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 وعن التعاوني للتأمين السعودية عنايةتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة  عنللتأمين التعاوني  أمانة شركة إعالن

لالندماج مع شركة عناية السعودية للتأمين عن طريق قيام شركة أمانة للتأمين التعاوني بإصدار أسهم  املؤكدة نيتها

 جديدة ملساهمين شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

 قدمةامل

ً
 
نًبشأً(م2020فمبرنًو16ً)املوافقًًهـ01/04/1442ًبتاريخً"(ًعلىًموقعًتداوًلمانة"ًأوً"أشركة أمانةإلعالنًشركةًأمانةًللتأمينًالتعاونيً)"ًإلحاقا

نً"(ًلتقييمًجدوىًصفقةًاالندماجًاملحتملةًبيعناية"شركة عناية" أو ")عنايةًالسعوديةًللتأمينًالتعاونيًتوقيعًمذكرةًتفاهمًغيرًملزمةًمعًشركةً

ًً،الشركتين ًشركة ًتعلن ًأمانة ًتوقيعها ًًاندماجًاتفاقيةعن ًشركة ًمع ًًعنايةملزمة 17/09/1442ًبتاريخ ًاملوافق ً)"29/04/2021هـ اتفاقية م

دمجًشركةًعنايةًفيًسيتمًًإلىًاتفاقًفيماًيتعلقًبالشروطًالتيًبموجبهاًعنايةشركةًًوًأمانةشركةًلًكلًمنًمجلسًإدارةًتوصً ً"(.ًحيثاالندماج

ًذلكًًو(،ًأوً"االندماج"ًأوً"صفقةًاالندماج"ً"الصفقة)"ًشركةًأمانةًونقلًجميعًأصولًوالتزاماتًشركةًعنايةًالىًشركةًأمانة
 
لنظامًالشركاتًًوفقا

ًحواذواالستاالندماجًالئحةًبماًفيًذلكً،ً"(هيئة السوق املالية)"باململكةًالعربيةًالسعوديةًهيئةًالسوقًاملاليةًًالصادرًمنًوزارةًالتجارةًولوائح

ةًوااللتزاماتوقواعدًطرحًاألوراقًاملاليةً زيًالبنكًاملركًولوائح،ً"(تداول اإلدراجًالصادرةًمنًشركةًالسوقًاملاليةًالسعوديةً)"،ًوقواعدًاملستمر 

ً."(ًذاتًالصلةالبنك املركزي )"ًالسعودي

فيًحالًتمتًاملوافقةًعلىًصفقةًاالندماجًمنًقبلًكافةًالجهاتًالحكوميةًذاتًالعالقةًومنًقبلًالجمعيةًالعامةًغيرًبناءًعلىًاتفاقيةًاالندماجًو

عددًًبإصدارًفإنًشركةًأمانةًستقوم ندماجااًلًصفقةإتمامًًقبلًأمانةًرأسًمالًشركةًفيًحالًعدمًإتمامًتخفيضًوذلكًلكالًالشركتين،العاديةً

"(ًمقابلًشراءًكاملًاألسهمًاملصدرةًفيًاألسهم الجديدة(ًريالًسعوديًللسهمًالواحدً)"10(ًسهمًعاديًجديدًبقيمةًإسميةًقدرهاً)29,276,353)

ً ًقدرهاًعنايةشركة ًإجمالية ًاسمية ًسعوديً(292,763,530)ًبقيمة ًعنايةًريال ًشركة ًوالتزامات ًأصول ًجميع ًإصدارونقل ًسيتم ًأنه ًأي ،ً

(1.951756867ً
 
تخفيضًرأسًمالًشركةًإتمامًًوفيًحالً"(.معامل املبادلة)"ًعنايةفيًشركةًًمملوك(1ً)ًواحدًسهمًمقابلًكلًأمانةفيًشركةً(ًسهما

(ًريالًسعوديًللسهمًالواحد10ًسهمًعاديًجديدًبقيمةًاسميةًقدرهاً)ً(15,858,024)ًةندماج،ًستصدرًشركةًأمانااًلًصفقةًأمانةًقبلًإتمام

ونقلًجميعًأصولًوالتزاماتًشركةًً(ًريالًسعودي158,580,240فيًشركةًعنايةًبقيمةًاسميةًإجماليةًقدرهاً)مقابلًشراءًكاملًاألسهمًاملصدرةً

ً(1.05720160ً،ًأيًأنهًسيتمًإصدار)ًعناية
 
ًمملوكًفيًشركةًعناية.ًً(1ًسهمًواحدًً)ًفيًشركةًأمانةًمقابلًكلسهما

ةًفيًحالًعدمًإتمامًعمليةًتخفيضًرأسًمالًشركةًأمانةًقبلًصفقةًاالندماجًواملشارًإليهاًأعاله،ًسيتمًإصدارًاألسهمًالجديدةًمنًخاللًزياد

(ًريالًسعودي.ًأماًفيًحالًإتمامًعمليةًتخفيضًرأسًمالًشركةًأمانة532,763,530ً(ًريالًسعوديًإلىً)240,000,000رأسًمالًشركةًأمانةًمنً)

ً(ًريالًسعودي288,580,240(ًريالًسعوديًإلىً)130,000,000قبلًصفقةًاالندماجًستتمًزيادةًرأسًمالًشركةًأمانةًمنً)

بعدًاالندماجًبينماًسيمتلكًمساهميًًأمانةلًشركةً%ًمنًأسهمًرأسًما55ًماًنسبتهًعنايةمساهميًشركةًسيمتلكًوعندًإتمامًصفقةًاالندماج،ً

ًً.بعدًاالندماجًأمانةشركةًأسهمًرأسًمالً%ًمن45ًماًنسبتهًالحاليينًًأمانةشركةً

ملساهميًشركةًأمانةًلعقدًجمعيةًعامةًغيرًعاديةًدعوةًالم(20/04/2021ًمً)املوافق08/09/1442ًالجديرًبالذكرًأنًشركةًأمانةًأعلنتًبتاريخً

(ًريالًسعوديًمن130,000,000ًريالًسعوديًإلىً)ًً(240,000,000)للتصويتًعلىًتوصيةًمجلسًاإلدارةًعلىًتخفيضًرأسًمالًشركةًأمانةًمنً

ةًالعامةً٪ًمنًرأسًمالًشركةًأمانة.ًوسيتمًانعقادًالجمعي45.833(ًسهمًمنًأسهمًشركةًأمانة،ًبنسبةًتخفيضًقدرها11,000,000ًخاللًإلغاءً)

 ًم(23/05/2021هـً)املوافق11/10/1442ًغيرًالعاديةًالخاصةًبتخفيضًرأسًمالًشركةًأمانةًًبتاريخً

ًالشروط وحيثًأنه ً) قدًتمًاستيفاء ًمنًاملادة ً)هـ( ًالفقرة ًعلى ًوبناء ًألحكامًاتفاقيةًاالندماج،
 
