
 

 

۱ 

ي الدرع  العر�عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة  األه�� للت�افل إعالن شركة

 للتأم�ن التعاو�ي
 

 مقدمة
 

عن توقيع مذكرة تفاهم  م)١١/٠٤/٢٠٢١ه (املوافق ٢٩/٠٨/١٤٤٢بتار�خ موقع تداول  ع�� شركة األه�� للت�افلإ�� إعالن  باإلشارة

 وذلك،  )ه٢٩/٠٨/١٤٤٢ ( م املوافق١١/٠٤/٢٠٢١ بتار�خ") العر�ي الدرع("شركة  الدرع العر�ي للتأم�ن التعاو�يغ�� ملزمة مع شركة 

تار�خ بالدرع العر�ي شركة عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع  األه�� للت�افل، �علن شركة الشركت�ن اندماج جدوى  لتقييم

األه�� شركة   حيث توصل �ل من مجلس إدارة") اتفاقية االندماج" و/أو "االتفاقية(" م)١٢/٠٧/٢٠٢١ه (املوافق ٠٢/١٢/١٤٤٢

رأس املال  شراء �امل أسهمالدرع العر�ي إ�� اتفاق فيما يتعلق بالشروط ال�ي بموج��ا اق��حت شركة الدرع العر�ي و شركة  للت�افل

عن طر�ق عرض مبادلة أوراق مالية ودون �سديد أي مقابل نقدي لصا�ح مساه�ي شركة  األه�� للت�افلاملصدرة من قبل شركة 

 لنظام الشر�ات الصادر من وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق املالية باململكة العر�ية الصفقة(" األه�� للت�افل
ً
")، وذلك وفقا

")، بما �� ذلك الئحة اإلندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمّرة، وقواعد هيئة السوق املاليةعودية ("الس

 ") ذات الصلة.املركزي  البنك(" البنك املركزي السعودي")، ولوائح تداول اإلدراج الصادرة من شركة السوق املالية السعودية ("

 

الدرع كة شر الم ، وقد تم إعالدرع العر�يوال��اما��ا إ�� شركة  األه�� للت�افلعند اكتمال صفقة ا الندماج؛ ستنتقل أصول شركة 

فقة مع شروط الصالعرض  الندماج ومستندأنھ �� حال توافق شروط اتفاقية اب األه�� للت�افلمن قبل مجلس إدارة شركة العر�ي 

 لت�افلاأله�� لل �ع��م التقدم بتوصية بأن يصوت مساهمو شركة األه�� للت�افإلعالن، فإن مجلس إدارة شركة املو�حة �� هذا ا

أي ت�افل، وسوف يتم تضم�ن ر لل األه��العادية لشركة  لصا�ح القرارات املق��حة إلقرار الصفقة خالل اجتماع ا�جمعية العامة غ�� 

 لاأله�� للت�افالن الدعوة ل�جمعية العامة غ�� العادية ملساه�ي شركة قة ضمن إعحول الصف األه�� للت�افلمجلس إدارة شركة 

من الئحة  ١٧لصفقة وفقا للمادة الستمرار �� هذه اقد أعلنت عن ني��ا املؤكدة �� ا الدرع العر�ياملتعلقة بالصفقة، علما بأن شركة 

 الستحواذ .الندماج واا

 

�� حال تمت املوافقة ع�� صفقة االندماج من قبل �افة ا�جهات ا�ح�ومية ذات العالقة ومن قبل و -بناء ع�� اتفاقية االندماج 

) لایر سعودي ا�� ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠بز�ادة رأسمالها من ( الدرع العر�يا�جمعية العامة غ�� العادية لكال الشركت�ن، ستقوم شركة 

) لایر ١٠بقيمة إسمية قدرها () سهم عادي جديد ٢٣٬٨٥٢٬٤٦٢عدد (")، ع�� إصدار ز�ادة رأس املال) لایر سعودي ("٦٣٨٬٥٢٤٬٦٢٠(

شركة األه�� للت�افل، وذلك مقابل شراء �امل األسهم املصدرة ال�ي  مساه�ي") لصا�ح األسهم ا�جديدة("سعودي للسهم الواحد 

، أي أنھ سيتم إصدار ) لایر سعودي١٦٦٬٦٦٦٬٦٧٠(لقيمة اإلسمية اإلجمالية لها والبالغة ناًء ع�� ايمل�و��ا �� شركة األه�� للت�افل ب

