعمليــة . 1 تتعلــق  المعــروض عليهــا  الشــركة  أو  العــارض  إلــى  يقــدم مشــورة  الــذي  المستشــار 

االســتحواذ ســواًء أكانــت عــن طريــق صفقــة بيــع وشــراء خاصــة أم عــن طريــق عــرض.
مؤسسة سوق مالية تتصرف لمصلحة العارض أو الشركة المعروض عليها. 2
المستشــار الــذي يقــدم مشــورة إلــى شــخص يتصــرف باالتفــاق مــع العــارض أو الركــة المعــروض . 3

عليهــا، تتعلــق بالعــرض، أو فــي الموضــوع الــذي يعــد ســبباً لكــون ذلــك الشــخص طرفــاً فــي 
التصــرف باالتفــاق ذي العاقــة.

هو شخص يملك 5٪ أو أكثر من أسهم أي من شركة الدرع للتأمين أو شركة األهلي للتكافل.مساهم كبير

هــو أي شــخص طبيعــي يديــر ويكــون مســؤوالً عــن وضــع وتنفيــذ القــرارات االســتراتيجية للشــركة بمــا كبار التنفيذيين
فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي ونوابــه والمديــر المالــي.

هــو أي نطــاق ســلطة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية يحظــر فيــه توزيــع مســتند العــرض، أو إنشــاء، والية قضائية محظورة
أو مــد، أو قبــول أي عــرض آخــر يتعلــق بالصفقــة يكــون مــن شــأنه خــرق القانــون، أو التشــريع الســاري 
تنفيــذه فــي نطــاق الســلطة المذكــور، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، أســتراليا، وكنــدا، 
والكويــت، وســلطنة عمــان،  البحريــن،  واليابــان، واألردن، ومملكــة  العالمــي،  المالــي  دبــي  ومركــز 

واإلمــارات العربيــة المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، والواليــات المتحــدة األمريكيــة.

هو الريال السعودي.الريال

الهيئة السعودية للمراجعين 
والمحاسبين

الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين هــي هيئــة ســعودية تختــص بريــادة مهنــة المحاســبة 
الســعودية. العربيــة  بالمملكــة  عليهــا  واإلشــراف  والمراجعــة 

هي الهيئة العامة للمنافسة في المملكة.الهيئة العامة للمنافسة
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معايير الهيئة الهيئة السعودية 
للمراجعين والمحاسبين

هي المعايير المطبقة لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

هــي هيئــة الســوق الماليــة الســعودية شــاملة حيثمــا يســمح النــص، أي لجنــة، أو لجنــة فرعيــة، أو الهيئة أو هيئة السوق المالية
موظــف، أو وكيــل يمكــن أن يتــم تفويضــه للقيــام بــأي وظيفــة مــن وظائــف الهيئــة.

هــي الهيئــة، أو البنــك المركــزي، أو أي ســلطة أخــرى فــي المملكــة، أو خارجهــا تقــوم بالمراقبــة هيئة إشرافية
واإلشــراف علــى ممارســة أعمــال األوراق الماليــة، أو األعمــال المصرفيــة أو الماليــة أو أعمــال التأميــن 

أو االســتثمارـ بمــا فــي ذلــك الهيئــات ذاتيــة الرقابــة.

شــركة الســوق الماليــة الســعودية وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية والجهــة الوحيــدة المصــرح لهــا تداول السعودية
بمزاولــة العمــل فــي إدراج األوراق الماليــة فــي المملكــة وتداولهــا.

عمليــات التأميــن التــي يدفــع بموجبهــا المؤِمــن مبلغــاً أو مبالــغ، بمــا فيهــا حصيلــة االدخــار، فــي تاريــخ تأمين الحماية واالدخار
مســتقبلي مقابــل مــا يدفعــه المؤَمــن لــه مــن اشــتراكات.

القيمة الضمنية لمحفظة
الحماية واالدخار الخاصة بشركة 

األهلي للتكافل

ــة واالدخــار  ــق الحماي ــاح المســتقبلية المخصومــة لوثائ ــة لمجمــوع صافــي األرب هــي القيمــة الضمني
ســارية المفعــول فقــط دون تضميــن التوقعــات المســتقبلية المختصــة باكتتــاب وثائــق حمايــة وادخــار 

الجديــدة.

هي الوثائق التأمينية التي تغطي فترة حماية تتجاوز 12 شهراً.وثائق تأمين طويلة المدى

هي الوثائق التأمينية التي تغطي فترة حماية ال تتجاوز 12 شهراً.وثائق تأمين قصيرة المدى

آخــر تاريــخ التمــام صفقــة االندمــاج، وفــي حــال عــدم إتمــام صفقــة االندمــاج بتاريــخ 2022/04/10م، تاريخ التوقف النهائي
تنتهــي اتفاقيــة االندمــاج وفقــاً لشــروطها وأحكامــه.

هــو االندمــاج المقتــرح مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن مــع شــركة األهلــي للتكافــل مقابــل نقــل جميــع الصفقة أو صفقة االندماج 
ــادة رأس  ــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن وذلــك عــن طريــق زي أصــول والتزامــات شــركة األهل
ــد لمســاهمي شــركة  ــن مــن خــال إصــدار 23.852.462 ســهم عــادي جدي ــدرع للتأمي مــال شــركة ال
األهلــي للتكافــل دون تســديد أي مقابــل نقــدي، وذلــك وفقــاً للشــروط المتفــق عليهــا بيــن الشــركتين 
ــة الســوق الماليــة )بمــا فــي  بموجــب اتفاقيــة االندمــاج، ووفقــاً لألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن هيئ
ذلــك الئحــة االندمــاج واالســتحواذ وقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة(، وقواعــد 
اإلدراج، ونظــام الشــركات، وبشــكل أساســي وفقــاً للشــروط الموضحــة فــي مســتند العــرض هــذا، 
ــوب  ــا )1( هــو مطل ــة كم ــه، )شــريطة إدراج أي شــروط وأحــكام إضافي ــم 2-3 من الســيما القســم رق
لالتــزام بمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة، و)2( مطلــوب بموجــب األنظمــة واللوائــح الســارية، و)3( قــد 

يتــم االتفــاق عليــه بيــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل(.

ــاج نفاذ قرار االندماج ــة االندم ــى صفق ــن عل ــع اعتراضــات الدائني ــن أو تســوية جمي ــراض الدائني ــرة اعت ــاء فت ــد انته بع
ــاً ألحــكام نظــام الشــركات.  ــك وفق ــاً( وذل ــي الحق )أيهمــا يأت

هــي اتفاقيــة االندمــاج التــي تــم إبرامهــا مــن قبــل كٍل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل اتفاقية االندماج أو االتفاقية
بتاريخ 1442/12/02هـ الموافق 2021/07/12م.

الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ إعــان النيــة المؤكــدة لشــركة الــدرع للتأميــن بتقديــم عــرض لمســاهمي فترة العرض
ــة الخاصــة بصفقــة  ــر العادي ــة العامــة غي ــخ صــدور قــرار الجمعي ــى تاري ــي للتكافــل وحت شــركة األهل

ــة االندمــاج وفقــاً ألحكامهــا.  ــم إنهــاء اتفاقي ــكل مــن الشــركتين أو أن يت االندمــاج ل

الفتــرة التــي يحــق لدائنــي شــركة األهلــي للتكافــل خالهــا تقديــم اعتراضاتهــم علــى صفقــة االندمــاج فترة اعتراض الدائنين
وفقــاً ألحــكام المــادة )193( مــن نظــام الشــركات، وتبــدأ مــن تاريــخ نشــر الموافقــة علــى قــرار االندمــاج 

لشــركة األهلــي للتكافــل وتســتمر لمــدة )30( يومــاً.
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يعنــي أي تغييــر فــي رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن بســبب أمــر يتعلــق برســملة شــركة الــدرع للتأميــن إعادة هيكلة
أو أمــر يتعلــق بالحقــوق عبــر القيــام بإصــدار أي أســهم أو توزيــع أربــاح أو تخفيــض عــدد األســهم أو 
أي تعديــل آخــر فــي الحقــوق المتعلقــة بــأي جــزء مــن أســهم رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن المصــّدر.

الُمحــدد كالتالــي، )1.43114769137705( ســهم مــن أســهم شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل كل ســهم معامل المبادلة
واحــد مــن أســهم األهلــي للتكافــل. 

هــي األســهم التــي ســيتم إصدارهــا فــي شــركة الــدرع للتأميــن لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل نتيجــة األسهم الجديدة أو أسهم العوض
صفقــة االندمــاج والبالــغ عددهــا )23.852.462( ثاثــة وعشــرون مليــون وثمانمائــة واثنــان وخمســون 
ألــف وأربعمائــة واثنــان وســتون ســهم عــادي بقيمــة اســمية تبلــغ )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم 

الواحد.

دمــج أعمــال شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل )بمــا فــي ذلــك دمــج الوظائــف اإلداريــة عملية دمج األعمال
والهيــكل التنظيمــي وأنظمــة المعلومــات وغيرهــا( لتحقيــق ســير أعمــال الشــركة الدامجــة بعــد إتمــام 

صفقــة االندمــاج.

هــو رأي تقــوم بنشــره وكاالت التصنيــف االئتمانــي المســتقلة بشــأن مســتوى األهليــة االئتمانيــة لجهــة التصنيف االئتماني
أو مســتوى األهليــة االئتمانيــة لورقــة ماليــة مــن حيــث القــدرة علــى الوفــاء بااللتزامــات الماليــة، 

ــوز أو حــروف أو أعــداد أو أي شــكل آخــر.  باســتخدام رم

ــن شركة البحرين الوطنية القابضة ــركة البحريــ ــن شــ ــق دمــج كل مــ ــة، تأسســت فــي عــام 1998م، عــن طري  شــركة مســاهمة بحريني
ميــــن  ميـــن. وتعمــل شــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة فــــي مجــــال التأ ميـــن والشـــركة الوطنيـــة للتأ للتأ

ــر.  ــن وإدارة المخاطـ ميـ ــاالت التأ ــا فـــي كل مجـ ــر خدماتهـ ــن حيــــث توفــ ــة البحريــ فــــي مملكــ

تصنيف من المرجح أنه لن يتغير.مستقر

 Standard & Poor’s

Corporation (S&P)

وكالة ستاندرد آند بورز وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني.

وكالة موديز، هي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني.Moody’s  أو موديز

A.M. Best  وكالــة إيــه إم بيســت، هــي وكالــة أمريكيــة متخصصــة فــي مجــال التصنيــف االئتمانــي متخصصــة فــي
قطــاع التأميــن فــي جميــع أنحــاء العالــم.

  Fitch Ratings.هي وكالة تصنيف ائتمان أمريكية
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2.  لمحة عاّمة عن صفقة االندماج

١-2  مقدمة

بتاريــخ 1442/08/29هـــ الموافــق 2021/04/11م، أعلنــت شــركة الــدرع للتأميــن عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم غيــر ملزمــة مــع شــركة األهلــي للتكافــل، 
ــة،  ــة المالي ــة مــن الناحي ــي للجهال ــق والفحــص الناف ــى المباشــرة بدراســات التحق ــة إل ــاج الشــركتين، باإلضاف ــم جــدوى اندم ــك بغــرض تقيي وذل
القانونيــة واالكتواريــة. وقــد جــاء التوقيــع علــى مذّكــرة التفاهــم غيــر الملزمــة تبعــاً للنتائــج األوليــة للدراســات والمناقشــات حــول عمليــة االندمــاج 
المقترحــة. وقــد اتفقــت الشــركتان بموجــب هــذه المذكــرة غيــر الملزمــة علــى أن االندمــاج المقتــرح ســيتم مــن خــال عــرض مبادلــة أوراق ماليــة 
لدمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل قيــام شــركة الــدرع للتأميــن بإصــدار أســهم جديــدة لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل 
المســتحقين. تبعــاً لذلــك، شــكلّت الشــركتين فريــق عمــل يتألــف مــن أعضــاء فــي اإلدارة التنفيذيــة لــكل شــركة وذلــك لدراســة ومراجعــة الجوانــب 

التجاريــة والماليــة والقانونيــة للهيــكل المقتــرح لصفقــة االندمــاج.

وفــي تاريــخ 1442/12/02هـــ الموافــق 2021/07/12م، أعلنــت شــركة الــدرع للتأميــن عــن نيتهــا المؤكــدة لدمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة 
الــدرع للتأميــن وذلــك بعــد توقيــع اتفاقيــة اندمــاج شــركة األهلــي للتكافــل تفّصــل الشــروط المتعلقــة بالصفقــة، وقــد تــم االتفــاق بيــن مجلســي إدارة 
ــل نقــدي أي مــن خــال إصــدار )1.43114769137705(  ــة أســهم الشــركتين دون أي مقاب ــى أســاس مبادل ــة عل ــم الصفق ــى أن تت الشــركتين عل
ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل كل ســهم مملــوك فــي شــركة األهلــي للتكافــل. وبنــاًء علــى ذلــك ســوف يكــون إجمالــي عــدد األســهم 
الجديــدة الُمصــدرة فــي شــركة الــدرع للتأميــن لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل هــو )23.852.462( ســهم جديــد مــن أســهم شــركة الــدرع 
للتأميــن وهــو مــا يشــكل نســبة 37.36٪ مــن إجمالــي عــدد أســهم رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج. مــع العلــم بــأن 
رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن الحالــي هــو )400.000.000( ريــال ســعودي مقســم إلــى )40.000.000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا 
)10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. وبعــد عمليــة زيــادة رأس المــال وإتمــام صفقــة االندمــاج، ســيصبح رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن 

)638.524.620( ريــال ســعودي وســيبلغ عــدد أســهمها )63.852.462( ســهم عــادي.

2-2  خلفية وأسباب الصفقة

تتمحــور دوافــع الصفقــة الرئيســية حــول تنافســية الحصــص الســوقية فــي قطــاع التأميــن المقســمة بيــن 30 شــركة تأميــن، حيــث اســتحوذت أكبــر 
8 شــركات تأميــن علــى مــا نســبته 75.8٪ مــن إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة فــي العــام 2020م والبالغــة 38.78 مليــار ريــال ســعودي  )وذلــك 
بحســب تقريــر ســوق التأميــن الســعودي للعــام 2020م، الصــادر مــن البنــك المركــزي الســعودي(. شــكلت الحصــة الســوقية لشــركة الــدرع للتأميــن 
مــا نســبته 1.43٪ مــن إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة فــي عــام 2020م وشــكلت الحصــة الســوقية لشــركة األهلــي للتكافــل مانســبته ٪0.64 
فــي نفــس العــام. وواجــه قطــاع التأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي العــام الماضــي 2020م والعــام الجــاري 2021م  3 عمليــات اندمــاج 
ــد  ــن المزي ــة. ومــن المتوقــع أن يشــهد قطــاع التأمي ــزال جاري ــي اندمــاج وال ت ــى اإلعــان عــن عمليت ــة إل ــن، باإلضاف ــن شــركات التأمي ــة بي مكتمل
مــن عمليــات اإلندمــاج، ونظــراً ألن إحــدى مبــادرات برنامــج تطويــر القطــاع المالــي اشــتملت علــى تشــجيع وتســهيل عمليــات االندمــاج فــي قطــاع 
التأميــن، والتــي تســتهدف اســتدامة نمــو القطــاع واســتقراره ومتانتــه، والرفــع مــن مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وتنويــع منتجاتــه 
ورقمنتــه، وتعزيــز االبتــكار والمنافســة فيــه. إن االندمــاج المقتــرح لشــركة الــدرع للتأميــن مــع شــركة األهلــي للتكافــل مــن المتوقــع أن يســهم فــي 
االســتحواذ علــى حصــة ســوقية أكبــر ممــا يعــزز مــن الوضــع التنافســي للشــركة الدامجــة عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج. إضافــة إلــى ذلــك، ستســتفيد 
الشــركة الدامجــة مــن تقديــم منتــج تأمينــي جديــد، وهــو تأميــن الحمايــة واالدخــار )وثائــق طويلــة المــدى( – وهــي منتجــات لــم تكــن تقدمهــا شــركة 
الــدرع للتأميــن ســابقاً )حيــث أن شــركة الــدرع للتأميــن تقــدم حاليــاً وثائــق تأميــن الحمايــة – وثائــق قصيــرة المــدى(– و يــرى أعضــاء مجلــس إدارة 
شــركة الــدرع للتأميــن بــأن الخبــرة التــي يمتلكهــا فريــق شــركة األهلــي للتكافــل والبنيــة التقنيــة التــي تمتلكهــا شــركة األهلــي للتكافــل فيمــا يختــص 
بتأميــن الحمايــة واالدخــار طويــل المــدى ســيعد نقطــة إيجابيــة ذات ميــزة نســبية لتحســين الحصــة الســوقية للشــركة الدامجــة فيمــا يختــص بســوق 
تأميــن الحمايــة واالدخــار علــى وجــه الخصــوص، وبذلــك ســتغطي الشــركة الدامجــة كافــة منتجــات التأميــن بقطاعاتــه المختلفــة )العــام، الصحــي، 
الحمايــة واالدخــار )طويــل وقصيــر المــدى((. ويجــدر بالذكــر أنــه لــدى الشــركة الدامجــة حاليــاً رخصــة تقديــم منتجــات الحمايــة واالدخــار ســارية 
المفعــول. وتتلخــص الفوائــد المرجــوة لاندمــاج فــي تعزيــز القــدرات التنافســية فــي القطــاع، وتحســين الكفــاءة التشــغيلية وخفــض نســبة النفقــات، 
واســتقطاب الكفــاءات البشــرية المؤهلــة والمحافظــة عليهــا، وغيرهــا مــن اآلثــار التــي تنعكــس إيجابــاً علــى اقتصــاد المملكــة والقطــاع المالــي وقطاع 
التأميــن والمؤمــن لهــم والمســتفيدين مــن التغطيــة التأمينيــة. إضافــة إلــى ذلــك، ونظــراً ألن الشــركة الدامجــة ســتتمتع بــرأس مــال أقــوى، فإنهــا 
ســتكون أكثــر قــدرة علــى تحمــل المخاطــر واســتيعاب المزيــد مــن االكتتابــات التأمينيــة وتقديــم خدمــات تأمينيــة أفضــل لعمائهــا. كمــا أنــه مــن 
المتوقــع أن يســهم رأس مــال الشــركة الدامجــة الجديــد فــي تحســين قــدرة الشــركة الدامجــة علــى اســتثمار أموالهــا وبالتالــي العوائــد االســتثمارية 
الناتجــة عــن تلــك االســتثمارات. ومــن ناحيــة أخــرى، يُتّوقــع أن يســهم رأس مــال الشــركة الدامجــة الجديــد بالحصــول علــى تقييــم أفضــل مــن قبــل 
وكاالت التصنيــف المالــي العالميــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك وبحكــم زيــادة حجــم األعمــال المتوقعــة، ســتتمتع الشــركة الدامجــة بقــدرة أفضــل علــى 

التفــاوض باألســعار مــع شــركات إعــادة التأميــن. 
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يــرى مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن بــأن الشــركة الدامجــة ستســتطيع أن تُخّفــض مــن نســبة النفقــات إلــى إجمالــي األقســاط المكتتــب بهــا، 
بمــا يتناســب مــع حجــم أعمالهــا الجديــد والــذي سيشــمل أعمــال شــركة األهلــي للتكافــل. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعتقــد مجلــس اإلدارة فــي شــركة 
الــدرع للتأميــن بــأن الشــركة الدامجــة ســتصبح قــادرة علــى المــدى الطويــل أن تقــدم أســعار أكثــر تنافســية لعمائهــا فــي ســوق التأميــن علــى صعيــد 

قطــاع األفــراد وقطــاع الشــركات، وذلــك عنــد اكتمــال عمليــة دمــج األعمــال. 

تتلخص دوافع االندماج على سبيل المثال ال الحصر في اآلتي:

زيادة وتنوع قاعدة العماء؛ 	 
تحسين قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها؛ 	 
تخفيض نسبة النفقات إلى إجمالي األقساط المكتتب بها؛ 	 
تحسين قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على األسعار مع معيدي التأمين؛ 	 
قدرة الشركة الدامجة على تقديم منتجات تأمينية تغطي كافة قطاعات التأمين؛ 	 
تعزيز االنتشار الجغرافي ألعمال الشركة الدامجة؛ 	 
تحسين رأس مال الشركة الدامجة؛ 	 
القدرة على تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على المدى الطويل؛	 
إمكانية حصول الشركة الدامجة على تقييم أفضل من قبل وكاالت التصنيف المالي العالمية؛ 	 
االستفادة من تكامل الخبرات اإلدارية والفنية التي قد تنتج نتيجة دمج األعمال. 	 
تنويع المنتجات التأمينية )االستفادة من منتج تأمين االدخار طويل المدى(	 

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

2-٣  لمحة عن صفقة االندماج

يشــتمل العــرض المقــدم مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن علــى دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن نقــل جميــع أصــول والتزامــات 
شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل إصــدار أســهم العــوض وذلــك وفقــاً لألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة 
)بمــا فــي ذلــك الئحــة االندمــاج واالســتحواذ وقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة( ونظــام الشــركات ووفقــاً للشــروط الموّضحــة 
أدنــاه. وإذا تّمــت الموافقــة علــى إقــرار الصفقــة مــن قبــل النســبة المطلوبــة لمســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن ومســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل 
خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لكلتــا الشــركتين علــى التوالــي، ووفقــاً للشــروط المبينــة فــي مســتند العــرض هــذا، ســيترتب علــى ذلــك 
أن يصبــح جميــع مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل مســاهمين ُجــدد فــي شــركة الــدرع للتأميــن وســوف يمتلكــون مــا نســبته 37.36٪ مــن إجمالــي 
رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن. وســوف تصبــح شــركة األهلــي للتكافــل شــركة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن وســيتم إلغــاء كافــة 

التراخيــص الصــادرة لشــركة األهلــي للتكافــل وذلــك حتــى أن يتــم االنتهــاء مــن إجــراءات شــطب الســجل التجــاري لشــركة األهلــي للتكافــل.

اســتنادا لشــروط وأحــكام العــرض الموضحــة فــي هــذا المســتند وأحــكام وشــروط اتفاقيــة االندمــاج الموّقعــة بتاريــخ 1442/12/02هـــ الموافــق 
2021/07/12م، بيــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل، عرضــت شــركة الــدرع للتأميــن االندمــاج مــع شــركة األهلــي للتكافــل ونقــل 
جميــع أصــول والتزامــات شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل إصــدار أســهم العــوض. وقــد تــم االتفــاق بيــن مجلســي إدارة 
الشــركتين علــى أن تتــم الصفقــة علــى أســاس مبادلــة أســهم الشــركتين دون أي مقابــل نقــدي، وعلــى أن يكــون إجمالــي مــا ســتُصدره شــركة الــدرع 
للتأميــن لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل هــو عــدد )23.852.462( ســهماً جديــداً مــن أســهم شــركة الــدرع للتأميــن وهــو مــا يشــكل نســبة ٪37.36 
مــن إجمالــي أســهم رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن بعــد زيــادة رأس المــال. علمــاً بــأن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن الحالــي هــو )400.000.000( 
ريــال ســعودي مقســم إلــى )40.000.000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. بعــد الزيــادة، ســيصبح 

رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن )638.524.620( ريــال ســعودي وســيبلغ عــدد أســهمها )63.852.462( ســهم عــادي.

وقــد تــم إقــرار شــروط االندمــاج مــن قبــل مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن ومجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل بمــا فــي ذلــك معامــل المبادلــة 
المتفــق عليــه، أي عــدد )1.43114769137705( ســهم جديــد فــي شــركة الــدرع للتأميــن لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل مقابــل كل ســهم 

واحــد مملــوك فــي شــركة األهلــي للتكافــل. 

إن الزيــادة المقترحــة لــرأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن لغــرض صفقــة االندمــاج مشــروطة بموافقــة مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بزيــادة رأس مالهــا لغــرض دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن 
، باإلضافــة إلــى موافقــة مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة علــى العــرض المقــدم مــن شــركة الــدرع 
للتأميــن. ســيتم إصــدار األســهم الجديــدة فــي شــركة الــدرع للتأميــن إنفــاذاً لصفقــة االندمــاج كأســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل. وســوف تتســاوى 
هــذه األســهم مــع أســهم شــركة الــدرع للتأميــن المصــّدرة حاليــاً بكافــة الحقــوق المّتصلــة بهــا. وكمــا ســيتم تملـّـك األســهم مــن قبــل مســاهمي شــركة 
األهلــي للتكافــل خاليــة مــن أي رهونــات أو قيــود أو رســوم أو أعبــاء أو حقــوق شــفعة أو غيرهــا مــن حقــوق أو مصالــح الغيــر، باإلضافــة إلــى أن 
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مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل ســيحصلون علــى جميــع الحقــوق الناشــئة عــن امتــاك تلــك األســهم، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحصــول علــى أي 
أربــاح تعلنهــا شــركة الــدرع للتأميــن بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.

فــي حــال إقــرار صفقــة االندمــاج مــن قبــل )1( مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن مــن خــال موافقــة األكثريــة النظاميــة للمســاهمين علــى زيــادة رأس 
المــال لغــرض اإلندمــاج مــع شــركة األهلــي للتكافــل خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المخصــص لهــذه الغايــة، و)2( مــن قبــل مســاهمي 
شــركة األهلــي للتكافــل مــن خــال موافقــة األكثريــة النظاميــة للمســاهمين علــى عــرض شــركة الــدرع للتأميــن باإلندمــاج خــال الجمعيــة العامــة 

غيــر العاديــة المخصصــة لهــذه الغايــة،  

ــك مــن خــال  ــال ســعودي، وذل ــى )638.524.620( ري ــال ســعودي إل ــادة رأســمالها مــن )400.000.000( ري ــن بزي ــدرع للتأمي ســتقوم شــركة ال
إصــدار )23.852.462( ســهم عــادي جديــد بقيمــة اســمية تبلــغ )10( ريــال ســعودي  لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المقيديــن بســجل 
مســاهمي الشــركة األخيــرة بنهايــة ثانــي فتــرة يــوم تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج، )أي بمعــدل )1.43114769137705( ســهم  جديــد فــي شــركة 
الــدرع للتأميــن مقابــل كل ســهم مملــوك فــي شــركة األهلــي للتكافــل(. وبالتالــي إن نســبة ملكيــة مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل ســتبلغ  %37.36  

مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج وزيــادة رأس المــال .

وتبعــاً لمــا ســبق، وبعــد نفــاذ قــرار االندمــاج وإصــدار أســهم العــوض لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن وفقــاً لمــا ســبق، 
ســيتم إلغــاء إدراج أســهم شــركة األهلــي للتكافــل فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( وســيتم إلغــاء كافــة التراخيــص الصــادرة لهــا وبعــد ذلــك 

ســيتم شــطب ســجلها التجــاري وســتنقضي بذلــك شــركة األهلــي للتكافــل. 

ومن المتوقع أن يتم كل ذلك وفقاً للجدول الزمني المتوقع لألحداث األساسية، والموضح في الصفحة رقم )و(.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ستســتمر الشــركتين باســتخدام أســمائهم وعاماتهــم التجاريــة خــال فتــرة تنفيــذ صفقــة االندمــاج علــى أن يبقــى اســم 
شــركة الــدرع للتأميــن بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج دون تغييــر. 

يوّضح الجدول )2-1( التالي تفاصيل الملكية في شركة الدرع للتأمين قبل وبعد زيادة رأس مال الشركة الدامجة وإتمام صفقة االندماج. 

االسم

بعد زيادة رأس المال – شركة الدرع للتأمينقبل زيادة رأس المال – شركة الدرع للتأمين

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 
الملكية

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

شركة 
البحرين 
الوطنية 
القابضة 
)شركة 

مساهمة 
بحرينية(

9.40٪ال يوجد9.40٪15.006.000.000٪ال يوجد6.000.000٪15.00

االمير 
سلطان 
محمد 
سعود 

الكبير ال 
سعود**

5.700.000٪14.25٪0.003٪14.255.700.000٪8.930.002٪8.93
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االسم

بعد زيادة رأس المال – شركة الدرع للتأمينقبل زيادة رأس المال – شركة الدرع للتأمين

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 
الملكية

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

ناصر 
محمد 
حمود 

المطوع 
العتيبي***

2.850.000٪7.13٪0.005٪7.132.850.000٪4.46٪0.003٪4.47

أعضاء 
مجلس 
اإلدارة 
وكبار 

التنفيذيين 
لدى شركة 

الدرع 
للتأمين****

3.466٪0.009٪21.40٪21.413.466٪0.005٪18.34٪18.34

البنك 
األهلي 

السعودي

ال يوجد

7.155.738٪11.21-٪11.21

أعضاء 
مجلس 
اإلدارة 
وكبار 

التنفيذيين 
لدى شركة 

األهلي 
للتكافل

----

ال ينطبق66.00٪42.143.258ال ينطبق63.62٪25.446.534الجمهور

ال ينطبق100٪63.852.462ال ينطبق100٪40.000.000اإلجمالي

المصدر: شركة الدرع للتأمين

ــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل غيــر مباشــر فــي شــركة الــدرع  * إن الملكيــة الغيــر مباشــرة تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل كب
للتأميــن مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن أو األســهم المملوكــة مــن قبــل أقربــاء كبــار المســاهمين وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة )الــزوج والزوجــة واألبنــاء والوالديــن( ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن

**إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لألميــر ســلطان محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة إلبنــه األميــر نايــف ســلطان بــن محمــد 
ســعود الكبيــر آل ســعود )رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن(

*** إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لناصــر محمــد حمــود العتيبــي ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة إلبنــه تركــي بــن ناصــر المطــوع العتيبــي )عضــو مجلــس 

اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن(. ويجــدر الذكــر، بــإن ســوف تنخفــض الملكيــة المباشــرة لناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي مــن )7.13٪( إلــى 
)4.46٪( بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال، وبالتالــي لــن يصبــح مــن كبــار المســاهمين فــي شــركة الــدرع للتأميــن بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال وســوف 
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يتــم احتســاب نســبة ملكيتــه المباشــرة ضمــن ملكيــة الجمهــور. وكمــا يجــدر بالذكــر، بــأن ســوف تنخفــض نســبة ملكيــة كبــار المســاهمين الحالييــن 
لــدى شــركة الــدرع للتأميــن مــن 36.38٪ إلــى 18.32٪ بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج 

**** إن الملكيــة غيــر المباشــرة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى شــركة الــدرع للتأميــن ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة لألميــر ســلطان 

محمــد ســعود الكبيــر ال ســعود )والــد رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود( 
والملكيــة المباشــرة لناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي )والــد عضــو مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن تركــي بــن ناصــر المطــوع العتيبــي( 
والملكيــة الغيــر المباشــرة لعبــداهلل العبيــكان ناتجــة عــن ملكيــة المباشــرة فــي مجموعــة العبيــكان لاســتثمار مــا نســبته )17.00%( مــن رأس مــال 

مجموعــة العبيــكان لاســتثمار وتمتلــك مجموعــة العبيــكان لاســتثمار بشــكل مباشــر مــا نســبته )0.15%( مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن

ويوّضح الجدول )2-2( التالي نموذج مبسط لهيكل صفقة االندماج:

نموذج هيكل الصفقة

بعد صفقة االندماجقبل صفقة االندماج

2-٤  تقييم شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل  

تــّم االتفــاق بيــن كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل علــى معامــل المبادلــة الــذي يُحــدد عــدد األســهم التــي ســيحصل عليهــا 
مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل فــي الشــركة الدامجــة عنــد نفــاذ صفقــة االندمــاج، وذلــك بعــد التفــاوض والتباحــث بيــن الشــركتين. وقامــت شــركة 
الــدرع للتأميــن خــال مرحلــة التفــاوض هــذه باألخــذ بمشــورة مستشــاريها باإلضافــة إلــى مراجعــة بيانــات العنايــة المهنيــة الازمــة الخاصــة بأعمــال 

شــركة األهلــي للتكافــل والقيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل.

