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  ) 3الملحق (
 المستقلة المقدمة من المستشار المالي ستشارة اال 

  
خ:  ه 1442/ 17/09التار  

م 2021/ 29/04 املوافق:  

ي  /السادة ن التعاو مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأم  

 شارع األم سلطان،  الروضة، جدة

21481جدة   3528ص. ب:   

ية السعودية   اململكة العر

ر رأي  ي) وتقر ن التعاو شار املا لشركة  عناية السعودية للتأم ي إم  املالية (املس شارة املستقلة املقدمة من مجموعة  املوضوع: االس

شار املا حيال معامل املبادلة ("الرأي")   املس

ن: م  السادة أعضاء مجلس اإلدارة ا

اته،  ر  السالم عليكم ورحمة هللا و

شار املا املستقل لشركة ع ي ("بناء ع طلبكم لرأينا بصفتنا املس ن التعاو " )  شركة عناية" أو "الشركة املندمجة" أو "الشركةناية السعودية للتأم

شأن مدى العدالة املالية فيما يخص معامل املبادلة ( ة نظر مالية،  حة ("ومن وج صفقة ع النحو املعرف أدناه) بخصوص عملية االندماج املق

ن شركة الصفقة" أو "االندماج يعناية السعودي") ب ن التعاو يوشركة   ة للتأم ن التعاو ").الشركة الدامجة" أو "شركة أمانة(" أمانة للتأم  

خ   التفاقية االندماج املوقعة بتار
ً
ندمج شركة عناية مع شركة أمانة وذلك وفقا " أو  اتفاقية االندماجم) ("04/2021/ 29ه (املوافق 1442/ 09/ 17س

تقل جميع أصول االتفاقية" ات الصادر من وزارة  ")، وسوف ت ام نظام الشر  ألح
ً
ا إ شركة أمانة، وفقا ا وديو اما ا وال شركة عناية وحقوق

ية السعودية (" يئة السوق املالية  اململكة العر موجب الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة من  ").الالئحةالتجارة و  

م عا15,858,024ستقوم شركة أمانة بإصدار عدد ( ا عشرة () س م العوض مقابل دمج شركة  10دي بقيمة إسمية قدر أس م الواحد  االت للس ) ر

تم إصدار ( ا إ شركة أمانة، وعليه س اما ا وال ل (1.05720160عناية ونقل جميع أصول م  شركة أمانة مقابل  م مملوك 1) س  شركة  ) س

. ")معامل املبادلةعناية ("  

  بنود وفقرات  تو اتفاقية االندماج 
ً
ل أك تفصيال ش طاب تم ذكره  ذا ا ل مفصل، وعليه فإن ما تم شرحه   ش ام وشروط الصفقة  أح

 اتفاقية االندماج.

  : طاب، فقد قمنا بالتا ذا ا  إ الرأي الوارد  
ً
 ووصوال

ة  اتفاقية االندماج .1 ام التجار  ؛مراجعة الشروط واألح

 ؛ املالية للعرضمراجعة الشروط  .2
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ة واملالية  .3 ا من املعلومات التجار الية مراجعة القوائم املالية املتاحة للعموم وغ ل من السابقة وا  ؛الشركة الدامجة واملندمجةل

ن .4 ن آخر ن مستقل شار ة املعدة من قبل مس نية الالزمة املالية والقانونية واالكتوار ر العناية امل  ؛ مراجعة تقار

شغي للشركة الدامجة وللشركة املندمجة؛ومراجعة تحليل  .5  األداء املا وال

عمل فيه الشركة الدامجة واملندمجة؛ .6  مراجعة املعلومات املتوفرة عن القطاع الذي 

 ؛ الشركة املندمجةمراجعة التوقعات املالية املعدة من قبل إدارة  .7

ر  .8 شاط التداول  األسعارمراجعة تقار م الشركةو  ؛الدامجة والشركة املندمجة ألس

ذا الرأي. .9 ن  و ا مناسبة ألجل ت ن االعتبار أي معلومات أخرى نرا ع  إجراء دراسات وتحليالت مالية أخرى واألخذ 
 

ل من إدارة  ناقشناإ ذلك، فقد  باإلضافة اصة  جوانب صفقة االندماج،  الدامجة واملندمجة الشركةمع  ل والوضع املا والعمليات ا شركة  من ل

ل مواآلفاق املستقبلية  ، وآثار صفقة االندماج ع الوضع املا عناية وشركة أمانة ذا الرأي.ما ل ة لغايات تقديم  ا ضرور عتقد أ   وأمور أخرى 

ي إ ضت مجموعة  ة جميع البيانات سواء املتاحة لولقد اف ا معنا من جانب الشركة  لعموم م  املالية دقة و ا إلينا أو مناقش أو ال تم تقديم

ل مستقل  الدامجة ش ا بالنيابة عنا. ولم نقم  ا أو جرت مراجع مدى  من أي من تلك املعلومات أو بالتأكدوالشركة املندمجة، أو ال قمنا بمراجع

شارات املال ام اتفاقية االس  ألح
ً
ا، وطبقا ا أو اكتمال ن شركة ت  وقعية الدق نا و د بإجراء أي من   ، فإننا لم نقدم أيعناية بي ام ولم نتع ال