 ").معامل املبادلة) �� شركة األه�� للت�افل ("١مقابل �ل سهم واحد ( الدرع العر�ي) سهم �� شركة ١٫٤٣١١٤٧٦٩١٣٧٧٠٥(

 ملا سبق، ستبلغ �سبة ما سيملكھ مساه�ي شركة األه�� للت�افل  
ً
 لز�ادة رأس املال وفقا

ً
الشركة من رأس مال  %٣٧٫٣٦تبعا

 .%٦٢٫٦٤لتصبح  %١٠٠من  الشركة الدامجة، وستنخفض �سبة ملكية املساهم�ن ا�حالي�ن �� الدامجة

 

و سيتم تحديد تار�خ ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�� العادية لكال الشركت�ن �عد ا الن��اء من إجراءات إعداد و�شر مستند العرض و�عميم 

هذه  العالقة، وستتضمن املطلو�ة من قبل هيئة السوق املالية وا�جهات ا�ح�ومية األخرى ذاتاملساهم�ن وا�حصول ع�� املوافقات 



 

 

۲ 

�خاطر املتعلقة وا األه�� للت�افلألسهم ا�جديدة ملساه�ي شركة �افة املعلومات املتعلقة بصفقة االندماج وعملية إصدار ااملستندات 

 .بذلك

  

 للمادة ة للشركت�ن باملوافقة ع�� صفقة ا الندماج، فإنھ وفقو�عد �شر قرارات ا�جمعية العامة غ�� العادي
ً
  من نظام الشر�ات ١٩٣ا

 خالل ف��ة االع��اض املنوهبحيث �سمح  )"ف��ة اع��اض الدائن�ن("من تار�خ شهر القرار باالندماج  ايوًم ) ٣٠(يجب م��ي ف��ة ثالث�ن 

ندماج ال ، مع العلم أن تار�خ نفاذ صفقة اي�ون لد��م ع�� صفقة االندماجتقديم أي اع��اض قد ت�افل للاأله�� دائ�ي شركة ع��ا ل

أ��ما (يرتبط بتار�خ انقضاء ف��ة اع��اض الدائن�ن أو التار�خ الذي تتم فيھ �سو�ة جميع اع��اضات الدائن�ن ع�� صفقة ا الندماج 

 
ً
 ). يأ�ي الحقا

 

وهيئة السوق املالية والهيئة العامة للمنافسة وشركة   السعودي زي البنك املركالندماج ا�حصول ع�� موافقة كما تتطلب صفقة ا

 .)تداول (السوق املالية السعودية 

 

بنشر �عميم املساهم�ن والذي سي�ون موجها  الدرع العر�يو �عد ا�حصول ع�� املوافقات النظامية ال�افية والالزمة؛ ستقوم شركة 

تعلقة جميع التفاصيل امل لغرض املوافقة ع�� ز�ادة رأس املال لغرض ا الندماج. وسيتضمن هذا التعميم الدرع العر�يملساه�ي شركة 

. وستقوم األه�� للت�افلبنشر مستند العرض والذي سي�ون موجها ملساه�ي شركة  الدرع العر�ي الندماج. كما ستقوم شركةبصفقة ا

والذي  لاأله�� للت�افوالذي سي�ون موجها ملساه�ي شركة أله�� للت�افل ابنشر �عميم مجلس إدارة شركة األه�� للت�افلشركة 

الندماج. وستتضمن هذه املستندات جميع ا�افل بخصوص صفقة األه�� للتسيتضمن �ش�ل رئي��ي رأي مجلس إدارة شركة 

�� وقت الحق �عد ا�حصول ع�� املوافقات النظامية ذات العالقة. وتجدر اإلشارة  املعلومات املتعلقة بصفقة االندماج وسيتم �شرها

ند اتخاذ ه عال ة �� املستندات املشار إل��ا أعاالعتماد فقط ع�� املعلومات الوارد األه�� للت�افلإ�� أنھ يجب ع�� مساه�ي شركة 

 .�� اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية الندماجقرارهم �شأن صفقة ا

 

 صفقة االندماج
 

 و  �� حال إقرار الصفقة
ً
ة األه�� لشركخالل اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية  األه�� للت�افلمن قبل مساه�ي شركة  ملا سبق فقا

 العامة غ�� العادية �� اجتماع ا�جمعية شركة الدرع العر�يوذلك �عد أن ي�ون قد تم إقرار الصفقة من قبل مساه�ي  – للت�افل