لقــد خضعــت المناقشــات التــي أجريــت حــول معامــل المبادلــة ألحــكام مذكــرة التفاهــم الموّقعــة بيــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل 
بتاريــخ 1442/08/29هـــ الموافــق 11 /2021/04م ، بحيــث أنــه تــم االتفــاق بيــن الشــركتين علــى أنــه وفــي حــال التوصــل إلــى قــرار نهائــي بشــأن 
صفقــة االندمــاج، فإنــه ســيتم ذلــك عــن طريــق دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن عبــر قيــام شــركة الــدرع للتأميــن بإصــدار 
األســهم الجديــدة لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل مقابــل نقــل أصــول والتزامــات شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن. كمــا تــم 

االتفــاق بيــن الشــركتين أن عمليــة التقييــم ســتكون كالتالــي:

القيمــة الدفتريــة لحقــوق الملكيــة وذلــك بعــد إجــراء التعديــات التــي ســيتم االتفــاق عليهــا تبعــاً لنتائــج الفحــص المهنــي الــازم، علــى أن 	 
تســتند القيمــة الدفتريــة لحقــوق الملكيــة علــى البيانــات الماليــة المعلنــة لــكٍل مــن الشــركتين قبــل أو بتاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج. وبنــاًء 
علــى ذلــك، تــم اســتخدام منهجيــة القيمــة الدفتريــة لحقــوق الملكيــة )كمــا هــو منشــور فــي البيانــات الماليــة للربــع األول لعــام 2021م(، وذلــك 

بعــد إجــراء تعديــات العنايــة المهنيــة الازمــة;

القيمــة الضمنيــة المتفــق عليهــا لمحفظــة الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل، والقيمــة الضمنيــة هــي مجمــوع صافــي 	 
األربــاح المســتقبلية المخصومــة لوثائــق الحمايــة واالدخــار ســارية المفعــول فقــط )وال يتضمــن توقعــات مســتقبلية تختــص باكتتــاب وثائــق 
حمايــة وادخــار جديــدة(، ويتــم تنبــؤ المصاريــف اإلداريــة والعامــة المســتقبلية والعوائــد االســتثمارية ومعــدل الخصــم المتعلقــة بوثائــق 
ــل  ــة واالدخــار  )تتمث ــي للتكافــل 30.675 وثيقــة ســارية المفعــول لمحفظــة الحماي ــدى شــركة األهل ــة واالدخــار ســارية المفعــول، ول الحماي
مــن المنتجــات اآلتيــة: برنامــج األهلــي للحمايــة، وبرنامــج األهلــي للتقاعــد، وبرنامــج األهلــي للتعليــم، وبرنامــج األهلــي للــزواج وبرنامــج 
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األهلــي للســيدات(، وهــي الوثائــق طويلــة المــدى. وكمــا تجــدر اإلشــارة إلــى ان ســبب احتســاب تقييــم منفصــل للقيمــة الضمنيــة لمحفظــة 
الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل كــون رســوم مســتقبلية ســوف تدفــع مــن قبــل المكتتبيــن لشــركة األهلــي للتكافــل خــال 
مــدة الوثيقــة )طويلــة المــدى( أي ال يتــم احتســاب القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار ضمــن القيمــة الدفتريــة لحقــوق الملكيــة، 
ولذلــك تــم إجــراء تقييــم منفصــل لهــا. وتمــت عمليــة تقييــم القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل 
عــن طريــق شــركة شــما لاستشــارات، وهــي الشــركة التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن للقيــام بالدراســات االكتواريــة الازمــة 
لتحديــد قيمــة تلــك المحفظــة، وتــم تقييــم القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار لشــركة األهلــي للتكافــل )تقييــم مستشــار شــركة 
الــدرع للتأميــن – شــركة شــما لاستشــارات( بمبلــغ وقــدره 39.470.021 ريــال ســعودي. كمــا قامــت شــركة األهلــي للتكافــل بتعييــن مستشــار 
اكتــواري آخــر للقيــام بعمليــة تقييــم واحتســاب القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل، وتــم تقييــم 
القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار لشــركة األهلــي للتكافــل )تقييــم مستشــار شــركة األهلــي للتكافــل( بمبلــغ وقــدره 51.041.179 
ريــال ســعودي. علمــاً بأنــه ال يوجــد لــدى شــركة الــدرع للتأميــن محفظــة تأميــن ادخــار طويــل المــدى حاليــاً )فقــط لديهــا محفظــة تأميــن 
حمايــة قصيــرة المــدى( ولذلــك لــم يتــم احتســابها فــي عمليــة تقييــم شــركة الــدرع للتأميــن. وتــم االتفــاق مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة 
ــغ وقــدره  ــي للتكافــل مبل ــة واالدخــار لشــركة األهل ــى القيمــة الضمنيــة النهائيــة والمعتمــد فــي التقييــم لمحفظــة الحماي ــي للتكافــل عل األهل
45.255.600 ريــال ســعودي، وذلــك عــن طريــق متوســط تقييــم القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار  لشــركة األهلــي للتكافــل مــن 

قبــل تقييــم مستشــار شــركة الــدرع للتأميــن ومستشــار شــركة األهلــي للتكافــل.

وفيما يلي يوضح جدول رقم )2-2( طريقة التقييم واحتساب معامل المبادلة

بالريال السعودي، فيما عدا ماتم ذكره خاف ذلك

الشركة الدامجة األهلي للتكافل الدرع للتأمين كما في القوائم المالية المعلنة للربع األول لعام 2021م

ال ينطبق

254.012.000 480.821.000 )أ( القيمة الدفترية لحقوق الملكية 

تعديات القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة الدرع للتأمين

29.459.000 فائض إحيتياطيات فنية 

 6.100.000 مخصص غير مستخدم – الخاص بمطالبات ضريبية 
سابقة ومغلقة

4.700.000

حصة الدرع للتأمين من اشتراكات تأمينية للسنة المالية 
2020م )لم يتم االعتراف بها في تاريخ التقييم )أي الربع 
األول لعام 2021م(( حيث تم استام المبلغ وتسجيله في 

القوائم المالية للربع الثاني 2021م

 4.181.500
إعادة تقييم أحد استثمارات شركة الدرع للتأمين 

بالمقارنة مع ما تم تسجيله في القوائم المالية للربع 
األول للعام 2021م

)23.397.000(

المبلغ الذي تمت الموافقة على إحتسابه من إجمالي 
مبلغ الشهرة المدفوع من قبل شركة الدرع للتأمين –عند 
إستحواذها على محفظة الدرع العربي )البحرين( بتاريخ 

2009/01/01م

21.043.500

)ب( إجمالــي التعديــات لشــركة الــدرع للتأميــن )تتمثــل 
مــن تعديــات الفحــص النافــي للجهالــة ومدخــات شــركة 
الــدرع العربــي للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل المتفــق 

عليهــا مــن قبــل الطرفيــن(

تعديات القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة األهلي للتكافل

لم يظهر الفحص النافي لللجهالة المالي واالكتواري أي تعديات مقترحة للقيمة الدفترية لحقوق الملكية 
لشركة األهلي للتكافل وبناء على ذلك لم يتم القيام بأي تعديل
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بالريال السعودي، فيما عدا ماتم ذكره خاف ذلك

الشركة الدامجة األهلي للتكافل الدرع للتأمين كما في القوائم المالية المعلنة للربع األول لعام 2021م

ال ينطبق القيمة الضمنية لمحفظة الحماية واالدخار لشركة األهلي للتكافل

ال ينطبق 39.470.021 تقييــم القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار لشــركة األهلــي للتكافــل )تقييــم 
مستشــار شــركة الــدرع للتأميــن – شــركة شــما لاستشــارات(

ال ينطبق  51.041.179 تقييم القيمة الضمنية لمحفظة الحماية واالدخار لشركة األهلي للتكافل )تقييم 
مستشار شركة األهلي للتكافل(

ال ينطبق 45.255.600 )ج( متوسط تقييم القيمة الضمنية لمحفظة الحماية واالدخار لشركة األهلي 
للتكافل والمعتمد في التقييم

 801.132.100 )أ+ج(
299.267.600

)أ+ب( 
501.864.500

التقييم النهائي بعد تعديات الفحص النافي للجهالة 
واحتساب القيمة الضمنية لمحفظة الحماية واالدخار

٪100 ٪37.36 ٪62.64 الملكية في الشركة الدامجة )٪(

40.000.000 عدد أسهم شركة الدرع للتأمين المصدرة حاليًا )سهم(

16.666.667 عدد أسهم شركة األهلي للتكافل المصدرة حاليًا )سهم(

1.43114769137705 معامل المبادلة مقابل كل )1( سهم مملوك في شركة األهلي للتكافل )رقم(

23.852.462 عدد األسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة األهلي للتكافل )سهم(

63.852.462 إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة )بعد إتمام صفقة االندماج( )سهم(

وبنــاء علــى معامــل المبادلــة المذكــور أعــاه، ســوف تقــوم شــركة الــدرع للتأميــن بزيــادة رأس مالهــا وإصــدار )23.852.462( ســهم عــادي بقيمــة 
اســمية تبلــغ )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وتســّجل لصالــح المســاهمين فــي شــركة األهلــي للتكافــل، وبقيمــة اســمية إحماليــة تبلــغ 
)238.524.620( ريــال ســعودي . كمــا يبلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية ألســهم العــوض بنــاًء علــى معامــل المبادلــة وعلــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة 
الــدرع للتأميــن البالــغ )23.22( ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ )2021/07/11م( )وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج( مبلــغ 
ــدرع  ــة لشــركة ال ــم المالي ــي القوائ ــي ســيتم عكســها ف ــوض الت ــة أســهم الع ــي قيم ــد إجمال ــال ســعودي. وســيتم تحدي ــدره )553.854.168( ري وق

للتأميــن فــي وقــت الحــق بنــاًء علــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة الــدرع للتأميــن فــي آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج.

وفيما يلي جدول يبين قيمة العوض بحسب سعر سهم شركة الدرع للتأمين ومقارنته بالقيمة السوقية لشركة األهلي للتكافل:

عــدد األســهم التــي ســوف تصــدر لصالــح 
23.852.462 سهم عاديمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل

للعــوض بحســب ســعر  القيمــة اإلجماليــة 
إغــاق شــركة الــدرع للتأميــن فــي تاريــخ 
ــداول  ــوم ت )2021/07/11م ( )وهــو آخــر ي

ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج(

سعر اإلغاق لشركة الدرع للتأمين: 	 553.854.168 ريال سعودي
)23.22( ريال سعودي.

للعــوض بحســب ســعر  القيمــة اإلجماليــة 
إغــاق شــركة الــدرع للتأميــن فــي تاريــخ 
يــوم  أقــرب  )بحســب  )2021/11/14م( 

المســتند( نشــر  قبــل  تــداول 

ســعر اإلغــاق لشــركة الــدرع للتأميــن: 	 593.926.304 ريال سعودي
)24.90( ريــال ســعودي.
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القيمــة الســوقية لشــركة األهلــي للتكافــل 
آخــر  )وهــو  تاريــخ )2021/07/11م(  فــي 
اتفاقيــة  إبــرام  تاريــخ  ســبق  تــداول  يــوم 

االندمــاج(

656.666.680 ريال سعودي

سعر اإلغاق لشركة األهلي للتكافل: 	 
)39.40( ريال سعودي.

عدد األسهم الصادرة حالياً في 	 
شركة األهلي للتكافل )16.666.667( 

سهم عادي.

القيمــة الســوقية لشــركة األهلــي للتكافــل 
)بحســب  )2021/11/14م(  تاريــخ  فــي 
المســتند( تــداول قبــل نشــر  يــوم  أقــرب 

725.833.348 ريال سعودي

سعر اإلغاق لشركة األهلي للتكافل: 	 
)43.55( ريال سعودي.

عدد األسهم الصادرة حالياً 	 
في شركة األهلي للتكافل 

)16.666.667( سهم عادي.

الســوقية  القيمــة  بيــن  الفــرق  نســبة 
تاريــخ  فــي  للتكافــل  األهلــي  لشــركة 
)2021/07/11م( )وهــو آخــر يــوم تــداول 
االندمــاج( اتفاقيــة  إبــرام  تاريــخ  ســبق 

انخفاض بحوالي )٪15.66(

الســوقية  القيمــة  بيــن  الفــرق  نســبة 
تاريــخ  فــي  للتكافــل  األهلــي  لشــركة 
يــوم  أقــرب  )بحســب  )2021/11/14م( 

المســتند( نشــر  قبــل  تــداول 

انخفاض بحوالي )٪18.17(

وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح طريقة احتساب معامل المبادلة:

اإليضاح البند

تقييم شركة الدرع للتأمين + تقييم شركة األهلي للتكافل  تقييم الشركة الدامجة
 )فيما بعد االندماج(

نسبة ملكية شركة الدرع للتأمين 
في الشركة الدامجة

 )بعد عملية االندماج(

نسبة ملكية شركة األهلي للتكافل 
في الشركة الدامجة 
)بعد عملية االندماج(

كما هو قبل زيادة رأس المال أي 40.000.000 سهم
عدد األسهم لمساهمي شركة 

الدرع للتأمين الحاليين بعد 
االندماج

عدد األسهم الجديدة لمساهمي 
شركة األهلي للتكافل الحاليين

معامل المبادلة مقابل كل )1( 
سهم مملوك في شركة األهلي 

للتكافل
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2-٥  تمويل صفقة االندماج

ــي شــركة  ــل ف ــي للتكاف ــج شــركة األهل ــرض دم ــل لغ ــي للتكاف ــح مســاهمي شــركة األهل ــدي لصال ــل نق ــن أي مقاب ــدرع للتأمي ــن تســّدد شــركة ال ل
ــل خارجــي إلتمــام صفقــة االندماج.حيــث ســيكون العــرض فــي صفقــة االندمــاج مــن خــال  إصــدار  ــى أي تموي ــن تحصــل عل ــن ول ــدرع للتأمي ال
)23.852.462( ســهم عــادي جديــد مدفوعــة بالكامــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل مقابــل دمــج شــركة 
األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن بقيمــة اســمية تبلــغ 10 ريــاالت للســهم الواحــد لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل، أي أنــه ســيتم 
إصــدار )1.43114769137705( ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل كل ســهم واحــد مملــوك فــي شــركة األهلــي للتكافــل. وســوف تُســّجل هــذه 
األســهم لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المســتحقين، وســتكون األســهم الجديــدة الصــادرة نتيجــة زيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن 

متســاوية القيمــة والتصنيــف والحقــوق مــن جميــع النواحــي مــع أســهم شــركة الــدرع للتأميــن المصــدرة حاليــاً.

وفــي هــذا اإلطــار، يؤكــد مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن بأنــه لــن يتــّم تســديد أي عمولــة أو ســداد أي قيمــة أو إعطــاء أي ضمــان علــى أيــة 
أوراق ماليــة فــي شــركة الــدرع للتأميــن )ســواء كان عرضيــاً أم ال( بــأي شــكل مــن األشــكال فــي إطــار صفقــة االندمــاج مــع شــركة األهلــي للتكافــل. 

2-٦  اتفاقية االندماج وملخص شروط إتمام صفقة االندماج

أبــرم كل مــن مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن ومجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل اتفاقيــة اندمــاج بتاريــخ 1442/12/02هـــ الموافــق 
2021/07/12م، )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »اتفاقيــة االندمــاج« و/أو »االتفاقيــة«(. وقــد تضّمنــت هــذه االتفاقيــة شــروط خاصــة لتنفيــذ صفقــة 
االندمــاج وفقــاً للخطــوات واإلجــراءات ومعامــل المبادلــة المحــّددة فــي مســتند العــرض هــذا، باإلضافــة إلــى تعّهــدات وضمانــات معّينــة مــن قبــل 

ــاه.  ــورة أدن ــة االندمــاج والمذك ــود اتفاقي ــة فــي بن ــى الشــروط المبّين ــة االندمــاج إل ــي ســتخضع صفق إدارة الشــركتين. وبالتال

وفيما يلي ملّخص عن البنود والشروط األساسية المبينة في اتفاقية االندماج وهي على الشكل التالي:

2-٦-١  التوافق على إتمام صفقة اإلندماج

توافقــت شــركتي األهلــي للتكافــل والــدرع للتأميــن علــى إتمــام صفقــة اإلندمــاج فيمــا بينهمــا وفقــاً للشــروط المبّينــة فــي إتفاقيــة اإلندمــاج واألنظمــة 
واللوائــح المرعيــة اإلجــراء، وعلــى التعامــل بحســن نيــة ســعياً لتحقيــق كافــة الشــروط وإتمــام كافــة األعمــال الازمــة إلتمــام صفقــة االندمــاج وقــد 
وافــق كل طــرف علــى القيــام بكافــة األعمــال واالســتحصال علــى التراخيــص والموافقــات الازمــة إلتمــام صفقــة االندمــاج المنــوه عنهــا، وبنــاًء عليــه 

تــم االتفــاق بيــن كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل علــى مــا يلــي: 

مقابــل تعهــدات شــركة األهلــي للتكافــل المنصــوص عنهــا فــي إتفاقيــة اإلندمــاج، تعهــدت شــركة الــدرع للتأميــن بإعــداد مســتند الطــرح )أي أ. 
هــذا المســتند( وتعميــم المســاهمين، وكافــة المســتندات والطلبــات الازمــة لزيــادة رأســمالها )وفقــاً لمــا تــم تفصيلــه فــي القســم 2-3 مــن 
هــذا المســتند( كمــا يلتــزم مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن بدعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لإلنعقــاد – بعــد تحقيــق كافــة الشــروط 

المســبقة المنصــوص عنهــا فــي مــا يلــي فــي القســم 2-6-3 مــن هــذا المســتند – للتصويــت علــى األمــور التاليــة: 

إتمام صفقة اإلندماج ضمن الشروط المنصوص عنها في إتفاقية اإلندماج. 	 
الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال وإصــدار أســهم العــوض وفقــاً لمــا تــم تفصيلــه فــي تعميــم المســاهمين وهــذا المســتند )القســم 3-2( 	 

ــة  ــن باإلندمــاج باألكثري ــدرع للتأمي ــى عــرض شــركة ال ــي للتكافــل عل ــة لشــركة األهل ــر العادي ــة العامــة غي ــك بشــرط موافقــة الجمعي وذل
النظاميــة )وهــي ثاثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة مــن قبــل مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل(. 

الموافقــة علــى تســجيل األســهم الجديــدة بإســم مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل )وفقــاً لــم تــم تفصيلــه فــي القســم 2-3 مــن هــذا 	 
المســتند(   وذلــك بشــرط موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل علــى عــرض شــركة الــدرع للتأميــن باإلندمــاج 
ــي  ــة مــن قبــل مســاهمي شــركة األهل ــر العادي ــة العامــة غي ــة فــي اجتمــاع الجمعي ــاع األســهم الممثل ــة أرب ــة )وهــي ثاث ــة النظامي باألكثري

ــل(.  للتكاف
الموافقــة علــى بنــود النظــام األساســي للشــركة الدامجــة وذلــك بشــرط موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل علــى 	 

عــرض شــركة الــدرع للتأميــن باإلندمــاج باألكثريــة النظاميــة )وهــي ثاثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
مــن قبــل مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل(. 

الموافقــة علــى زيــادة عــدد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة مــن خــال إضافــة مقعديــن مخصصيــن للعضويــن الذيــن ترشــحهما 	 
شــركة األهلــي للتكافــل فضــًا عــن تعييــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة الذيــن ترشــحهم شــركة األهلــي للتكافــل )وفقــاً لمــا تــم تفصيلــه فــي 
القســم 22-17 مــن هــذا المســتند( واالمتنــاع عــن أي عمــل مــن شــأنه إعاقــة أو منــع تعييــن أي مــن األشــخاص المشــار إليهــم فــي مــا 
ســبق وذلــك بشــرط موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل علــى عــرض شــركة الــدرع للتأميــن باإلندمــاج باألكثريــة 

النظاميــة )وهــي ثاثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة مــن قبــل مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل(. 
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مقابــل تعهــدات شــركة الــدرع للتأميــن المنصــوص عنهــا ضمــن اتفاقيــة االندمــاج، تتعهــد شــركة األهلــي للتكافــل – وبشــرط تحقيــق كافــة ب. 
الشــروط المســبقة المنصــوص عنهــا فــي اتفاقيــة االندمــاج والمفصلــة فــي القســم 2-6-3 مــن هــذا المســتند وتبعــاً لنشــر هــذا المســتند– 

بااللتــزام بالجــدول الزمنــي لعمليــة االندمــاج بيــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل مــن خــال: 

نشر تعميم مجلس اإلدارة الذي يوصي مساهمي شركة األهلي للتكافل بالموافقة على عملية اإلندماج؛ و	 
دعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة لانعقاد بهدف التصويت على صفقة االندماج. 	 

2-٦-2  الضمانات والتعهدات

تعهــدت شــركة األهلــي للتكافــل تجــاه شــركة الــدرع للتأميــن، وتعهــدت شــركة الــدرع للتأميــن تجــاه شــركة األهلــي للتكافــل بــأن الضمانــات والتعهــدات 
المتبادلــة المنصــوص عنهــا فــي الجــدول رقــم 2 هــي صحيحــة ودقيقــة وغيــر مضللــة. وقــد تعهــد كل مــن الطرفيــن تجــاه اآلخــر، بالتعويــض لــه عــن 
أيــة أضــرار أو تكاليــف أو أعبــاء يتكبدهــا الطــرف اآلخــر بســبب مخالفــة أو خــرق أي مــن التعهــدات والضمانــات المنــوه عنهــا، وذلــك بإســتثناء 

األمــور التــي تــم اإلفصــاح عنهــا مــن قبــل الطرفيــن فــي الئحــة اإلفصــاح الخاصــة بــكٍلّ منهمــا. 

كمــا صــّرح الطرفــان علمهمــا بــأن بنــود إتفاقيــة اإلندمــاج المتفــق عليهــا هــي مبنّيــة علــى التعهــدات والضمانــات المشــار إليهــا أعــاه والتــي منحــت 
بنــاًء علــى الدراســات القانونيــة النافيــة للجهالــة التــي أجراهــا مستشــاري كل طــرف علــى الشــركة األخــرى. 

تعهــد كل مــن الطرفــان تجــاه الطــرف اآلخــر باإلفصــاح عــن أيــة معلومــات أو واقعــات حصلــت أو ظهــرت بعــد تاريــخ التوقيــع علــى إتفاقيــة اإلندمــاج 
مــن شــأنها أن ترتــب مخالفــة ألي مــن التعهــدات والضمانــات، بموجــب الئحــة إفصاحــات إضافيــة توجــه للطــرف اآلخــر خــال مهلــة عشــرة أيــام 
عمــل مــن تاريــخ ظهــور الواقعــة أو المعلومــات المنــوه عنهــا. يــؤدي اإلفصــاح عــن الواقعــات الــى تجنيــب الطــرف المفصــح عنهــا مــن المســؤولية 
عــن خــرق الضمانــات والتعهــدات فــي الحــاالت التاليــة: )أ( فــي حــال صــرح الطــرف اآلخــر، بعــد اإلفصــاح وعلــى الرغــم مــن الواقعــات التــي تــم 
اإلفصــاح عنهــا، بأنــه يرغــب بالمباشــرة بإتمــام الصفقــة علــى الرغــم مــن األثــر المالــي للواقعــات التــي تــم اإلفصــاح لــه عنهــا و )ب( فــي األحــوال 
التــي يقــدر فيهــا األثــر المالــي للواقعــات التــي تــم اإلفصــاح عنهــا مــن قبــل مقّيــم محتــرف بمبلــغ إجمالــي يقــل عــن خمســة مليــون ريــال ســعودي. 
أمــا فــي األحــوال )أ( التــي يقــدر فيهــا األثــر المالــي الناتــج عــن خــرق أي مــن التعهــدات والضمانــات المنصــوص عنهــا فــي الملحــق 2 التفاقيــة 
االندمــاج والتــي تــم تفصيلهــا فــي مــا يلــي بخمســة مليــون ريــال ســعودي أو أكثــر أو )ب( التــي يبلــغ فيهــا األثــر المالــي اإلجمالــي الناتــج عــن سلســلة 
مــن الخروقــات التــي ال تقــل قيمــة كل منهــا عــن مليــون ريــال ســعودي، خمســة مليــون ريــال ســعودي أو أكثــر،  يعتبــر الخــرق الحاصــل للضمانــات 

والتعهــدات خرقــاً جوهريــاً )»الخــرق الجوهــري«(. 

فــي حــال وقــوع خــرق جوهــري للضمانــات والتعهــدات، يحــق للطــرف المتضــرر فســخ إتفاقيــة اإلندمــاج والمطالبــة برســوم اإلنهــاء )المفصلــة فــي 
مــا يلــي )القســم 2-6-7 مــن هــذا المســتند(، علــى أن يمــارس حــق فســخ اإلتفاقيــة والمطالبــة برســوم اإلنهــاء خــال مهلــة ثاثيــن يــوم عمــل مــن 
)أ( تاريــخ تبلــغ الئحــة اإلفصــاح اإلضافيــة أو )ب( مــن تاريــخ إكتشــاف الخــرق المشــكو منــه ، وذلــك تحــت طائلــة فقــدان الحــق بفســخ اإلتفاقيــة 

المشــار إليهــا والمطالبــة برســوم اإلنهــاء. 

فــي حــال إختــاف الطرفيــن حــول قيمــة األثــر المالــي للخــرق الجوهــري الحاصــل، أو فــي حــال رفــض الطــرف المســؤول عــن الخــرق الجوهــري 
ــام عمــل وفــي حــال عجزهمــا عــن  ــة خمســة أي ــى الطرفيــن الســعي إليجــاد حــل وّدي خــال مهل ــم الطــرف المتضــرر للخــرق الحاصــل، عل لتقيي
ــزم  ــي ومل ــون نهائ ــر يك ــزاع الحاصــل وإصــدار تقري ــي الن ــق ف ــر مســتقل للتدقي ــن خبي ــن تعيي ــى الطرفي ــن، عل ــى حــل مرضــي للطرفي التوصــل ال
للطرفيــن. فــي حــال عجــز الطرفيــن عــن التوافــق حــول تســمية الخبيــر خــال مــدة عشــرة أيــام، يحــق للطــرف المتضــرر مــن الخــرق الجوهــري 

اللجــوء الــى المركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري لطلــب تعييــن الخبيــر بهــدف تقييــم قيمــة األثــر المالــي للخــرق الجوهــري الحاصــل. 

فضــًا عمــا ســبق، يتضمــن الجــدول 2 مــن اتفاقيــة االندمــاج عــدد مــن الضمانــات الممنوحــة بشــكل متبــادل بيــن شــركتي الــدرع للتأميــن وشــركة 
األهلــي للتكافــل، بحيــث تعهــدت كل شــركة تجــاه الشــركة األخــرى أنــه باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه صراحــًة بموجــب الئحــة اإلفصــاح، إن 
الضمانــات التالــي ذكرهــا هــي دقيقــة وصحيحــة وغيــر مضللــة كمــا فــي تاريــخ اتفاقيــة االندمــاج، وقــد اشــتملت الضمانــات المشــار إليهــا علــى مــا 

يلــي: 

2-6-2-1 الضمانات المتعلقة بالشركة: 

إن الشركة هي شركة مساهمة مسجلة أصوالً وأسهمها مطروحة أصوالً لدى تداول السعودية. أ. 
أن الشــركة تقــوم بممارســة نشــاطها مــع مراعــاة األنظمــة واللوائــح المرعيــة اإلجــراء فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ال ســيما أنظمــة ب. 