ًوفقا ًمنًاًل17الالزمةًإلعالنًالنيةًاملؤكدة ئحةً(

اً،ًوتؤكدًكماًفيًتاريخًهذبصفقةًاالندماجلتقديمًعرضًملساهميًشركةًعنايةًواالستمرارًًاملؤكدةاالندماجًواالستحواذ،ًتعلنًشركةًأمانةًعنًنيتهاً

ً:ليماًياإلعالنًعلىً

 ًتملكًشركةًأمانةًخيارًشراءًأيًأسهمًفيًشركةًعنايةًأنًشركةًأمانةًالًتملكًأيةًأسهمًفيًشركةًعناية،ًكماًوال
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 ًالًتوجدًأيًحصصًملكيةًأوًحصصًمسيطرةًلشركةًأمانةًفيًشركةًعنايةًوالًتوجدًأيًحصةًمسيطرةًفيًشركةًعنايةًيكونًألي

يسيطرًعليهاًأشخاصًيتصرفونًباالتفاقًمعًشركةًأمانةًأوًأشخاصً يمتلكهاًأومصلحةًفيهاًأوًًأمانةعضوًفيًمجلسًإدارةًشركةً

وذلكًقبلًنشرًمستندًالعرض.ًأنًشركةًأمانةًلمًتحصلًعلىًأيًالتزامًغيرًقابلًًلإللغاءًغيرًقابلالتزمواًبقبولًالعرضًالراهنًبشكلً

ًذاتًالصلةًغيرًالعاديةفيًالجمعيةًالعامةًًصفقةًاالندماجمنًقبلًأيًطرفًللتصويتًباملوافقةًعلىًًلإللغاء

 ًأيًشخصًيتصرفًباالتفاقًمعًشركةًعنايةًفيماًيتعلقًبأسهمً،ًتشملًشركةًأمانةًأوًشركةًعنايةًأوًتعويضأنهًالًيوجدًأيًترتيبات

ًشركةًعناية

 ً)مامًاملواردًالكافيةًلدىًشركةًأمانةًإلتًبتقديمًتأكيدًيفيدًبتوافرًغيرًملزمأنًاملستشارًاملاليًلشركةًأمانةً)شركةًاإلنماءًلالستثمار

ًألنهًلنًيتمًسدادًقيمةًصفقةًاالندماج
 
 .أوًأيًجزءًمنهاًبشكلًنقديًصفقةًاالندماج،ًوذلكًنظرا

ًبأحكامًاتفاقيةًاالندماجًاملوقعةًبينًالشركتين،ًستتمً
 
عنًطريقًدمجًشركةًعنايةًفيًشركةًأمانةًوسيتمًنقلًجميعًأصولًًصفقةًاالندماجعمال

ًاإلعالنًًو إلىًالتزاماتًشركةًعنايةًإلىًشركةًأمانةًالتيًستستمرًبالوجودًوستصبحًالشركةًالدامجة،ًوتعدًاإلشارةًإلىًالشركةًالدامجةًفيًهذا

ًألحكامًالفقًاكتمالشركةًأمانةًبعدً
 
رةًصفقةًاالندماج.ًأماًشركةًعناية،ًفسيتمًإلغاءًإدراجًأسهمهاًبعدًنفاذًصفقةًاالندماج،ًوستنقض يًوفقا

ً(ًمنًالئحةًاالندماجًواالستحواذًوسيتمًشطبًسجلهاًالتجاريًلدىًوزارةًالتجارةًبعدًاالنتهاءًمنًفترة49(ًمنًالفقرةً)أ(ًمنًاملادةً)1الفرعيةً)

ً(ًمنًنظامًالشركات.193ًاعتراضًالدائنينًوفقاًألحكامًاملادةً)

،ًبعدًبذلًالعنايةًالالزمةًكماًيرونهًمناسباًفيًظلًالظروف.ًأنًصفقةًاالندماجًتصبًفيًمصلحةًاملساهمينًفيًأمانةيعتقدًمجلسًإدارةًشركةً

ًتعدًخطوةًإيجابيةً ًيعززًمنًوضعًالشركةًالدامجةًالتنافس يًواإلسهامًفيًتعزيزً علىًحصةًسوقيةًأكبرًلالستحواذشركةًأمانةًبحيثًأنها مما

ًفيًسوقًالتأمينًفيًاململك ًبعدًاالندماج،ًستعملًالشركةًموقعها ًفيًتخفيضًالتكاليفًوزيادةًاألرباح. ةًالعربيةًالسعوديةًوتحقيقًاستراتيجيتها

منًاملنفعةًنتيجةًصفقةًاالندماج.ًًقدرًالدامجةًعلىًاالستفادةًمنًالخبراتًلدىًالشركتينًلغرضًالتأكدًمنًحصولًاملساهمينًوالعمالءًعلىًأكبر

نًتينًستستمرًباستخدامًاسمهاًوعالمتهاًالتجاريةًإلىًأنًتصبحًصفقةًاالندماجًنافذة،ًعلىًأنًيتمًاالتفاقًبينًالطرفيأنًكالًالشركًالجديرًبالذكر

ةًعلىًاسمًللشركةًالدامجةًلخطةًلتنظيمًعمليةًدمجًاألعمالًبعدًاالنتهاءًمنًعمليةًاالندماجًالتيًسيتمًتطويرهاًبإشرافًمجلسًإدارةًالشرك

ًلخطةًتن
 
ً منًعمليةًاالندماجًاالنتهاءظيمًعمليةًدمجًاألعمالًبعدًالدامجةًوفقا

ًإلىًأنًصفقةًاالندماجًالًتنطويًعلىًوجودًأطرافًذيًعالقة،ًكماًأنهًلنًيكونًهناكًوتجدرًاإلشارة
 
فيًأعمالًالشركتينًفيماًيتعلقًرًتغيي أيضا

إلىًحينًنفاذًصفقةًاالندماج.ًوقدًتمًاالتفاقًبموجبًاتفاقيةًًبالعمالءًنتيجةًلهذاًاإلعالن،ًوستستمرًكلًشركةًبالعملًبشكلًمستقلًواعتيادي

ًمجلـسًإدارة(ًأعضاء8ً(ًأعضاءًإلىًثمانيةً)7سيزيدًعددًأعضاءًمجلسًإدارةًالشركةًالدامجةًمنًسبعةً)ًاالندماجًأنهًبعـدًإتمـامًصفقـةًاالندماج،

ً(ًأعضاءًعلىًالنحوًالتالي:8ًمؤلـفًمـنًثمانيةً)

 ًمنًقبلًشركةً(ًأعضاءًيم4)ًأربعة
 
 مستقل(1ً)عضوًواحدً،ًمنًبينهمًأمانةثلونًاألعضاءًاملعينينًحاليا

 (ً2ًعضوين)ًً،علىًأنًيتمًترشيحًالعضوينًمنًقبلًشركةًعنايةجددًيتمًتعيينهمًمنًقبلًالشركةًالدامجةًبعدًإتمامًصفقةًاالندماج 