قة يع اع��اضات الدائن�ن ع�� صفو�عد انقضاء ف��ة اع��اض الدائن�ن أو التار�خ الذي تتم فيھ �سو�ة جم – الدرع العر�يلشركة 

 (الندماج ا
ً
يتم الندماج نافذة وستداول، وست�ون صفقة ااأله�� للت�افل من . سيتم إلغاء إدراج جميع أسهم شركة )أ��ما يأ�ي الحقا

 . الندماجبادلة و ألح�ام وشروط صفقة اوفقا ملعامل امل الدرع العر�يإصدار أسهم العوض �� شركة 

 

أله�� اوذلك �عد انقضاء ف��ة اع��اض الدائن�ن لشركة  – ت�افلللاأله�� كما أنھ �� حال إقرار الصفقة من قبل مساه�ي شركة 

األه�� سوف يحصل جميع مساهمو شركة  –لشهر قرار االندماجيوما تبدأ من اليوم التا��  )٣٠( وال�ي �ستمر ملدة ثالث�ن للت�افل

دة �� ع�� أسهم جدي) وكذلك من قاموا بالتصو�ت ضدها(بما ف��م من لم يصوتوا ع�� القرارات املق��حة إلقرار الصفقة  للت�افل

لایر ) ٦٣٨٬٥٢٤٬٦٢٠(ا�جديد الذي سيبلغ قيمتھ  الدرع العر�يمن إجما�� رأس مال شركة  %٣٧٫٣٦ بنسبة شركة الدرع العر�ي

   سعودي.

 

 

 



 

 

۳ 

 تمو�ل الصفقة
ت�افل خالل اجتماعات ا�جمعيات العامة األه�� لل ومساه�ي شركةدرع العر�ي عند املوافقة ع�� الصفقة من قبل مساه�ي شركة ال

يع �ة جمالذي تتم فيھ �سو  ف��ة اع��اض الدائن�ن أو التار�خغ�� العادية املنعقدة �� هذا ا�خصوص ل�لتا الشركت�ن و�عد انقضاء 

 (الندماج اع��اضات الدائن�ن ع�� صفقة ا
ً
  �سداد مقابل الصفقة ع�� إصدار عددالدرع العر�ي ، ستقوم شركة )أ��ما يأ�ي الحقا

ع�� ز�ادة  األه�� للت�افلركة لصا�ح مساه�ي ش لایر سعودي للسهم الواحد) ١٠(سهما جديدا بقيمة إسمية قدرها  )٢٣٬٨٥٢٬٤٦٢(

صدرة امل الدرع العر�يرأس املال، وست�ون األسهم ا�جديدة متساو�ة القيمة والفئة والتصنيف من جميع النوا�� مع أسهم شركة 

أو ا�حصول ع�� أي تمو�ل  األه�� للت�افلنقدي لصا�ح مساه�ي شركة  بتسديد أي مقابلالدرع العر�ي حاليا. ولن تقوم شركة 

 .خار�� لتنفيذ هذه الصفقة

 

 شروط الصفقة واملوافقات النظامية
  تتطلب صفقة االندماج ا�حصول ع�� موافقات نظامية من �عض ا�جهات ا�ح�ومية ع�� الش�ل التا��:

 موافقة أو عدم مما�عة الهيئة العامة للمنافسة ع�� إتمام صفقة االندماج؛ وا�حصول ع��  .١

 ع�� إتمام صفقة االندماج؛ و البنك املركزي موافقة أو عدم مما�عة ا�حصول ع��   .٢

عبــر إصــدار أســهم جديــدة ملسـاه�ي الدرع العر�ي موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب ز�ــادة رأس مــال شــركة ا�حصول ع��  .٣

توافـق مـع ن، بمـا ي�ف��ـا املوافقـة علـى مسـتند العـرض وعلـى �عميـم املسـاهم لغـرض تنفيـذ االندمـاج، بمـا األه�� للت�افلشـركة 

 .الئحـة االندماج واالسـتحواذ وقواعـد طـرح األوراق املاليـة واالل��امـات املسـتمرة الصـادرة مـن هيئـة السـوق املاليـة

 لقواعد اإلدراج درع العر�يالموافقة تداول ع�� طلب إدراج األسهم ا�جديدة لشركة ا�حصول ع��  .٤
ً
 .وفقا

 

ع الدر ، إن شروط إتمام صفقة االندماج تتمثل �� ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية ل�ل من شركة إضافة لذلك

