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 : / رهن / تأجير تخارجبشأن االتفاق على صفقة استحواذ /  البيانات املطلوبة 

 2022يناير  19 التاريخ: 

 شركة عمان للتأمين ش.م.ع  : املدرجة  اسم الشركة

 ( رهن / تأجير /أخرى  /تخارج)استحواذ /  :تحديد نوع الصفقة 

اململوكة  ع  التنازل  األسهم  جميع  ن 

إيتاكو   شركة  في  للتأمين  عمان  لشركة 

 البحرين ذ. 

، كانت عمان للتأمين تمتلك  التنازل قبل  

٪ من األسهم في إيتاكو البحرين. بعد  60

البيع ، ال تمتلك شركة عمان للتأمين أي  

 أسهم في إيتاكو البحرين 

أو تأجيره أو رهنه    التخارج منهتحديد نوع األصل املراد االستحواذ عليه أو  

عقارات، أوراق مالية، أخرى(  مصانع، استثمارات، شركات، أمثلة: ) 

 ووصف نشاط األصل موضوع الصفقة. 

اململوكة  ع  التنازل  األسهم  جميع  ن 

إيتاكو   شركة  في  للتأمين  عمان  لشركة 

 م.م البحرين ذ.

 

شركة ايتاكو البحرين ذ. هي شركة مقرها 

من  البحرين تقدم / تنسق بشكل رئيس ي  

على    خدماتتوفير  أجل   املساعدة 

 الطريق

  املدرجة قيمة تكلفة شراء هذه األصول ونسبتها إلى رأسمال الشركةتحديد  

 . أو التأجير   أو الرهن  التخارج ةفي حال

الشركة   إماراتي    793دفعت  درهم  ألف 

إيتاكو   شركة  هيكلة  إعادة  من  كجزء 

الذي   استثمارها  من  للتخارج  البحرين 

املصدر  0.17يمثل   املال  رأس  من   ٪

 . لشركة عمان للتأمين

 :  / الرهن / التأجير  التخارج االستحواذ /  لصفقة القيمة اإلجمالية 

دفعته    793مبلغ   إماراتي  درهم  ألف 

إلى   للتأمين  عمان  على   ITACOشركة 

 . النحو الوارد أعاله

وحقوق   الصفقة وآثارها املتوقعة عل الشركة وعملياتهاتنفيذ أسباب  

 . املساهمين فيها

تتكبد   كانت  التابعة  الشركة  ألن  نظًرا 

  بشكل أفضل مع   ولتحقيق تعاون خسائر  

من بديلة    خدمات   مقدمي   شركات 

الطريق  على  كاليف  بت  املساعدة 

 ن األسهم التنازل ع منخفضة، فقد تقرر  

 البائع: شركة عمان للتأمين  أطراف الصفقة: تحديد  

 / رهن / تأجير تخارج/  استحواذ صفقة االتفاق علىعن اإلفصاح نموذج 
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 املشتري: عمر خافيير بابا كويروس

ترتبط بأطراف ذات عالقة، مع  الصفقات  /صفقة  التحديد فيما إذا كانت  

 العالقة إن وجدت. تحديد طبيعة  

 ال ينطبق 

 2021 أكتوبر 27 إبرام الصفقة تاريخ 

 2021 أكتوبر 27  تاريخ تنفيذ الصفقة 

 2021 ديسمبر 14  التاريخ املتوقع إلغالق الصفقة 

أو املستأجر، يجب استيفاء    الطرف املستحوذإذا كانت الشركة املدرجة هي  

 ما يلي:

 . أو التأجير االستحواذ كيفية تمويل عمليات  توضيح  -1

ع أو التأجير، م   مصادر تمويل الصفقة في حالة االستحواذتحديد  -2

توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقات 

 .سيتم تمويلها من خالل البنوك 

  تحديد تاريخ أو تواريخ سداد املبالغ املستحقة على الشركة -3

 من صفقة االستحواذ أو التأجير .  املدرجة

 آل ينطبق 

املتخارج أو  املؤجر أو أحد طرفي  الطرف إذا كانت الشركة املدرجة هي  

 صفقة الرهن، يجب استيفاء ما يلي:   

 كيف سيتموتوضيح  التأجير أو الرهن أو   التخارجتوضيح أسباب  -1

 . استخدام األموال املتحصلة

للشركة املدرجة  تحديد تاريخ أو تواريخ تحصيل املبالغ املستحقة   -2

 التخارج أو الرهن أو التأجير. من صفقة 

توضيح مخطط الشركة بشأن استخدام عوائد التخارج أو بيع  -3

 األصل أو تأجيره. 

توضيح اإلجراءات املترتبة على الشركة املدرجة في حالة اإلخفاق في   -4

 املترتبة عليها في صفقة الرهن. سداد االلتزامات 

توضيح فيما إذا كانت ستقدم  كما ويتوجب على الشركة املدرجة  -5

 صول مملوكة للطرف اآلخر. األ قرض مقابل رهن  

مبلغ   للتأمين  عمان  شركة    793دفعت 

إعادة   من  كجزء  إماراتي  درهم  ألف 

هيكلة شركة إيتاكو البحرين للتخلي عن  

 استثماراتها 

 . املدرجة لشركةأعمال واملركز املالي ل نتائج  على األثر املالي املتوقع للصفقة 

على نتاائج األعماال اساااااااااااا ي حيا  أن    األثر 

الشركة التابعة كانت تتكبد خسائر. نتج  

عن هذه املعاملة استبعاد صافي األصول  

 ألف درهم إماراتي فقط. 1،459البالغ 

على   التي سيظهر فيها األثر املالي للصفقةتحديد الفترة املالية أو الربع 

 . الشركة املدرجة

 2021الربع األخير لسنة 

ملخص شروط الصفقة والحقوق وااللتزامات املترتبة على الشركة املدرجة  

ومساهميها، واإلجراءات املترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء 

 بااللتزامات التي عليه واملنصوص عليها في التعاقد.  

ديسمبر   14. تم اإلغالق في ال ينطبق

وتم تحويل األسهم بالكامل إلى   2021

 املشتري. 
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 الشيخ أنور الخطيب اسم املخول بالتوقيع: 

 وأمين السر  املستشار العام املس ى الوظيفي: 

 التوقيع والتاريخ: 

 

 

                 2022يناير  19

 
         

 ختم الشركة: 

 

 