البنــك المركــزي الســعودي، وقــد نالــت الشــركة علــى الترخيــص الــازم لممارســة أعمــال التأميــن وإعــادة التأميــن فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية وال يــزال هــذا الترخيــص صالــح وســاري المفعــول بتاريــخ التوقيــع علــى إتفاقيــة اإلندمــاج. 

لم يتم إشهار إفاس الشركة أو أي من فروعها و/أو لم يتم إقامة أية إجراءات إفاسّية بوجه الشركة و/أو بوجه أي من فروعها.ج. 
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إن رئيــس مجلــس إدارة الشــركة تــم تفويضــه أصــوالً وهــو يتمتــع بالصاحيــات الازمــة للتوقيــع علــى إتفاقيــة اإلندمــاج، وقــد تــم ترخيــص د. 
التوقيــع علــى إتفاقيــة االندمــاج مــن قبــل الجهــات المختصــة داخــل الشــركة أصــوالً. 

بإســتثناء الشــروط المســبقة المنصــوص عنهــا ضمــن إتفاقيــة اإلندمــاج، إن التوقيــع علــى إتفاقيــة اإلندمــاج وإتمــام صفقــة اإلندمــاج غيــر ه. 
مقيديــن بتحقيــق أي شــرط و/أو بموافقــة أي شــخص ثالــث أو جهــة حكوميــة. 

إن التوقيع على إتفاقية اإلندماج ال يشكل، بحد ذاته، مخالفة ألية أنظمة و/أو أية بنود تعاقدية ملزمة للشركة.  و. 
إن الشركة غير ملزمة بإصدار أية أوراق مالية أو أسهم ألي شخص ثالث، بإستثناء ما هو منصوص عنه في إتفاقية اإلندماج. ز. 
إن نســخ أوراق الشــركة )بمــا فــي ذلــك عقــد التأســيس والنظــام األساســي والتراخيــص واألذونــات( التــي تــم اإلفصــاح عنهــا هــي صحيحــة ح. 

وصالحــة كمــا فــي تاريــخ التوقيــع علــى إتفاقيــة اإلندمــاج. 

2-6-2-2 الضمانات المتعلقة بالوثائق المالية:

تم إعداد حسابات الشركة والوثائق المالية الخاصة بها وفقاً لمبادئ المحاسبة العامة المعمول بها في الملكة العربية السعودية. أ. 
إن قيمة الموجودات الثابتة للشركة كما هي مبّينة في الوثائق المالية هي القيمة األدنى بعد إحتساب قيمة اإلستهاك. ب. 
ال تشتمل الحسابات على بنود غير إعتيادية أو متكررةج. 
تعكس الوثائق المالية المقدمة أعباء الشركة بشكل شامل ودقيق وغير مضلل كما في التاريخ المحاسبي المتفق عليه )2021/3/31 م(د. 
تعكــس الوثائــق الماليــة المقدمــة نتائــج الشــركة الماليــة بشــكل شــامل ودقيــق وغيــر مضلــل كمــا فــي التاريــخ المحاســبي المتفــق عليــه ه. 

م(  2021/3/31(
إســتمرت الشــركة بممارســة أعمالهــا بشــكال إعتيــادي منــذ التاريــخ المحاســبي المتفــق عليــه )2021/3/31 م( ولــم )أ( تتكبــد أيــة خســائر و. 

ماديــة، )ب( تتكبــد أيــة أعبــاء رأســمالية و/أو تقــوم بشــراء أيــة موجــودات ثابتــة بإســتثناء مــا هــو داخــل ضمــن نطــاق عملهــا اإلعتيــادي، 
)ج( تتكبــد أيــة أعبــاء أو تتنــازل عــن أيــة حقــوق ماديــة مــن أي نــوع كانــت، )د( تقــوم بشــطب أيــة موجــودات بقيمــة تفــوق مبلــغ إجمالــي 
وقــدره خمســة مليــون ريــال ســعودي، )هـــ( تلتــزم ماليــاً بمبلــغ إجمالــي يفــوق الـــخمسة مليــون ريــال ســعودي أو تســتدين مبلــغ يفــوق الخمســة 
مليــون ريــال ســعودي، )و( تقــوم بزيــادة المســتحقات أو الرواتــب أو المكافــآت المتوجبــة ألي مــن موظفيهــا أو تدِخــل أي تعديــل علــى خطــة 

مكافــأة وتحفيــز الموظفيــن، )ز( تدِخــل أي تعديــل علــى أنظمــة العمــل أو األنظمــة المحاســبية، )ح( تعــدل طريقــة تعاطيهــا مــع العمــاء.
 

2-6-2-3 الضمانات المتعلقة بموجودات الشركة:

الشــركة تملــك كامــل موجوداتهــا وال يوجــد أيــة قيــود مفروضــة علــى ملكيتهــا لتلــك الموجــودات كمــا ال يوجــد أيــة رهونــات أو حجــوزات أ. 
قائمــة علــى أي منهــا. 

إن الموجودات المادية هي تحت سيطرة الشركة.ب. 
اآلليــات المملوكــة مــن الشــركة هــي بحالــة جيــدة وصالحــة لإلســتخدام وحقــوق الشــركة عليهــا غيــر مقيــدة كمــا ال يوجــد أيــة رهونــات أو ج. 

حجــوزات قائمــة علــى أي منهــا. 
ال تمتلك الشركة أية عقارات. د. 
تشغل الشركة مراكزها ومكاتبها بموجب عقود إيجار صالحة وغير خاضعة ألية منازعات قضائية. ه. 

2-6-2-4 الضمانات المتعلقة بأعباء الشركة:

ليس للشركة أية أعباء ناتجة عن أي من األعمال أو الواقعات التالية: أ. 
أية رهونات أو حجوزات ممنوحة من الشركة خال ممارستها لنشاطها اإلعتيادي. ب. 
أية تعهدات وضمانات ممنوحة من الشركة في إطار صفقات قامت بها الشركة خال ممارستها لنشاطها اإلعتيادي. ج. 
أية مطالبات أو حقوق مستحقة لصالح مساهمي الشركةد. 
أية ملكية عقارية أو حقوق متعلقة بالملكية العقارية، ه. 
أية ديون أو إلتزامات مالية متوجبة بذمة الشركة لصالح الدائنين بما فيهم المصارف ومؤسسات اإلقراض، و. 
أية مطالبات مقدمة بوجه الشركة من أشخاص ثالثين، ز. 
أية ديون مستحقة األداء بذمة الشركة.ح. 

2-6-2-5 الضمانات المتعلقة بالمستحقات الضريبية:

إن الشركة قامت بقدر المستطاع وبقدر ما هو مطلوب نظامياً وضمن المهل المفروضة بكل ما يلي: أ. 
اإلحتفاظ بوثائق عن اإلعانات الضريبية والزكوية المقدمة من الشركة. 	 
التقدم باإلقرارات الزكوية والضريبية بتواريخ إستحقاقها. 	 
اإلقرار عن كافة األنشطة الخاضعة للضريبة. 	 
تسديد كافة المستحقات الضريبية بمواعيدها. 	 

هـ.

هـ.

هـ.

هـ.
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إن الشركة ليست طرفاً في أية منازعة ضريبية قائمة مع أية إدارة ضريبية فاعلة في المملكة العربية السعودية. ب. 
ال يوجد أية وقائع من شأنها أن ترتب أعباء ضريبية إضافية على الشركة. ج. 
أوفت الشركة بكامل إلتزاماتها الضريبية وإلتزاماتها تجاه التأمينات اإلجتماعية. د. 

2-6-2-6 الضمانات المتعلقة بأعمال الشركة:

تمارس الشركة نشاطها بإسمها التجاري حصراً وال تستخدم أية تسميات أخرى مستعارة أو قريبة من إسمها الرسمي. أ. 
إن أعمال الشركة يديرها حصراً مدراء الشركة وموظفيها ولم يتم تكليف أي شخص ثالث بإدارة أعمال الشركة. ب. 
إن الشركة ليست طرفاً في أي شراكة غير مصرح عنها. ج. 
تمارس الشركة نشاطها بموجب تراخيص وأذونات صالحة. د. 
ال تمارس الشركة أية نشاطات غير أعمال التأمين المرخص لها بالقيام بها من قبل البنك المركزي السعودي. ه. 
بإستثناء ما تم التصريح عنه واإلفصاح عنه، ليست الشركة طرفاً في أية إتفاقيات ذات الشروط الخارجة عن المألوف. و. 
بإســتثناء مــا تــم التصريــح عنــه واإلفصــاح عنــه فــي إطــار عمليــة التدقيــق القانونــي، ليســت الشــركة طرفــاً فــي أيــة إتفاقيــات مــع أشــخاص ز. 

ذات الصلــة. 
الشركة ليست مخالفة ألية موجبات تعاقدية قامت بالتوقيع عليها أو اإللتزام بها.ح. 

2-6-2-7 الضمانات المتعلقة بموظفي الشركة:

لم تلتزم الشركة بتسديد أية تعويضات تزيد عن التعويضات النظامية في حال فسخ أي من عقود العمل الموقعة مع موظفيها. أ. 
تم اإلفصاح عن جميع المطالبات العمالية. ب. 
إن الشركة ليس مدينة بأية مبالغ أو تعويضات أو أرباح لمدراءها أو موظفيها السابقين أو الحاليين.ج. 
إن الشركة ملتزمة بلوائح وأنظمة العمل ولم ترتكب أية مخالفات ألحكام نظام العمل. د. 
ال توجد أية مطالبات جماعية بوجه الشركة. ه. 
إن موظفي و مدراء  الشركة غير ملزمين بأية موجبات عدم مزاحمة تجاه أصحاب عمل سابقين. و. 
لم تخالف الشركة أية أحكام متعلقة بإستقدام العمالة والموظفين. ز. 

 2-6-2-8 الضمانات المتعلقة بأنظمة التقاعد:

بإســتثناء موجــب تســديد تعويــض ومكافئــة نهايــة الخدمــة عمــًا بأحــكام نظــام العمــل، إن الشــركة غيــر ملتزمــة بــأي نظــام تقاعــد تجــاه أ. 
أي مــن موظفيهــا أو مدراءهــا. 

2-6-2-9 الضمانات المتعلقة بالتأمين:

أبرمت الشركة وثائق تأمين لحماية كافة العناصر الجوهرية ألعمالها وموظفيها. أ. 
إن وثائق التأمين التي أبرمتها الشركة كلها صالحة وسارية المفعول. ب. 
لم تتلق الشركة أية إنذارات من معيدي التأمين بشأن رفع التأمين أو إنقضائه. ج. 

2-6-2-10 الضمانات المتعلقة بالدعاوي والنزاعات:

بإســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه وبإســتثناء المطالبــات التأمينيــة اإلعتياديــة التــي ال تزيــد قيمــة كل منهــا عــن مبلــغ إجمالــي وقــدره خمســة أ. 
مليــون ريــال ســعودي، إن الشــركة ليســت، كمــا فــي تاريــخ إتفاقيــة اإلندمــاج، طرفــاً فــي أي نــزاع قائــم أو مهــددة بقيــام أي نــزاع أو تحكيــم 

أو إجــراءات قضائيــة، بصفــة مدعــي أو مدعــى عليهــا. 
لم تصدر بحق الشركة أية أحكام أو أوامر قضائية. ب. 

2-6-2-11 الضمانات المتعلقة بالمعلومات:

إن جميــع المعلومــات التــي تــم اإلفصــاح عنهــا ومشــاركتها مــع الطــرف اآلخــر فــي صفقــة اإلندمــاج أو مستشــاريه هــي صحيحــة ودقيقــة أ. 
غيــر مجــزأة وغيــر مضللــة. 

إن جميــع الوقائــع المدلــى بهــا فــي إتفاقيــة اإلندمــاج فيمــا يتعلــق بالشــركة وأعمالهــا ووضعهــا المالــي كمــا والتعهــدات والضمانــات ب. 
الممنوحــة هــي صحيحــة ودقيقــة وغيــر مضللــة. 

هـ.

هـ.



21

2-6-2-12 الضمانات الخاصة:

إن الشركة تمارس أعمالها مع مراعاة األنظمة واللوائح المرعية اإلجراء في المملكة العربية السعودية. أ. 
إن الشركة ملتزمة بأحكام ومتطلبات الئحة مكافحة تبييض األموال ولم تخالف أي من متطلباتها أو أحكامها. ب. 
إن الشركة ملتزمة بأنظمة حماية البيانات وحرمة المعلومات الشخصية. ج. 
إن الشركة تتمتع بكافة الحقوق والتراخيص الازمة إلستخدام أنظمتها اإللكترونية. د. 
ــا ه.  ــات ألمنه ــر مــن خمــس ســاعات و/أو أي خرق ــا ألكث ــاث ســنوات الســابقة أي إنقطــاع مســتمر ألعماله ــر الشــركة خــال الث ــم تختب ل

اإللكترونــي وأنظمتهــا اإللكترونيــة. 
ــة اإلثنــي عشــر شــهراً الباقيــة لتاريــخ التوقيــع علــى إتفاقيــة اإلندمــاج، لــم تقــم الشــركة بالتصــرف بحقــوق الملكيــة الفكريــة و.  خــال مهل

العائــدة لهــا أو ببيــع هــذه الحقــوق. 
إن الشركة ليست طرفاً في أية منازعات متعلقة بخرق حقوق الملكية الفكريةز. 

2-٦-٣  الشروط المسبقة

توافق الطرفان على أن إتمام صفقة اإلندماج يخضع لتحقيق  الشروط الُمسبقة التالية: 

موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة اإلندماج؛ وأ. 
موافقة أو عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على إتمام صفقة اإلندماج؛ وب. 
موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب زيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن عبــر إصــدار أســهم جديــدة لمســاهمي شــركة األهلــي ج. 

للتكافــل لغــرض تنفيــذ اإلندمــاج، بمــا فيهــا الموافقــة علــى مســتند العــرض وعلــى تعميــم المســاهمين، بمــا يتوافــق مــع الئحــة اإلندمــاج 
ــة الســوق الماليــة؛ و واالســتحواذ وقواعــد طــرح األوراق الماليــة واإللتزامــات المســتمرة الصــادرة مــن هيئ

موافقة تداول السعودية على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة الدرع للتأمين وفقاً لقواعد اإلدراج.د. 

2-٦-٤  التعهدات واإلجراءات المعلقة حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج

اشارت اتفاقية االندماج إلى تعهدات واجراءات معلقة يجب االلتزام بأحكامها حتى نفاذ قرار االندماج، وهي كما يلي:

تعهــد كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل أنــه مــن تاريــخ التوقيــع علــى اإلتفاقيــة وحتــى تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج بإخطــار 	 
الطــرف اآلخــر كتابيــاً بموجــب خطــاب إفصــاح إضافــي أو أكثــر  بــأي مســألة أو ظــرف تأتــي الــى علــم الطــرف اآلخــر ويكــون مــن شــأنها أن 
تجعــل أي مــن الضمانــات المقدمــة غيــر صحيحــة أو غيــر دقيقــة أو مضللــة أو مــن شــأنها أن تؤثــر علــى اســتعداد الطــرف اآلخــر بالمباشــرة 

فــي إتمــام صفقــة االندمــاج وفقــاً للشــروط المنصــوص عنهــا فــي اتفاقيــة االندمــاج. 

 تعهــد كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل أنــه منــذ تاريــخ التوقيــع علــى اإلتفاقيــة وحتــى تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج بإبــاغ 	 
الطــرف اآلخــر كتابيــاً وفــي غضــون 3 أيــام عمــل فــي حــال حــدوث أي مــن األحــداث التاليــة قبــل تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج:

توزيع أية أرباح )بما في ذلك األرباح المرحلية(؛- 
الدخول في أية اتفاقية تمويل جديدة أو سداد أي قرض قائم؛- 
الدخول في أية معامات جديدة مع األطراف ذات العاقة؛- 
الدخــول فــي أو تعديــل أو إنهــاء اتفاقيــة أو ترتيــب أو التزامــات جوهريــة تزيــد عــن مــا قيمتــه )5.000.000( خمســة ماييــن ريــال - 

ســعودي )بمــا فــي ذلــك العقــود المبرمــة فــي ســياق العمليــات التشــغيلية االعتياديــة(؛
تكبــد أيــة نفقــات رأســمالية أو اإلســتحواذ علــى أيــة أصــول تزيــد قيمــة كل منهــا منفــردًة عــن مبلــغ إجمالــي وقــدره )5.000.000( - 

خمســة ماييــن ريــال ســعودي؛
ــن -  ــس اإلدارة المديري ــا ألي مــن أعضــاء مجل ــك المزاي ــف، بمــا فــي ذل ــى شــروط وأحــكام التوظي ــة عل ــات جوهري ــة تعدي إدخــال  أي

التنفيذييــن أو المســؤولين أو الموظفيــن، أو تعييــن أو الموافقــة علــى تعييــن أي مــن كبــار المديريــن التنفيذييــن؛
خروج أي من كبار اإلداريين و/أو شاغلي المناصب التنفيذية - 
إنشاء أي رهونات على أي من أصولها أو تعهداتها.- 

ــاذ قــرار 	  ــخ نف ــى تاري ــة وحت ــى االتفاقي ــع عل ــخ التوقي ــخ مــن تاري ــذ تاري ــه من ــي للتكافــل أن ــن وشــركة األهل ــدرع للتأمي تعهــد كل مــن شــركة ال
االندمــاج و/أو فســخ اتفاقيــة االندمــاج أنــه: 

هـ.
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 ســوف يتــم االمتنــاع عــن اتخــاذ أي إجــراء )ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر( للدخــول فــي أيــة مناقشــات أو مفاوضــات مــع أي - 
شــخص أو كيــان آخــر حيــال عمليــة اندمــاج أو أيــة عمليــة أخــرى مماثلــة، أو القيــام بــأي عمــل أو اتخــاذ أي إجــراء يخالــف ذلــك بمــا 
فــي ذلــك علــى ســبيل التعــداد ال الحصــر قيــام مجلــس اإلدارة برفــع توصيــة إلــى المســاهمين بشــأن عــرض آخــر منافــس أو متعــارض 

مــع شــروط مســتند العــرض و/أو اتفاقيــة االندمــاج و/أو أي مــن المســتندات المتعلقــة بصفقــة االندمــاج؛
 ســوف يتــم إبــداء التعــاون الكامــل مــع الطــرف اآلخــر بأســرع الطــرق وأكثرهــا فعاليــة فيمــا يتعلــق بتقديــم الملفــات واإلعانــات - 

والطلبــات المطلوبــة للحصــول علــى جميــع الموافقــات، أو التصاريــح، أو خطابــات عــدم االعتــراض، أو الموافقــات األخــرى المماثلــة 
علــى النحــو المطلــوب بموجــب قوانيــن المملكــة العربيــة الســعودية، أو الجهــات الحكوميــة المختصــة إلتمــام صفقــة االندمــاج بموجــب 
ــات أو  ــة أي الملف ــات الطــرف اآلخــر إلباغــه بحال ــع طلب ــاون كل طــرف م ــا ســبق، يتع ــاً لم ــاج. وفق ــة االندم شــروط وأحــكام اتفاقي
الطلبــات أو أي اتصــاالت ذات صلــة بصفقــة االندمــاج، وأي استفســارات أو طلبــات أخــرى للحصــول علــى معلومــات إضافيــة مــن أو 

إلــى أي جهــة حكوميــة مختصــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.

تعهــد كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل أنــه، ال يجــوز ألي طــرف، اعتبــاًرا مــن تاريــخ توقيــع االتفاقيــة، القيــام بــأي 	 
فعــل مــن شــأنه أن يرّتــب خرقــا ألي مــن الضمانــات المعطــاة منــه، و/أو الســماح ألي شــخص آخــر بالقيــام بهكــذا فعــل و/أو اإلغفــال عنــوًة 

عــن إفصــاح وقــوع هكــذا فعــل. 

تعهــد كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل أنــه، ال يجــوز خــال الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج وتاريــخ 	 
نفــاذ قــرار االندمــاج ألي مــن األطــراف إجــراء أيــة تغييــرات أو اتخــاذ أيــة قــرارات مــن شــأنها، مجتمعــة وباالنفــراد، أن تــؤدي الــى تأثيــر 

ســلبي علــى أعمالهــا أو أصولهــا أو ســمعتها. 

تعهــد كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل باالمتنــاع، خــال الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج وتاريــخ 	 
نفــاذ قــرار االندمــاج، عــن  التصــرف بــأي مــن موجوداتهــا، أو االســتحواذ أو الموافقــة علــى االســتحواذ علــى موجــودات الطــرف اآلخــر 

باســتثناء مــا هــو داخــل ضمــن التعامــات العاديــة أو مــا يدخــل ضمــن نطــاق أعمــال االندمــاج. 

تعهــد كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل  بــإدارة أعمالهــا، خــال الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج 	 
وتاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج،  بالشــكل االعتيــادي واالمتنــاع عــن إجــراء أيــة أعمــال خارجــة عــن األعمــال االعتياديــة دون االســتحصال علــى 
موافقــة الطــرف اآلخــر الخطيــة المســبقة كمــا وباالمتنــاع عــن التســبب بــأي تدهــور فــي الموجــودات باســتثناء مــا يدخــل ضمــن األعمــال 

االعتياديــة. 

تعهــد كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل أنــه، ال يجــوز ألي مــن الطرفيــن اعتبــاًرا مــن تاريــخ التوقيــع وحتــى تاريــخ نفــاذ 	 
االندمــاج تقديــم رهــن أو إصــدار الموافقــة علــى منــح رهــن علــى أي مــن أصولــه.

تعهــد كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل أنــه، ال يجــوز ألي مــن الطرفيــن القيــام أو اإلغفــال عــن القيــام أو التســبب 	 
بإحــداث أي فعــل أو واقعــة يمكــن أن تؤثــر بشــكل ســلبي علــى حالــة األصــول أو الوضــع المالــي لــه، كمــا يتوجــب علــى كا الطرفيــن الحــرص 
علــى اتخــاذ جميــع اإلجــراءات االحترازيــة لمنــع ارتــكاب أو وقــوع هكــذا واقعــة. مــع عــدم اإلخــال بمــا ســبق، يتعهــد كا الطرفيــن بتجديــد 
وتأميــن اســتمرار صاحيــة جميــع التراخيــص والتصاريــح الازمــة الســتمرار باألعمــال التشــغيلية اعتبــاًرا مــن تاريــخ التوقيــع علــى اتفاقيــة 

االندماج.

تعهــد كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل أنــه، ال يجــوز ألي مــن الطرفيــن، مــا لــم يكــن ذلــك بنــاًء علــى طلــب مــن البنــك 	 
المركــزي الســعودي، فســخ أو إنهــاء أو القيــام بمــا مــن شــأنه وضــع حــد ألي مــن اتفاقيــات إعــادة التأميــن الموقعــة منــه أو أي مــن وثائــق 
التأميــن علــى أصولــه والتزاماتــه، وفــي حالــة انتهــاء أي مــن االتفاقيــات و/أو وثائــق التأميــن المشــار إليهــا أو توقــع انتهائهــا قبــل تاريــخ 
نفــاذ االندمــاج، يجــب علــى الطــرف ذات العاقــة أن يبــذل قصــاري جهــده، بالتعــاون مــع الطــرف اآلخــر وبعــد التشــاور معــه، لتجديدهــا أو 
اســتبدالها بعقــود أو بوثائــق تؤمــن تغطيــة مماثلــة للتغطيــة التــي كانــت تؤمنهــا العقــود و/أو الوثائــق المنتهيــة المشــار إليهــا فــي مــا ســبق. 

تعهــد كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل أنــه، علــى كل طــرف أن يســتمر بــإدارة أعمالــه بشــكل طبيعــي وضمــن المعتــاد، 	 
وال يجــوز لــه القيــام بأيــة أعمــال تخــرج عــن نطــاق نشــاطه المعتــاد دون الحصــول علــى موافقــة الطــرف اآلخــر المســبقة والكتابيــة 

والصريحــة، كمــا ال يجــوز ألي طــرف اســتنفاد صافــي األصــول إال بطريقــة بمــا يتفــق مــع النشــاط االعتيــادي لــه.

ــى 	  ــي ومستشــاري الطــرف اآلخــر الوصــول إل ــه، يجــب أن يســمح لممثل ــل أن ــي للتكاف ــن وشــركة األهل ــدرع للتأمي ــد كل مــن شــركة ال تعه
ــاج.  ــة االندم ــام صفق ــزم إلتم ــا يل ــة بحســب م ــي للجهال ــام الفحــص الناف ــة إلتم ــق الازم ــات والوثائ ــر والســجات، والمعلوم الدفات
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2-٦-٥  إنفاذ إتفاقية اإلندماج

بتاريخ التوقيع على إتفاقية اإلندماج، يتعهد كل طرف بتوقيع المستندات التالي ذكرها وبتسليمها لممثل الطرف اآلخر: 

المستندات المتوجب على شركة الدرع للتأمين توقيعها وتسليمها لممثلي شركة األهلي للتكافل: أ. 
نسخة موقعة من إتفاقية اإلندماج، 	 
نسخة موقعة من الئحة اإلفصاح ومرفقاتها، 	 
نسخة عن محضر إجتماع مجلس اإلدارة الذي وافق على التوقيع على إتفاقية اإلندماج. 	 

المستندات المتوجب على شركة األهلي للتكافل تسليمها توقيعها وتسليمها لممثلي شركة الدرع للتأمين: ب. 
نسخة موقعة من إتفاقية اإلندماج، 	 
نسخة موقعة من الئحة اإلفصاح ومرفقاتها، 	 
نسخة عن محضر اجتماع مجلس اإلدارة الذي وافق على التوقيع على إتفاقية اإلندماج. 	 
نســخة عــن محضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة الــذي يقــر بــأن قيمــة رســوم اإلنهــاء هــي عادلــة وغيــر مبالــغ فيهــا وبالتالــي تدخــل فــي 	 

مصلحــة مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل عمــًا بأحــكام البنــد )أ( مــن المــادة 36 مــن الئحــة اإلندمــاج واإلســتحواذ. 

لغرض إتمام صفقة اإلندماج يتعين على كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل القيام بالتالي:

تســجيل األســهم الجديــدة الُمصــدرة فــي شــركة الــدرع للتأميــن لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل مقابــل نقــل جميــع أصــول 	 
ــه. ولــن يحصــل المســاهمين فــي  ــة المتفــق علي ــى معامــل المبادل ــاًء عل ــدرع للتأميــن بن ــي للتكافــل إلــى شــركة ال والتزامــات شــركة األهل
ــة إحتســاب عــدد األســهم المســتحق  ــج عــن عملي ــل نقــدي نتيجــة صفقــة اإلندمــاج. وفــي حــال نت ــى أي مقاب ــي للتكافــل عل شــركة األهل
ألي مــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل بنــاء علــى معامــل المبادلــة كســور أســهم، فســيتم تقريــب الرقــم الناتــج الــى أقــل رقــم صحيــح. 
وســيتم تجميــع كســور األســهم وبيعهــا فــي تــداول الســعودية بســعر الســوق فــي حينــه وذلــك بالنيابــة عــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل 
المســتحقين لهــا ومــن ثــم ســيتم توزيــع المتحصــات الناتجــة عــن عمليــة البيــع علــى مســتحقيها علــى أســاس تناســبي، وذلــك خــال مــدة 
أقصاهــا ثاثيــن )30( يومــاً مــن تاريــخ إتمــام صفقــة اإلندمــاج. وســيتم خصــم التكاليــف المتعلقــة بعمليــة بيــع كســور األســهم مــن إجمالــي 

متحصــات هــذا البيــع.

نقــل جميــع أصــول والتزامــات شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل تســجيل األســهم الجديــدة المصــدرة فــي شــركة 	 
الــدرع للتأميــن لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل، ويعتبــر تاريــخ تســجيل األســهم لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل بمثابــة 

تاريــخ نفــاذ قــرار اإلندمــاج.

عقد إجتماع مجلس إدارة التخاذ جميع القرارات المنصوص عليها في اتفاقية االندماج.	 

يتعيــن علــى كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل أنــه مــن تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج حتــى تاريــخ نفــاذ قــرار اإلندمــاج، ببــذل 
الجهــود المعقولــة مــن أجــل )أ( إســتكمال جميــع اإلقــرارات الضريبيــة والزكويــة و إقــرارات ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى هيئــة الــزكاة والضريبــة 
والجمــارك )ب( معالجــة جميــع الربــوط )الزكويــة مــع هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك( و)ج( الحصــول علــى شــهادات الــزكاة والضريبــة النهائيــة 

مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك تغطــي الفتــرات الخاضعــة للضريبــة والــزكاة المنتهيــة فــي تاريــخ نفــاذ اإلندمــاج

2-٦-٦  فسخ إتفاقية اإلندماج

فــي حــال عــدم تحقــق أي مــن الشــروط المســبقة بالتاريــخ المحــدد كحــد أقصــى إلتمــام الصفقــة فــي 2022/04/10 م ، ومــا لــم يتــم اإلتفــاق بيــن 
الطرفيــن علــى خــاف ذلــك، تفســخ إتفاقيــة اإلندمــاج حكمــاً وتســري عليهــا أحــكام الفســخ المفصلــة فــي مــا يلــي.  