 وذلك ع�� النحو التا��: العر�ي و شركة األه�� للت�افل 

ع�� صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، وال�ي سيتم  الدرع العر�يموافقة األغلبية املطلو�ة من مساه�ي شركة  •

 .الدرع العر�يذكرها �� جدول أعمال الدعوة الجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية لشركة 

ع�� صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، وال�ي  األه�� للت�افلشركة موافقة األغلبية املطلو�ة من مساه�ي  •

  .األه�� للت�افل لشركةا �� جدول أعمال الدعوة االجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية سيتم ذكره

 

سيتم تحديد تار�خ ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�� العادية لكال الشركت�ن �عد االن��اء من إجراءات إعداد و�شر مستند العرض و�عميم 

املساهم�ن وا�حصول ع�� املوافقات املطلو�ة من قبل هيئة السوق املالية وا�جهات ا�ح�ومية األخرى ا�ختصة، وستتضمن هذه 

�خاطر املتعلقة وااأله�� للت�افل شركة املتعلقة بصفقة االندماج وعملية إصدار األسهم ا�جديدة ملساه�ي املستندات �افة املعلومات 

 .بذلك

 

) يوم ("ف��ة ٣٠، فإنھ يجب م��ي ف��ة ثالث�ن (ت�ن باملوافقة ع�� صفقة االندماج�عد �شر قرارات ا�جمعية العامة غ�� العادية للشرك

تقديم أي اع��اض قد ي�ون لد��م ع�� صفقة االندماج،  األه�� للت�افلشركة لها ألي من دائ�ي اع��اض الدائن�ن") بحيث �سمح خال

مع العلم أن الشركت�ن لن تصبحا شركة واحدة إال �عد نفاذ صفقة االندماج �ش�ل ��ائي وذلك �عد انقضاء ف��ة اع��اض الدائن�ن 

  .باملوافقة ع�� صفقة االندماجاأله�� للت�افل لشركة ا�جمعية العامة غ�� العادية  ال�ي ستبدأ �عد تار�خ �شر قرار 

 

 



 

 

٤ 

 الندماجع�� صفقة ا األه�� للت�افلمو افقات مساه�ي شركة 

من الئحة ا الندماج وا الستحواذ فإن قرارات شركة األه�� للت�افل يجب أن يوافق عل��ا مساهمو شركة ) ٢٦(بناء ع�� أح�ام املادة 

شركة األه�� لغ�� العادية  من ا ألسهم املمثلة �� اجتماع ا�جمعية العامة) %٧٥(الذين يمثلون ع�� األقل ثالثة أر�اع  األه�� للت�افل

�� اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� الصفقة فإن  شركة األه�� للت�افلا�خاصة بالصفقة. و�� حال وافق مساهمو  للت�افل

ه�� األ سواء حضروا اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية لشركة شركة األه�� للت�افل د ملزمة ع�� جميع مساه�ي هذه املوافقة �ع

ذلك  بما ��(ألصالة أو بالو�الة أو لم يحضروا، وسواء صوتوا لصا�ح الصفقة أو ضدها، أو �� حال لم يصوتوا عل��ا با للت�افل

 .)التصو�ت عن �عد

 

 اتفاقية اإلندماج 

الندماج ال�ي تحدد الشروط ع�� إبرام اتفاقية ا األه�� للت�افلومجلس إدارة شركة  الدرع العر�يوافق �ل من مجلس إدارة شركة 

س إدارة �� �عميم مجل ال�ي �ع��م �ل من الشركت�ن إتمام الصفقة وفقا لها. سيتم إدراج تفاصيل أح�ام وشروط اتفاقية ا الندماج

والذي سيتم �شره �� ف��ة الحقة كما سيتم توف�� اتفاقية االندماج وتقر�ر التقييم ضمن املستندات املتاحة  األه�� للت�افلشركة 

 قبل ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�� العادية لشركة زمة وخالل ف��ة �افيةال للمعاينة وذلك �عد ا�حصول ع�� �افة املوافقات النظامية ال

 . األه�� للت�افل

 

 معلومات إضافية

تنص ع�� اع��امهم التصو�ت لصا�ح قرارات  األه�� للت�افلأي ال��امات من أي من مساه�ي شركة الدرع العر�ي  لم تتلق شركة 

 .األه�� للت�افل�� إجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية لشركة  الدرع العر�يشركة 

، أو يالدرع العر�من قبل شركة  األه�� للت�افلحول سداد �عو�ضات تتعلق بأسهم شركة  أو إجراءات كما لم يتم إجراء أي ترتيبات