 (ًًمستقلينًيتمًتعيينهمًمنًقبلًالشركةًالدامجةًبعدًإتمامًصفقةًاالندماج.2ًعضوين) 

لـىًعالدامجـةًًللشـركةًالعاديـةًالعامـةًالجمعيـةًالحصـولًعلـىًمصادقـةًويجـبالبنكًاملركزيًًبعـدًأخـذًموافقـةاألعضاءًالجددًوًيتـمًتعيينً

ًًسيبقىمحمودًبنًمحمدًالطوخيًاالندماجًبأنًالسـيد/ًًاتفاقيةبموجبًاالتفاقًكماًتمً .قـرارًالتعيين
 
ً،الدامجـةًإدارةًالشـركةًجلـسملًرئيسـا

ًلرئيسًاملجلس.ًعمروًمحمدًخاشقجيفيًحينًسيصبحًالسيدً/ً
 
ًتمًًنائبا بأنهًسيتمًتحديدًاإلدارةًاالندماجًًاتفاقيةبموجبًاالتفاقًكما

ًلخطةًتًالدامجةًللشركةالتنفيذيةً
 
مجلسًإدارةًًاالندماجًوالتيًسيتمًتطويرهاًبإشرافًمنًعمليةاالنتهاءًبعدًاألعمالًدمجًًنظيمًعمليةوفقا

 .ًمنًتنفيذًاالندماجاالنتهاءًالدامجةًعندًًالشركة

ًالتفاقيةًاالندماج،ًتمًاالتفاقًعلىًاستمراريةًالسيد/ًسليمانًبنًمحمودًهاللًكرئيسًتنفيذيًللشركةًالدامجةًبعدًاالندماجًفيًحي
 
نًووفقا

ًللشركة.ًإسيكونًالسيد/ًراميً
ُ
ًبراهيمًاملدهونًمديرًماليا
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افقات النظامية  صفقة االندماجشروط   واملو

ً:النحوًالتاليتتطلبًصفقةًاالندماجًالحصولًعلىًموافقاتًنظاميةًمنًبعضًالجهاتًالحكوميةًعلىً

 ًًاالندماج؛ًوالحصولًعلىًموافقةًأوًعدمًممانعةًالهيئةًالعامةًللمنافسةًعلىًإتمامًصفقة

 ًًعلىًإتمامًصفقةًاالندماج؛ًوًموافقةًأوًعدمًممانعةًالبنكًاملركزيًالسعوديالحصولًعلى

 ـرضًلغعنايةًعبـرًإصـدارًأسـهمًجديـدةًملساهميًشـركةًًأمانةلحصولًعلىًموافقـةًهيئـةًالسـوقًاملاليةًعلـىًطلـبًزيـادةًرأسًمـالًشـركةًا

قواعدًطـرحًتنفيـذًاالندماج،ًبمـاًفيهـاًاملوافقةًعلـىًمسـتندًالعـرضًوعلـىًتعميـمًاملساهمين،ًبمـاًيتوافـقًمـعًالئحةًاالندماجًواالستحواذًًو

ًاملاليةاألوراقًاملاليةًوااللتزاماتًاملستمرةًالصادرةًمنًهيئةًالسـوقً

 ًًلشركةًجديدةالاألسهمًإدراجًًتداولًعلىًطلبًموافقةًالحصولًعلى
 
ً.اإلدراجلقواعدًأمانةًوفقا

لكلًمنًشركةًأمانةًوًشركةًعنايةًًغيرًالعاديةإضافةًلذلك،ًإنًشروطًإتمامًصفقةًاالندماجًتتمثلًفيًالحصولًعلىًموافقةًالجمعيةًالعامةً

ًوذلكًعلىًالنحوًالتالي:ً

 ًًفيًجدولًعلىًصفقةًاالندماجًوالًأمانةموافقةًاألغلبيةًاملطلوبةًمنًمساهميًشركة قراراتًاألخرىًذاتًالصلة،ًوالتيًسيتمًذكرها

ًأمانةالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلشركةًجتماعًاًلأعمالًالدعوةً

 .ًوالتيًسيتمًذكرهاًفيًجدولًًذاتًالصلة،األخرىًاالندماجًوالقراراتًًصفقةًعلىًعنايةمنًمساهميًشركةًاملطلوبةًًاألغلبيةموافقة

ًعنايةالعامةًغيرًالعاديةًلشركةًًالجمعيةالجتماعًأعمالًالدعوةً

مينًسيتمًتحديدًتاريخًانعقادًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلكالًالشركتينًبعدًاالنتهاءًمنًإجراءاتًإعدادًونشرًمستندًالعرضًوتعميمًاملساه

منًهذهًاملستنداتًكافةًاملعلوماتًوالحصولًعلىًاملوافقاتًاملطلوبةًمنًقبلًهيئةًالسوقًاملاليةًوالجهاتًالحكوميةًاألخرىًاملختصة،ًوستتض

ًواملخاطرًاملتعلقةًبذلك.ًعنايةاملتعلقةًبصفقةًاالندماجًوعمليةًإصدارًاألسهمًالجديدةًملساهميًشركةً

ًثالثينً)ًبعد ًفترة ًفإنهًيجبًمض ي ًالعاديةًللشركتينًباملوافقةًعلىًصفقةًاالندماج، ًالعامةًغير ًاعتراض30ًنشرًقراراتًالجمعية ًيومً)"فترة )

حاًتقديمًأيًاعتراضًقدًيكونًلديهمًعلىًصفقةًاالندماج،ًمعًالعلمًأنًالشركتينًلنًتصبًعنايةالدائنين"(ًبحيثًيسمحًخاللهاًأليًمنًدائنيًشركةً

الجمعيةًالعامةًًبعدًتاريخًنشرًقرارًستبدأشركةًواحدةًإالًبعدًنفاذًصفقةًاالندماجًبشكلًنهائيًوذلكًبعدًانقضاءًفترةًاعتراضًالدائنينًالتيً

ًباملوافقةًعلىًصفقةًاالندماج.ًًعنايةغيرًالعاديةًلشركةً

تداول.ًوتتوقعًالشركتانًتمكنهماًًوللمنافسةًاملاليةًوالهيئةًالعامةًوهيئةًالسوقًًالبنكًاملركزًيكماًتتطلبًصفقةًاالندماجًالحصولًعلىًموافقةً

ًمنًتحقيقًكافةًاملتطلباتًالالزمةًللحصولًعلىًاملوافقاتًالنظاميةًلالندماج.ً

لغرضًًأمانةنشرًتعميمًاملساهمينًوالذيًسيكونًموجهاًملساهميًشركةًبًأمانةبعدًالحصولًعلىًاملوافقاتًالنظاميةًالالزمة،ًستقومًشركةً

نشرًبًأمانةاالندماج.ًوسيتضمنًهذاًالتعميمًجميعًالتفاصيلًاملتعلقةًبصفقةًاالندماج.ًكماًستقومًشركةًًعلىًزيادةًرأسًاملالًلغرضًاملوافقة