يجوز فسخ إتفاقية اإلندماج في أي وقت قبل تاريخ اإلتمام في األحوال التالية: 

بناًء على موافقة مشتركة وخطية بين كٍل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل على إنهاء إتفاقية اإلندماج. . 1
مــن قبــل أي مــن الطرفيــن، فــي حــال إرتــكاب الطــرف اآلخــر خرقــاً جوهريــاً للضمانــات والتعهــدات  المعطــاة ضمــن إتفاقيــة اإلندمــاج . 2

وفقــاً لمــا تــم تفصيلــه فــي مــا ســبق فــي القســم 2-6-2 مــن هــذا المســتند. 
مــن قبــل  أي مــن الطرفيــن، فــي حــال إقــدام الطــرف اآلخــر علــى خــرق  إلتزاماتــه باإلمتنــاع عــن التمــاس أو تشــجيع أو المباشــرة بأيــة . 3

مناقشــات أو مفاوضــات مــع أي شــركة أو طــرف آخــر فيمــا يتعلـّـق بعمليــة إندمــاج أخــرى أو صفقــة مماثلــة، أو إتخــاذ أي إجــراء آخــر قــد 
يؤّثــر علــى قــدرة الشــركتين فــي إســتكمال الصفقــة الراهنــة.
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مــن قبــل احــد األطــراف، فــي حــال إقــدام الطــرف اآلخــر علــى خــرق أي مــن إلتزاماتــه خــال الفتــرة المتراوحــة بيــن تاريــخ توقيــع إتفاقيــة . 4
اإلندمــاج وإتمــام الصفقــة كمــا تــم تفصيلهــا فــي القســم 2-6-4 أعــاه. 

من قبل أي من الطرفين في حال وقوع تغيير جوهري سلبي وفقاً لما تم تفصيله في ما يلي في القسم 2-6-7 من هذا المستند. . 5
مــن قبــل أي طــرف فــي حــال إقــدام الطــرف اآلخــر علــى خــرق أي مــن موجباتــه أو إلتزاماتــه المنصــوص عنهــا فــي إتفاقيــة اإلندمــاج دون . 6

تصحيــح المخالفــة المنــوه عنهــا خــال مهلــة 30 يــوم مــن تاريــخ إشــعاره بذلــك. 
من قبل أي من الطرفين، بموجب إشعار خطي موجه للطرف اآلخر في أي من الحاالت التالية: . 7

صدور نظام يجعل اإلستمرار باإلندماج أو الصفقة غير نظامي أو غير مسموح. 	 
فــي حــال حــدوث أي حالــة أو ظــرف يشــكل قــوة قاهــرة خارجــة عــن ســيطرة أي مــن الشــركتين )علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر 	 

حــدوث ثــورة، حــرب، إضطرابــات مدنيــة، أعمــال شــغب، هجــوم إرهابــي، فعــل عــدو عــام، حصــار، حظــر، تخريــب، تهديــد بالتحريــض 
لحــرب، قطــع عاقــات ديبلوماســية، حرائــق، إنفجــار، عاصفــة، إعصــار، فيضــان، زلــزال، حالــة خمــود، تشــعب وبــاء أو غيرهــا مــن 

الكــوارث الطبيعيــة، وانقطــاع الطاقــة الكهربائيــة( وتســتمر آثــار هــذه القــوة القاهــرة لفتــرة زمنيــة ال تقــل عــن شــهرين.
فــي حــال صــدور حكــم، أو أمــر قضائــي أو مرســوم أو قــرار مــن أي جهــة حكوميــة أو محكمــة أو أي جهــة ناظمــة لديهــا واليــة قضائيــة 	 

يقضــي بعــدم اإلســتمرار باإلندمــاج بيــن الشــركتين ويكــون هــذا الحكــم أو األمــر أو المرســوم نهائــي وغيــر قابــل لإلعتــراض عليــه.

يمــارس حــق فســخ إتفاقيــة اإلندمــاج فــي كافــة األحــوال المشــار إليهــا أعــاه خــال ســتين يــوم عمــل مــن تاريــخ إكتشــاف وقــوع الظــرف المفضــي 
الــى الفســخ، وفــي حــال عــدم ممارســة الحــق بالفســخ خــال المــدة المشــار إليهــا أعــاه، يعتبــر الطــرف المتضــرر بأنــه تنــازل عــن الحــق بالفســخ. 

لدى فسخ اإلتفاقية تزول إلتزامات الطرفين المتبادلة المنصوص عنها في إتفاقية اإلندماج مع إستثناء ما يلي: 

موجب تسديد رسوم اإلنهاء	 
المطالبات الناشئة قبل تاريخ الفسخ أو التي تسببت بفسخ إتفاقية اإلندماج، 	 

ــا أو  ــم توقيعه ــات أو تراخيــص أو موافقــات ت ــة إتفاقي ــاء أي ــة بهــدف إلغ ــاون بحســن ني ــن بالتع ــة اإلندمــاج، يتعهــد الطرفي فــي حــال فســخ إتفاقي
ــة.  ــام الصفق ــدف إتم ــا به اإلســتحصال عليه

2-٦-٧  التغيير الجوهري السلبي

إن التغييــر الجوهــري الســلبي هــو أي حــدث، أو واقعــة، أو سلســلة أحــداث أو وقائــع تــؤدي الــى أي مــن النتائــج التالــي ذكرهــا، بالنســبة أ. 
لشــركة األهلــي للتكافــل، إنخفــاض بنســبة 15% أو أكثــر مــن التقييــم النهائــي للشــركة بنــاًء علــى أســلوب التقييــم المعتمــد والــذي تــم تفصيلــه 

فــي القســم 2-4 مــن هــذا المســتند. 

بالنســبة لشــركة الــدرع للتأميــن، إنخفــاض بنســبة 15% أو أكثــر مــن التقييــم النهائــي للشــركة بنــاًء علــى أســلوب التقييــم المعتمــد والــذي ب. 
تــم تفصيلــه فــي القســم 2-4 مــن هــذا المســتند. 

وفي حال طرأ أي تغيير جوهري سلبي على أعمال شركة األهلي للتكافل أو على أعمال شركة الدرع للتأمين، تسري األحكام التالية: 

فــي حــال تبّيــن ألي مــن الطرفيــن حــدوث )أو إحتمــال حــدوث( أي تغييــر جوهــري ســلبي قبــل نفــاذ قــرار اإلندمــاج، يقتضــي أن يتــّم إخطــار الطــرف 
اآلخــر فــوراً بذلــك. وعليــه، يجتمــع ممثلــي الشــركتين لمناقشــة ظــروف وأســس التغييــر الجوهــري الســلبي وذلــك ضمــن فتــرة ال تتعــدى الـــ 10 
)عشــرة أيــام( مــن تاريــخ اإلخطــار. فــي حــال لــم يّتفــق ممثلــي الشــركتين علــى إعتبــار أن الحــدث أو الظــرف يشــكل تغييــراً جوهريــاً ســلبياً، علــى 
الطرفيــن تعييــن خبيــر مســتقل مــن بيــن أول أربــع شــركات تدقيــق عالميــة )»الخبيــر«( وتكليفــه بمهمــة الخبيــر وليــس المحكــم، بغيــة إعــادة النظــر 
بالظــروف الســائدة وإصــدار قرار/تقريــر نهائــي وملــزم للطرفيــن حــول تحقــق أو عــدم تحقــق األثــر الجوهــري الســلبي. أمــا كلفــة تعييــن الخبيــر 
فيتحملهــا الطرفيــن، وفــي حــال تبيــن عــدم وقــوع حالــة تغييــر جوهــري مــادي علــى الطــرف الــذي أدلــى بوقوعــه أن يقــوم بالتعويــض للطــرف اآلخــر 
عــن التكاليــف التــي تكبدهــا. أمــا فــي حــال عجــز ممثلــي الطرفيــن عــن اإلتفــاق حــول تعييــن الخبيــر، يحــق للطــرف المدلــي بوقــوع التغييــر الجوهــري 
الســلبي اللجــوء الــى المركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري بهــدف تعييــن الخبيــر، علــى أن يكــون قــرار المركــز ملزمــاً علــى الطرفيــن لهــذه الناحيــة.  



25

في حال تأكد وقوع تغيير جوهري سلبي من قبل الخبير المعين بشكل نهائي وأكيد، تسري األحكام التالية: 

يجــوز للطرفيــن االتفــاق علــى المباشــرة بالصفقــة وفقــاً لبنــود إتفاقيــة اإلندمــاج بغــّض النظــر عــن التغييــر الجوهــري الســلبي لــدى إحــدى . 1
الشــركتين؛ أو  

للطرف غير المتأثر بالتغيير الجوهري السلبي فسخ إتفاقية اإلندماج ومطالبة الطرف اآلخر بتسديد رسم اإلنهاء بشكٍل فوري. . 2

دون اإلخــال بحــق الطــرف المتضــرر بفســخ إتفاقيــة اإلندمــاج والمطالبــة برســوم اإلنهــاء وفقــاً لمــا ســبق، يحــق للطرفيــن إعــادة التفــاوض . 3
حــول بنــود هــذه اإلتفاقيــة بحســب مــا تســتوجبه الظــروف الســائدة. 

إن الحــق بفســخ اإلتفاقيــة والمطالبــة برســوم اإلنهــاء عمــًا بالبنــد الســابق يمــارس خــال مهلــة )30( ثاثيــن يــوم عمــل مــن تاريــخ تبلــغ إشــعار وقــوع 
التغييــر الجوهــري الســلبي أو خــال )30( ثاثيــن يــوم عمــل مــن تاريــخ صــدور تقريــر الخبــرة النهائــي، وذلــك تحــت طائلــة فقــدان الحــق وإعتبــار 

الطــرف المتضــرر متنــازالً عــن حقــه بفســخ اإلتفاقيــة والمطالبــة برســوم اإلنهــاء. 

2-٦-٨  القوة القاهرة

فــي حــال تأخــر أو تمنــع أو الحــد مــن إمكانيــة طــرف بإتمــام أي مــن الموجبــات الملقــاة علــى عاتقــه بموجــب إتفاقيــة اإلندمــاج بســبب وقــوع القــوة 
القاهــرة بشــكل يرتــب إســتحالة إتمــام أي مــن الموجبــات المنــوه عنهــا، يعفــى الطــرف المنــوه عنــه بشــكل مؤقــت تأديــة الموجــب المتأثــر بفعــل 
القــوة القاهــرة وال يعتبــر هــذا الطــرف مخالفــاً لبنــود اإلتفاقيــة أو مســؤوالً تجــاه الطــرف اآلخــر عــن التأخيــر الحاصــل طــوال مــدة إســتمرار القــوة 

القاهــرة، شــرط أن يكــون الطــرف المتأثــر بالقــوة القاهــرة: 

قام بإعام الطرف اآلخر بموجب إشعار خطي عن وقوع القوة القاهرة مع تحديد طبيعتها وآثارها، أ. 
قام بإتخاذ كافة اإلجراءات الازمة لتجنب آثار القوة القاهرة ب. 

تعتبر موجبات الطرف غير المتأثر بالقوة القاهرة معلقة لمدة موازية لمدة تعليق موجب الطرف المتأثر بالقوة القاهرة. 

وفــي حــال إســتمرار آثــار القــوة القاهــرة لمــدة شــهرين متواصليــن، يحــق للطــرف غيــر المتأثــر بهــا أن يفســخ إتفاقيــة اإلندمــاج بموجــب إشــعار 
خطــي موجــه للطــرف اآلخــر. 

 
2-٦-٩  رسوم اإلنهاء

مقابــل موافقــة شــركة األهلــي للتكافــل بتخصيــص المــوارد وتكبــد النفقــات واألعبــاء بهــدف أحقــاق مصلحتهــا فــي تحقيــق الصفقــة، تتعهــد شــركة 
الــدرع للتأميــن بتســديد رســوم اإلنهــاء المحــددة قيمتهــا بمبلــغ إجمالــي وقــدره /3.750.000 / )ثاثــة ماييــن وســبعمئة وخمســون ألــف ريــال 
ســعودي(   الــى شــركة األهلــي للتكافــل خــال مهلــة أقصاهــا خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ مطالبــة شــركة األهلــي للتكافــل وذلــك فــي الحــاالت 

التاليــة: 

فــي حــال قــرر مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن عــدم التوصيــة لمســاهمي الشــركة بالتصويــت لصالــح إتمــام الصفقــة، أو قــرر ســحب . 1
توصيتــه بهــذا الخصــوص أو تعديلهــا بشــكٍل جوهــري عّمــا هــو محــّدد فــي تعميــم المســاهمين أو تعديــل العــرض المقــدم الــى مســاهمي 

شــركة األهلــي للتكافــل وفقــاً للشــروط المبينــة فــي مســتند العــرض.  
فــي حــال إخــال شــركة الــدرع للتأميــن بإتخــاذ الخطــوات الازمــة إلنفــاذ صفقــة اإلندمــاج فــي مهلــة ال تتعــّدى التاريــخ اإلنفــاذ النهائــي . 2

المتفــق عليــه بموجــب اإلتفاقيــة )وهــو 2022/04/10م( وذلــك مــع إســتثناء الخطــوات التــي وافــق مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل 
علــى عــدم إتخاذهــا. 

فــي حــال إخــال شــركة الــدرع للتأميــن بــأي مــن إلتزامــات المفروضــة عليهــا خــال الفتــرة المتراوحــة بيــن تاريــخ توقيــع إتفاقيــة اإلندمــاج . 3
وإتمــام الصفقــة والتــي تــم تفصيلهــا فــي القســم 2-6-4 مــن هــذا المســتند بمــا يتســبب بســحب العــرض أو إنقضائــه. 

في حال تسببت شركة الدرع للتأمين بسحب أو إنقضاء عرض اإلندماج المقدم بتعميم المساهمين ومستند العرض.. 4
فــي حــال قــررت شــركة األهلــي للتكافــل بفســخ إتفاقيــة اإلندمــاج نظــراً لوقــوع تغييــر جوهــري ســلبي فــي أعمــال شــركة الــدرع للتأميــن أو . 5

إلقــدام الشــركة األخيــرة علــى إرتــكاب خــرق جوهــري للضمانــات والتعهــدات. 
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مقابــل موافقــة شــركة الــدرع للتأميــن بتخصيــص المــوارد وتكبــد النفقــات واألعبــاء بهــدف أحقــاق مصلحتهــا فــي تحقيــق الصفقــة، تتعهــد شــركة 
األهلــي للتكافــل بتســديد رســوم اإلنهــاء المحــددة قيمتهــا بمبلــغ إجمالــي وقــدره /  3.750.000 / )ثاثــة ماييــن وســبعمئة وخمســون ألــف ريــال 
ســعودي( الــى شــركة الــدرع للتأميــن خــال مهلــة أقصاهــا خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ مطالبــة شــركة الــدرع للتأميــن وذلــك فــي الحــاالت التاليــة: 

فــي حــال قــرر مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل عــدم التوصيــة لمســاهمي الشــركة بالتصويــت لصالــح إتمــام الصفقــة، أو قــرر ســحب . 1
توصيتــه بهــذا الخصــوص أو تعديلهــا بشــكٍل جوهــري عّمــا هــو محــّدد فــي تعميــم مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل. 

فــي حــال إخــال شــركة األهلــي للتكافــل بإتخــاذ الخطــوات الازمــة إلنفــاذ صفقــة اإلندمــاج فــي مهلــة ال تتعــّدى تاريــخ اإلنفــاذ النهائــي . 2
المتفــق عليــه بموجــب اإلتفاقيــة )وهــو 2022/04/10م( وذلــك مــع إســتثناء الخطــوات التــي وافــق مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن علــى 

عــدم إتخاذهــا. 
فــي حــال إخــال شــركة األهلــي للتكافــل بــأي مــن إلتزامــات المفروضــة عليهــا خــال الفتــرة المتراوحــة بيــن تاريــخ توقيــع إتفاقيــة اإلندمــاج . 3

وإتمــام الصفقــة والتــي تــم تفصيلهــا فــي القســم 2-6-4 مــن هــذا المســتند بمــا يتســبب بســحب العــرض أو إنقضائــه. 
في حال خرق شركة األهلي للتكافل ألحكام البند )أ( من المادة 36 من الئحة اإلستحواذ واإلندماج. . 4
فــي حــال قــررت شــركة األهلــي للتكافــل بفســخ إتفاقيــة اإلندمــاج نظــراً لوقــوع تغييــر جوهــري ســلبي فــي أعمــال شــركة الــدرع للتأميــن أو . 5

إلقــدام الشــركة األخيــرة علــى إرتــكاب خــرق جوهــري للضمانــات والتعهــدات. 
عدم إتمام الصفقة بسبب إخال شركة األهلي للتكافل بموجباتها تجاه الدائنين خال فترة إعتراض الدائنين. . 6

توافــق الطرفــان علــى أنــه فــي حــال ولــدى تســديد رســوم اإلنهــاء عمــًا بالبنــود الســابقة، تبــرأ ذمــة الطــرف الــذي قــام بالتســديد مــن أيــة مبالــغ 
إضافيــة قــد تســتحق نتيجــًة لفســخ اإلتفاقيــة. 

2-٦-١٠  اإلعالنات وموجب التكتم

موجب اإلمتناع عن اإلعان: أ. 

بإســتثناء مــا هــو مطلــوب بموجــب األنظمــة المرعيــة اإلجــراء أو مــا هــو متفــق عليــه بموجــب هــذه اإلتفاقيــة، يتعهــد الطرفيــن باإلمتنــاع 
عــن اإلدالء بأيــة تصريحــات متعلقــة بإتفاقيــة اإلندمــاج أو تعامــات شــركة األهلــي للتكافــل والــدرع للتأميــن مــن أي نــوع كانــت والــى أي 
جهــة بمــا فــي ذلــك الصحافــة أو الجمهــور دون اإلســتحصال علــى الموافقــة الخطيــة للطــرف اآلخــر ويســتثنى مــن ذلــك اإلعانــات التاليــة: 

اإلعانات التي تصدر في نطاق األعمال اإلعتيادية؛ و	 
اإلعانات غير المتعلقة مباشرًة بصفقة اإلندماج	 

موجب التكتمب. 

يلتزم الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة خال التفاوض على الصفقة بإستثناء المعلومات التالية: 

المعلومات المتاحة للعموم أو التي تصبح متاحة للجمهور دون خرق موجب التكتم المنصوص عنه في إتفاقية اإلندماج	 
المعلومات التي وصلت ألحد الطرفين من شخص ثالث دون إرتكاب األخير ألي خرق أو مخالفة في سبيل الحصول عليها، 	 
المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها بموجب األنظمة المرعية اإلجراء أو من قبل السلطات المختصة، 	 
المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها بموافقة الطرف اآلخر،	 
المعلومــات التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا للمستشــارين بالحــدود الازمــة للســماح للطــرف المفصــح ممارســة حقوقــه بموجــب إتفاقيــة 	 

اإلندماج. 

يبقى موجب التكتم سارياً لمدة سنتين مياديتين بعد فسخ إتفاقية اإلندماج. 

2-٦-١١  كامل اإلتفاقية

تشــكل إتفاقيــة اإلندمــاج بكافــة بنودهــا ومرفقاتهــا اإلتفاقيــة الكامــل بيــن الطرفيــن وهــي تطغــى علــى أيــة إتفاقيــات ســابقة بيــن الطرفيــن بمــا فــي 
ذلــك مذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن الطرفيــن بتاريــخ 2021/04/11 م. 
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2-٦-١2  اإلقرارات

يقــر كل مــن الطرفيــن أنــه بتوقيعــه علــى إتفاقيــة اإلندمــاج ال يعــول علــى أيــة ضمانــات ممنوحــة لــه ولــن يكــون لــه أيــة حقــوق مــن أي شــخص ليــس 
طرفــاً بإتفاقيــة اإلندمــاج. دون إســتثناء أيــة حقــوق أو مطالبــات متوجبــة فــي حــال المنــاورات اإلحتياليــة. 

2-٦-١٣  الفصل

في حال تبين أن أي من بنود إتفاقية اإلندماج هي غير صالحة أو باطلةـ يتم فصلها عن باقي اإلتفاقية التي تبقى سارية بكافة بنودها. 

2-٦-١٤  التنازل

ال يجوز ألي من الطرفين التنازل عن حقوقه لصالح أي شخص ثالث دون اإلستحصال على موافقة الطرف اآلخر الخطية. 

2-٦-١٥  عدم التنازل عن حق المطالبة

ــه  ــه عــن حق ــوه عن ــل الطــرف المن ــازالً مــن قب ــة اإلندمــاج تن ــود إتفاقي ــذ أي مــن بن ــه أو بتنفي ــأي مــن حقوق ــة ب ــد تأخــر أي طــرف بالمطالب ال يع
بالمطالبــة بالحقــوق و/أو بإنفــاذ البنــود المشــار إليهــا. 

2-٦-١٦  القانون المطبق

تخضــع إتفاقيــة اإلندمــاج وتفســر بحســب القوانيــن المرعيــة اإلجــراء فــي المملكــة العربيــة الســعودية. فــي حــال نشــوب أي نــزاع بيــن الطرفيــن 
حــول إتفاقيــة اإلندمــاج، يتوجــب عليهمــا بــذل أقصــى الجهــود لتســوية النــزاع وديــاً وفــي حــال العجــز عــن التوصــل الــى حــل ودي للنــزاع، خــال 
مهلــة ثاثيــن يــوم مــن تاريــخ اإلشــعار بوقــوع نــزاع، يحــق ألي مــن الطرفيــن إحالــة النــزاع الــى التحكيــم بواســطة محكــم واحــد. علــى المحكــم أن 
يكــون محاميــاً ذو خبــرة ال تقــل عــن عشــرة ســنوات فــي مجــال قطــاع التأميــن معيــن بتوافــق الطرفيــن وفــي حــال عجــز الطرفيــن عــن التوافــق 
حــول شــخص المحكــم، يحــال النــزاع الــى لجنــة تحكيميــة مــن ثاثــة محكميــن، يقــوم كل طــرف بتعييــن واحــد منهمــا فيمــا يعيــن الثالــث مــن قبــل 
المحكميــن المعينيــن مــن األطــراف ليــرأس اللجنــة التحكيميــة. إن مــكان التحكيــم هــو الريــاض ولغــة التحكيــم هــي اللغــة العربيــة ويكــون القــرار 

التحكيمــي نهائــي وملــزم وغيــر قابــل للطعــن. 

2-٦-١٧  حوكمة الشركة الدامجة

ــل فــي اســتمرار األعضــاء  ــي تتمث ــس اإلدارة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، والت ــى مجل ــرات المقترحــة عل ــى التغيي ــن الشــركتين عل ــّم االتفــاق بي ت
الحالييــن لشــركة الــدرع للتأميــن والبالــغ عددهــم ســّتة أعضــاء فــي واليتهــم كأعضــاء مجلــس إدارة. علــى أن يتــم تعديــل النظــام األســاس لزيــادة 
عــدد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة إلــى 8 أعضــاء )ملحــق 1 مــن هــذا المســتند(، وذلــك بإضافــة عضويــن إضافييــن إلــى المجلــس يتــم 
تعيينهــم مــن قبــل الشــركة الدامجــة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج )ممثليــن عــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل(، علــى أن يتــم تعييــن األعضــاء بعــد 
أخــذ موافقــة البنــك المركــزي الســعودي وبعدالحصــول علــى مصادقــة الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة الدامجــة علــى التعييــن. ويجــدر بالذكــر أنــه 
ســيتم زيــادة أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــد الحصــول علــى موافقــة المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن علــى قــرار 
صفقــة االندمــاج والقــرارات األخــرى ذات العاقــة، باإلضافــة إلــى الموافقــات النظاميــة الازمــة. وأشــارت اتفاقيــة االندمــاج إلــى ترشــيح عضويــن 

ممثليــن عــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل وهــم الدكتور/محمــد الكنانــي – عضــو مســتقل واألســتاذ/ عمــر ســفيان ياســين.

مع اإلشارة إلى أن األعضاء الحاليين لمجلس إدارة شركة الدرع للتأمين هم على النحو التالي:

األمير/ نايف سلطان بن محمد آل سعود، رئيساً للمجلس. 1
السيد/ سمير الوزان، نائباً للرئيس. 2
السيد/ تركي ناصر العتيبي، عضواً في المجلس. 3
السيد/ عبداهلل عبدالرحمن العبيكان، عضواً في المجلس. 4
السيد/ رائد علي السيف، عضواً في المجلس. 5
السيد/ محمد أحمد بن علي، عضواً في المجلس. 6
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بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج ســيبقى األميــر/ نايــف ســلطان بــن محمــد آل ســعود رئيســاً لمجلــس اإلدارة والســيد/ ســمير الــوزان نائبــاً لرئيــس 
ــن  ــدرع للتأمي ــل شــركة ال ــل مــن قب ــي المنصــب والتمثي ــة للشــركة الدامجــة فيوضــح الجــدول التال ــإلدارة التنفيذي ــس اإلدارة. أمــا بالنســبة ل مجل

ــي للتكافــل وشــركة األهل

المنصب الحاليالمنصب في الشركة الدامجةاإلسم 

الرئيس التنفيذي – شركة الدرع للتأمينالرئيس التنفيذيباسل العبدالكريم

الرئيس التنفيذي – شركة األهلي للتكافلنائب الرئيس التنفيذيعبدالرحمن العبرة

مدير التخطيط االستراتيجي – شركة المدير الماليمحمد عاطف عبداللطيف
الدرع للتأمين

مدير العمليات – شركة األهلي للتكافلالرئيس الفني التنفيذيمحمد عقيل

كمــا يجــدر بالذكــر بــأن الشــركة الدامجــة ســوف تقــوم باســتيعاب كافــة موظفــي شــركة األهلــي للتكافــل، بــدون فــرض أي تســريح اجبــاري، وســيتم 
االســتفادة مــن القــدرات والخبــرات الخاصــة بموظفــي شــركة األهلــي للتكافــل فــي الشــركة الدامجــة بحســب احتيــاج عمليــة دمــج األعمــال وخطــة 

التكامــل.

2-٦-١٨  ملخص شروط إتمام صفقة االندماج

تخضع صفقة االندماج للشروط التالية:

الحصــول علــى عــدم ممانعــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى التركــز االقتصــادي الناتــج عــن الصفقــة، وعــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي . 1
علــى صفقــة االندمــاج وزيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن، وموافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب تســجيل وطــرح أســهم زيــادة رأس 
مــال شــركة الــدرع للتأميــن والموافقــة علــى نشــر مســتند العــرض، وموافقــة تــداول الســعودية علــى طلــب إدراج األســهم الجديــدة لشــركة الــدرع 

للتأميــن فــي تــداول وفقــاً لقواعــد اإلدراج.
التــزام كل مــن مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن ومجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل والمديريــن التنفيذييــن بكافــة بنــود اتفاقيــة االندمــاج، . 2

وعــدم إنهائهــا مــن قبــل أي مــن الشــركتين فــي حــال حــدوث أي مــن حــاالت التغييــر الجوهــري الســلبي الخمســة المبينــة فــي القســم رقــم 
2-6-2 مــن هــذا المســتند، وعــدم خــرق أي بنــد مــن بنــود اتفاقيــة االندمــاج، وااللتــزام بكافــة األنظمــة واللوائــح الســارية فــي المملكــة.

موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن علــى )1( شــروط وأحــكام الصفقــة و)2( زيــادة رأســمال شــركة الــدرع للتأميــن . 3
مــن خــال إصــدار عــدد )23.852.462( ســهماً جديــداً لصالــح كافــة المســاهمين فــي شــركة األهلــي للتكافــل و)3( اعتمــاد النظــام األساســي 
المعــّدل لشــركة الــدرع للتأميــن، و)4( تفويــض مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن باتخــاذ جميــع اإلجــراءات الازمــة إلتمــام الصفقــة. مــع 
اإلشــارة إلــى أن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ اشــترطت إلتمــام االندمــاج، ودون اإلخــال بأحــكام نظــام الشــركات، أن تتــم الموافقــة عليــه مــن 
قبــل عــدد مســاهمين فــي الشــركة الدامجــة والمندمجــة مالكيــن لمــا ال يقــل عــن 75٪ مــن األســهم الممثلــة خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة 

غيــر العاديــة، ســواء األول أو الثانــي أو الثالــث، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد.
موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل علــى )1( العــرض المقــّدم مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن فيمــا يتعلـّـق بصفقــة . 4

االندمــاج و )2( الحصــول علــى أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن إنفــاذاً لصفقــة االندمــاج وذلــك عــن طريــق مبادلــة أوراق ماليــة بواقــع 
)1.43114769137705( ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل كل ســهم مملــوك فــي شــركة األهلــي للتكافــل بــدون تســديد أي مقابــل نقــدي، 
و)3( تفويــض مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل باتخــاذ جميــع اإلجــراءات الازمــة إلتمــام الصفقــة. مــع اإلشــارة إلــى أن الئحــة االندمــاج 
واالســتحواذ اشــترطت إلتمــام االندمــاج، ودون اإلخــال بأحــكام نظــام الشــركات، أن تتــم الموافقــة عليــه مــن قبــل عــدد مســاهمين فــي الشــركة 
الدامجــة والمندمجــة مالكيــن لمــا ال يقــل عــن 75٪ مــن األســهم الممثلــة خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، ســواء األول أو الثانــي 

أو الثالــث، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد.
انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن دون أن يتقــّدم أي مــن الدائنيــن لشــركة األهلــي للتكافــل باعتــراض علــى صفقــة االندمــاج أو فــي حــال تقــدم . 5

أي مــن الدائنيــن باعتــراض خــال المــدة المشــار إليهــا، قيــام شــركة األهلــي للتكافــل بالوفــاء بالديــن إن كان حــاالً، أو بتقديــم ضمــان كاٍف 
للوفــاء بــه إن كان آجــًا.

إتمــام الصفقــة قبــل التاريــخ اإلنفــاذ النهائــي المتفــق عليــه فــي اتفاقيــة االندمــاج، وهــو )2022/04/10م ( إال إذا وافقــت كل مــن شــركة الــدرع . 6
للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل خطيــاً علــى تمديــد تاريــخ إتمــام الصفقــة.
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عــدم قيــام مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل -خــال فتــرة العــرض )أو قبــل بدايــة فتــرة العــرض إذا كان لــدى مجلــس إدارة شــركة األهلــي . 7
ــة العامــة لمســاهمي شــركة  ــه يعتقــد بوجــود عــرض حقيقــي وشــيك الحــدوث( – بــأي مــن اآلتــي دون موافقــة الجمعي للتكافــل ســبب يجعل
األهلــي للتكافــل: )1( إصــدار أي أســهم مصــرح بهــا غيــر مصــدرة، أو )2( إصــدار أو منــح حقــوق تتعلــق بــأي أســهم غيــر مصــدرة، أو )3( إنشــاء 
أو إصــدار أو الســماح بإنشــاء أو إصــدار أي أوراق ماليــة قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق اكتتــاب فــي أســهم، أو )4( بيــع أو التصــرف أو 
االســتحواذ، أو الموافقــة علــى بيــع أو التصــرف أو االســتحواذ علــى أي أصــول ذات قيمــة تســاوي 10٪ أو أكثــر مــن صافــي موجــودات شــركة 
األهلــي للتكافل وفقــاً آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة، أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث، ســواًء عــن طريــق صفقــة واحــدة أم 
عــدة صفقــات، أو )5( شــراء شــركة األهلــي للتكافــل ألســهمها، أو )6( إبــرام عقــود خارجــة عــن إطــار النشــاط العــادي لشــركة األهلــي للتكافــل.    