ترتيبات  ، وليست هناك أيةاأله�� للت�افلأو شركة  الدرع العر�يتفاق مع شركة إل، أو أي �خص آخر يتصرف بااأله�� للت�افلشركة 

تفاق ، أو أي �خص آخر يتصرف باالاأله�� للت�افل، أو شركة �يالدرع العر من قبل شركة  األه�� للت�افلخاصة تتعلق بأسهم شركة 

 .األه�� للت�افلأو شركة  الدرع العر�يمع شركة 

تفاق معها �عمل أي ال��ام أو اتفاق �شتمل ع�� ترتيب �عو�ض أو خيار (�ش�ل إلأو أي �خص يتصرف با الدرع العر�يلم تقم شركة 

 ألي �خص لالحتفاظ أو التعامل أو االمتناع عن التعامل �� أسهم شركة 
ً
 .لاأله�� للت�افرس�ي أو غ�� رس�ي) بحيث ي�ون حافزا

 

  حاالت ف�خ اتفاقية االندماج وترتيبات التعو�ض ذات العالقة

، تمثـل رسـوم وت�اليـف االستشـارات لایر سعودي )٣٬٧٥٠٬٠٠٠( علـى تحديـد رسـوم اإل��ـاء بمبلـغ قـدره �� اتفاقية االندماج تم االتفـاق

عاة أن ، مع مراركت�ن السـتكمال صفقـة االندمـاجاملاليـة والقانونيـة واالكتوار�ـة وغ��هـا مـن املصار�ـف التـي تكبد��ـا �ٍل مـن الش

يتـم �سـديد رسـوم اإل��ـاء مـن قبـل إحـدى الشركت�ن للشـركة كما  أعاله خاضع ملوافقة هيئة السوق املالية ال��ائية. ذ�ور التعو�ض امل

 :األخـرى فـي أي مـن ا�حـاالت التاليـة

ـھ أو قـرر سـحب توصيت ،الشـركة بالتصو�ـت لصالـح العـرضفـي حـال قـرر مجلـس إدارة أي مـن الشركت�ن عـدم التوصيـة ملسـاه�ي  .١

  ج.و اتفاقيـة االندمـا مستند العرض��ـذا ا�خصـوص أو �عديلهـا �شـ�ٍل جوهـري عّمـا هـو محـّدد فـي 



 

 

٥ 

قـة ذ صففــي حــال عــدم القيــام با�خطــوات الالزمــة فــي حــدود ســلطة �ل مــن الشركت�ن، والتــي تكــون مناســبة أو مطلو�ـة إلنفـا .٢

عـدا ا�خطـوات التـي م، ١٠/٠٤/٢٠٢٢ وهو   اج فـي مهلـة ال تتعـّدى التار�ـخ األخيـر للتنفيـذ املتفـق عليـھ بموجـب االتفاقيـةاالندم

 عـدم اتخاذهـا مـن قبـل مجلـس إدارة الشـركة األخـرى 
ً
  .يكـون قـد وافـق مجلـس إدارة إحـدى الشركت�ن خطيـا

�عـدم حـث أو �شـجيع أو مباشـرة أو التمـاس أي مناقشـات أو مفاوضـات  إل��امهاّن أن إحـدى الشركت�ن قـد خرقـت �فـي حـال تبـ .٣

شركة عرض أخـرى أو صفقـة مماثلـة، وقـد أدى ذلـك علـى سـحب أو إ��ـاء  مـع أي شـركة أو طـرف آخـر فيمـا يتعلـق �عمليـة اندماج

 .الدرع العر�ي

وهـو أي ظـرف أو حـدث أو سلسـلة ظـروف أو أحـداث ينتـج ع��ـا، ، (�� أي من الشركت�نفـي حـال حـدوث �غييـر جوهـري سـل�ي  .٤

 بالصفقــة أو ) أو أكثـر مـن إجمالـي القيمـة الدف��يـة%١٥انخفـاض بنسـبة 
ً
وعـدم تمكــن الشركت�ن مــن االتفــاق علــى املضــي قدمــا

  .مــا مــن االتفــاق علــى معامــل مبادلــة جديـد �عـد التفـاوضعــدم تمك��

 ��ـا للفقـرة  األه�� للت�افلفـي حـال قيـام شـركة  .٥
ً
مــن الئحــة االندماج ) ٣٦( مـن املــادة )أ(بـأي مـن األعمـال التاليـة مخالفـة