والذيًسيكونًموجهاًًعنايةنشرًتعميمًمجلسًإدارةًشركةًبًعناية.ًوستقومًشركةًعنايةمستندًالعرضًوالذيًسيكونًموجهاًملساهميًشركةً

بخصوصًصفقةًاالندماج.ًوستتضمنًهذهًاملستنداتًجميعًًعنايةوالذيًسيتضمنًبشكلًرئيس يًرأيًمجلسًإدارةًشركةًًعنايةساهميًشركةًمل

هًيجبًاملعلوماتًاملتعلقةًبصفقةًاالندماجًوسيتمًنشرهاًفيًوقتًالحقًبعدًالحصولًعلىًاملوافقاتًالنظاميةًذاتًالعالقة.ًوتجدرًاإلشارةًإلىًأن

اعًفقطًعلىًاملعلوماتًالواردةًفيًاملستنداتًاملشارًإليهاًأعالهًعندًاتخاذًقرارهمًبشأنًصفقةًاالندماجًفيًاجتماالعتمادًًعنايةشركةًًعلىًمساهمي

إلىًأنًهذاًاإلعالنًيعدًبمثابةًًتجدرًاإلشارةضمانًمنًقبلًأيًشخصًآخرًكماًًوليسًاعتماداًعلىًأيًمستندًآخرًأوالجمعيةًالعامةًغيرًالعادية.ً

ًبالفقرةً)هـ(ًمنًاملادةً) إعالنًعنًنيةًمؤكدةًلتقديمًعرض
 
(ًمنًالئحةًاالندماجًواالستحواذ17ًمنًقبلًشركةًأمانةًملساهميًشركةًعنايةًعمال

الصادرةًعنًمجلسًهيئةًالسوقًاملالية،ًوستقومًشركةًأمانةًبنشرًتعميمًاملساهمينًومستندًالعرضًبعدًالحصولًعلىًاملوافقاتًالنظاميةً

ًاملطلوبةًواملشارًإليهاًأعاله.ً



 

4/8 

 فقة االندماجص

ًًمانةًمقابلًاصدارًاألسهمًالجديدةًفيًأمانةشركةًأًإلىشركةًعنايةًًتزاماتلنقلًأصولًوا،ًصفقةًاالندماجبموجبًشروطًًأمانةتعرضًشركةً
 
وفقا

ًًصفقةًاالندماجلشروطًوأحكامً ً:حةًأدناه،ًوذلكًبناءًعلىًماًيلياملوض 

 ًتخفيضًًعدمًإتمامًفيًحالًالجديدةًأمانةمنًأسهمًشركةًًسهمً(1.951756867،ًيتمًإصدارً)عنايةسهمًمملوكًفيًشركةً(1ً)عنًكل

 .إتمامًصفقةًاالندماجًقبلرأسًمالًشركةًأمانةً

 ًتخفيضًرأسًإتمامًمنًأسهمًشركةًأمانةًالجديدةًفيًحالًسهمً(1.05720160ًسهمًمملوكًفيًشركةًعناية،ًيتمًإصدارً)(1ً)عنًكل

 ندماج.مالًشركةًأمانةًقبلًإتمامًصفقةًااًل

ً ًعنايةملساهميًشركةًًأمانةشركةًًإنًإجماليًماًستصدرهف،ًفيًحالًعدمًإتمامًتخفيضًرأسًمالًشركةًأمانةًقبلًإتمامًصفقةًاالندماجً،عليهبناء 

عددًمنًإجماليً %55ًًنسبةًمثلوهوًماًيًأمانةمنًأسهمًشركةً(ً"األسهم الجديدة")جديدًسهمً(29,276,353ً)هوًعددًًصفقةًاالندماجبموجبً

وفيًحالًإتمامًتخفيضًرأسًمالًشركةًأمانةًقبلًإتمامًصفقةًًريالًسعودي.ً(292,763,530)ًإجماليةًقدرهاًبقيمةًأمانةشركةًأسهمًرأسًمالً

سهمًجديدًمنًأسهمًشركةًً(15,858,024)ًهوًعددًصفقةًاالندماجفإنًإجماليًماًستصدرهًشركةًأمانةًملساهميًشركةًعنايةًبموجبًًاالندماج

 (ًريالًسعودي.158,580,240%ًمنًإجماليًعددًأسهمًرأسًمالًشركةًأمانةًبقيمةًإجماليةًقدرهاً)55ًأمانةًوهوًماًيمثلًنسبةً

قدًتمًًذلكًبعدًأنًيكوًنًو،ًعنايةالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلشركةًًاجتماعخاللًًعنايةمنًقبلًمساهميًشركةًًصفقةًاالندماجفيًحالًإقرارً

ًعناية،ًفسيتمًإلغاءًإدراجًأسهمًشركةًأمانةالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلشركةًًاجتماعفيًًأمانةمنًقبلًمساهميًشركةًًصفقةًاالندماجإقرارً

ًًأمانةشركةًمنًقبلًفيًالتواجدًكشركةًتابعةًومملوكةًبالكاملًًعنايةمرًشركةًتفيًتداول،ًومعًذلك،ًستس
 
لحينًشطبهاًمنًالسجلًالتجاريًوفقا

ً.ألحكامًنظامًالشركات

ً(30)ًوالتيًتستمرًملدةًثالثينًعنايةوذلكًبعدًانقضاءًفترةًاعتراضًالدائنينًلشركةًً،شركةًعنايةًمنًقبلًمساهميًصفقةًاالندماجفيًحالًإقرارً

ًتبدأًمنً
 
ًعنايةشركةًًمساهموسوفًيحصلًجميعً،ًصفقةًاالندماجوافقةًعلىًباملتاريخًنشرًقراراتًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًللشركتينًيوما

ًنسبةبًأمانة،ًأوًمنًقامواًبالتصويتًضدها،ًعلىًأسهمًجديدةًفيًشركةًصفقةًاالندماجبماًفيهمًمنًلمًيصوتواًعلىًالقراراتًاملقترحةًإلقرارً

عدمًإتمامًتخفيضًرأسًمالًشركةً فيًحالًوذلكًريالًسعودي(292,763,530ًأمانةًبقيمةًإجماليةًقدرهاً)مالًشركةًًأسهمًرأسإجماليً%ًمن55ً

حالًإتمامًتخفيضًرأسًمالًشركةًأمانةًقبلًإتمامً(ًريالًسعوديًفي158,580,240ً،ًوبقيمةًإجماليةًقدرهاً)أمانةًقبلًإتمامًصفقةًاالندماج

ًً.صفقةًاالندماج

 صفقة االندماجتمويل 

الجمعياتًالعامةًغيرًالعاديةًاملنعقدةًًاجتماعاتخاللًًعنايةومساهميًشركةًًأمانةمنًقبلًمساهميًشركةًًصفقةًاالندماجفيًحالًاملوافقةًعلىً