عــدم قيــام أيــة محكمــة، أو جهــة تنظيميــة، أو هيئــة، أو مؤسســة حكوميــة فــي المملكــة باتخــاذ، أو المطالبــة باتخــاذ أي إجــراء، أو اقتــراح . 8
تعديــل علــى األنظمــة والقوانيــن أو اإلجــراءات بعــد تاريــخ اإلعــان، بمــا يجعــل تنفيــذ او االســتمرار باالندمــاج أو الصفقــة غيــر نظامــي أو 

غيــر مســموح.

2-٧  الموافقات النظامية الالزمة إلتمام صفقة االندماج

يُشترط إلتمام صفقة االندماج، القيام بعدد من اإلجراءات النظامية والحصول على موافقات من الجهات النظامية كما يلي: 

الحصــول علــى عــدم ممانعــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى التركــز االقتصــادي الناتــج عــن صفقــة االندمــاج. وقــد تــم الحصــول علــى عــدم أ. 
ممانعــة الهيئــة العامــة للمنافســة بتاريــخ 1442/12/29هـــ )الموافــق 2021/08/08م(.

الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي علــى صفقــة االندمــاج وزيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن. وقــد تــم الحصــول ب. 
علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي بتاريــخ 1443/03/20هـــ )الموافــق 2021/10/26م(.

الحصــول علــى موافقــة تــداول علــى إدراج األســهم الصــادرة لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل تبعــاً لعمليــة زيــادة رأســمال شــركة الــدرع ت. 
للتأميــن. وقــد تــم الحصــول علــى موافقة تــداول بتاريــخ 1443/03/25هـ الموافــق 2021/10/31م.

الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب زيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن ونشــر مســتند العــرض. وقــد تــم الحصــول ث. 
علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 1443/04/05هـــ الموافــق 2021/11/10م.

الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة لدعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل ج. 
-كل علــى حــدى- والخاصــة بصفقــة االندمــاج. 

2-٨  اجتماعات الجمعية العامة غير العادية

باإلضافــة إلــى الموافقــات النظاميــة المذكــورة فــي القســم رقــم )2-7( مــن مســتند العــرض، يُشــترط إلتمــام صفقــة االندمــاج الحصــول علــى عــدد 
مــن الموافقــات مــن مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن ومســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل ضمــن اجتماعــات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركتين، 

وذلــك كمــا يلــي: 

2-٨-١  اجتماعات الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع للتأمين

االجتماع األول:

يتحقــق النصــاب القانونــي الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن مــن خــال حضــور مســاهمين فــي شــركة الــدرع للتأميــن 
يملكــون عــدد أســهم يمثــل نصــف رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن، وذلــك إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد. فــي حــال 
إقــرار الصفقــة عــن طريــق تصويــت المســاهمين المالكيــن لمــا ال يقــل عــن ثاثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
لشــركة الــدرع للتأميــن، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد، ســيُعتبر بــأن صفقــة االندمــاج قــد أُقــّرت مــن قبــل شــركة الــدرع 
للتأميــن وســتتم الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال، علــى أن تُصبــح هــذه الزيــادة نافــذة بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي 
ــرة اعتــراض الدائنيــن أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنيــن علــى صفقــة  ــى عــرض االندمــاج وبعــد انقضــاء فت للتكافــل الخاصــة بالموافقــة عل

االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً( وذلــك وفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات. 

االجتماع الثاني:

فــي حــال لــم يتحقــق النصــاب القانونــي الــازم الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول لشــركة الــدرع للتأميــن، ســتتم الدعــوة لعقــد اجتمــاع 
ثــاٍن للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة )»اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثانــي لشــركة الــدرع للتأميــن«(. ويجــوز أن يُعقــد االجتمــاع 
الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــّدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول، بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول مــا يفيــد عــن إمكانيــة عقــد 
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هــذا االجتمــاع الثانــي. وفــي هــذا االجتمــاع الثانــي، يتحقــق النصــاب القانونــي بحضــور عــدد أســهم تمثــل ربــع رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن، إمــا 
شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد. فــي حــال إقــرار الصفقــة عــن طريــق تصويــت المســاهمين المالكيــن لمــا ال يقــل عــن ثاثــة 
أربــاع األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن 
بعــد، ســيُعتبر بــأن صفقــة االندمــاج قــد أُقــّرت مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن وســتتم الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال، علــى أن تُصبــح هــذه الزيــادة 
نافــذة بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل الخاصــة بالموافقــة علــى عــرض االندمــاج وبعــد انقضــاء فتــرة اعتــراض 

الدائنيــن أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنيــن علــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً( وذلــك وفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات.

االجتماع الثالث: 

فــي حــال لــم يتحقــق النصــاب القانونــي الــازم لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثانــي لشــركة الــدرع للتأميــن، ســتتم الدعــوة لعقــد 
اجتمــاع ثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة )»اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن«( وذلــك بعــد الحصــول 
علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة. ويتحقــق النصــاب القانونــي فــي هــذا االجتمــاع أيــاً كان عــدد مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن الممثليــن فيــه، 
إمــا شــخصياً أو بالوكالــة أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد. فــي حــال إقــرار الصفقــة عــن طريــق تصويــت المســاهمين المالكيــن لمــا ال يقــل عــن 
ثاثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت 
عــن بعــد، ســيُعتبر بــأن صفقــة االندمــاج قــد أُقــّرت مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن وســتتم الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال، علــى أن تُصبــح هــذه 
الزيــادة نافــذة بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل الخاصــة بالموافقــة علــى عــرض االندمــاج وبعــد انقضــاء فتــرة 

اعتــراض الدائنيــن أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنيــن علــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً( وذلــك وفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات. 

يمكــن لمســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن الذيــن ال يســتطيعون الحضــور شــخصياً الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن )أو 
االجتمــاع الثانــي أو الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إذا لــزم األمــر(، التصويــت عــن بعــد وفقــاً لآلليــة الموّضحــة فــي القســم رقــم 2-8-3 مــن 
مســتند العــرض، أو توكيــل شــخص آخــر بالتصويــت نيابــًة عنهــم فــي االجتمــاع. كمــا يجــدر بالذكــر وبنــاًء علــى أحــكام البنــدر الرابــع مــن المــادة 
ــى  ــي للتكافــل التصويــت عل ــدرع للتأميــن وشــركة األهل )191( مــن نظــام الشــركات، ال يحــق للمســاهم الــذي يملــك أســهماً فــي كل مــن شــركة ال

قــرارات االندمــاج إال فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إلحــدى الشــركتين.

2-٨-2  الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلي للتكافل 

االجتماع األول:

يتحقــق النصــاب القانونــي الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل مــن خــال حضــور مســاهمين فــي شــركة األهلــي للتكافــل 
يملكــون عــدد أســهم يمثــل نصــف رأس مــال شــركة األهلــي للتكافــل، وذلــك إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد.

وفــي هــذا االجتمــاع، ســيتم إقــرار الصفقــة فــي حــال التصويــت لصالحهــا مــن قبــل مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المالكيــن لمــا ال يقــل عــن ثاثــة 
أربــاع األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد. وســتعتبر صفقــة االندمــاج نافــذة بعــد انقضــاء 
فتــرة اعتــراض الدائنيــن أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنيــن علــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً( ،وبعــد إصــدار أســهم العــوض لصالــح 

مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المســتحقين. 

االجتماع الثاني:

فــي حــال لــم يتحقــق النصــاب القانونــي الــازم الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول لشــركة األهلــي للتكافــل، ســتتم الدعــوة لعقــد اجتمــاع 
ثــاٍن للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة )»اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثانــي لشــركة األهلــي للتكافــل«(. ويجــوز أن يُعقــد االجتمــاع 
الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــّدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول، بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول مــا يفيــد عــن إمكانيــة 
ــي للتكافــل، إمــا  عقــد هــذا االجتمــاع الثانــي. وفــي هــذا االجتمــاع الثانــي، يتحقــق النصــاب القانونــي بحضــور عــدد مــن مســاهمي شــركة األهل
شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد، ممــن يملكــون عــدد أســهم يمثــل مــا ال يقــل عــن ربــع رأس مــال شــركة األهلــي للتكافــل. فــي 
حــال تصويــت مســاهمين مالكيــن لمــا ال يقــل عــن ثاثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثانــي لشــركة األهلــي 
للتكافــل، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد. وســتعتبر صفقــة االندمــاج نافــذة بعــد انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن أو 
تســوية جميــع اعتراضــات الدائنيــن علــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً(، وبعــد إصــدار أســهم العــوض لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي 

للتكافــل المســتحقين. 

االجتماع الثالث: 

فــي حــال لــم يتحقــق النصــاب القانونــي الــازم لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثانــي لشــركة األهلــي للتكافــل، ســتتم الدعــوة لعقــد 
اجتمــاع ثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة )»اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة األهلــي للتكافــل«( وذلــك بعــد الحصــول 
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علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة. ويتحقــق النصــاب القانونــي فــي هــذا االجتمــاع أيــاً كان عــدد مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل الممثليــن فيــه، 
إمــا شــخصياً أو بالوكالــة أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد. وفــي هــذا االجتمــاع الثالــث، ســيتم إقــرار الصفقــة فــي حــال التصويــت لصالحهــا مــن 
قبــل مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المالكيــن لمــا ال يقــل عــن ثاثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي هــذا االجتمــاع، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو 
عــن طريــق التصويــت عــن بعــد. وســتعتبر صفقــة االندمــاج نافــذة بعــد انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنيــن علــى 

صفقــة االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً( وبعــد إصــدار أســهم العــوض لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المســتحقين. 

يمكــن لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل الذيــن ال يســتطيعون الحضــور شــخصياً الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل 
)أو االجتمــاع الثانــي أو الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إذا لــزم األمــر( التصويــت عــن بعــد أو توكيــل شــخص آخــر بالتصويــت نيابــًة عنهــم فــي 
االجتمــاع. كمــا يجــدر بالذكــر وبنــاًء علــى أحــكام البنــد مــن المــادة )191( مــن نظــام الشــركات، ال يحــق للمســاهم الــذي يملــك أســهماً فــي كل مــن 

شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل التصويــت علــى قــرار االندمــاج إال فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إلحــدى الشــركتين.

2-٨-٣  التصويت عن بعد

بحســب متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة فيمــا يتعلــق بالتصويــت فــي الجمعيــات العامــة غيــر العاديــة، بمــا فــي ذلــك قــرار زيــادة رأســمال شــركة الــدرع 
للتأميــن لغــرض االندمــاج وقــرار التصويــت علــى عــرض شــركة الــدرع للتأميــن إلقــرار الصفقــة مــن قبــل مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل، ووفقــا 
لتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة فإنــه يمكــن لمســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل التصويــت عــن بعــد علــى العــرض المقــدم مــن 
شــركة الــدرع للتأميــن لاندمــاج مــع شــركة األهلــي للتكافــل وذلــك مــن خــال خدمــة تداوالتــي التــي تســمح للمســاهمين بالتصويــت  اإللكترونــي. 
ويكــون التســجيل فــي هــذه الخدمــة مــن خــال موقــع تداوالتــي مباشــرة أو عــن طريــق زيــارة شــركة الوســاطة التــي يمتلــك المســاهم فيهــا محفظــة 

نشــطة تســمح لــه بتقديــم طلــب للتســجيل فــي نظــام تداوالتــي.  

فيما يلي شروط وأحكام التصويت عن بعد، والتي يجب أخذها بعين االعتبار قبل الشروع في عملية التصويت عن بعد:

سيتم احتساب التصويت عن بعد ضمن نصاب الجمعية العامة المنعقدة لهذا الخصوص وعند اتخاذ القرارات ذات العاقة.. 1
سيتم تعميم الخيار الذي صوت عليه المساهم على جميع األسهم المملوكة منه.. 2
يلغي التصويت األخير عمليات التصويت السابقة.. 3

كمــا ســيتم أخــذ جميــع التدابيــر الازمــة للتأكــد مــن أن جميــع مــن صوتــوا عــن بعــد يملكــون األســهم محــل التصويــت فــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة لهــذا الخصــوص، بمــا فــي ذلــك اســتبعاد )1( األصــوات المتعلقــة باألســهم التــي تــم بيعهــا أو بيــع جــزء منهــا خــال 
فتــرة التصويــت عــن بعــد، )2( األصــوات المتعلقــة بالمســاهمين الذيــن يمتلكــون أســهم فــي الشــركتين وتــم التصويــت مــن قبلهــم علــى قــرار االندمــاج 
ــة  ــر العادي ــة العامــة غي ــى قــرار االندمــاج فــي الحمعي ــم احتســاب التصويــت مــن قبلهــم عل ــكل الشــركتين )ســوف يت ــة ل ــر العادي ــة غي فــي الجمعي

إلحــدى الشــركتين فقــط( 

إذا تــم إقــرار الصفقــة مــن قبــل مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل ومــن قبــل مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن وبعــد نفــاذ قــرار االندمــاج، ســيتم 
إلغــاء إدراج أســهم شــركة األهلــي للتكافــل فــي تــداول الســعودية. وســوف يحصــل جميــع مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل بمــا فيهــم مــن لــم يصوتــوا 
علــى القــرارات المقترحــة إلقــرار الصفقــة، أو مــن قامــوا بالتصويــت ضدهــا، علــى أســهم جديــدة فــي شــركة الــدرع للتأميــن وفقــاً لشــروط وأحــكام 

هــذا العــرض. 

2-٩  فترة اعتراض الدائنين

بعــد الحصــول علــى الموافقــات النظاميــة المذكــورة فــي القســم رقــم )2-7( مــن هــذا المســتند، وبعــد الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة لــكل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل وفقــاً لآلليــة المحــّددة فــي القســم رقــم )2-8( مــن هــذا المســتند، ســتقوم كل مــن 
الشــركتين بنشــر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. وسيشــير اإلعــان إلــى حــق أي دائــن لشــركة األهلــي للتكافــل فــي االعتــراض علــى صفقــة 
االندمــاج مــن خــال إرســال خطــاب مســجل إلــى المركــز الرئيســي لشــركة األهلــي للتكافــل وذلــك خــال ثاثيــن يومــاً مــن تاريــخ نشــر نتائــج الجمعيــة 

العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بصفقــة االندمــاج.

اســتنادا لنظــام الشــركات، ال يكــون قــرار االندمــاج نافــذاً إال بعــد انقضــاء ثاثيــن يومــاً مــن اإلعــان عنــه دون اســتام أي اعتــراض مــن أي مــن 
دائنــي شــركة األهلــي للتكافــل علــى صفقــة االندمــاج. وفــي حــال تقــدم أي مــن الدائنيــن باعتراضهــم خــال المــدة المشــار إليهــا فســيتم إيقــاف 
االندمــاج إلــى أن يتنــازل الدائــن عــن اعتراضــه أو إلــى أن تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل بالوفــاء بالديــن إن كان حــاالً، أو بتقديــم ضمــان كاٍف للوفــاء 

بــه إن كان آجــًا.
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بعــد انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن، ســتقوم شــركة األهلــي للتكافــل باإلعــان علــى موقــع تــداول الســعودية عــن نتائــج تلــك الفتــرة وذلــك علــى 
النحــو اآلتــي:

ــا ســحبت أو تمــت تســويتها أو أن المحكمــة 	  ــم اســتام اعتراضــات ولكنه ــه ت ــرة، أو أن ــك الفت ــم اســتام أي اعتراضــات خــال تل ــم يت ــه ل أن
ــاج، أو ــاف االندم ــن بإيق ــب الدائ المختصــة رفضــت طل

بتوضيــح تفاصيــل االعتراضــات المســتلمة والتــي لــم تتــم تســويتها بعــد ومــا زالــت قائمــة وفــق مــا يتــم االتفــاق عليــه مــع شــركة الــدرع للتأميــن. 	 
وفــي هــذه الحالــة، ســتقوم شــركة األهلــي للتكافــل بعــد االنتهــاء مــن تســوية جميــع االعتراضــات المســتلمة باإلعــان عــن ذلــك علــى موقــع 

تــداول الســعودية.

2-١٠  إتمام صفقة االندماج

بعــد انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن أو التاريــخ الــذي تتــم فيــه تســوية جميــع اعتراضــات الدائنيــن علــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً(، 
ســيصبح قــرار االندمــاج نافــذاً وســتقوم شــركة الــدرع للتأميــن بإصــدار أســهم لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المقيديــن فــي ســجل مســاهمي 
شــركة األهلــي للتكافــل خــال فتــرة ال تقــل عــن ثانــي فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج وال تزيــد عــن ســادس فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار 
االندمــاج، وســتنتقل جميــع أصــول والتزامــات شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن وستســتمر شــركة الــدرع للتأميــن فــي الوجــود، أمــا 
شــركة األهلــي للتكافــل فســتنقضي وســتلغى جميــع أســهمها وســيتم شــطب ســجلها التجــاري والغــاء كافــة التراخيــص الصــادرة لهــا. كمــا ســتقوم 

شــركة الــدرع للتأميــن باإلعــان عــن نفــاذ قــرار االندمــاج فــي حينــه.

2-١١  تفاصيل المساهمين بعد إتمام صفقة االندماج

لحيــن أن يتــم االنتهــاء مــن إجــراءات شــطب الســجل التجــاري لشــركة األهلــي للتكافــل ســتصبح شــركة األهلــي للتكافــل، مملوكــة بشــكٍل مباشــر 
مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن. وســوف يتــم تحويــل جميــع أصولهــا وإلتزاماتهــا إلــى شــركة الــدرع للتأميــن. اضافــة إلــى ذلــك، ال يوجــد أي اتفــاق 
أو ترتيبــات أو تفاهمــات خاصــة مــع أي طــرف يملــك أســهم فــي شــركة األهلــي للتكافــل، مــن شــأنه أن يؤثــر علــى عمليــة نقــل ملكيــة األســهم. لــن 
يكــون فــي الشــركة الدامجــة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج مســاهمين مســيطرين، أي ممــن يمتلكــون أو يتحكمــون ب 30٪ مــن الشــركة الدامجــة أو 

قادريــن علــى التحكــم بقراراتهــا. 

ــل،  ــي للتكاف ــح مســاهمي شــركة األهل ــن وتســجيل األســهم المصــّدرة لصال ــدرع للتأمي ــادة رأســمال شــركة ال ــاج وزي ــة االندم نتيجــة إلتمــام صفق
ــي: ــى الشــكل التال ــن عل ــدرع للتأمي ــة لمســاهمي شــركة ال ــن، ونســب الملكي ــدرع للتأمي ســيتغّير عــدد أســهم شــركة ال
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االسم

بعد زيادة رأس المال – شركة الدرع للتأمينقبل زيادة رأس المال – شركة الدرع للتأمين

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 
الملكية

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

شركة 
البحرين 
الوطنية 
القابضة 
)شركة 

مساهمة 
بحرينية(

9.40٪ال يوجد9.40٪15.006.000.000٪ال يوجد6.000.000٪15.00

االمير 
سلطان 

محمد سعود 
الكبير ال 

سعود**

5.700.000٪14.25٪0.003٪14.255.700.000٪8.93٪0.002٪8.93

ناصر محمد 
حمود 

المطوع 
العتيبي***

2.850.000٪7.13٪0.005٪7.132.850.000٪4.46٪0.003٪4.47

أعضاء 
مجلس 

اإلدارة وكبار 
التنفيذيين 
لدى شركة 

الدرع 
للتأمين****

3.466٪0.009٪21.40٪21.413.466٪0.005٪18.34٪18.34

البنك األهلي 
السعودي

ال يوجد

7.155.738٪11.21-٪11.21

أعضاء 
مجلس 

اإلدارة وكبار 
التنفيذيين 
لدى شركة 

األهلي 
للتكافل

----

ال ينطبق66.00٪42.143.258ال ينطبق63.62٪25.446.534الجمهور

ال ينطبق100٪63.852.462ال ينطبق100٪40.000.000اإلجمالي

المصدر: شركة الدرع للتأمين
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ــدرع  ــر مباشــر فــي شــركة ال ــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل غي ــل كب ــي األســهم المملوكــة مــن قب ــر مباشــرة تعن ــة الغي *إن الملكي
للتأميــن مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن أو األســهم المملوكــة مــن قبــل أقربــاء كبــار المســاهمين وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة )الــزوج والزوجــة واألبنــاء والوالديــن( ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن

**إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لألميــر ســلطان محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة إلبنــه األميــر نايــف ســلطان بــن محمــد 
ســعود الكبيــر آل ســعود )رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن(

***إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لناصــر محمــد حمــود العتيبــي ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة إلبنــه تركــي بــن ناصــر المطــوع العتيبــي )عضــو مجلــس 
اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن(. ويجــدر الذكــر، بــإن ســوف تنخفــض الملكيــة المباشــرة لناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي مــن )7.13٪( إلــى 
)4.46٪( بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال، وبالتالــي لــن يصبــح مــن كبــار المســاهمين فــي شــركة الــدرع للتأميــن بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال وســوف 
يتــم احتســاب نســبة ملكيتــه المباشــرة ضمــن ملكيــة الجمهــور. وكمــا يجــدر بالذكــر، بــأن ســوف تنخفــض نســبة ملكيــة كبــار المســاهمين الحالييــن 

لــدى شــركة الــدرع للتأميــن مــن 36.38٪ إلــى 18.32٪ بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج 

****إن الملكيــة غيــر المباشــرة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى شــركة الــدرع للتأميــن ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة لألميــر ســلطان 
محمــد ســعود الكبيــر ال ســعود )والــد رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود( 
والملكيــة المباشــرة لناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي )والــد عضــو مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن تركــي بــن ناصــر المطــوع العتيبــي( 
والملكيــة الغيــر المباشــرة لعبــداهلل العبيــكان ناتجــة عــن ملكيــة المباشــرة فــي مجموعــة العبيــكان لاســتثمار مــا نســبته )17.00%( مــن رأس مــال 

مجموعــة العبيــكان لاســتثمار وتمتلــك مجموعــة العبيــكان لاســتثمار بشــكل مباشــر مــا نســبته )0.15%( مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن 

2-١2  اإلدارة والعاملين 

ترتكــز سياســة شــركة الــدرع للتأميــن المتعلّقــة بالمــوارد البشــرية علــى حســن اختيــار وتدريــب وتطويــر قــدرات العامليــن لديهــا والمحافظــة عليهــم 
ــع العامليــن بالتقــّدم فــي مناصبهــم وفــي مســيرتهم  ــة عمــل مناســبة، تســمح لجمي ــة والفــرص المتســاوية لهــم ضمــن بيئ ــة العادل وتأميــن المعامل
ــا ينعكــس إيجابــاً علــى عمــل شــركة الــدرع للتأميــن وعلــى تحقيــق عوائــد  المهنيــة. وتســاهم هــذه السياســة فــي إنتاجيــة وفعاليــة فــي العمــل مّم

أفضــل للمســاهمين.

بعــد إتمــام الصفقــة، تنــوي شــركة الــدرع للتأميــن تقديــم خططهــا المســتقبلية فيمــا يتعلـّـق بالمــوارد البشــرية لديهــا وبالمــوارد البشــرية التــي ســتنتقل 
مــن شــركة األهلــي للتكافــل. وســوف تناقــش هــذه الخّطــة مــع إدارة شــركة األهلــي للتكافــل وســوف تســتمع إلــى وجهــات نظرهــا بهــدف االســتفادة 
مــن كل العناصــر اإلداريــة المتاحــة والقــادرة علــى المســاهمة فــي تحقيــق خطــط الشــركة الدامجــة. وبهــذا الخصــوص فــإن شــركة الــدرع للتأميــن 

ســوف تقــدم عــروض وظيفيــة حســب سياســة وشــروط التوظيــف لديهــا وذلــك بعــد التنســيق مــع الجهــات الرقابيــة ذات العاقــة. 

2-١٣  الترتيبات أو الشروط الخاصة 

ال توجــد أيــة اتفاقيــات أو ترتيبــات أو تفاهمــات )مهمــا كانــت طبيعتهــا( بيــن شــركة الــدرع للتأميــن )أو أي شــخص يتصــرف بنيابــٍة عنهــا أو باالتفــاق 
معهــا(، وبيــن أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل أو المســاهمين الحالييــن فيهــا أو أي شــخص آخــر كان عضــو فــي مجلــس إدارتهــا 

أو مســاهماً فيهــا خــال االثنــي عشــر شــهراً الســابقة لتاريــخ نشــر هــذا المســتند.

2-١٤  تأكيد الكفاية النقدية

ســيتم ســداد كامــل قيمــة العــرض مــن خــال إصــدار أســهم لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل. وبالتالــي لــن يتــم ســداد قيمــة العــرض أو 
أي جــزء منــه بشــكل نقــدي. ولمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــاع علــى القســم رقــم 2-4 )»تقييــم شــركة األهلــي للتكافــل«( مــن هــذا المســتند.
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2-١٥  الهيكل التنظيمي لشركة الدرع للتأمين في حال إتمام صفقة االندماج 
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3.  المعلومات المالية  

٣-١  سعر إقفال األسهم

يبّيــن الجــدول )3-1( التالــي ســعر إقفــال ســهم شــركة الــدرع للتأميــن فــي اليــوم األول للتــداول مــن كل شــهر مــن األشــهر الســتة الســابقة لتاريــخ 
نشــر هــذا المســتند، وآخــر يــوم للتــداول قبــل إعــان النيــة المؤكــدة، وآخــر تاريــخ متــاح قبــل نشــر هــذا المســتند كالتالــي:

سعر اإلقفال )بالريال السعودي(التاريخ

2021/11/1424.90م )آخر تاريخ متاح قبل نشر مستند العرض(

2021/11/0124.36م

2021/10/0323.80م

2021/09/0124.66م

2021/08/0124.58م

2021/07/0124.60م

2021/06/0124.21م

2021/07/1123.22م )آخر يوم للتداول قبل تاريخ إبرام اتفاقية االندماج(

المصــدر: تــداول. ماحظــة: أقــرت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأمين الموافقة على توزيع أســهم منحة فــي تاريخ 2021/06/09م 
وقد تم احتســاب نســبة تذبذب ســعر الســهم عند 25.45 ريال.

يبّيــن الجــدول )3-2( التالــي ســعر إقفــال ســهم شــركة األهلــي للتكافــل فــي اليــوم األول للتــداول مــن كل شــهر مــن األشــهر الســتة الســابقة لتاريــخ 
نشــر هــذا المســتند، وآخــر يــوم للتــداول قبــل إعــان النيــة المؤكــدة، وآخــر تاريــخ متــاح قبــل نشــر هــذا المســتند كالتالــي:

سعر اإلقفال )بالريال السعودي(التاريخ

2021/11/1443.50م )آخر تاريخ متاح قبل نشر مستند العرض(

2021/11/0143.10م

2021/10/0340.60م

2021/09/0140.00م

2021/08/0140.95م

2021/07/0140.00م

2021/06/0139.35م

2021/07/1139.4م )آخر يوم للتداول قبل تاريخ إبرام اتفاقية االندماج(

المصدر: تداول
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٣-2  التوزيعات وسياسة توزيع األرباح

إن أســهم العــوض التــي ســيتم إصدارهــا لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل فــي حــال إتمــام الصفقــة،  هــي أســهم عاديــة مماثلــة لألســهم 
ــة  ــة أو تفضيلي ــاك أي حقــوق أولوي ــن يكــون هن ــن ومتســاوية القيمــة والتصنيــف فــي الحقــوق. ل ــدرع للتأمي ــاً لمســاهمي شــركة ال المصــدرة حالي
للمســاهمين الحالييــن فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقارنــة بمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل الذيــن ســيتم إصــدار األســهم الجديــدة لهــم.  بالتالــي 
إن أســهم العــوض المشــار إليهــا تمنــح حامليهــا - منــذ تاريــخ إصدارهــا - حــق تقاضــي األربــاح المعلنــة والموزعــة وفقــاً لسياســة األربــاح الخاصــة 
بالشــركة والمنصــوص عنهــا فــي النظــام األساســي لشــركة الــدرع للتأميــن أســوًة بباقــي المســاهمين فــي الشــركة. وفــي هــذا الصــدد، نصــت المــادة 
السادســة واألربعــون مــن النظــام األساســي لشــركة الــدرع للتأميــن أنــه يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر 
فــي هــذا الشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ اإلســتحقاق وتاريــخ التوزيــع. وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجات المســاهمين 
فــي نهايــة اليــوم المحــدد لإلســتحقاق. وتبلــغ الشــركة هيئــة الســوق الماليــة دون تأخيــر بــأي قــرارات لتوزيــع األربــاح أو التوصيــة بذلــك وتدفــع 
األربــاح المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي المــكان والمواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة، وفقــاً للتعليمــات التــي تصدرهــا الجهــة المختصــة 
مــع مراعــاة الموافقــة الكتابيــة المســبقة مــن البنــك المركــزي الســعودي. كمــا نصــت المــادة الخامســة واألربعومــن مــن النتظــام األساســي علــى 
أنــه يجــب علــى الشــركة )1( تجنــب الــزكاة وضريبــة الدخــل، و)2( تجنــب )20%( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن إحتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة 
العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ إجمالــي اإلحتياطــي )100%( مــن رأس المــال المدفــوع، و)3( للجمعيــة العامــة العاديــة عنــد تحديــد 
نصيــب األســهم فــي صافــي األربــاح أن تقــرر تكويــن إحتياكطــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة 

قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين. 