 :لاأله�� للت�افموافقــة ا�جمعيــة العامــة للمسـاهمن فـي شـركة ودون  الدرع العر�يعرض شركة واالســتحواذ، وذلــك خــالل فتــرة 

 إصدار أي أسهم مصّرح ��ا غ�� مصّدرة؛ •

 إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غ�� مصّدرة؛ •

 إ�شاء أو السماح بإ�شاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحو�ل إ�� أسهم أو حقوق اكتتاب أسهم؛  •

أو أكثــر  ٪١٠بيــع أو التصــرف أو االندمــاج، أو املوافقــة علــى بيــع أو التصــرف أو االندمــاج، فــي أي أصــول ذات قيمــة �ســاوي   •

 آلخــر قوائــم ماليــة مفحوصــة، أو قوائــم ماليــة ســنو�ة مراجعــة،  األه�� للت�افلمــن صافــي موجــودات شــركة 
ً
أ��مــا وفقــا

  أحــدث، ســواًء عــن طر�ــق صفقــة واحــدة أو عــدة صفقــات؛

 ألسهمها؛ أو األه�� للت�افلشراء شركة   •

 .األه�� للت�افلإبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي لشركة  •

أو تقــديم ضمانـات �افيـة للوفـاء بالديـون اآلجلـة بال��امهــا �ســديد ديو��ــا ا�حاليــة األه�� للت�افل ثــال شــركة تفــي حــال عــدم إم .٦

ن املنصـوص عل��ـا فـي �يـوم الع��اض الدائنـ) ٣٠( ن الـذي �ع��ضـون علـى صفقـة االندماج خـالل فتـرة الــ�تجـاه أي مـن الدائنـ

  .) مـن نظـام الشـر�ات١٩٣املـادة (

ضمانــات املعطــاة مــن قبــل الشــركت�ن واملبينــة فــي اتفاقيــة االندماج بناًء ع�� املعلومات فــي حــال ثبــوت خــرق (أو عــّدة خروقــات) لل .٧

ال�ي تم اإلفصاح ع��ا من قبل الشركت�ن �� سياق الصفقة، شرط أن ي�ون إجما�� قيمة الضرر أو التأث�� املا�� الناتج عن هذا 

   . أو أك�� لایر سعودي )٥٬٠٠٠٬٠٠٠( قد أدى إ�� تأث�� سل�ي أو ضرر قدره خمسة مالي�ن خروقاتا� ا�خرق أو 

 

بإصدار و�شر �عميم املساهم�ن والذي  الدرع العر�ي، ستقوم شركة ات النظامية الالزمة ذات العالقة�عد ا�حصول ع�� املوافق

لغرض املوافقة ع�� ز�ادة رأس املال لتنفيذ صفقة االندماج، وسيتضمن هذا التعميم  الدرع العر�يسي�ون موجھ ملساه�ي شركة 

بإصدار و�شر مستند العرض والذي سي�ون موجھ  الدرع العر�يجميع التفاصيل املتعلقة بصفقة االندماج. كما ستقوم شركة 

، افلاأله�� للت�شركة ملساه�ي  درع العر�يالوالذي سيتضمن العرض الرس�ي املقدم من شركة  األه�� للت�افلشركة ملساه�ي 

األه�� كة شر والذي سي�ون موجھ ملساه�ي  األه�� للت�افلشركة بإصدار و�شر �عمیم مجلس إدارة  األه�� للت�افلشركة وستقوم 

  .بخصوص العرض املقدم وصفقة االندماج األه�� للت�افلشركة والذي سيتضمن �ش�ل رئي��ي رأي مجلس إدارة  للت�افل

 

ستتضمن هذه املستندات املشار ال��ا أعاله �افة املعلومات املتعلقة بصفقة االندماج وسيتم �شرها �� وقت الحق �عد ا�حصول 

العتماد ا األه�� للت�افلشركة  و  الدرع العر�يع�� املوافقات النظامية ذات العالقة. وتجدر اإلشارة إ�� أنھ يجب ع�� مساه�ي شرك�ي 



 

 

٦ 

الواردة �� املستندات املشار إل��ا أعاله عند اتخاذ قرارهم �شأن صفقة االندماج �� اجتماع ا�جمعية العامة فقط ع�� املعلومات 

 
ً
ع�� أي مستند آخر أو ضمان من قبل أي �خص آخر كما تجدر اإلشارة إ�� أن هذا اإلعالن �عد بمثابة  غ�� العادية، وليس اعتمادا

