
 التواريخ المهمة والمراحل
األساسية لصفقة االندماج

شركة والء للتأمين التعاوني

مع شركة ساب تكافل

المستشار الماليالمستشار المالي



 2

التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج

شركة والء للتأمين التعاوني مع شركة ساب تكافل

إن التواريخ المبينة في الجدول أدناه هي تواريخ إرشادية: 

الجدول الزمني/التاريخالحدث

1- اإلجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية

1444/01/02هـ )الموافق 2022/07/31م(تقديم مستند العرض النهائي لهيئة السوق المالية للموافقة على نشره.

1444/01/12هـ )الموافق 2022/08/10م(موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر مستند العرض.

نشر تعميم مساهمي شركة والء للتأمين ومستند العرض الموجه لمساهمي شركة ساب 
1444/01/17هـ )الموافق 2022/08/15م(للتكافل.

توفير المستندات المتاحة للمعاينة لشركة والء للتأمين.
تاريخ  العرض حتى  المساهمين ومستند  تعميم  تاريخ نشر  تكون متاحة من 
انتهاء فترة العرض )من يوم األحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً 

وحتى الساعة الخامسة مساًء باستثناء أيام اإلجازة الرسمية في المملكة(

1444/01/19هـ )الموافق 2022/08/17م(نشر تعميم مجلس إدارة شركة ساب للتكافل.

توفير المستندات المتاحة للمعاينة لشركة ساب للتكافل.
تكون متاحة من تاريخ نشر تعميم مجلس إدارة شركة ساب للتكافل حتى تاريخ 
انتهاء فترة العرض )من يوم األحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً 

وحتى الساعة الخامسة مساًء باستثناء أيام اإلجازة الرسمية في المملكة(
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين 
الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل الخاصة 

بصفقة االندماج.
1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(

اإلعالن على موقع السوق المالية السعودية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة 
والء للتأمين الخاصة بصفقة االندماج )مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد 
ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، ذلك في حال عدم اكتمال 

النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع األول(.

1444/01/27هـ )الموافق 2022/08/25م(

اإلعالن على موقع السوق المالية السعودية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة 
ساب للتكافل الخاصة بصفقة االندماج )مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد 
ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، ذلك في حال عدم اكتمال 

النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع األول(.

1444/01/27هـ )الموافق 2022/08/25م(

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة والء 
للتأمين.

وقت  نهاية  حتى  2022/09/12م(  )الموافق  1444/02/16هـ  من  تبدأ 
الجمعية العامة غير العادية

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب 
للتكافل.

وقت  نهاية  حتى  2022/09/12م(  )الموافق  1444/02/16هـ  من  تبدأ 
الجمعية العامة غير العادية

االندماج  بصفقة  الخاصة  للتأمين  والء  لشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد 
)االجتماع األول(. يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون 

على األقل نصف رأس مال شركة والء للتأمين.
1444/02/19هـ )الموافق 2022/09/15م(

االندماج  بصفقة  الخاصة  للتأمين  والء  لشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد 
)االجتماع الثاني( في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لالجتماع األول. يكتمل 
النصاب القانوني لالجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون على األقل ربع 

رأس مال شركة والء للتأمين.

بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول للجمعية 
العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني الالزم النعقاده.

االندماج  بصفقة  الخاصة  للتكافل  ساب  لشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد 
)االجتماع األول(. يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون 

على األقل نصف رأس مال شركة ساب للتكافل.
1444/02/19هـ )الموافق 2022/09/15م(

االندماج  بصفقة  الخاصة  للتكافل  ساب  لشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد 
)االجتماع الثاني( في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لالجتماع األول. يكتمل 
النصاب القانوني لالجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون على األقل ربع 

رأس مال شركة ساب للتكافل. 

بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول للجمعية 
العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني الالزم النعقاده.

األول  االجتماع  في  اتخاذها  تم  التي  األخرى  والقرارات  االندماج  صفقة  قرار  نشر 
بصفقة  الخاصة  للتأمين  والء  لشركة  العادية  غير  العامة  للجمعية  الثاني  االجتماع  أو 
االندماج على موقع السوق المالية السعودية )أو اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية العامة 

غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني(.

1444/02/22هـ )الموافق 2022/09/18م(



 3

الجدول الزمني/التاريخالحدث

أو  التي تم اتخاذها في االجتماع األول  نشر قرار صفقة االندماج والقرارات األخرى 
بصفقة  الخاصة  للتكافل  ساب  لشركة  العادية  غير  العامة  للجمعية  الثاني  االجتماع 
االندماج على موقع السوق المالية السعودية )أو اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية العامة 

غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني(.

1444/02/22هـ )الموافق 2022/09/18م(

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

موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير 
العادية لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة االندماج، و/أو موافقة هيئة السوق المالية 
على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل 

الخاصة بصفقة االندماج.

1444/02/25هـ )الموافق 2022/09/21م(

اإلعالن على موقع السوق المالية السعودية عن الدعوة لالجتماع الثالث للجمعية العامة 
موقع  على  اإلعالن  و/أو  االندماج،  بصفقة  الخاصة  للتأمين  والء  لشركة  العادية  غير 
السوق المالية السعودية عن الدعوة لالجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة 

ساب للتكافل الخاصة بصفقة االندماج.