٣-٣  أثر انتهاء العرض

فــي حــال عــدم إقــرار صفقــة االندمــاج مــن قبــل كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن و/أو شــركة األهلــي للتكافــل، خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة لكلتــا الشــركتين كٍل علــى حــدى )ويشــمل ذلــك أي موعــد الحــق لعقــد الجمعيــة غيــر العاديــة وال يمكــن تمديدهــا بعــد ذلــك(  يُعتبــر العــرض 
الراهــن منتهــي ولــن يكــون هنالــك إمكانيــة قبولــه الحقــاً. أو فــي حــال تــم إنهــاء اتفاقيــة االندمــاج وفقــاً ألحكامهــا قبــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل والخاصــة بصفقــة االندمــاج وفــي حــال حــدوث ذلــك، لــن يكــون لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل الحــق فــي 

قبــول العــرض ولــن تُعــد شــركة الــدرع للتأميــن أو مســاهميها ملزميــن بالمضــي بالعــرض اســتناًدا  إلــى أي موافقــة ســابقة صــادرة عنهــم.
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4.  معلومات تتعلق بشركة الدرع للتأمين

٤-١  نبذة عامة 

التأسيس

ــة الســعودية بموجــب القــرار  ــي هــي شــركة مســاهمة ســعودية تأسســت فــي الريــاض - المملكــة العربي ــن التعاون ــي للتأمي ــدرع العرب إن شــركة ال
ــوزاري الصــادر فــي 2007/05/19م والســجل التجــاري رقــم 1010234323 الصــادر فــي 2007/06/13م الحقــاً للمرســوم الملكــي رقــم م 60  ال
ــم إدراج الشــركة فــي شــركة تــداول الســعودية )تــداول( فــي 2007/06/26م. يقــع المقــر  المــؤرخ 1427/09/18هـــ الموافــق 2006/10/11م. وت
الرئيســي الحالــي لشــركة الــدرع للتأميــن فــي الــدور الثالــث، مبنــى الســيركون رقــم 15، شــارع العليــا، ص.ب 61352، الريــاض 11565، المملكــة 

العربيــة الســعودية.

تتمثــل األنشــطة الرئيســية والمرخصــة التــي حصلــت شــركة الــدرع للتأميــن بالقيــام بأعمــال التأميــن فــي فــروع التأميــن العــام والتأميــن الطبــي 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الترخيــص الصــادر عــن البنــك المركــزي الســعودي رقــم ت م ن / 6 / 20079 فــي تاريــخ 2007/09/11م  
والــذي تــم تجديــده فــي الســنوات الســابقة وتــم تجديــدة لثــاث ســنوات ابتــداًء مــن 2020/01/28م. كمــا حصلــت شــركة الــدرع للتأميــن فــي تاريــخ 

2018/04/26م علــى موافقــة البنــك المركــزي الكتتــاب وثائــق تأميــن الحمايــة و االدخــار.

وفقــاً للنظــام األساســي لشــركة الــدرع للتأميــن، فإنــه يجــوز لهــا القيــام بجميــع األنشــطة الازمــة لممارســة عمليــات التأميــن التعاونــي واألنشــطة 
ذات الصلــة واســتثمار أموالهــا. وتشــمل مجــاالت أعمالهــا الرئيســية خدمــات تأميــن الســيارات والتأميــن الطبــي والتأميــن البحــري والتأميــن علــى 

الممتلــكات والتأميــن الهندســي والتأميــن ضــد الحــوادث وتأميــن الحمايــة واالدخــار.

يبلــغ رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن )400.000.000( ريــال ســعودي مقســم إلــى )40.000.000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر 
ــغ عــدد الموظفيــن الذيــن  ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. وجميــع تلــك األســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل وُمدرجــة فــي تــداول الســعودية. ويبل

يعملــون فــي شــركة الــدرع للتأميــن كمــا فــي تاريــخ 2021/05/31م حوالــي 190 موظفــاً.  

السنة المالية ومراجعي الحسابات

تبــدأ الســنة الماليــة لشــركة الــدرع للتأميــن فــي األول مــن ينايــر وتنتهــي فــي 31 ديســمبر فــي الســنة نفســها مــن كل عــام ميــادي، وقــد عّينــت 
الجمعيــة العامــة لشــركة الــدرع للتأميــن الســادة/ شــركة إبراهيــم أحمــد البســام وشــركاؤه محاســبون قانونيــون، والســادة/ العظــم والســديري وآل 

الشــيخ وشــركاؤهم محاســبون قانونيــون واستشــاريون كمراجعــي حســابات لهــا.

هيكل رأس المال والمساهمين

يبلــغ رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن )400.000.000( ريــال ســعودي مقســم إلــى )40.000.000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر 
ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. ويوضــح الجــدول )4-1( التالــي هيــكل ملكيــة شــركة الــدرع للتأميــن كمــا فــي تاريــخ 1442/11/06هـــ الموافــق 

2021/06/16م:

نسبة الملكية المباشرة )٪ (عدد األسهماالسم

15.00٪6.000.000شركة البحرين الوطنية القابضة )شركة مساهمة بحرينية(

14.25٪5.700.000االمير سلطان محمد سعود الكبير ال سعود

7.13٪2.850.000ناصر محمد حمود المطوع العتيبي

0.01٪3.466أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى شركة الدرع للتأمين

63.62٪25.446.534الجمهور

100.0٪40.000.000اإلجمالي

المصدر: تداول السعودية وشركة الدرع للتأمين
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٤-2  أبرز المحطات التاريخية 

يوضح الجدول )4-2( التالي أبرز المحّطات التاريخية التي مّرت بها شركة الدرع للتأمين منذ تأسيسها حتى اآلن:

التاريخالحدث

1427/09/16هـ الموافق 2006/10/09مالترخيص بتأسيس شركة الدرع للتأمين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )233( 

1427/09/18هـ الموافق 2006/10/11م صدور المرسوم الملكي رقم )م/60( الخاص بتأسيس شركة الدرع للتأمين

أســهم  عــدد  مجمــوع  مــن   )12.000.000( بـــعدد  المؤسســين  المســاهمين  اكتتــاب 
ــغ عددهــا  ــة والبال ــم طــرح األســهم المتبقي ــن أي بنســبة )60٪(، وت ــدرع للتأمي شــركة ال
ــاب العــام أي بنســبة )40٪(. وذلــك بقيمــة  )8.000.000( ســهم متســاوية القيمــة لاكتت

أســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

خال الفترة من 1428/2/27هـ الموافق 
2007/03/17م وحتى 1328/03/07هـ إلى 

2007/03/26م. 

حصــول شــركة الــدرع للتأميــن علــى تصريــح البنــك المركــزي الســعودي رقــم ت م 
ن/200709/6 بمزاولــة نشــاط التأميــن وإعــادة التأميــن وفقــاً ألحــكام نظــام مراقبــة 

شــركات التأميــن التعاونــي ولوائحــه التنفيذيــة.

تاريخ 1428/08/29هـ. الموافق 
2007/09/11م. 

1436/09/09هـ. 2015/06/26م الموافق.إدراج أسهم شركة الدرع للتأمين في السوق المالية السعودية )تداول(

إلــى  ســعودي  ريــال   )200.000.000( مــن  للتأميــن  الــدرع  شــركة  مــال  رأس  زيــادة 
)300.000.000( مليــون ريــال ســعودي وذلــك عــن طريــق منــح ســهم مجانــي مقابــل كل 
ــاالت ســعودية للســهم الواحــد.  ــة إســمية قدرهــا )10( عشــرة ري ــة وبقيم ســهمين قائم

1439/09/06هــ الموافق 2018/05/21م

إلــى  ســعودي  ريــال   )300.000.000( مــن  للتأميــن  الــدرع  شــركة  مــال  رأس  زيــادة 
)400.000.000( ريــال ســعودي وذلــك بمنــح ســهم مجانــي مقابــل كل ثاثــة أســهم قائمــة 

وبقيمــة إســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت للســهم الواحــد.
1442/10/29هــ الموافق 2021/06/10م

إبــرام شــركة الــدرع للتأميــن اتفاقيــة االندمــاج الملزمــة مــع شــركة األهلــي للتكافــل وذلــك 
لغــرض دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن مــن خــال عــرض مبادلــة 

أوراق ماليــة. 
1442/12/02هـ الموافق 2021/07/12م

٤-٣  الرؤية 

تطمح شركة الدرع للتأمين تزويد العماء بمنتجات وخدمات تأمينية عالية الجدودة بأسعار مناسبة، وأن تصبح إحدى أفضل الشركات 
فــي مجــال التأميــن وذلــك مــن حيــث الخدمــات والمنتجــات المقدمــة وتعاملهــا المهنــي مــع العمــاء والمســاهمين وجميــع األطــراف فــي منظومــة 
أعمالهــا علــى حــد ســواء. وتســعى شــركة الــدرع للتأميــن إلــى وضــع خطــط عمــل تتناســب مــع حجــم الســوق الســعودي للتأميــن كل تلــك الخطــط 

ترتكــز حــول مســتوى الخدمــة المقدمــة للعمــاء والبحــث عــن منتجــات جديــدة تلبــي احتياجاتهــم وترتقــي إلــى تطلعاتهــم.

٤-٤  الرسالة 

العمل على دعم رأس المال ورفع نسبة األرباح.	 
أن تكون ضمن أفضل الشركات العاملة في مجال التأمين في المملكة العربية السعودية.	 
أن تحقق درجة عالية من الكفاءة وحسن اإلدارة لعملياتها.	 
الحصول على رضاء العماء عن طريق االهتمام الكامل بخدمة العماء. 	 
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٤-٥  المزايا التنافسية 

لدى شركة الدرع للتأمين إدارة وفريق عمل محترف، قادر على قيادة األعمال وتنفيذ استراتيجية شركة الدرع للتأمين.	 
يوجــد لــدى شــركة الــدرع للتأميــن أنظمــة معلومــات مرتبطــة ببعضهــا البعــض، تســهل عمليــات خدمــة العمــاء وتســهم فــي انســيابية القيــام 	 

بأعمــال شــركة الــدرع للتأميــن.
توفــر شــركة الــدرع للتأميــن منتجــات تأمينيــة مختلفــة )تأميــن المركبــات، التأميــن الطبــي، تأميــن الســفر، تأميــن الحــوادث الشــخصية، تأميــن 	 

األخطــاء الطبيــة، تأميــن الممتلــكات، التأميــن البحــري، التأميــن الهندســي، التأميــن علــى الحيــاة( 
حققــت شــركة الــدرع للتأميــن مؤخــراً مســتوى ســعودة بنســبة 79٪  كمــا فــي تاريــخ 2021/03/31م كمــا بلغــت نســبة الســعودة فــي قطــاع 	 

ــام 2020م.  ــن للع ــك المركــزي الســعودي لقطــاع التأمي ــر البن ــك بحســب تقري ــن ككل 75٪ ، وذل التأمي

٤-٦  االستراتيجية 

وضعــت شــركة الــدرع للتأميــن اســتراتيجية تمكنهــا مــن تحقيــق رســالتها ورؤيتهــا، حيــث تهــدف أن تصبــح واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي تقديــم 
خدمــات التأميــن التعاونــي فــي المملكــة، وتشــمل اســتراتيجية شــركة الــدرع للتأميــن البنــود التاليــة: 

تســعى شــركة الــدرع للتأميــن إلــى التقليــل مــن االعتمــاد علــى معيــدي التأميــن بشــكل تدريجــي وذلــك عــن طريــق دعــم وتقويــة المــاءة الماليــة  	 
ورأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن.

تســعى شــركة الــدرع للتأميــن للنمــو بــإدارة المــوارد البشــرية مــن خــال التأهيــل والتدريــب المتخصــص وتحقيــق مســتويات عاليــة مــن 	 
الســعودة. 

تعتمــد شــركة الــدرع للتأميــن علــى خطــوط التأميــن العــام متضمنــاً التأميــن الطبــي وتأميــن المركبــات، ولديهــا محفظــة تأمينيــة متنوعــة لباقــي 	 
خطــوط التأميــن مبيــن فــي الجــدول )4-3( أدنــاه. 

ــا مــن أجــل 	  ــي تواجهه ــات الت ــرات والتحدي ــر خطــط تشــغيلية اســتراتيجية تســتجيب للمتغي ــاء وتطوي ــى بن ــن عل ــدرع للتأمي ــت شــركة ال عمل
ــن.  ــج فــي قطــاع التأمي ــي تنت ــدات الت ــة التهدي االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة ومواجه

تراجــع شــركة الــدرع للتأميــن باســتمرار آليــة نقــل المخاطــر مــن خــال التعاقــد مــع شــركات إعــادة تأميــن متخصصــة، وذات تصنيــف ائتمانــي 	 
عالــي متماشــية بذلــك مــع متطلبــات البنــك المركــزي.

تقوم شركة الدرع للتأمين بإدارة وتوزيع المخاطر من خال تنويع محفظة أعمالها.	 
تقــوم شــركة الــدرع للتأميــن بتنفيــذ إدارة رشــيدة لسياســات االســتثمار ومــوارد شــركة الــدرع للتأميــن الداخليــة والخارجيــة، وخفــض 	 

المصروفــات والتكاليــف، وذلــك لغــرض تحقيــق أفضــل عوائــد والربحيــة.
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٤-٧  المبيعات

يوضح الجدول )4-3( المبّين أدناه تحليل لمبيعات شركة الدرع للتأمين بحسب المنتجات التأمينية:

األقساط المكتتبة بحسب 
المنتجات التأمينية

السنة المنتهية في 31 من شهر ديسمبر
)آالف الرياالت السعودية(

النسبة من 
إجمالي األقساط 

المكتتبة

2020م2018م2019م2020م

30.1٪166.373.46673.104.39783.054.840 تأمين المركبات1

11.6٪63.886.96759.769.07645.363.026 تأمين الممتلكات2

45.6٪252.156.482311.133.510407.344.413التأمين الطبي3

3.1٪17.144.91819.854.37818.023.717تأمين الحوادث الشخصية4

2.2٪12.113.26013.280.27911.220.123التأمين الهندسي5

6.8٪37.408.56761.255.92855.101.691التأمين على الحياة6

0.7٪3.624.3855.319.8464.993.292التأمين البحري7

100٪ 552.708.045543.717.414625.101.102إجمالي األقساط المكتتبة

المصدر: شركة الدرع للتأمين 

٤-٨  المنتجات

ــاه المنتجــات التأمينيــة للشــركة والتــي تلقــت شــركة الــدرع للتأميــن موافقــة نهائيــة لهــا مــن البنــك المركــزي  ــن أدن يوّضــح الجــدول )4-4( المبّي
الســعودي:

تاريخ الموافقة   
)ميادي( وصف المنتج التأميني اسم المنتج التأميني  رقم

2007/07/8 الخسائر المادية أو األضرار التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها ومحتويتها 
بسبب الحريق، الصاعقة والمخاطر المسماة فقط.

الحريق واألخطار 
المرتبطة بها 1

2007/07/8
جميع مخاطر الخسائر المادية أو األضرار التي تلحق بالممتلكات ومحتويتها، 

بما في ذلك السرقة والضرر العرضي بإستثناء عدد قليل محدد من 
اإلستثناءات في البوليصة.

جميع أخطار الملكية 2

2007/07/8 خسارة في الربح اإلجمالي، والتعويض عن زيادة تكلفة العمل بعد الخسارة أو 
الضرر المشمول في بوليصة الممتلكات. خسارة في األرباح 3

2007/07/18

الخسارة المادية أو األضرار التي تلحق بالمساكن والمباني ومحتويات المنزل 
بسبب مخاطر الحريق، الصواعق، االنفجار، أعمال الشغب، اإلضرابات، 

انفجار وتطفح الخزانات واالنابيب بما في ذلك الهزة األرضية، االعصار، 
العاصفة، الفياضانات والكسر العرضي للزجاج.   

مساكن شاملة 4

2007/07/24 خسارة أو تلف المحصول الزراعي أو اي جزء منه بسبب الحريق، الصاعقة 
و/أو عاصفة البرد. المحاصيل الزراعية 5
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تاريخ الموافقة   
)ميادي( وصف المنتج التأميني اسم المنتج التأميني  رقم

2007/07/21
الخسارة و/أو الضرر الذي يلحق بأعمال البناء المدنية بما في ذلك 

المسؤولية تجاه األطراف الثالثة الناشئة عن أسباب خارجية وداخلية مختلفة 
أثناء البناء.

جميع مخاطر المقاولين 6

2007/07/21
الخسارة و/أو الضرر ألعمال التركيب وأعمال التركيب الميكانيكي بما في 
ذلك المسؤولية تجاه األطراف الثالثة الناشئة عن أسباب خارجية وداخلية 

عديدة خال عملية التركيب
جميع مخاطر اإلنشاءات 7

2007/07/21 خسارة و/ أو ضرر المصانع والمعدات المملوكة من قبل المقاولين بسبب اي 
أسباب عرضية مغطاة في البوليصة. معدات زراعية 8

2007/07/21 الخسارة و/أو الضرر للتركيبات اإللكترونية وبيانات برامج الكمبيوتر بما في 
ذلك انقطاع األعمال نتيجة الخسارة و/ أو الضرر.

جميع مخاطر األجهزة 
الكترونية / كمبيوتر  9

2008/01/28
الخسارة و/أو الضرر للمصانع واآلالت الثابتة/ غير المتحركة بسبب اي 
خسائر أو اضرار مادية غير متوقعة من اسباب غير مستبعدة على وجه 

التحديد.
تعّطل الماكينات 10

2008/01/28 خسارة في الربح أو االنقطاع والتدخل في األعمال الناتجة من مطالبة مقبولة 
بموجب بوليصة تأمين تعطل اآلالت لتأمين االصول المادية.

خسارة في االرباح 
)هندسية( 11

2008/01/28
الخسارة/ أو الضرر الناجم عن تدهور المخزون بسبب فقدان أو تلف مادي 
غير متوقع ومفاجئ لالة بعد مطالبة مقبولة بموجب بوليصة تأمين تعطل 

اآلالت لتأمين االصول المادية.
تدهور المخزون 12

2008/02/02

تغطي البوليصة المسؤولية القانونية للمؤمن له عن الخسارة و/أو الضرر 
للممتلكات، وفاة، اإلصابة الجسدية، للطرف الثالث الناشئة عن أنشطة 

األعمال المؤمن عليها في األماكن التي يتم الكشف عنها أو ضمن الحدود 
اإلقليمية المحددة في البوليصة.  

مسؤولية عامة 13

2008/02/02
تغطي البوليصة المسؤولية القانونية للمؤمن له عن الخسارة و/أو الضرر 

لممتلكات أو األضرار الجسدية للطرف الثالث الناشئة عن استخدام 
المنتجات المصنعة أو الموردة من قبل المؤمن له.

المسؤولية عن المنتجات 14

2007/12/09
تغطية للتعويضات التي يدفعها صاحب العمل لموظفيه بعد اإلصابات الناجمة 

عن حادث متعلق بالعمل وتمتد لتشمل مسؤولية صاحب العمل بموجب 
القانون العام. 

تعويض العمال / مسؤولية 
أرباب العمل 16

2008/01/28

المسؤولية القانونية عن األضرار وتكاليف ونفقات المدعي، فيما يتعلق 
بالمطالبات الناشئة عن اإلصابة الجسدية او اإلصابة العقلية ل/ أو وفاة اي 
مريض بسبب أو بزعم انه حدث عن طريق الخطأ أو األغفال أو اإلهمال في 
الخدمات المهنية المقدمة أو التي كان يجب تقديمها من قبل ممارس المهنة 

المؤمن له.

األخطاء الطبية 17

2008/02/02
المسؤولية القانونية عن أي مطالبة أو مطالبات مقدمة ضد المؤمن له بسبب 
اإلخال بالواجب بالقيام بأي اهمال أو خطأ أو إغفال في أي مكان وأي زمان 

ارتكبت فيه أو يزعم انها ارتكبت من قبل المؤمن له.
التعويض المهني 18

2007/07/14
التعويض عن المسؤولية القانونية عن خسارة أو تضرر البضائع و/أو السلع 

أثناء تحميلها أو حملها أو تفريغها من أي وسيلة نقل أو مخازن مؤقته في 
سياق النقل- سواء كانت داخل أو خارج وسيلة النقل.

مسؤولية وكاء الشحن / 
الناقلون 19

2007/07/14
التعويض عن خسارة المال أثناء التواجد في المبنى، في الخزائن المقفلة 

والعدادات وسجات النقد خال ساعات العمل؛ أثناء سياق النقل بين مواقع 
محددة والبنوك بواسطة موظفين مفوضين.

المال 20
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تاريخ الموافقة   
)ميادي( وصف المنتج التأميني اسم المنتج التأميني  رقم

2007/07/14 تعويض المؤمن له ضد الخسارة بسبب االحتيال أو عدم األمانة من قبل أي 
موظف مسمى أو معلن عنه للتأمين في أي وقت خال فترة التأمين. ضمان النزاهة 21

2008/01/29

تعويض عن الخسارة المالية المباشرة الناجمة فقط عن األعمال الغير نزيهة 
أو االحتيالية من قبل الموظفين لتحقيق مكاسب مالية، أو خسارة ممتلكات 

في أماكن العمل، أو أثناء النقل والخسارة الناتجة عن التزوير او القيام 
باالحتيال في أي شيكات أو كمبياالت أو شهادات حواالت إيداع وخطاب 

االعتماد وإيصال السحب والحواالت المالية واألوراق المالية والعملة المزورة.

الجريمة التجارية 22

2007/07/18
فقدان أو تلف أو تدمير الممتلكات الشخصية المحددة وغير المحددة، 

والمابس، واألمتعة الشخصية للمؤمن له نتيجة لسوء الحظ أو حادث عرضي 
لم يتم استبعاده على وجه التحديد بموجب البوليصة.

الممتلكات الشخصية 
)جميع المخاطر( 23

2008/01/28 وفاة و/أو عجز الشخص المؤمن بشكل منفرد ومباشر بسبب الوسائل العنيفة 
والعرضية الخارجية والمرئية. حادثة شخصية 24

2013/03/31 التأمين أثناء السفر للحوادث الشخصية والنفقات الطبية واإللغاء والتقليل أو 
فقدان األمتعة الشخصية أو تلفها وتأخير األمتعة والمساعدة الطبية الطارئة. السفر 25

2008/02/27 الخسارة و/أو الضرر الناجم عن السرقة أو السطو أو محاولة السرقة 
والسطو بعد الخروج القسري و/أو الدخول إلى المبنى المؤمن عليه. السرقة والسطو 26

2007/07/14
تأمين لتعويض المؤمن له عن مسؤوليته التي تكبدها كنتيجة مباشرة لمنح 

الجائزة للمتسابق األول الذي حقق ثقًبا في إحدى البطوالت وتم تحقيقه مع 
أول نقطة

الكفالة الرياضية  27

2008/02/03 بوليصة مزايا الوفاة والعجز من قبل صاحب العمل لمجموعة من الموظفين 
الذين يقدمون مزايا مالية في حالة الوفاة أو العجز. الحياة  28

2008/02/03
تغطية حماية الدخل للموظفين المؤمن عليهم في حالة العجز الكلي، أو 

الجزئي نتيجة المرض أو اإلصابة الجسدية أو الضعف وعدم قدرته على أداء 
الواجبات األساسية لمهنته السابقة في مهنة مربحة مماثلة.

تأمين صحي دائم 29

2007/12/12 تأمين المركبات عن األضرار الشخصية ومسؤولية الطرف الثالث ألسطول 
المركبات التجارية المملوكة للشركات والمؤسسات. مركبات شاملة 30

2007/12/12 تأمين المركبات عن األضرار الشخصية ومسؤولية الطرف الثالث ألسطول 
المركبات التجارية المملوكة للشركات والمؤسسات. مركبات - الطرف الثالث 31

2007/12/12 المسؤولية القانونية تجاه األطراف الثالثة عن الوفاة أو اإلصابة الجسدية أو 
األضرار التي تلحق بالممتلكات بسبب استخدام السيارة المؤمنة.

المركبات الفردية - 
الطرف الثالث 32

2007/12/12 تأمين المركبات عن األضرار الشخصية ومسؤولية الطرف الثالث ألسطول 
المركبات لاستخدام الخاص. المركبات شامل - فردي 33

2007/12/12

الخسارة و/أو الضرر الذي يلحق بمركبات تاجر السيارات المؤمن له أو 
مركبات العميل عند اختبار قيادتها، أو نقلها من قبل السائقين المعينين 

للمؤمن له، بما في ذلك مسؤولية الطرف الثالث للسيارات - خارج المبنى 
المؤمن عليه.

تجارة السيارات - 
المخاطر الخارجية 34

2007/12/12
خسارة و/أو ضرر مركبات العماء أثناء تخزينها و/أو في عهدة المؤمن 
له في المباني المحددة في الوثيقة بما في ذلك مسؤولية الطرف الثالث 

للسيارات.

تجارة السيارات - 
المخاطر الداخلية 35
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تاريخ الموافقة   
)ميادي( وصف المنتج التأميني اسم المنتج التأميني  رقم

2007/07/18 خسارة و/أو تلف شحنات تصدير/استيراد البضائع عن طريق البحر والجو 
الناشئة عن مخاطر النقل - الشحنات الفردية والمفردة. الشحن البحري - فردي 36

2007/07/18
خسارة و/أو تلف شحنات تصدير/استيراد البضائع عن طريق البحر والجو 
الناشئة عن مخاطر النقل التي تغطي جميع الشحنات المتأثرة من فترة 12 

شهًرا التي تخضع لإلقرار والتعديل على أساس ربع سنوي أو سنوي.

البضائع البحرية - بغطاء 
مفتوح 37

2007/07/18
تغطية تأمينية لألضرار التي تلحق بالمواد بعد وقوع حادث للمركبة التي 

تحمل المواد بما في ذلك الحريق وانكسار الجسور والحوادث ذات الطبيعة 
المماثلة.

العبور البري / البضائع 
العابرة 38

2017/02/23

تغطية تأمينية مصممه خصيًصا للمصارف والمؤسسات المالية للتعويض عن 
الخسارة المالية المباشرة الناتجة فقط عن أعمال غير نزيهة أو احتيالية 

من قبل الموظفين لتحقيق مكاسب مالية أو خسارة مالية أو خسارة ممتلكات 
في أماكن العمل أو أثناء النقل والخسارة الناتجة عن التزوير أو التعديات 

االحتيالية في أو في أي شيكات، وكمبياالت، وشهادات حواالت إيداع، 
وخطاب اعتماد، وإيصال سحب، الحواالت المالية، وأوراق مالية، وأوامر وقف 

دفع، وعمات مزورة.

السندات الشاملة 
للمصرفيين 39

2017/02/23

يوفر التأمين تعويًضا للمديرين والمسؤولين الفرديين في الشركة عن 
مسؤوليتهم القانونية عن دفع تعويضات للطرف الثالث نتيجة تعرض الطرف 
الثالث لخسارة مالية من خال إهمال أو فعل غير مشروع أو خطأ أو إغفال 

من جانب المدير أو المسؤول في اتخاذ قراره.

مسؤولية المديرين 
والمسؤولين 40

2017/02/23

تغطية تأمينية للخسائر المالية الناتجة عن عمليات االحتيال على نظام 
الكمبيوتر أو المدفوعات أو التحويات الناتجة عن تعليمات الكمبيوتر 

االحتيالية وفقدان البيانات والوسائط اإللكترونية وفيروسات الكمبيوتر 
واالتصاالت المزورة، وتشمل التغطية تكاليف التنظيف.

جرائم الكمبيوتر 
اإللكترونية 41

2017/02/23
تغطية تأمينية للمؤسسات المالية ومديريها وموظفيها ضد األعمال غير 

المشروعة المزعومة أو اإلهمال أو اإلخال بالواجب الناشئ عن فعل أو خطأ 
أو تقصير في أداء أو عدم أداء الخدمات المهنية للعماء.

التعويض المهني 
)المؤسسات المالية( 42

2007/12/09
تأمين النفقات الطبية للشركات والمنشئات الصغيرة والمتوسطة وفًقا 

لسياسة مجلس الضمان الصحي تغطي كحد أدنى ومزايا معززة، إذا طلب 
العميل ذلك.

التأمين الصحي الطبي 43

2016/10/24
المسؤولية القانونية تجاه األطراف الثالثة عن الوفاة أو اإلصابة الجسدية 
أو األضرار التي تلحق بالممتلكات بسبب استخدام السيارات المؤمن لها 

المملوكة للجهة الحكومية.

مركبات حكومية تابعة 
لطرف ثالث 44

2008/01/29 تغطية تأمين المصاريف الطبية لألفراد فقط. تأمين المسؤولية 
الشخصية 45

2016/01/07 تأمين المصاريف الطبية المتعلقة بالحاالت الطارئة فقط داخل المملكة 
العربية السعودية لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحية. التأمين الطبي للزوار 46

2019/10/17
تغطية تأمينية للمؤسسات غير المالية ومديريها وموظفيها ضد األفعال غير 

المشروعة المزعومة أو اإلهمال أو اإلخال بالواجب الناشئ عن فعل أو خطأ 
أو تقصير في أداء أو عدم أداء الخدمات المهنية للعماء.