  األه�� للت�افلشركة ملساه�ي  الدرع العر�يركة إعالن عن نية مؤكدة لتقديم عرض من قبل ش
ً
) ١٧بالفقرة (ه) من املادة ( عمال

شر �عميم املساهم�ن نب الدرع العر�يمن الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية، وستقوم شركة 

 .�ا أعالهية املطلو�ة واملشار إل�ومستند العرض �عد ا�حصول ع�� املوافقات النظام

 

 اشعار مهم

لدرع اتجدر اإلشارة إ�� أنھ ال يجوز اعتبار هذا اإلعالن بمثابة طرح ألي أسهم ع�� ا�جمهور بما �� ذلك طرح لألسهم ا�جديدة لشركة 

عميم �لغرض صفقة االندماج. وال يجوز اعتبار هذا اإلعالن ع�� أنھ  األه�� للت�افلشركة ال�ي سيتم إصدارها ملساه�ي  العر�ي

 .مساهم�ن أو مستند عرض

 

 التوقعات املتعلقة باألر�اح

ال يجوز اعتبار أي من املعلومات الواردة �� هذا اإلعالن ع�� أ��ا توقعات مستقبلية تتعلق باألر�اح، كما أنھ ال يجب اعتبار هذا 

 .بقةر�حية السهم �� الف��ات املالية السااإلعالن ع�� أنھ تأكيد بأن ر�حية السهم ل�ل من الشركت�ن ست�ون مساو�ة أو س��يد عن 

 

 التوقعات واالفادات املستقبلية

إن هذا اإلعالن واملعلومات الواردة فيھ أو التصر�حات املتعلقة بصفقة االندماج وأي معلومات أخرى يتم �شرها من قبل شركة 

قد ت�ون أو �عد "إفادات مستقبلية" و�استثناء اإلفادات ال�ي ت�ون مبنية ع�� حقائق تار�خية. فإن جميع اإلفادات  األه�� للت�افل

األخرى قد �عت�� إفادات مستقبلية، و�عت�� بالتا�� معلومات محتملة بطبيع��ا، وغ�� مبنية ع�� حقائق تار�خية بل ع�� اف��اضات 

ات، مما بوتنبؤات من الشركت�ن �شأن أحداث مستقبلية. وعليھ، ف�ي عرضة للمخاطر والتقل وتوقعات وتقييمات وأهداف وتقديرات

 
ً
�� مثل هذه اإلفادات  قد يؤدي إ�� اختالف النتائج أو األداء أو األحداث الفعلية �ش�ل كب�� عما �ان متوقعا صراحة أو ضمنا

لدرع ان �عدة أمور من ضم��ا األثر املتوقع لصفقة االندماج ع�� شركة املستقبلية. وتتعلق اإلفادات املستقبلية الواردة �� هذا اإلعال 

  .او الشركة الدامجة العر�ي

 

دي وال�ي بدورها قد تؤ  الدرع العر�ي أو الشركة الدامجةكما يوجد عدد من العوامل ال�ي قد تؤثر ع�� العمليات املستقبلية لشركة 

لعوامل ا كب�� عما �ان متوقعا صراحة وضمنا �� هذه اإلفادات املستقبلية. وتتمثل هذهإ�� اختالف النتائج والتطورات الفعلية �ش�ل 

ى ، باإلضافة إ�� عوامل أخر )أو التنازل ع��ا، حيثما ي�ون ذلك مسموحا(�� قدرة الشركت�ن ع�� استيفاء شروط اتفاقية االندماج 

الصعيدين العاملي وا�ح��،  : الوضع الص�� واالقتصادي ع��) ١٩ف��وس �وفيد  خاصة �� الف��ة ا�حالية �� ظل جائحة و�ا(وم��ا 

وأسعار األصول، وا�خاطر املرتبطة بالسوق مثل التقلبات �� أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت، واتجاهات السوق، واملنافسة، 

تعلقة ما �� ذلك التغي��ات امل(بتنظيمية ا�جهات ال والتغي�� �� األنظمة والقوان�ن والتغ��ات �� سياسات وإجراءات ا�ح�ومات و/أو 

والتغ��ات املتعلقة باالستقرار السيا��ي واالقتصادي، و�عطل العمليات التجار�ة �سبب أ�شطة  )بمتطلبات رأس املال والضرائب