1444/02/26هـ )الموافق 2022/09/22م(

الغير  العامة  للجمعية  الثالث  للمساهمين في االجتماع  اإللكتروني  التصويت  فترة  بدء 
عادية لشركة والء للتأمين، و/أو بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في االجتماع 

الثالث للجمعية العامة الغير عادية لشركة ساب للتكافل.

وقت  نهاية  حتى  2022/10/10م(  )الموافق  1444/03/14هـ  من  تبدأ 
الجمعية العامة غير العادية

انعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة 
للتكافل  ساب  لشركة  العادية  غير  العامة  للجمعية  الثالث  االجتماع  و/أو  االندماج، 
الثالث للجمعية  القانوني النعقاد االجتماع  النصاب  الخاصة بصفقة االندماج. يتحقق 

العامة غير العادية أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.

1444/03/17هـ )الموافق 2022/10/13م(

نشر على موقع السوق المالية السعودية قرار صفقة االندماج والقرارات األخرى التي 
تم اتخاذها في االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين، و/أو 

لشركة ساب للتكافل )بحسب الحالة(.
1444/03/20هـ )الموافق 2022/10/16م(

3- فترة اعتراض الدائنين

ابتداء فترة اعتراض الدائنين

قرار  	 صدور  حال  في  2022/09/18م(  )الموافق  1444/02/22هـ 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 

العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
قرار  	 صدور  حال  في  2022/10/16م(  )الموافق  1444/03/20هـ 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 
العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

تستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة )30( يوماً.

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

قرار  	 صدور  حال  في  2022/10/16م(  )الموافق  1444/03/20هـ 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 

العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
قرار  	 صدور  حال  في  2022/11/13م(  )الموافق  1444/04/19هـ 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 
العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

انتهاء فترة اعتراض الدائنين

بنهاية يوم 1444/03/22هـ )الموافق 2022/10/18م( في حال صدور  	
قرار بالموافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير 

العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
بنهاية يوم 1444/04/21هـ )الموافق 2022/11/15م( في حال صدور  	

قرار بالموافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

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

قرار  	 صدور  حال  في  2022/10/19م(  )الموافق  1444/03/23هـ 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 

العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
قرار  	 صدور  حال  في  2022/11/16م(  )الموافق  1444/04/22هـ 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 
العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
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4- إتمام صفقة االندماج

نفاذ قرار صفقة االندماج.

جميع  تسوية  فيه  تتم  الذي  التاريخ  أو  الدائنين  اعتراض  فترة  انتهاء  بعد 
اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقاً(. ومن المتوقع 

أن يكون قرار صفقة االندماج نافذ بتاريخ:
قرار  	 صدور  حال  في  2022/10/19م(  )الموافق  1444/03/23هـ 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 
العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

قرار  	 صدور  حال  في  2022/11/16م(  )الموافق  1444/04/22هـ 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 

العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

تعليق تداول أسهم شركة ساب للتكافل.

ذلك  يتم  أن  المتوقع  ومن  االندماج،  قرار صفقة  نفاذ  بعد  تداول  فترة  أول 
بتاريخ: 

قرار  	 صدور  حال  في  2022/10/19م(  )الموافق  1444/03/23هـ 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 

العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
قرار  	 صدور  حال  في  2022/11/16م(  )الموافق  1444/04/22هـ 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 
العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

إعالن كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل عن نفاذ قرار صفقة االندماج.

قرار  	 صدور  حال  في  2022/10/19م(  )الموافق  1444/03/23هـ 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 

العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
قرار  	 صدور  حال  في  2022/11/16م(  )الموافق  1444/04/22هـ 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 
العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة االندماج وال تزيد إلغاء إدراج أسهم شركة ساب للتكافل في السوق المالية السعودية.
عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة االندماج.

إدراج األسهم الجديدة في السوق المالية السعودية وتخصيصها لمساهمي شركة ساب 
للتكافل المقيدين بسجل مساهمي شركة ساب للتكافل بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ 

قرار صفقة االندماج.

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

تعديل السجل التجاري وترخيص االستثمار األجنبي لشركة والء للتأمين. 
بعد إتمام صفقة االندماج، ستقوم شركة والء للتأمين بتقديم طلب إلى وزارة 
للتأمين، وستقوم بتقديم طلب  التجاري لشركة والء  لتعديل السجل  التجارة 
إلى وزارة االستثمار لتعديل ترخيص االستثمار األجنبي لشركة والء للتأمين.

بعد إتمام صفقة االندماج، ستقوم شركة والء للتأمين بتقديم طلب إلى وزارة شطب وإلغاء السجل التجاري لشركة ساب للتكافل. 
التجارة لشطب وإلغاء السجل التجاري لشركة ساب للتكافل. 

الموعد النهائي لتوزيع متحصالت بيع كسور األسهم التي تم بيعها

أن  المتوقع  ومن  االندماج.  إتمام صفقة  تاريخ  من  يوماً   )30( ثالثين  خالل 
يتم ذلك بتاريخ:

قرار  	 صدور  حال  في  2022/11/17م(  )الموافق  1444/04/23هـ 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 

العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
قرار  	 صدور  حال  في  2022/12/15م(  )الموافق  1444/05/21هـ 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 
العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
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