التعويض المهني المتنوع 47

المصدر: شركة الدرع للتـأمين
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٤-٩  إعادة التأمين

لغــرض التقليــل مــن مخاطــر أعمــال التأميــن وضمــان اســتقرار العمليــات ومصــادر رأس المــال ولتقليــل مخاطــر الخســائر ولغــرض المســاهمة فــي 
اســتقرار الربحيــة، تقــوم شــركة الــدرع للتأميــن بإعــادة التأميــن علــى جــزء مــن المخاطــر التــي تؤمــن عليهــا بموجــب عمليــات التأميــن التــي تقــوم 
بهــا. وذلــك بمــا يتماشــى مــع اللوائــح التنفيذيــة الصــادرة مــن البنــك المركــزي الســعودي. ولتقليــل مخاطــر تركــز إعــادة التأميــن، قامــت شــركة الــدرع 
للتأميــن بوضــع برامــج إلعــادة التأميــن مــع العديــد مــن شــركات إعــادة التأميــن العالميــة المعروفــة. حيــث تقــوم شــركة الــدرع للتأميــن بالتعامــل مــع 
العديــد مــن شــركات التأميــن إلعــادة التأميــن والتــي ال يقــل تصنيفهــا عــن الحــد األدنــى وذلــك كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الائحــة التنظيميــة 

ألعمــال إعــادة التأميــن الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي. كمــا يلــي:

الحد األدنى للتصنيفالشركة المصنفة

AM BestB+

Fitch RatingsBBB

Moody’s Investor Service (Moodys)Baa

Standard & Poor’s Corporation (S&P)BBB

:AM Best يوضح الجدول التالي تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة

 AM Best تصنيف شركة

تعريف التصنيفالتصنيف

A++ تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيست ويعني أن الجهة المصنَّفة
لديها قدرة متفوقة للوفاء بالتزامات التأمين المستمرة.

A+ تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيست ويعني أن الجهة المصنَّفة
لديها قدرة متفوقة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية المستمرة.

A
تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيست ويعني أن الجهة المصنَّفة 

لديها قدرة ممتازة للوفاء بالتزامات التأمين المستمرة.

A- تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيست ويعني أن الجهة المصنَّفة
لديها قدرة ممتازة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية المستمرة.

B++
ــة إيــه إم بيســت ويعنــي أن الجهــة المصنَّفــة  تصنيــف مــن قبــل وكال
قوتهــا الماليــة عرضــة للتغيــرات المعاكســة فــي االكتتــاب والظــروف 

االقتصاديــة.

B+
ــة إيــه إم بيســت ويعنــي أن الجهــة المصنَّفــة  تصنيــف مــن قبــل وكال
قوتهــا الماليــة عرضــة للتغيــرات المعاكســة فــي االكتتــاب والظــروف 

االقتصاديــة.
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:Fitch Ratings يوضح الجدول التالي تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة

Fitch Ratings تصنيف شركة

تعريف التصنيفالتصنيف

AA-
تصنيف من قبل وكالة فيتش ويعني أن الجهة المصنَّفة لديها جودة 

ائتمانية عالية جداً، وهذا التصنيف ضمن الدرجة االستثمارية

BB+
تصنيف من قبل وكالة فيتش ويعني أن الجهة المصنَّفة لديها جودة 

ائتمانية تخمينية وهذا التصنيف ضمن الدرجة الغير استثمارية

:Moody’s Investor Service (Moodys) يوضح الجدول التالي تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة

 Moody’s Investor Service (Moodys) تصنيف شركة

تعريف التصنيفالتصنيف

A3

تصنيــف مــن قبــل وكالــة موديــز ويعنــي أن الجهــة المصنَّفــة مــن 
الدرجــة المتوســطة العليــا وتخضــع لمخاطــر ائتمانيــة منخفضــة. 
وتجــدر الماحظــة أنــه تمــت إضافــة الرقــم )3( لدرجــة التصنيــف 
ــات التصنيــف، حيــث أن الرقــم  ــة النســبية ضمــن فئ ــار المكان إلظه

»A« ــة ــى فــي مجموع ــى الحــد األدن )3( يشــير إل

Baa1

جــودة  ذات  الجهــة  أن  ويعنــي  موديــز  وكالــة  قبــل  مــن  تصنيــف 
متوســطة وتخضــع لمخاطــر ائتمانيــة معتدلــة، وبالتالــي قــد تمتلــك 

التخمينيــة. الســمات  بعــض 

:Standard & Poor’s Corporation (S&P) يوضح الجدول التالي تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة

 Standard & Poor’s Corporation (S&P) تصنيف شركة

تعريف التصنيفالتصنيف

AA+

تصنيــف ائتمانــي مــن قبــل وكالــة ســتاندرد آنــد بورز ويعنــي أن الجهة 
المصنَّفــة لديهــا قــدرة عاليــة جــداً علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة. 
وتجــدر الماحظــة أنــه تمــت إضافــة عامــة موجبــة )+( لدرجــة 
التصنيــف إلظهــار المكانــة النســبية ضمــن فئــات التصنيــف، حيــث 
أن اإلشــارة الموجبــة )+( تشــير إلــى الحــد األعلــى فــي مجموعــة 

»AA« )مخاطــر منخفضــة جــداً(

AA

تصنيــف ائتمانــي مــن قبــل وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز ويعنــي أن 
الجهــة المصنَّفــة لديهــا قــدرة عاليــة جــداً علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
الماليــة. وتجــدر الماحظــة أنــه لــم يتــم إضافــة عامــة موجبــة )+( 
او عامــة ســالبة )-( لدرجــة التصنيــف إلظهــار المكانــة النســبية 
ضمــن فئــات التصنيــف، حيــث أن عــدم إضافــة اإلشــارة تشــير إلــى 

ــي مجموعــة »AA« )مخاطــر منخفضــة جــداً( الحــد المتوســط ف
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 Standard & Poor’s Corporation (S&P) تصنيف شركة

تعريف التصنيفالتصنيف

AA-

تصنيــف ائتمانــي مــن قبــل وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز ويعنــي أن 
الجهــة المصنَّفــة لديهــا قــدرة عاليــة جــداً علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
الماليــة. وتجــدر الماحظــة أنــه تمــت إضافــة عامــة ســالبة )-( 
لدرجــة التصنيــف إلظهــار المكانــة النســبية ضمــن فئــات التصنيــف، 
حيــث أن اإلشــارة الســالبة )-( تشــير إلــى الحــد األدنــى فــي مجموعة 

»AA« )مخاطــر منخفضــة جــداً(

A+

تصنيــف ائتمانــي مــن قبــل وكالــة ســتاندرد آنــد بورز ويعنــي أن الجهة 
المصنَّفــة لديهــا قــدرة عاليــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة، ولكــن 
لديهــا عرضــة إلــى حــد مــا لآلثــار الضــارة للتغيــرات فــي الظــروف 
ــة  ــة عامــة موجب ــه تمــت إضاف ــة. وتجــدر الماحظــة أن االقتصادي
فئــات  ضمــن  النســبية  المكانــة  إلظهــار  التصنيــف  لدرجــة   )+(
التصنيــف، حيــث أن اإلشــارة الموجبــة )+( تشــير إلــى الحــد األعلــى 

فــي مجموعــة »A« )مخاطــر منخفضــة(

A

ويعنــي  بــورز  آنــد  ســتاندرد  وكالــة  قبــل  مــن  ائتمانــي  تصنيــف 
أن الجهــة المصنَّفــة لديهــا قــدرة عاليــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
الماليــة. وتجــدر الماحظــة أنــه لــم يتــم إضافــة عامــة موجبــة )+( 
او عامــة ســالبة )-( لدرجــة التصنيــف إلظهــار المكانــة النســبية 
ضمــن فئــات التصنيــف، حيــث أن عــدم إضافــة اإلشــارة تشــير إلــى 

الحــد المتوســط فــي مجموعــة »A« )مخاطــر منخفضــة(

A-

تصنيــف ائتمانــي مــن قبــل وكالــة ســتاندرد آنــد بورز ويعنــي أن الجهة 
المصنَّفــة لديهــا قــدرة عاليــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة، ولكــن 
لديهــا عرضــة إلــى حــد مــا لآلثــار الضــارة للتغيــرات فــي الظــروف 
االقتصاديــة. وتجــدر الماحظــة أنــه تمــت إضافــة عامــة الســالبة 
فئــات  ضمــن  النســبية  المكانــة  إلظهــار  التصنيــف  لدرجــة   )-(
التصنيــف، حيــث أن اإلشــارة الســالبة )-( تشــير إلــى الحــد األدنــى 

فــي مجموعــة »A« )مخاطــر منخفضــة(

BBB+

ويعنــي  بــورز  آنــد  ســتاندرد  وكالــة  قبــل  مــن  ائتمانــي  تصنيــف 
أن الجهــة المصنَّفــة لديهــا قــدرة كافيــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
الماليــة. ولكــن مــن المرجــح أن تضعــف فــي الظــروف االقتصاديــة 
المواتيــة أو المتغيــرة. وتجــدر الماحظــة أنــه تمــت إضافــة عامــة 
موجبــة )+( لدرجــة التصنيــف إلظهــار المكانــة النســبية ضمــن فئــات 
التصنيــف، حيــث أن اإلشــارة الموجبــة )+( تشــير إلــى الحــد األعلــى 

فــي مجموعــة »BBB« )متوســط الجــودة(

وتــدل التصنيفــات بشــكل رئيســي علــى قــوة المركــز المالــي لشــركة إعــادة التأميــن وعلــى كفاءتهــا بتغطيــة المطالبــات، إضافــة إلــى جــودة خدمتهــا 
وقــوة برامجهــا فــي إعــادة التأميــن. وتتعامــل شــركة الــدرع للتأميــن مــع أكثــر مــن 75 شــركة مــن معيــدي تأميــن مصنفيــن مــن وكاالت التصنيــف 

العالميــة

الجدول التالي يوضح شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة الدرع للتأمين وتصنيف كل شركة إعادة تأمين.
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يوضح الجدول )4-5( التالي شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة الدرع للتأمين:

الشركة الُمصنفةالتصنيفالدولةمعيد التأمينالرقم

AS&Pاإلمارات العربية المتحدةشركة أبو ظبي الوطنية للتأمين1

A-AM Bestاإلمارات العربية المتحدةأبو ظبي الوطنية للتكافل2

غير مصنفة سنغافورةمجموعة آي سي أر المحدودة3
AM Bestحالياً*

A-AM Bestبربادوساكتيف كابيتال ري4

AAM Bestمصرأفريقيا ري5

AS&Pاإلمارات العربية المتحدةإي آي جي لمتد6

A3Moodysاإلمارات العربية المتحدةشركة العين األهلية للتأمين7

Baa1Moodysاإلمارات العربية المتحدةشركة الظفرة للتأمين8

A-S&Pدولة قطرشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين9

A+AM Bestاإلمارات العربية المتحدةأليانز لتحويل المخاطر10

A+S&Pسويسراآرش ري11

A-AM Bestاإلمارات العربية المتحدةآرغو العالمية12

غير مصنفة البحرينأريج13
AM Bestحالياً*

B+AM Bestتاياندالشركة اآلسيوية إلعادة التأمين14

AA-S&Pالمملكة العربية السعوديةأكسا15

B++AM Bestالبحرينشركة البحرين الوطنية للتأمين16

AAM Bestاإلمارات العربية المتحدةبارنتس ري17

A+AM Bestالمملكة المتحدةبيركلي18

AA+S&Pاإلمارات العربية المتحدةبيركشاير هاثاواي19

A-AM Bestالواليات المتحدة االمريكيةبسست ميريديان20

A-AM Bestسنغافورةكانوبيوس21

B+AM Bestالجزائرسي سي ر الجزائر22

AAM Bestتايوانسنترال ري23

A-S&Pاإلمارات العربية المتحدةشركة تشوسر للتأمين24

AS&Pالصينالشركة الصينية إلعادة التأمين 25

AAS&Pاإلمارات العربية المتحدةتشب26

A-S&Pنيجيرياكونتيننتال ري27

B+AM Bestالمملكة المتحدةكونفيكس28

A-S&Pسويسراإيكو ري29
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الشركة الُمصنفةالتصنيفالدولةمعيد التأمينالرقم

A-S&Pاإلمارات العربية المتحدةشركة اإلمارات للتأمين30

غير مصنفة اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات ري31
AM Bestحالياً*

A+S&Pالواليات المتحدة االمريكيةشركة إعادة التأمين إيفرست32

B++AM Bestكازاخستانأوراسيا33

A++AM Bestسنغافورةجين ري34

AAM Bestفرنساجينيرالي، دبي35

B++AM Bestاإلمارات العربية المتحدةجي أي سي ري دبي36

AAS&Pالبحرين جاي آر شركاء المخاطر المحدودة )فاك(37

A+S&Pالبحرينهانوفر ري38

A+S&Pسنغافورةأش دي أي العالمية س إي39

AS&Pسويسراهيلفيتيا40

A-S&Pاإلمارات العربية المتحدةآي جي آي41

B+AM Bestاإلمارات العربية المتحدةدار التأمين اإلماراتية42

BAM Bestكينياكينيا ري43

AS&Pاإلمارات العربية المتحدةكوري ري44

A-AM Bestالكويتشركة إعادة التأمين الكويتية45

A-AM Bestماليزياالبوان ري46

AS&Pاإلمارات العربية المتحدةليبرتي47

A+S&Pالمملكة المتحدةلويدز48

B++AM Bestاإلمارات العربية المتحدةميسر49

AA-S&P / Fitchأفريقيامدراء االكتتاب ميرابيليس50

AA-S&P / Fitchألمانياميونيخ ري51

A-AM Bestبنماشركة المحيط الدولية إلعادة التأمين52

A-S&Pاإلمارات العربية المتحدةشركة عمان للتأمين، دبي53

BB+Fitchسلطنة عمانعمان ري54

A+S&Pاإلمارات العربية المتحدةبارتنر ري55

B++AM Bestفيتنامبي في أي ري إنشورينس 56

AS&Pاإلمارات العربية المتحدةشركة قطر إلعادة التأمين57

A+S&Pالمملكة المتحدةعصر النهضة ري58

AA-S&Pألمانيار + ف59

AS&Pالمملكة المتحدةآر أس إي60



50

الشركة الُمصنفةالتصنيفالدولةمعيد التأمينالرقم

B++AM Bestالبحرينسايكو البحرين61

AAM Bestسنغافورةسامسونج ري62

A3Moodysالمملكة العربية السعوديةالشركة السعودية إلعادة التأمين63

A-AM Bestسنغافورةسنغافورة ري64

A-AM Bestالمملكة المتحدةمجموعة سيريوس الدولية للتأمين65

A+AM Bestفرنساسكور66

B++AM Bestالمغربأس سي آر المغرب67

AAM Bestسويسراتأمين ستار68

AA-S&Pسويسراشركة إعادة التأمين السويسرية69

BBB+S&Pالمملكة العربية السعوديةالتعاونية70

B++AM Bestالبحرينشركة نيو إنديا للتأمين المحدودة71

A+S&Pالمملكة المتحدةعبر األطلسي ري، باريس72

غير مصنفة البحرينتراست ري73
AM Bestحالياً*

B+AM Bestتونستونس ري74

B++AM Bestاإلمارات العربية المتحدةتأمين االتحاد75

B++AM Bestفيتنامشركة إعادة التأمين الوطنية الفيتنامية76

غير مصنفة سيرا ليونوايكا ري77
S&Pحالياً*

AA-S&Pاإلمارات العربية المتحدةمجموعة أكس أل78

AA-S&Pاإلمارات العربية المتحدةمجموعة زيورخ الدولية79

المصدر: شركة الدرع للتأمين 

*غيــر مصنفــة حاليــاً تعنــي أنهــا كانــت مصنفــة بحســب متطلبــات الحــد األدنــى للتصنيــف والمطلــوب مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي وقــت توقيع 

اتفاقيــة إعــادة التأميــن وتعــد اتفاقيــة إعــادة التأميــن ســارية المفعول.
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٤-١٠  الهيكل التنظيمي الحالي لشركة الدرع للتأمين

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية لشركة الدرع للتأمين )قبل االندماج(

المصدر: شركة الدرع للتأمين

٤-١١  أعضاء مجلس اإلدارة  

يتألف مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين كما في تاريخ نشر هذا المستند من )6( أعضاء على النحو التالي:

التمثيلالمنصباالسم

غير تنفيذيرئيس المجلساألمير/ نايف سلطان بن محمد آل سعود1

غير تنفيذينائب رئيس المجلساألستاذ/ سمير الوزان2

غير تنفيذيعضواألستاذ/ تركي بن ناصر المطوع العتيبي3

غير تنفيذيعضواألستاذ/ عبداهلل بن عبدالرحمن العبيكان4

مستقلعضواألستاذ/ رائد بن علي السيف5

مستقلعضواألستاذ/ محمد أحمد بن علي6

المصدر: شركة الدرع للتأمين
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5.  معلومات إضافية

٥-١  بيانات المسؤولية فيما يتعلق بمحتوى هذا العرض 

يتحّمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن، الموضحــة أســماؤهم فــي القســم رقــم 4-11 مــن هــذا المســتند، مســؤولية جميــع المعلومــات 
الــواردة فــي هــذا المســتند باســتثناء تلــك المعلومــات المــزودة مــن قبــل شــركة األهلــي للتكافــل. تــّم إدراج المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند، 
والتــي يتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن مســؤوليتها اســتنادا لمــا تــّم تزويــده لهــم مــن قبــل إدارة شــركة األهلــي للتكافــل )بعــد أن 
قامــوا بإجــراء التحريــات المعقولــة والممكنــة لضمــان صّحتهــا ودقتهــا(، ويــرى أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن أن تلــك المعلومــات تأتــي 

موافقــة للحقائــق وال تغفــل أي جــزء يحتمــل أن يؤثــر علــى دقــة وأهمّيــة هــذه المعلومــات.

٥-2  بيان حصص الملكية والتعامالت في أسهم شركة الدرع للتأمين

كمــا فــي تاريــخ 1443/02/15هـــ الموافــق 2021/09/22م ال تملــك شــركة الــدرع للتأميــن أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو األشــخاص الذيــن 
يتصرفــون باالتفــاق مــع شــركة الــدرع للتأميــن )وفقــاً لتعريــف »التصــرف باالتفــاق« الــوارد فــي الئحــة االندمــاج واالســتحواذ(، أيــة أســهم مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة فــي شــركة األهلــي للتكافــل وليــس لديهــم خيــار شــراء أســهم شــركة األهلــي للتكافــل كمــا بتاريــخ هــذا المســتند. 
ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل الملكيــة فــي شــركة الــدرع للتأميــن لــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى شــركة الــدرع للتأميــن 

قبــل زيــادة رأس المــال: 

المنصباالسم
عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر( 

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
الغير مباشرة*

إجمالي نسبة 
الملكية

األمير/ نايف سلطان بن 1
محمد آل سعود**

رئيس مجلس 
14.25٪14.25٪0.0033٪1.333اإلدارة

نائب رئيس األستاذ/ سمير الوزان2
----مجلس اإلدارة

األستاذ/ تركي بن ناصر 3
المطوع العتيبي**

عضو مجلس 
7.13٪7.13٪0.0050٪2.000إدارة

األستاذ/ عبداهلل بن 4
عبدالرحمن العبيكان****

عضو مجلس 
0.0255٪0.0255٪--إدارة

األستاذ/ رائد بن علي 5
السيف

عضو مجلس 
0.0003٪-0.0003٪133إدارة

األستاذ/ محمد أحمد 6
بن علي

عضو مجلس 
----إدارة

ال ينطبق0.0087٪3.466اإلجمالي – أعضاء مجلس اإلدارة

ال ينطبق--اإلجمالي – كبار التنفيذيين 

ال ينطبق0.0087٪3.466اإلجمالي – أعضاء مجلس اإلدارة واإلداريون 

المصدر: شركة الدرع للتأمين
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ــدرع  ــر مباشــر فــي شــركة ال ــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل غي ــل كب ــي األســهم المملوكــة مــن قب ــر مباشــرة تعن ــة الغي *إن الملكي
للتأميــن مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن أو األســهم المملوكــة مــن قبــل أقربــاء كبــار المســاهمين وأعضــاء 
ــدرع  ــك أســهم فــي شــركة ال ــم فــي شــركات تمل ــن( ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال ملكيته ــاء والوالدي ــزوج والزوجــة واألبن ــس اإلدارة )ال مجل

للتأميــن.
**إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لألميــر نايــف ســلطان بــن محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة لوالــده األميــر ســلطان بــن 

محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود )مــن المســاهمين الكبــار فــي شــركة الــدرع للتأميــن(.

***إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لتركــي بــن ناصــر المطــوع العيتيبــي ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة لوالــده ناصــر محمــد حمــود العتيبــي )مــن 
المســاهمين الكبــار فــي شــركة الــدرع للتأميــن( .

****إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لعبــداهلل العبيــكان ناتجــة عــن ملكيــة المباشــرة فــي مجموعــة العبيــكان لاســتثمار مــا نســبته )17.00٪( مــن رأس 
مــال مجموعــة العبيــكان لاســتثمار وتمتلــك مجموعــة العبيــكان لاســتثمار بشــكل مباشــر مــا نســبته )0.15٪( مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن.

٥-٣  بيان حصص الملكية والتعامالت في أسهم شركة األهلي للتكافل

كمــا فــي تاريــخ 1443/02/15هـــ الموافــق 2021/09/22م ال تملــك شــركة األهلــي للتكافــل أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا واألشــخاص الــذي 
يتصرفــون باالتفــاق مــع شــركة األهلــي للتكافــل )وفقــاً لتعريــف »التصــرف باالتفــاق« الــوارد فــي الئحــة االندمــاج واالســتحواذ(، أيــة أســهم مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة فــي شــركة الــدرع للتأميــن، وليــس لديهــم خيــار شــراء أســهم شــركة األهلــي للتكافــل كمــا بتاريــخ هــذا المســتند. فيمــا يلــي عــدد 

األســهم المملوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل، وكبــار التنفيذييــن فــي رأس مــال شــركة األهلــي للتكافــل:

المنصباالسم
عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر( 

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 
الملكية

األستاذ/ عمر محمد هاشم1
رئيس مجلس 
اإلدارة -غير 

تنفيذي
ال يوجد

ال يوجدعضو مجلس إدارةاألستاذ/ صالح أحمد حفني2

ال يوجدعضو مجلس إدارةاألستاذ/ جمال جميل مائكة3

ال يوجدعضو مجلس إدارةاألستاذ/ ولفجانج جيموند4

ال يوجدعضو مجلس إدارةاألستاذ/ خالد محمد باشنيني5

ال يوجدعضو مجلس إدارةاألستاذ/ طارق حسين لنجاوي6

ال يوجدعضو مجلس إدارةالدكتور/ محمد فرج الكناني7

ال يوجداإلجمالي – أعضاء مجلس اإلدارة

ال يوجداإلجمالي – كبار التنفيذيين 

ال يوجداإلجمالي – أعضاء مجلس اإلدارة واإلداريون 

المصدر: شركة األهلي للتكافل 

*إن الملكيــة الغيــر مباشــرة تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل غيــر مباشــر فــي شــركة األهلــي 
للتكافــل مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة األهلــي للتكافــل أو األســهم المملوكــة مــن قبــل أقربــاء كبــار المســاهمين وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة )الــزوج والزوجــة و األبنــاء والوالديــن( ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة األهلــي 

للتكافــل
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كمــا ال توجــد أي حصــص ملكيــة أو حصــص مســيطرة لشــركة الــدرع للتأميــن فــي شــركة األهلــي للتكافــل وال توجــد أي حصــة مســيطرة فــي شــركة 
األهلــي للتكافــل يكــون ألي عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن مصلحــة فيهــا أو يمتلكهــا أو يســيطر عليهــا أشــخاص يتصرفــون باالتفــاق 

مــع شــركة الــدرع للتأميــن أو أشــخاص التزمــوا بقبــول العــرض الراهــن بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء وذلــك قبــل نشــر مســتند العــرض الراهــن. 

ــادة 38 مــن الئحــة  ــه بموجــب الم ــوب اإلفصــاح عــن حصــص ملكيت ــواردة أســماؤهم أعــاه، مطل ــس اإلدارة ال ــم أي مــن أعضــاء مجل ــم يق ــا ل كم
االندمــاج واالســتحواذ، بالتعامــل فــي أســهم شــركة الــدرع للتأميــن وأســهم شــركة األهلــي للتكافــل خــال االثنــي عشــر شــهراً الســابقة وحتــى اليــوم 

الســابق لنشــر مســتند العــرض هــذا. 

كمــا لــم يتــم إجــراء أيــة ترتيبــات حــول ســداد أي نــوع مــن التعويضــات تتعلــق بأســهم شــركة األهلــي للتكافــل مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن، أو شــركة 
األهلــي للتكافــل، أو أي شــخص آخــر يتصــرف باالتفــاق مــع شــركة الــدرع للتأميــن أو شــركة األهلــي للتكافــل. وليســت هنــاك أيــة ترتيبــات خاصــة 
تتعلــق بأســهم شــركة األهلــي للتكافــل مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن أو شــركة األهلــي للتكافــل، أو مــن قبــل أي شــخص آخــر يتصــرف باالتفــاق مــع 

شــركة الــدرع للتأميــن أو شــركة األهلــي للتكافــل.

لــم تتقــدم شــركة الــدرع للتأميــن أو أي شــخص يتصــرف باالتفــاق معهــا بــأي التــزام أو اتفــاق يشــتمل علــى ترتيــب تعويــض أو خيــار )بشــكل رســمي 
أو غيــر رســمي( بحيــث يكــون حافــزاً ألي شــخص لاحتفــاظ أو التعامــل أو االمتنــاع عــن التعامــل فــي أســهم شــركة األهلــي للتكافــل.

٥-٤  بيان تداول األسهم

لــم تتعامــل شــركة الــدرع للتأميــن أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا واألشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معهــا فــي أســهم شــركة األهلــي للتكافــل أو فــي 
أســهم شــركة الــدرع للتأميــن خــال فتــرة االثنــي عشــر شــهراً الســابقة لفتــرة العــرض وحتــى اليــوم الســابق لنشــر مســتند العــرض هــذا. 

٥-٥  الضرائب والزكاة

تخضــع شــركة الــدرع للتأميــن ألنظمــة ولوائــح هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويتــم احتســاب الــزكاة والضريبــة 
وفقــاً ألنظمــة ضريبــة الدخــل والــزكاة وضريبــة القيمــة المضافــة المعمــول بهــا لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك. وتحتســب الــزكاة والضريبــة 
علــى أســاس االســتحقاق المحاســبي ويتــم احتســاب مبالــغ الــزكاة بنــاًء علــى الوعــاء الزكــوي أو صافــي الدخــل المعــدل، ويتــم تســجيل أي اختــاف 
فــي التقديــرات عنــد اعتمــاد الربــط النهائــي والــذي يتــم فيــه تســوية المخصص.تمــت تســوية اإلقــرارات المقدمــة مــن شــركة الــدرع للتأميــن إلــى 
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك التــي تغطــي الفتــرات الســابقة حتــى تاريــخ 2014/12/31م وتــم دفــع التزامــات الــزكاة وضريبــة الدخــل الناتجــة 
عــن تلــك االقــرارات باكامــل. وال تــزال اإلقــرارات عــن الســنوات األخــرى قيــد الدراســة مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، ولــم تحصــل 
شــركة الــدرع للتأميــن علــى الربــوط النهائيــة عــن جميــع الســنوات الاحقــة لتاريــخ 2014/12/31م حتــى تاريــخ هــذا المســتند. وتقدمــت شــركة 
الــدرع للتأميــن بطلــب الحصــول علــى شــهادة الــزكاة وقــد منحــت شــركة الــدرع للتأميــن شــهادة الــزكاة وهــي ســارية حتــى تاريــخ 1443/09/29هـــ 
الموافــق فــي 2022/04/30م. ويجــدر بالذكــر أن الــزكاة تســتحق علــى المســاهمين وفقــاً لألنظمــة ذات الصلــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية، وتقتطــع شــركة الــدرع للتأميــن الــزكاة المســتحقة عليهــا مــن أرباحهــا الصافيــة قبــل توزيعهــا.

٥-٦  إعالن التقّيد

يؤكــد أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن الموضحــة أســماؤهم فــي القســم رقــم 4-11 مــن هــذا المســتند أنهــم قــد التزمــوا وتقيــدوا بجميــع 
الشــروط المطلوبــة، والموضحــة فــي المادتيــن )3( و )18( مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ وهــي كالتالــي:

المادة رقم )3(: أحكام عامة:

باســتثناء صفقــات الشــراء والبيــع الخاصــة، يجــب علــى العــارض، والشــركة المعــروض عليهــا، تعييــن مستشــاريهم المالييــن علــى أن يكونــوا أ. 
ــة  ــي ممارســة مهن ــم ف ــوا مســتقلين ومرخصــا له ــى أن يكون ــن عل ــك مستشــاريهم القانونيي ــة، وكذل ــل الهيئ ــن قب ــم م مســتقلين ومرخصــا له
المحامــاة فــي المملكــة. ويجــب أن يكــون المستشــارون الماليــون للعــارض أو الشــركة المعــروض عليهــا ضابــط االتصــال للتنســيق مــع الهيئــة 

نيابــة عــن كل منهــم فيمــا يتعلــق باالســتحواذ المحتمــل أو االندمــاج المحتمــل.

ــى نحــو قــد يــؤدي إلــى تضليــل ب.  ــة بحيــث ال تكــون البيانــات معــدة عل ــى األطــراف المعنيــة فــي االســتحواذ أو االندمــاج بــذل العناي يجــب عل
المســاهمين أو الســوق.

في حالة العرض، يجب على العارض معاملة جميع مساهمي الشركة المعروض عليها من ذات الفئة بالتساوي.ج. 
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يجــب أن يكــون أي مســتند أو إعــان ذي صلــة بالعــرض أو العــرض المحتمــل يقــدم مــن قبــل العــارض أو مجلــس إدارة الشــركة المعــروض د. 
عليهــا أو أي مــن مستشــاريهم المعنييــن للمســاهمين صحيحــا وعــادال وغيــر مضلــل.