� عمليات والر�ود وتقلبات العملة، وغ�� ذلك من أوجھ عدم اليق�ن � إعادة التنظيم، ومعدل الفائدة، والت�خم، واالنكماش،

ع�� االستفادة فعليا من منافع االندماج  الدرع العر�ياالستحواذ أو البيع أو العروض املستقبلية أو ا�خطط لها، وعدم قدرة شركة 

 ع�� دمج ا�حافظ التجار�ة والوثائق التأمينية لشركة الدرع العر�يبما �� ذلك عدم قدرة شركة ( املتوقعة عند تنفيذ عملية االندماج

� �عد االندماج الت�اليف و/أو �عرضها لتأخ�� �ش�ل غ� األه�� للت�افل، وتكبد شركة )بنجاح عند تنفيذ االندماج ه�� للت�افلاأل 

لية أو الصعو�ات املتعلقة باالندماج عند تحقق عم) بما �� ذلك �عطل أنظمة تقنية املعلومات وا�جر�مة السي��انية واالحتيال( متوقع



 

 

۷ 

ف النتائج اختال  ر عوامل أخرى غ�� معروفة أو ال يمكن التنبؤ ��ا ع�� العمليات املستقبلية و/أو قد تتسبب ��االندماج كما قد تؤث

 الفعلية �ش�ل كب�� عما �ان متوقعا �� اإلفادات املستقبلية. و�نب�� بالتا�� تفس�� هذه اإلفادات املستقبلية �� ضوء هذه العوامل.

 

��ا أو أو أي من مدرا األه�� للت�افلكما أن جميع اإلفادات املستقبلية تنطبق فقط كما �� تار�خ هذا اإلعالن. كما ال تقدم شركة 

موظف��ا أو مستشار��ا أي إقرار أو تاکيد أو �عهد أو ضمان �شأن حدوث أي من التوقعات الواردة فعليا أو ضمنيا �� اإلفادات 

اإلفادات املستقبلية ع�� ش�وك ومخاطر تتعلق ��ا. وقد تم تقديم جميع اإلفادات املستقبلية الواردة ��  املستقبلية، حيث تنطوي 

هذا اإلعالن بتحفظ، حسبما هو مب�ن �� البيانات التحذير�ة الواردة أو املشار إل��ا �� هذه الفقرة. و�جب ع�� القارئ�ن عدم االعتماد 

حديث أو مراجعة �ا من أي نية أو ال��ام بت�خلتخاضعة ألية ال��ام  األه�� للت�افلوال �عت�� شركة  �ش�ل كب�� ع�� اإلفادات املستقبلية،

أي من اإلفادات املستقبلية، سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غ�� ذلك ، عدا ما �� ملزمة بتحديثھ بناء ع�� 

 .موجبا��ا القانونية أو النظامية

 

 

 لالستفسارات 

 هاتف العمل املنصب ا�جهة االسم

 رئيس املالية التنفيذي شركة األه�� للت�افل ها�ي فر�د ضمره
+٩٦٦١٢٦٩٠١١٩٩  

 ٥٠٠تحو�لة: 

 مدير إدارة ا�حوكمة وأم�ن سر ا�جلس شركة األه�� للت�افل لينا جالل القي��ي
+٩٦٦١٢٦٩٠١١٩٩  

 ٣٥٠تحو�لة: 

 ٩٦٦١١٢١١٨٤٨٧+ مدير مجموعة االستثمار املصر�� ل�خدمات املاليةشركة فالكم  رامي جهاد عطوان

 ٩٦٦١١٢١١٨٤٧٣+ مجموعة االستثمار املصر��  -  مشارك  شركة فالكم ل�خدمات املالية عمر سالم الكث��ي 

 

�عطيان أي  " ال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة السوق السعودية ( تداول ) أي مسئولية عن محتو�ات هذا اإلفصاح، وال 

أو اكتمالھ، وتخليان نفسهما صراحة من أي مسئولية مهما �انت عن أي خسارة تنتج عما ورد �� هذا اإلفصاح  ھتتأكيدات تتعلق بدق

قة املعلومات الواردة �� اإلفصاح ، و�ؤكد بأنھ �عد اتخاذه دأو عن االعتماد ع�� أي جزء منھ، كما يحمل املصدر املسئولية �املة عن 

ال �علم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها ��  -لإلجراءات الالزمة للتحري، و�ناء ع�� ما لديھ من معلومات وحقائق 

 
ً
 .أو غ�� دقيق " جعل هذا اإلفصاح مضلال أو ناقصا