ًبقيمةًإسميةًً(29,276,353)ًعددًعبرًإصدارًصفقةًاالندماجبسدادًمقابلًًأمانةفيًهذاًالخصوصًلكلتاًالشركتين،ًستقومًشركةً
 
ًجديدا

 
سهما

فيًحالًعدمًإتمامًتخفيضًرأسًمالًشركةًأمانةًقبلًإتمامًصفقةًًوذلكًعنايةشركةًًلصالحًمساهميسعوديًللسهمًالواحدً(ًريال10ًقدرهاً)

ً)15,858,024عددً)ًعبرًإصدارًصفقةًاالندماجكماًستقومًشركةًأمانةًبسدادًمقابلًً،االندماج ًبقيمةًإسميةًقدرها
 
ًجديدا

 
(ًريال10ً(ًسهما

وستكونًاألسهمًفيًحالًإتمامًتخفيضًرأسًمالًشركةًأمانةًقبلًإتمامًصفقةًاالندماجًسعوديًللسهمًالواحدًلصالحًمساهميًشركةًعنايةً

.ًأمانةالجديدةًمتساويةًالقيمةًوالتصنيفًمنًجميعًالنواحيًمعًأسهمًشركةً
 
رةًحاليا

ًاملصد 

 .ًصفقةًاالندماجهذهًلتنفيذًًأوًالحصولًعلىًأيًتمويلًخارجيًعنايةإلىًتسديدًأيًمقابلًنقديًلصالحًمساهميًشركةًًانةأملنًتحتاجًشركةً

افقات النظامية صفقة االندماجشروط   واملو

 تتطلبًصفقةًاالندماجًالحصولًعلىًموافقاتًنظاميةًمنًبعضًالجهاتًالحكوميةًعلىًالشكلًالتالي:

 ًموافقةًأوًعدمًممانعةًالهيئةًالعامةًللمنافسةًعلىًإتمامًصفقةًاالندماج؛ 
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 ًالسعوديًعلىًإتمامًصفقةًاالندماج؛ًًاملركزالبنكًموافقةًأوًعدمًممانعة 

 لغرضًتنفيذًًعنايةصدارًاألسهمًالجديدةًملساهميًشركةًإًعبرًأمانةشركةًًزيادةًرأسًمالًموافقةًهيئةًالسوقًاملاليةًعلىًطلب

اذًواالستحًوًاالندماجصفقةًاالندماج،ًبماًفيهاًاملوافقةًعلىًنشرًمستندًالعرضًوتعميمًاملساهمين،ًذلكًبماًيتوافقًمعًأحكامًالئحةً

 وقواعدًطرحًاألوراقًاملاليةًوااللتزاماتًاملستمرةًالصادرةًمنًهيئةًالسوقًاملالية؛ًو

 ًًًلقواعدًاإلدراج.ًأمانةموافقةًشركةًالسوقًاملاليةًالسعوديةً)تداول(ًعلىًطلبًإدراجًاألسهمًالجديدةًلشركة
 
ًوفقا

ًلذلك،ًإنًشروطًإتمامًصفقةًاالندماجًتتمثلًفيًالحصولًعلىًموافقةًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلكٍلًمنًشركةً
 
ًعنايةوشركةًًأمانةإضافة

 وذلكًعلىًالنحوًالتالي:

 ًًعلىًصفقةًاالندماجًوالقراراتًاألخرىًذاتًالصلة،ًوالتيًسيتمًذكرهاًفيًجدوًلًأمانةموافقةًاألغلبيةًاملطلوبةًمنًمساهميًشركة

 .أمانةأعمالًالدعوةًالجتماعًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلشركةً

 ًًعلىًصفقةًاالندماجًوالقراراتًاألخرىًذاتًالصلة،ًوالتيًسيتمًذكرهاًفيًجدوًلعنايةًموافقةًاألغلبيةًاملطلوبةًمنًمساهميًشركة

 .عنايةالدعوةًالجتماعًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلشركةًأعمالً

مينًسيتمًتحديدًتاريخًانعقادًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلكالًالشركتينًبعدًاالنتهاءًمنًإجراءاتًإعدادًونشرًمستندًالعرضًوتعميمًاملساه

تًوالحصولًعلىًاملوافقاتًاملطلوبةًمنًقبلًهيئةًالسوقًاملاليةًوالجهاتًالحكوميةًاألخرىًاملختصة،ًوستتضمنًهذهًاملستنداتًكافةًاملعلوما

ًواملخاطرًاملتعلقةًبذلك.ًعنايةاملتعلقةًبصفقةًاالندماجًوعمليةًإصدارًاألسهمًالجديدةًملساهميًشركةً

فترة اعتراض (ًيومً)"30قراراتًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًللشركتينًباملوافقةًعلىًصفقةًاالندماج،ًفإنهًيجبًمض يًفترةًثالثينً)ًنشرًبعد

تقديمًأيًاعتراضًقدًيكونًلديهمًعلىًصفقةًاالندماج،ًمعًالعلمًأنًالشركتينًلنًًعنايةنًدائنيًشركةً"(ًبحيثًيسمحًخاللهاًأليًمالدائنين

الجمعيةًًبعدًتاريخًنشرًقرارًستبدأتصبحاًشركةًواحدةًإالًبعدًنفاذًصفقةًاالندماجًبشكلًنهائيًوذلكًبعدًانقضاءًفترةًاعتراضًالدائنينًالتيً

ًوافقةًعلىًصفقةًاالندماج.ًباملًعنايةالعامةًغيرًالعاديةًلشركةً

افقات مساهمي شركة   على صفقة االندماج عنايةمو

التصويتًًعنايةتطلبًمنًمساهميًشركةًيفإنهًًصفقةًاالندماجوإتمامًًعناية منًاالستحواذًعلىًجميعًاألسهمًاملصدرةًلشركةًأمانةلتمكينًشركةً

ً.صفقةًاالندماجباملوافقةًعلىً

الذينًيمثلونًعلىًًعنايةيجبًأنًيوافقًعليهاًمساهموًشركةًًعناية(ًمنًالئحةًاالندماجًواالستحواذًفإنًقراراتًشركة26ًبناءًعلىًأحكامًاملادةً)

ًعناية.ًوفيًحالًوافقًمساهموًشركةًصفقةًاالندماجالخاصًبًعنايةلشركةًمنًاألسهمًاملمثلةًفيًاجتماعًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةً %75األقلً

سواءًًعنايةفإنًهذهًاملوافقةًتعدًملزمةًعلىًجميعًمساهميًشركةًًصفقةًاالندماجعلىًًعنايةلشركةًغيرًالعاديةًفيًاجتماعًالجمعيةًالعامةً

ها،ًأوًأوًضدًصفقةًاالندماجباألصالةًأوًبالوكالةًأوًلمًيحضروا،ًوسواءًصوتواًلصالحًًعنايةلشركةًغيرًالعاديةًحضرواًاجتماعًالجمعيةًالعامةً

 فيًحالًلمًيصوتواًعليهاً)بماًفيًذلكًالتصويتًعنًبعد(.