ال يجــوز للعــارض أو الشــركة المعــروض عليهــا أو أي مــن مستشــاريها، خــال فتــرة العــرض أو أثنــاء دراســته، تقديــم معلومــات إلــى بعــض ه. 
المســاهمين دون إتاحتهــا لجميــع المســاهمين اآلخريــن. وال ينطبــق هــذا المبــدأ فــي أي مــن الحالتيــن اآلتيتيــن:

تقديم المعلومات بشكل سري من قبل الشركة المعروض عليها إلى عارض محتمل حسن النية أو العكس في سياق العرض.. 1
تقديم المعلومات بشكل سري من قبل المساهم البائع أو الشركة المعروض عليها إلى العارض في سياق صفقة بيع وشراء خاصة.. 2

ال يجــوز للعــارض اإلعــان عــن العــرض إال بعــد اتخــاذ التدابيــر الازمــة وفقــا ألحــكام هــذه الائحــة والتأكــد مــن قدرتــه وعزمــه علــى و. 
االســتمرار فــي تنفيــذ العــرض، وتقــع مســؤولية تقديــم المشــورة إلــى العــارض واتخــاذ جميــع الخطــوات الازمــة بهــذا الشــأن علــى مستشــاره 

المالــي.

ــى ز.  ــا فــي الســوق، يجــب عل ــة ســيتم إدراجه ــأوراق مالي ــة ب ــة متعلق ــة أوراق مالي ــق عــرض مبادل ــة االندمــاج أو االســتحواذ عــن طري فــي حال
العــارض االلتــزام باألحــكام ذات العاقــة الــواردة فــي النظــام ولوائحــه التنفيذيــة.

فــي حالــة العــرض، يجــب علــى العــارض ومجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا تزويــد مســاهمي الشــركة المعــروض عليهــا بالمعلومــات ح. 
والتوصيــات الكافيــة؛ لتمكينهــم مــن التوصــل إلــى قــرار ســليم بشــأن قبــول أو رفــض العــرض، وإتاحــة الوقــت الكافــي لهــم التخــاذ ذلــك القــرار، 

وعــدم حجــب أي معلومــات ذات صلــة عنهــم.

يجــب علــى جميــع األشــخاص المطلعيــن علــى معلومــات ســرية، وبخاصــة تلــك التــي تؤثــر فــي ســعر الورقــة الماليــة، تتعلــق باالســتحواذ أو أي ط. 
صفقــة محتملــة مــن هــذا النــوع، أن يعاملــوا هــذه المعلومــات بســرية وال يجــوز تقديمهــا إلــى شــخص آخــر إال إذا كان ذلــك ضروريــا، وكان 
ذلــك الشــخص يعلــم بضــرورة االلتــزام بالســرية. ويجــب علــى جميــع هــؤالء األشــخاص أن يتصرفــوا بشــكل يحــد مــن فــرص حــدوث تســرب 

المعلومــات الســرية أو المعلومــات التــي تؤثــر فــي ســعر الورقــة الماليــة.

فــي حــال توافــر قناعــة لــدى مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا بــأن عرضــا حســن النيــة علــى وشــك أن يقــدم إلــى الشــركة، فــا يجــوز ي. 
لمجلــس اإلدارة اتخــاذ أي إجــراء يتعلــق بالشــركة – مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى عــدم قبــول العــرض أو حرمــان المســاهمين مــن فرصــة اتخــاذ 

قــرار بشــأنه – إال بعــد الحصــول علــى موافقــة المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة للشــركة.

عنــد وجــود أطــراف ذوي عاقــة فــي االســتحواذ الــذي تنطبــق عليــه أحــكام هــذه الائحــة، يجــب اإلفصــاح للمســاهمين المعنييــن بشــكل كامــل ك. 
عــن مصالــح تلــك األطــراف فــي الصفقــة قبــل إتمامهــا، ويجــب أن تكــون بشــروط مســاوية للشــروط المطبقــة علــى أي صفقــة اشــترك فيهــا 

أشــخاص آخــرون فــي ظــروف مماثلــة.

يجب على مجلس إدارة الشركة المعروض عليها التصرف دائما وفقا لمصلحة المساهمين.ل. 

يجــب علــى أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا عنــد تقديمهــم توصيــات إلــى مســاهميهم التصــرف بصفتهــم أعضــاء مجلــس إدارة، م. 
دون أي اعتبــار لحجــم مــا يملكونــه شــخصيا أو عــن طريــق أقربائهــم مــن أســهم، أو مــا يملكــه المســاهمون الذيــن يمثلونهــم فــي المجلــس أو ألي 
عاقــة شــخصية بالعــارض أو الشــركة المعــروض عليهــا )حســبما ينطبــق(. وفــي جميــع األحــوال، يجــب عليهــم تقديــم تلــك التوصيــات وفقــا 
للمــادة الثامنــة عشــرة مــن هــذه الائحــة. كذلــك يجــب عليهــم مراعــاة مصالــح جميــع المســاهمين إضافــة إلــى مراعــاة مصالــح الموظفيــن 
والدائنيــن التــي يجــب أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تقديمهــم تلــك التوصيــات. ويجــب علــى أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا بــذل 
الحــرص الــازم قبــل الدخــول فــي أي التــزام مــع العــارض، أو مــع أي جهــة، مــن شــأنه تقييــد حريتهــم فــي تقديــم التوصيــة إلــى مســاهميهم 

مستقبا.

ال يحــق للمســاهم الــذي يملــك أســهما فــي العــارض والشــركة المعــروض عليهــا التصويــت فــي الجمعيــة العامــة للمســاهمين علــى قــرارات ن. 
تتعلــق بعــروض تنطبــق عليهــا هــذه الائحــة إال فــي إحــدى الشــركتين.

ال يجــوز ألي عضــو مجلــس إدارة – فــي اجتمــاع للمجلــس أو أي مــن اللجــان أو فــي الجمعيــة العامــة – التصويــت علــى قــرار يتعلــق بعــرض س. 
تنطبــق عليــه أحــكام هــذه الائحــة، أو بــأي مســألة ذات صلــة، تنطــوي علــى تعــارض مصالــح لذلــك العضــو أو أي قريــب لــه. وتنشــأ حالــة 

تعــارض المصالــح فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة:

عند وجود مصلحة لعضو مجلس اإلدارة –بشكل مباشر أو غير مباشر – تتعلق بالعرض أو العرض المحتمل.. 1
أن يكون مساهما في العارض وفي الوقت نفسه عضوا في مجلس إدارة الشركة المعروض عليها أو العكس.. 2
أن يكون عضوا في مجلس إدارة العارض وفي الوقت نفسه عضو مجلس إدارة أو مديرا في الشركة المعروض عليها أو العكس. . 3

ألغراض تطبيق أحكام هذه الائحة، تعد مصلحة أي قريب لعضو مجلس اإلدارة أو تابع له، مصلحة للعضو نفسه.د. 

يجــب علــى الشــخص الــذي يعتــزم الدخــول فــي عمليــة اســتحواذ ينشــأ بموجبهــا التــزام بتقديــم عــرض إلــى جميــع المســاهمين التأكــد –قبــل ه. 
إتمــام العمليــة- مــن قدرتــه علــى تنفيــذ العــرض واالســتمرار فيــه وذلــك قبــل قيامــه باالســتحواذ.

هـ.

ف.

ع.
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ال يجــوز خلــق ســوق غيــر حقيقيــة تتذبــذب فيهــا أســعار األوراق الماليــة للشــركة المعــروض عليهــا أو الشــركة الدامجــة أو أي شــركة لهــا عاقــة و. 
باالســتحواذ أو االندمــاج، أو أي شــركة أخــرى ذات عاقــة بالعــرض علــى نحــو يكــون فيــه ارتفــاع أو انخفــاض فــي أســعار األوراق الماليــة ذات 

العاقــة وهميــا ويخــل بالوظيفــة الطبيعيــة للســوق.

يجب أن ال تتأثر أعمال الشركة المعروض عليها أكثر من المدة المعقولة نتيجة لاستحواذ أو االندماج.ز. 

المادة رقم  )18(: 

يجــب علــى كل مــن مجلــس إدارة العــارض - فــي حــال كــون العــارض شــركة مســاهمة مدرجــة - ومجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا الحصــول 
علــى استشــارة مســتقلة ومختصــة بشــأن العــرض مــن مستشــارين مالييــن مســتقلين، يتــم تعيينهــم بموجــب الفقــرة )أ( مــن المــادة الثالثــة، ويجــب 

إبــاغ مســاهميها بمضمــون هــذه االستشــارة.

٥-٧  تأثيــر قبــول العرض فـي رأس المـــال والدخــل المتحقــق للمساهميــن في الشركـــة
المعــروض عليهــا

فــي حــال تــم قبــول العــرض بالكامــل وموافقــة مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن علــى صفقــة االندمــاج، ســتقوم شــركة الــدرع للتأميــن لغــرض الصفقــة 
بإصــدار  األســهم الجديــدة أو أســهم العــوض لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل، بعــدد )23.852.462( ســهم عــادي جديــد تمثــل )٪59.63( 
مــن رأســمال شــركة الــدرع للتأميــن الحالــي ، وســصيبح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل مســتحقين لنســبة 37.36%مــن أعمــال وأربــاح الشــركة 
ــغ نســبة أحقيتهــم فــي أعمــال وأربــاح شــركة األهلــي للتكافــل حاليــاً نســبة 100%(.  وســيكون لألســهم الجديــدة التــي ســيتم  الدامجــة )بينمــا تبل
إصدارهــا لمصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل وإدراجهــا علــى تــداول الســعودية نفــس الحقــوق الخاصــة باألســهم المصــدرة حاليــاً فــي شــركة 
الــدرع للتأميــن، بمــا فــي ذلــك حقــوق التصويــت، حقــوق فــي حصــص األربــاح، حقــوق إعــادة الشــراء أو حقــوق فــي فائــض األصــول عنــد التصفيــة أو 
الحــل وغيرهــا مــن الحقــوق مــع اإلشــارة أيضــاً إلــى أن جميــع األســهم الصــادرة و األســهم التــي ســتصدر لغــرض الصفقــة فــي شــركة الــدرع للتأميــن 
هــي مــن فئــة واحــدة وال يعطــي أي ســهم لحاملــه أي حقــوق تفضيليــة أو أولويــة أيــاً كان نوعهــا. فــي حــال تــم قبــول العــرض ســيصبح مســاهمي شــركة 
األهلــي للتكافــل مالكيــن لمــا نســبته 37.36٪ مــن رأس مــال الشــركة الدامجــة، أمــا فيمــا يتعلــق بالدخــل المتحقــق لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل 
فســيكون لمالكــي األســهم الجديــدة الحــق فــي الحصــول علــى الدفعــة األولــى مــن األربــاح الموزعــة التــي تقــوم الشــركة الدامجــة باإلعــان عنهــا بعــد 
تاريــخ إتمــام صفقــة االندمــاج، ويســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ 

االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع. وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجات المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لاســتحقاق.

٥-٨  تأثيــر قبــول العــرض )بالكامــل( لغــرض الســيطرة فــي أصــول شــركة الــدرع للتأميــن 
وأرباحهــا وأعمالهــا التــي يمكــن أن تكــون مهمــة إلجــراء التقييــم الصحيــح للعــرض

ــال وأصــول الشــركة  ــن رأس م ــا نســبته 37.36٪ م ــن لم ــل مالكي ــي للتكاف ــل ســيصبح مســاهمي شــركة األهل ــرض بالكام ــول الع ــم قب ــي حــال ت ف
الدامجــة )بينمــا تبلــغ نســبة مليكتهــم الحاليــة فــي رأس مــال وأصــول شــركة األهلــي للتكافــل نســبة 100٪(، وســيصبح مســاهمي شــركة األهلــي 
للتكافــل مســتحقين لنســبة 37.36٪ مــن أعمــال وأربــاح الشــركة الدامجــة )بينمــا تبلــغ نســبة أحقيتهــم فــي أعمــال وأربــاح شــركة األهلــي للتكافــل 
حاليــاً نســبة 100٪(. ويجــدر بالذكــر، أنــه فــي حــال تــم قبــول العــرض بالكامــل -وكمــا نصــت اتفاقيــة االندمــاج- بأنــه ســيكون منصــب الرئيــس 
التنفيــذي )باســل العبدالكريــم( والمديــر المالــي )محمــد عاطــف عبداللطيــف( للشــركة الدامجــة مــن كبــار التنفيذييــن الحالييــن فــي شــركة الــدرع 
للتأميــن وســيكون التمثيــل التنفيــذي لصالــح شــركة األهلــي للتكافــل منحصــراً بمنصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة الدامجــة )عبدالرحمــن 
العبــرة(. وســيتم زيــادة عــدد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة مــن )6( إلــى )8(، حيــث ســيتم تعييــن عضويــن مجلــس إدارة مــن قبــل الشــركة 
الدامجــة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج ليكونــا ممثليــن عــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل، وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أنــه لــدى مســاهمي شــركة 
األهلــي للتكافــل حاليــاً ســيطرة كاملــة علــى اإلدارة التنفيذيــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة فــي شــركة األهلــي للتكافــل، وفــي حــال قبــول العــرض بالكامــل 
ــى الرغــم  ــر، وعل ــس اإلدارة فــي الشــركة الدامجــة. ويجــدر بالذك ــة وأعضــاء مجل ــى اإلدارة التنفيذي ــة عل ــك الســيطرة الكامل ــن تســتمر تل ــه ل فإن
مــن مــا ذكــر باتفاقيــة االندمــاج مــن ترشــيح عضويــن عــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل، فإنــه قــد ال يكــون العضــوان الجديــدان فــي المجلــس 
ممثــان عــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل، حيــث أنــه ســيتم تعيينهــم فقــط بعــد أخــذ موافقــة البنــك المركــزي الســعودي كمــا يجــب الحصــول 
علــى مصادقــة قــرار التعييــن فــي الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة الدامجــة، وعليــه فــا يوجــد ضمــان بــأن العضويــن اإلضافييــن ســيكونان ممثلــي 

عــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل. 

ص.

ق.
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٥-٩  المــالك النهائييــن ألســهم شــركة األهلــي تكافــل والمســاهمين المســيطرين فــي شــركة 
الــدرع للتأميــن والشــركة الدامجــة

يتضمــن الجــدول التالــي بيانــاً عــن كبــار مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل، وكبــار مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن، والمســاهمين الذيــن يملكــون أو 
لديهــم الســيطرة علــى مــا نســبته 30٪ أو أكثــر مــن رأس المــال و/أو األشــخاص القادريــن علــى توجيــه القــرارات واإلدارة للشــركة الدامجــة )بعــد 

إتمــام صفقــة االندمــاج(: 

أ.  شركة األهلي للتكافل

نسبة عدد األسهمالمساهمين
الوصفالملكية

29.99٪ 5.000.000 البنك األهلي السعودي1

البنــك األهلــي الســعودي )البنــك األهلــي التجــاري ســابقاً( هــو 
أول بنــك ســعودي النشــأة، حيــث بــدأ نشــاطه بموجــب األمــر 
الملكــي الســامي فــي 20 مــن ربيــع الثانــي 1373هـــ الموافــق 
ــداد  ــي الســعودي امت ــك األهل ــر البن 26 ديســمبر 1953م. ويعتب
ــة –  ــي التجــاري ومجموعــة ســامبا المالي لبنكيــن )البنــك األهل
حيــث تــم دمــج البنكيــن خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2021م(.

ب.  شركة الدرع للتأمين

نسبة عدد األسهمالمساهمين
الوصفالملكية

1
شركة البحرين الوطنية 

القابضة )شركة مساهمة 
بحرينية(

6.000.000٪15.00

شركة البحرين الوطنية القابضة تأسست في عام 1998م، 
وهي شركة عامة مدرجة في بورصة البحرين منذ عام 

2006م. وتعمل ضمن قطاع التأمين مع التركيز على التأمين 
متعدد الخطوط. لديها أعمال تأمين في المملكة العربية 
السعودية وسوريا واإلمارات العربية المتحدة والبحرين.

االمير سلطان محمد 2
والد رئيس مجلس إدارة شركة للتأمين )األمير نايف سلطان 14.25٪5.700.000سعود الكبير ال سعود

بن محمد سعود الكبير آل سعود(

ناصر محمد حمود 3
والد عضو مجلس إدارة في شركة للتأمين )تركي بن ناصر 7.13٪2.850.000المطوع العتيبي

المطوع العتيبي(

ج.  الشركة الدامجة )بعد إتمام صفقة االندماج(

لن يكون هناك مساهمين مسيطرين على ما نسبته 30٪ أو أكثر من رأس المال في الشركة الدامجة أو قادرين على توجيه قرارات وإدارة 
الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج.

المصدر: شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل

وتؤكــد شــركة الــدرع للتأميــن أنــه ليــس هنــاك أي تحويــل ألي أســهم يتــم االســتحواذ عليهــا بموجــب العــرض الراهــن لصالــح أشــخاص أو أطــراف 
آخريــن، كمــا أنــه ال يوجــد أي اتفــاق أو ترتيــب أو تفاهــم ذي عاقــة علــى ذلــك النحــو. وكمــا يجــدر بالذكــر، انــه ال يوجــد شــخص او مجموعــة 
اشــخاص فــي شــركة الــدرع للتأميــن يملكــون او يســيطرون علــى مــا نســبته 30٪ مــن رأس المــال فــي شــركة األهلــي للتكافــل أو قادريــن علــى توجيــه 

قــرارات وإدارة شــركة  األهلــي للتكافــل

٥-١٠  بيان استرداد األوراق المالية لدى العارض

لــم تقــم شــركة الــدرع للتأميــن باســترداد أو شــراء أي ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن خــال فتــرة االثنــي عشــر شــهراً الســابقة لتاريــخ نشــر مســتند 
العــرض هذا.
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٦.  البيانات المالية لشركة الدرع للتأمين

تلخص الجداول التالية أداء شركة الدرع للتأمين والمركز المالي لها كما هو في تاريخ 31 ديسمبر 2020م:

2019م2020مقائمة الدخل - جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية

اإليرادات

552.708543.717إجمالي األقساط المكتتبة

)16.051()24.115(أقساط إعادة التأمين المسندة - محلية

)167.701()188.806(أقساط إعادة التأمين المسندة - أجنبية

)1.991()2.794(مصاريف فائض الخسارة

336.993357.974صافي األقساط المكتتبة

53.663)23.074(التغيرات في إجمالي األقساط غير المكتسبة

التغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي 
35.0923.051األقساط غير المكتسبة

349.011414.688صافي األقساط المكتسبة

32.17038.034عموالت إعادة التأمين

6.80610.905دخل اكتتاب آخر

387.987463.627مجموع اإليرادات

تكاليف ومصاريف اكتتاب

)502.172()307.570(إجمالي المطالبات المدفوعة

59.31560.698حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

)441.474()248.255(صافي المطالبات المدفوعة

14.12032.515التغيرات في إجمالي المطالبات تحت التسوية

التغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي 
7.53617.913المطالبات تحت التسوية

التغيرات في إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ 
7.44115.955عنها

التغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي 
)8.498()18.619(المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

)383.589()237.777(صافي المطالبات المتكبدة

2.900)13.500(احتياطي عجز األقساط
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2019م2020مقائمة الدخل - جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية

تكاليف ومصاريف اكتتاب

925)4.000(احتياطيات فنية أخرى

)20.837()14.827(تكاليف اكتتاب

)7.768()7.181(مصاريف شركة تسوية المطالبات التأمينية

)6.334()7.418(ضريبة االستقطاع

)6.588()5.392(رسوم الجهة الرقابية

)6.247()10.300(مصاريف اكتتاب أخر

)427.538()300.395(مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

87.59236.089صافي دخل االكتتاب

إيرادات / )مصاريف( عمليات أخرى

10.980)1.240()مخصص( / عكس ديون مشكوك في تحصيلها

)55.655()56.411(مصاريف عمومية وإدارية

)2.001()4.608(استهاك وإطفاء

5.52211.975إيرادات عموالت على الودائع

4.0234.774إيرادات عموالت على الصكوك

4.0922.857دخل توزيعات أرباح

7.7707.922أرباح محققة من االستثمارات

)19.148()40.852(مجموع إيرادات / )مصاريف( العمليات األخرى

46.74016.941الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل

0)3.138(العائد إلى عمليات التأمين

الدخل العائد إلى عمليات المساهمين قبل الزكاة 
43.60216.941وضريبة الدخل

)9.513()11.321(زكاة محملة

)164()624(ضريبة الدخل المحملة

الدخل العائد إلى عمليات المساهمين بعد الزكاة 
31.6577.264وضريبة الدخل

العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد بالريال 
1.060.24السعودي

المصدر: شركة الدرع للتأمين، والفوائم المالية المدققة للعام 2020م
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2019م2020مقائمة المركز المالي - جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية

الموجودات

517.745403.376نقد وما في حكمه

040.000الودائع قصيرة األجل ذات الدخل الثابت

70.13897.255أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين - بالصافي

71.53236.440حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة

96.84089.304حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية

54.63173.250حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

7.0327.901تكاليف اكتتاب مؤجلة

1.8422.494مصاريف شركة تسوية المطالبات التأمينية المؤجلة

3.4931.766ضريبة استقطاع مؤجلة

1.7641.991رسوم الجهة الرقابية المؤجلة

246.555234.134إستثمارات

6.5227.470مبالغ مستحقة من أطراف ذات عاقة - بالصافي

37.62321.773مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

3.0493.507ممتلكات ومعدات - بالصافي

10.0038.451موجودات غير ملموسة - بالصافي

46.79446.794الشهرة

30.00030.000وديعة نظامية

3.0022.727دخل مستحق من وديعة نظامية

1.208.5651.108.633مجموع الموجودات

المطلوبات

59.73849.452مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

18.82615.108أرصدة معيدي تأمين مستحقة الدفع

190.453167.379إجمالي األقساط غير المكتسبة

14.1487.353عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

126.934141.054إجمالي المطالبات تحت التسوية

170.884178.325إجمالي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
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2019م2020مقائمة المركز المالي - جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية

المطلوبات

15.5002.000احتياطي عجز األقساط

13.0009.000احتياطيات فنية أخرى

29.39519.309مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عاقة

41.55425.506ذمم دائنة

9.5618.857مخصص ضريبة االستقطاع

2.9441.761مخصص رسوم الجهة الرقابية

7.9178.435مكافآت نهاية الخدمة 

4.5702.697توزيع فائض مستحق الدفع إلى حاملي الوثائق

36.48331.059الزكاة

1.752952ضريبة الدخل

3.0022.727إيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي

746.661670.974مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

300.000300.000رأس المال

40.86634.535احتياطي نظامي

123.46498.138أرباح مبقاة        

4.986)2.426(احتياطي ربح / )خسارة( القيمة العادلة من االستثمارات

461.904437.659مجموع حقوق المساهمين

1.208.5651.108.633مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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7.  المستندات المتاحة للمعاينة

ســوف تكــون نســخ مــن المســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة فــي المقــر الرئيســي لشــركة الــدرع للتأميــن )يقــع المقــر الرئيســي الحالــي لشــركة الــدرع 
للتأميــن فــي الــدور الثالــث، مبنــى الســيركون رقــم 15، شــارع العليــا، ص.ب 61352، الريــاض 11565، المملكــة العربيــة الســعودية، مــن يــوم األحــد 
إلــى الخميــس مــن الســاعة التاســعة صباحــاً وحتــى الســاعة الخامســة مســاًء باســتثناء أيــام اإلجــازات الرســمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن 

تاريــخ نشــر مســتند العــرض وحتــى نهايــة فتــرة العــرض:

النظام األساسي وعقد التأسيس لشركة الدرع للتأمين وأي تعديات عليها )إن وجدت(.	 
القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة الــدرع للتأميــن عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و31 ديســمبر 2019م و31 ديســمبر 	 

2020م.
ــة فــي 31 	  ــن بعــد االندمــاج عــن الســنة المنتهي ــدرع للتأمي ــي لشــركة ال ــي تعكــس الوضــع المال ــة المفحوصــة الت ــة االفتراضي ــم المالي القوائ

ديســمبر 2020م.
اتفاقية االندماج المبرمة بين كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل )باللغة االنجليزية(.	 
خطابات موافقات مستشاري الُمصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا المستند.	 
تقرير التقييم الصادر عن المستشار المالي لشركة الدرع للتأمين.	 
ــي للتكافــل )والصــادرة عــن مستشــار شــركة الــدرع للتأميــن ومستشــار 	  ــة واالدخــار لشــركة األهل ــر التقييــم الخاصــة بمحفظــة الحماي تقاري

شــركة األهلــي للتكافــل(.
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8.  المالحق

ملحق ١:  التعديالت على النظام األساس لشركة الدرع للتأمين المرتبطة بصفقة االندماج 

المادة بعد التعديلالمادة قبل التعديل

المادة الثامنة: رأس المال:
ريــال  مليــون  أربعمائــة   )400،000،000( هــو  الشــركة  مــال  رأس 
ســعودي، مقســم الــى )40،000،000( أربعيــن مليــون ســهم متســاوية 
القيمــة بقيمــة إســمية )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد 

ــة. ــة نقدي وجميعهــا أســهم عادي

المادة الثامنة: رأس المال:
رأســمال الشــركة هــو )638.524.620( ســتمائة وثمانيــة وثاثــون 
وعشــرون  وســتمائة  ألــف  وعشــرون  وأربعــة  وخمســمائة  مليــون 
ريــال ســعودي، مقســم الــى )63.852.462( ثاثــة وســتون مليــون 
ــن وســتون ســهم  ــة وإثني ــف وأربعمائ ــن وخمســون أل ــة وإثني وثمانمائ

بقيمــة إســمية قدرهــا )10( ريــال ســعودي للســهم الواحــد.

المادة الخامسة عشر: إدارة الشركة:
تنتخبهــم  أعضــاء   )6( عــدده  إدارة  مجلــس  الشــركة  إدارة  يتولــى 
الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة ال تزيــد علــى ثــاث ســنوات ويجــب 
مــن األعضــاء  أن تعكــس تركيبــة مجلــس اإلدارة تمثيــًا مناســباً 
المســتقلّين. وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن يقــل عــدد أعضــاء 
المجلــس المســتقلّين عــن عضويــن أو ثلــث أعضــاء المجلــس إيهمــا 
ــة التأسيســية أعضــاء أول  ــن الجمعي ــك تعي ــن ذل ــر. واســتثناء م أكث
مجلــس إدارة لمــدة ال تتجــاوز )3( ثــاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 

شــهر قــرار وزارة التجــارة واالســتثمار بتأســيس الشــركة.

المادة الخامسة عشر: إدارة الشركة:
أعضــاء   )8( ثمانيــة  عــدده  إدارة  مجلــس  الشــركة  إدارة  يتولــى 
تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة ال تزيــد علــى ثــاث ســنوات 
مــن  مناســباً  تمثيــًا  اإلدارة  مجلــس  تركيبــة  تعكــس  أن  ويجــب 
األعضــاء المســتقلّين. وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن يقــل عــدد 
أعضــاء المجلــس المســتقلّين عــن ثاثــة )3( أعضــاء أو ثلــث أعضــاء 
المجلــس إيهمــا أكثــر. واســتثناء مــن ذلــك تعيــن الجمعيــة التأسيســية 
أعضــاء أول مجلــس إدارة لمــدة ال تتجــاوز ثــاث )3( ســنوات تبــدأ 
مــن تاريــخ شــهر قــرار وزارة التجــارة واالســتثمار بتأســيس الشــركة.

المادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماع المجلس:
ال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــاً إال إذا حضــره )ســتة( أعضــاء 
األعضــاء  عــدد  يكــون  أن  بشــرط  اإلنابــة  بطريــق  أو  بأنفســهم 
الحاضريــن بأنفســهم )أربعــة( أعضــاء علــى األقــل مــن بينهــم عضــو 
مســتقل، وللعضــو أن ينيــب عنــه عضــواً آخــر فــي حضــور اجتماعــات 
ــة  المجلــس وفــي التصويــت فيهــا. تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبي
آراء األعضــاء الحاضريــن أو الممثليــن فيــه، وعنــد تســاوي اآلراء 
يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس الجلســة. ولمجلــس اإلدارة 
ــى األعضــاء  ــا عل ــة بعرضه ــور العاجل ــي األم ــرارات ف أن يصــدر الق
متفرقيــن مــا لــم يطلــب أحــد األعضــاء كتابــًة اجتمــاع المجلــس 
للمداولــة فيهــا، وفــي هــذه الحالــة تعــرض هــذه القــرارات علــى 

مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع لــه.

المادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماع المجلس:
 )4( أربعــة  حضــره  إذا  إال  صحيحــاً  المجلــس  اجتمــاع  يكــون  ال 
أعضــاء بأنفســهم أو بطريــق اإلنابــة بشــرط أن يكــون عــدد األعضــاء 
الحاضريــن بأنفســهم ثاثــة )3( أعضــاء علــى األقــل مــن بينهــم عضو 
مســتقل، وللعضــو أن ينيــب عنــه عضــواً آخــر فــي حضــور اجتماعــات 
ــة  المجلــس وفــي التصويــت فيهــا. تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبي
آراء األعضــاء الحاضريــن أو الممثليــن فيــه، وعنــد تســاوي اآلراء 
يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس الجلســة. ولمجلــس اإلدارة 
ــى األعضــاء  ــا عل ــة بعرضه ــور العاجل ــي األم ــرارات ف أن يصــدر الق
متفرقيــن مــا لــم يطلــب أحــد األعضــاء كتابــًة اجتمــاع المجلــس 
ــس  ــى مجل ــة تعــرض هــذه القــرارات عل ــة، وفــي هــذه الحال للمداول

ــه. اإلدارة فــي أول اجتمــاع ل
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