 ندماجاتفاقية اال 

إتمامًًالشركتينحددًالشروطًالتيًيعتزمًكلًمنًتًًُالتيًاالندماجإبرامًاتفاقيةًعلىًًعنايةشركةًمجلسًإدارةًًوًأمانةشركةًًوافقًكلًمنًمجلسًإدارة

ًعناية.تعميمًمجلسًإدارةًشركةًفيًاالندماجًشروطًاتفاقيةًألحكامًًوسيتمًإدراجًالتفاصيلًالكاملةًً.وفقاًلهاًصفقةًاالندماج

 معلومات إضافية

الجمعيةًًاجتماعفيًًأمانةتنصًعلىًاعتزامهمًالتصويتًلصالحًقراراتًشركةًًعنايةأيةًالتزاماتًمنًأيًمنًمساهميًشركةًًأمانةلمًتتلقًشركةً

ً.عنايةالعامةًغيرًالعاديةًلشركةً
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،ًأوًأيًشخصًآخرًيتصرفًعناية،ًأوًشركةًأمانةمنًقبلًشركةًًعنايةكماًلمًيتمًإجراءًأيةًترتيباتًحولًسدادًتعويضاتًتتعلقًبأسهمًشركةً

،ًأوًأيًعناية،ًأوًشركةًأمانةمنًقبلًشركةًًعناية،ًوليستًهناكًأيةًترتيباتًخاصةًتتعلقًبأسهمًشركةًعنايةأوًشركةًًأمانةمعًشركةًًباالتفاق

 .عنايةأوًشركةًًأمانةشخصًآخرًيتصرفًباالتفاقًمعًشركةً

معهاًبعملًأيًالتزامًأوًاتفاقًيشتملًعلىًترتيبًتعويضًأوًخيارً)بشكلًرسميًأوًغيرًرسمي(ًًباالتفاقأوًأيًشخصًيتصرفًًأمانةلمًتقمًشركةً

ًأليًشخصًلالحتفاظًأوًالتعاملًأوًاالمتناعًعنًالتعاملًفي
 
ً.عنايةأسهمًشركةًًبحيثًيكونًحافزا

 االندماج وترتيبات التعويض ذات العالقة اتفاقيةحاالت فسخ 

تقديرًمتفقً(ًريالًسعودي،ًتمثلً,00,00053)ًثالثةًماليينًوخمسمائةًألفًاالندماجًعلىًتحديدًرسومًإنهاءًبمبلغًقدرهًاتفاقيةتمًاالتفاقًفيً

والقانونيةًواإلكتواريةًوغيرهاًمنًاملصاريفًالتيًتكبدتهاًكٍلًمنًالشركتينًالستكمالًصفقةًرسومًوتكاليفًاالستشاراتًاملاليةً عليهًمسبقاًمن

 االندماج.ًيتمًتسديدًرسومًاإلنهاءًمنًقبلًإحدىًالشركتينًللشركةًاألخرىًفيًأيًمنًالحاالتًالتالية:

بهذاًالخصوصًأوًتعديلهاًبشكٍلًوصيتهًفيًحالًقررًمجلسًإدارةًأيًمنًالشركتينًعدمًالتوصيةًملساهميًالشركة،ًأوًقررًسحبًت .1

دًفيًمستندًالعرض.ً اًهوًمحد   جوهريًعم 

هلةًفيًحالًعدمًالقيامًبالخطواتًالالزمةًفيًحدودًسلطةًكلًمنًالشركتين،ًوالتيًتكونًمناسبةًأوًمطلوبةًإلنفاذًصفقةًاالندماجًفيًم .2

ىًالتاريخًاألخيرًللتنفيذًاملتفقًعليهًبموجبً
ًإحدىًالشركتينًًتكونًقدًوافقت،ًعداًالخطواتًالتيًدماجاالنًاتفاقيةالًتتعد 

 
ًخطيا

 منًقبلًالشركةًاألخرى.ًاتخاذهاعدمً

نًأنًإحدىًالشركتينًقدًخرقتًموجبهاًلناحيةً .3 ًأوًتشجيعًأوًمباشرةًأوًالتماسًمناقشاتًأوًمفاوضاتًًااللتزامفيًحالًتبي 
 
بعدمًحث

أوًبأيًحالًمنًاألحوالًقدًاتخذتًأيًاجراءًمنًشأنهًأنًًصفقةًمماثلةماجًأوًفيماًيتعلقًبأيًدمجًأوًاندمعًأيًشركةًأوًطرفًآخرً

دىًذلكًعلىًسحبًأوًإنهاءًعرضيمسًقدرةًاألطرافًعلىًإكمالًصفقةًاالندماج
 
 .اتفاقيةًاالندماجًأوًأمانةشركةًً،ًوقدًأ

%20ً انخفاضًبنسبة أحداثًينتجًعنها،ًالشركتينً)أيًظرفًأوًحدثًأوًسلسلةًظروفًأوأيًمنًفيًحالًحدوثًتغييرًجوهريًسلبيًفيً .4

ًبأليًشركةًأوًأكثرًمنًإجماليًالقيمةًالدفترية
 
نًالشركتينًمنًاالتفاقًعلىًاملض يًقدما

 
نهماًمنًصفقةًاالندماج(ًوعدمًتمك

 
ًأوًعدمًتمك

 علىًمعاملًمبادلةًجديدًبعدًالتفاوض.ًًاالتفاق

ًللفقرةً)أ(ًمنًاملادةً)ًعنايةفيًحالًقيامًشركةً .5
 
(ًمنًالئحةًاالندماجًواالستحواذ،ًوذلكًخاللًفترة36ًبأيًمنًاألعمالًالتاليةًمخالفة

 :عنايةشركةًفيًًودونًموافقةًالجمعيةًالعامةًللمساهمينًأمانةعرضًشركةً

 رة؛
 إصدارًأيًأسهمًمصر حًبهاًغيرًمصد 

 رة؛
 إصدارًأوًمنحًحقوقًتتعلقًبأيًأسهمًغيرًمصد 

 ًأوًالسماحًبإنشاءًأوًإصدارًأيًأوراقًماليةًقابلةًللتحويلًإلىًأسهمًأوًحقوقًاكتتابًأسهم؛إنشاء 

 ًأوًأكثرًمن10ًبيعًأوًالتصرفًأوًاالندماج،ًأوًاملوافقةًعلىًبيعًأوًالتصرفًأوًاالندماج،ًأيًأصولًذاتًقيمةًتساويًال%

ًآلخرًقوائمًماليةًمفحوصة،ًأوًقواًعنايةصافيًموجوداتًشركةً
 
ًعنًطريقًوفقا ئمًماليةًسنويةًمراجعة،ًأيهماًأحدث،ًسواء 

 صفقةًواحدةًأوًعدةًصفقات؛

 ًألسهمها؛ًأوشركةًعنايةًشراء 

 ًلشركةًعنايةإبرامًعقودًخارجةًعنًإطارًالنشاطًالعادي. 

تسديدًديونهاًالحاليةًأوًتقديمًضماناتًكافيةًللوفاءًبالديونًاآلجلةًتجاهًأيًمنًالدائنينًًبالتزامهاًعنايةشركةًامتثالًفيًحالًعدمً .6

 منًنظامًالشركات.193ًًالدائنينًاملنصوصًعليهاًفيًاملادةًًالعتراض(ًيوم30ً)ًالذيًيعترضونًعلىًصفقةًاالندماجًخاللًفترةًالـ

ًمنًقب .7 ًفيًحالًثبوتًخرقًأوًعدةًخروقاتًللضماناتًاملعطاة ًفي ًتمًًاتفاقيةلًالشركتينًواملبينة ًاملعلوماتًالتي ًعلى االندماجًبناء 

ًسياقً ًفي ًمنًقبلًالشركتين ًالخرقًأوًصفقةًاالندماجاإلفصاحًعنها ًالناتجًعنًهذا ًاملالي ًالتأثير ًأو ًالضرر ًتكونًقيمة ًشرطًأن ،
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نًالشركتينًريالًسعوديً(1,000,000ً)ًمليوًنًالخروقاتًالًيقلًعن
 
ًوشرطًعدمًتمك

 
منًاالتفاقًعلىًمعاملًمبادلةًجديدًللمض يًقدما

 بعدًالتفاوض.ًصفقةًاالندماجب

 إشعار مهم

الجديدةًالتيًسيتمًإصدارهاًًأمانةتجدرًاإلشارةًإلىًأنهًالًيجوزًاعتبارًهذاًاإلعالنًبمثابةًطرحًأليًأسهمًعلىًالجمهورًبماًفيًذلكًأسهمًشركةً

ً.مستندًعرضالًيجوزًاعتبارًهذاًاإلعالنًعلىًأنهًتعميمًمساهمينًأوًًو.ًملساهميًشركةًعنايةًلغرضًصفقةًاالندماج

 التوقعات املتعلقة باألرباح

أنهًتأكيدًًالنًعلىالًيجوزًاعتبارًأيًمنًاملعلوماتًالواردةًفيًهذاًاإلعالنًعلىًأنهاًتوقعاتًمستقبليةًتتعلقًباألرباح،ًكماًأنهًالًيجبًاعتبارًهذاًاإلع

ًة.ستكونًمساويةًأوًستزيدًعنًربحيةًالسهمًفيًالفتراتًاملاليةًالسابقًعنايةوشركةًشركةًًأمانةبأنًربحيةًالسهمًلكلًمنًشركةً

 التوقعات واالفادات املستقبلية

أوًشركةًًأمانةإنًهذاًاإلعالنًواملعلوماتًالواردةًفيهًأوًالتصريحاتًاملتعلقةًبصفقةًاالندماجًوأيًمعلوماتًأخرىًيتمًنشرهاًمنًقبلًشركةً

فإنًجميعًاإلفاداتًاألخرىًقدًتعتبرًإفاداتًوباستثناءًاإلفاداتًالتيًتكونًمبنيةًعلىًحقائقًتاريخية،ً ."إفاداتًمستقبلية"ًتعدًقدًتكونًأوًعناية

ًوتقديراتًوأهدافًوتقييماتًوتوقعاتًافتراضاتًعلىًبلًوغيرًمبنيةًعلىًحقائقًتاريخيةًمستقبلية،ًوتعتبرًبالتاليًمعلوماتًمحتملةًبطبيعتها،

ًاألداءًأوًمماًقدًيؤديًإلىًاختالفًالنتائجًوالتقلبات،عرضةًللمخاطرًًوعليه،ًفهيًمستقبلية،ًأحداثًبشأنًشركةًعنايةًوًشركةًأمانةًمنًوتنبؤات

ًفيًمثلًهذهًاإلفاداتًاملستقبليةًوتتعلقًًاألحداثًالفعليةًأو
 
ًصراحةًأوًضمنا

 
ًكانًمتوقعا املستقبليةًالواردةًفيًهذاًًاإلفاداتبشكلًكبيرًعما

ًاألثرًاملتوقعًلصفقةًاالندماجًعلىاإلعالنً ًأمورًمنًضمنها ًًبعدة ًأمانة ًاملتوقعًوالنطاقًالخاصًبصفقةًً،وشركةًعنايةشركة والجدولًالزمني

ويمكنًبشكلًعامًتحديدًتلكًاإلفاداتًاملستقبليةًمنًخاللًماًيستخدمًفيهاًمنًكلماتًً.أخرىًالًتتعلقًبوقائعًتاريخيةًفضالًعنًإفاداتًاالندماج،

ً""ستكوًنًوً""منًاملحتملًوً"املتوقعًوً"منقد"ًو"سوف"ًو"ينبغي"ً"وً"تنوًي"و"ترى"ًو"تتنبأ"ًوً"تتوقع"وً"تقدر"وً"دالةًعلىًاملستقبلًمثلً"تخطط

بأنًاإلفاداتًًيعتقدوًنًشركةًأمانةًوشركةًعنايةعلىًالرغمًمنًأنًً.أوًصيغًالنفيًلهذهًاملفرداتًأوًاملفرداتًاألخرىًاملقاربةًأوًاملشابهةًلهاًفيًاملعنى

شكلًالورادًفيًهذاًاإلعالن،ًحيثًبالبأنًهذهًالتوقعاتًستتحققًًتقديمًضماناتًالًيستطيعوًنًاملستقبليةًالواردةًفيًهذاًاإلعالنًمعقولة،ًإالًأنهم

ًلوجودًعواملًاملعلومةًأوًغيرًاملعلومةًأوًاملتوقعةًأوًغيرًاملتوقعة)ًأنًطبيعةًالتوقعاتًاملستقبليةًعادةًماًتكونًعرضةًللتقلباتًواملخاطر
 
(ًنظرا

لشركةًأمانةًًكماًيوجدًعددًمنًالعواملًالتيًقدًتؤثرًعلىًالعملياتًاملستقبلية داتًأوًالتوقعاتًاملستقبلية.اإلفاًأيًمنًكثيرةًقدًتؤثرًعلىًتحقق

ًبشكلًكبيرًعماًكانًًالفعليةًقدًيؤديًإلىًاختالفًالنتائجًوالتطوراتًالتيًبدورهاًوًشركةًالدامجةأوًالوشركةًعنايةً
 
ًفيصراحةًأوًمتوقعا

 
ًضمنا

ًاإلفادات ًاملستقبليةًهذه ًيكونًذلكً. ًحيثما ًعنها، ًالتنازل ً)أو ًاالندماج ًشروطًاتفاقية ًاستيفاء ًالشركتينًعلى ًقدرة ًفي ًالعوامل وتتمثلًهذه

الًسمحًهللا(ًوالوضعًاالقتصاديًعلىًالصعيدين19ًً-)االثارًالتيًقدًتترتبًفيًظلًاستمرارًجائحةًكوفيدً:مسموحا(،ًباإلضافةًإلىًعواملًأخرىًومنها

ملنافسة،ًالعامليًواملحلي،ًوأسعارًاألصول،ًواملخاطرًاملرتبطةًبالسوقًمثلًالتقلباتًفيًأسعارًالفائدةًوأسعارًصرفًالعمالت،ًواتجاهاتًالسوق،ًوا

أوًالجهاتًالتنظيميةً)بماًفيًذلكًالتغييراتًاملتعلقةًبمتطلباتًرأسً/ينًوالتغيراتًفيًسياساتًوإجراءاتًالحكوماتًووالتغييرًفيًاألنظمةًوالقوان

فائدة،ًاملالًوالضرائب(،ًوالتغيراتًاملتعلقةًباالستقرارًالسياس يًواالقتصادي،ًوتعطلًالعملياتًالتجاريةًبسببًأنشطةًإعادةًالتنظيم،ًومعدلًال

ش،ًوتقلباتًالعملة،ًوًغيرًذلكًمنًأوجهًعدمًاليقينًفيًعملياتًاالستحواذًأوًالبيعًأوًالعروضًاملستقبليةًأوًاملخططًلها،ًوالتضخم،ًواالنكما

ًمنًمنافعًاالندماجًاملتوقعةًبعدًتنفيذًعمليةًاالندماجً)بماًفيًذلكًالتغييراتًفيًتشكيلً
 
مجلسًاإلدارةًوعدمًقدرةًشركةًأمانةًعلىًاالستفادةًفعليا

يفًاملوظفينًلشركةًأمانة(،ًوعدمًقدرةًشركةًأمانةًعلىًدمجًعملياتًوبرامجًشركةًعنايةًبنجاحًعندًتنفيذًاالندماج،ًوتكبدًشركةًأمانةًلتكالأوً/و

الندماجًاملعلوماتًوالجريمةًالسيبرانيةًواالحتيال(،ًأوًالصعوباتًاملتعلقةًبا أوًتعرضهاًلتأخيرًبشكلًغيرًمتوقعً)بماًفيًذلكًتعطلًأنظمةًتقنية/و

ًاختالفًفيًقدًتتسببًأو/وًاملستقبليةًالعملياتًعلىًبهاًالتنبؤًيمكنًالًأوًمعروفةًغيرًأخرًىًعواملًتؤثرًكماًقدً.عندًتحققًعمليةًاالندماج

ًكانًًكبيرًعماًبشكلًالفعليةًالنتائج
 
كماًأنًً.العواملًهذهًضوءًفيًاملستقبليةًاإلفاداتًهذهًتفسيرًبالتاليًوينبغي ،فيًاإلفاداتًاملستقبليةمتوقعا

ًأوًموظفيهمًأوًأيًمنًتابعيهمًأوًمدراءهمًعنايةشركةًأوًًأمانةشركةًقدمًماًالًتكً.جميعًاإلفاداتًاملستقبليةًتنطبقًفقطًكماًفيًتاريخًهذاًاإلعالن

ًالواردةًًبشأنًحدوثًأيًمنًالتوقعاتًأوًضمانًأوًمستشاريهمًأيًإقرارًأوًتأكيدًأوًتعهد
 
ًأوًضمنيا

 
حيثًتنطويًًاإلفاداتًاملستقبلية،ًفيفعليا

جميعًاإلفاداتًاملستقبليةًالواردةًفيًهذاًاإلعالنًبتحفظ،ًحسبماًهوًمبينًفيًًوقدًتمًتقديم.ًتتعلقًبهاًومخاطرًعلىًشكوكًاملستقبليةًاإلفادات
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ًأمانةتعتبرًشركةًًال كبيرًعلىًاإلفاداتًاملستقبلية.ًيجبًعلىًالقارئينًعدمًاالعتمادًبشكلً.هذهًالفقرةًفيًإليهاًاملشارًأوًالواردةًالتحذيريةًالبيانات

ًنتيجةًسواءًاإلفاداتًاملستقبلية،ًمنًأيًمراجعةًأوًبتحديثًالتزامًأوًنيةًأيًمنمسؤوليتهاًخليًكلًمنهماًتًوًالتزامات،ًيةخاضعةًأًلًعنايةشركةًًأو

ًة.ًتلكًاملراجعةًبناءًعلىًموجباتهماًالقانونيةًأوًالتنظيميذلك،ًماًلمًيلزمًذلكًالتحديثًأوًًغيرًأوًمستقبليةًأحداثًأوًجديدةًمعلومات

ً:لالستفسارات

 االسم الجهة املنصب العنوان

حًالدينًشارعًصاًلً-مللزًاً-الرياضً  

11427الرياض27986ًًص.بً  

011ً-4757700:ًالهاتف  

s.hilal@amana-coop.com.saًالبريدًااللكتروني:ً

 coop.com.sa-www.amanaاملوقعًااللكتروني:ً

 سليمانًبنًمحمودًهالل شركةًأمانةًللتأمينًالتعاوني الرئيسًالتنفيذي

هدًفطريقًامللكًً-2ًبرجًالعنودًً-الرياضً

،ًاململكةًالعربية11544ًًالرياضً،55560ًًص.ب

ًالسعودية

2185555ً-011الهاتف:ً

info@alinmainvest.comًالبريدًاإللكتروني:ً

 www.alinmainvestment.com املوقعًااللكتروني:

مديرًإدارةًاملصرفيةً

 االستثمارية

 محمدًطاهرًاللوزي شركةًاإلنماءًلالستثمارً

 

لقًالًتتحملًهيئةًالسوقًاملاليةًوشركةًالسوقًاملاليةًالسعوديةً)تداول(ًأيًمسئوليةًعنًمحتوياتًهذاًاإلفصاح،ًوالًتعطيانًأيًتأكيداتًتتع"

ًمنًأيًمسؤوليةًمهماًكانتًعنًأيًخسارةًتنتجًعماًوردًفيًهذاًاإلفصاحًأوًعنًاالعتمادًعلىًأيًجزءاكتمالهبدقهًأوً
 
ً،ًوتخليانًنفسهماًصراحة

ًاكدًبأنهًبعدًاتخاذهًًؤفيًاإلفصاح،ًويًمنه،ًكماًيحملًاملصدرًاملسؤوليةًكاملةًعنًدقةًاملعلوماتًالواردة اًمًعلىإلجراءاتًالالزمةًللتحري،ًوبناء 

ًأوًغيرًًهذاًبًإغفالهاًفيًجعلوجودًأيًمعلوماتًأوًحقائقًقدًيتسببالًيعلمًً–لديهًمنًمعلوماتًوحقائقً
 
ًأوًناقصا

 
ًدقيق."اإلفصاحًمضلال

http://www.amana-coop.com.sa/
mailto:info@alinmainvest.com