امات، دنا بأي تقييم أو تقدير ألية أصول أو ال ية كما ولم نقم بتقييم مدى املالءة املال عمليات التحقق املستقلة تلك. ولم نقم بإجراء أو تم تزو

ة. ولدى اعتمادنا ع التحليالت والتوقعات  موجب أية أنظمة تتعلق باإلفالس أو اإلعسار أو أية أمور للشركة الدامجة أو الشركة املندمجة ب مشا

اضات والتقديرات املالية املقدمة إلينا أو املستخلصة مما تقدم ذكره، فقد اضات   واالف  إ اف
ً
نادا ل معقول اس ش ا  ضنا أنه قد تم إعداد اف

ن لدى اإلدارةعكس أفضل التقديرات و  ام املتاحة  الوقت الرا شأن النتائج املستقبلية املتوقعة للعمليات والوضع املا للشركة الدامجة  األح

ا تلك التحليالت أو التوقعات اضات أو التقديرات. والشركة املندمجة وال تتصل  أو االف  

شأن تلك التحليالت أو التقديرات أو  ا، وقد أكدت الشركة املندمجة مالئمة اعتمادنا عإننا ال نقدم أي رأي  ت عل اضات ال بن تلك  االف

 
ً
ضنا أيضا ذا. وقد اف اضات والتقديرات لدى تقديمنا لرأينا  دات والضمانات املقدمة من التحليالت والتوقعات واالف الشركة املندمجة   أن التع

يحة وسل ون كذلك  املستقبل، من جميعوالشركة الدامجة  اتفاقية االندماج  ا وسوف ت ة يمة  الوقت ا ر و وانب ا ا .  

شاري  ن بالضرائب، وقد اعتمدنا ع التقديرات املقدمة من مس ن أو مختص ي ن أو محاس ن أو نظامي اء قانوني الشركة  نود التأكيد بأننا لسنا خ

ضنا أيضا أن  ومياملندمجة بخصوص تلك األمور. واف ة ا ر و ا منجميع املوافقات واالعتمادات ا املوافقات واالعتمادات   ة أو النظامية أو غ

ا دون أي أثر سل ع الشركة الدامجة أو صول عل تم ا ة إلتمام صفقة االندماج س ا  الشركة املندمجة، الضرور أو ع املصا ال تنطوي عل

ا الشركةصفقة االندماج. ولدى تقديمنا لر  ة ال قدم شأن صفقة االندماج. أينا، فقد اعتمدنا ع التقديرات التجار املندمجة   

عية والتنظيمية ذات  شر ات ال عد موافقة ا عود إ مسا شركة عناية فقط  الصلة.  نود التأكيد ع أن قرار املوافقة ع صفقة االندماج 

ا من اعتمد رأينا ع الظروف االقتصادية و  خ. من السوقية وغ ذا الرأي ، باإلضافة إ املعلومات املتاحة لنا  ذلك التار خ  ة  تار لظروف السار

عديله أو إعادة تأكيده. ذا الرأي أو  ام بتحديث  ذا الرأي وال نتحمل أي ال ا أن التطورات الالحقة قد تؤثر ع  ون وا م ان ي يقتصر رأينا   امل

حة ، وال نبدي أي رأي فيما يتع إبداء  ن  الشركة املندمجة  صفقة االندماج املق م علق  عدالة معامل املبادلة من الناحية املالية تجاه املسا

ا للشركة املندمجة أو أي مق ن أو أي أطراف أخرى مصرح ل ل آخر اببإنصاف صفقة االندماج تجاه حام أي فئة أخرى من األوراق املالية أو الدائن

ب االندماج س م أو للشركة املندمجة  ن دفعه ل   .يتع
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ن أو أي طرف  عملية االندماج، أو أ ن أو املوظف ن أو املدير ض للمسؤول عو شأن مقدار أو طبيعة أي  ي فئة من  باالضافة اننا ال نقدم أي رأي 

اص فيما يتعلق بمعامل املبادلة أو فيما يتعلق بمدى عدالة  طاب  أي رأي حول السعر  ؤالء األ ذا ا ض يتم دفعه. كما أننا ال نقدم   عو أي 

خ  عد تار ناك عوامل أخرى  يجة لذلك،  م الشركة الدامجة  أي وقت  املستقبل. ن م الشركة املندمجة أو أس تم به تداول أس ذا  الذي س

كة للشركة ا يل املثال الرأي، وال يمكن أن تؤثر ع قيمة األعمال املش شمل ع س ذا  عد إتمام صفقة االندماج ، و لدامجة والشركة املندمجة 

صر : ال ا  

اء قرار االندماج. - 1 خ ان عد تار ة  ة زمنية قص ي ملسا الشركة  رأس مال الشركة خالل ف ز امل أو ا  تصرف ال

ل  - 2 ش ات  أسعار الفائدة والعوامل األخرى ال تؤثر   عام ع أسعار األوراق املالية. التغ

ات السلبية  األوراق املالية.  - 3  التغ

ات سلبية  املركز املا أو األعمال أو األصول أو نتائج العمليات أو التوقعات املستقبلية للشركة الدامجة. - 4 غي  حدوث أي 

ات  - 5 ومية أو ا ات ا ا. أية إجراءات أو قيود الزمة صادرة عن ا  الرقابية أو القيود الصادرة ع

ام مقبولة لدى جميع األطراف    - 6  تنفيذ جميع االتفاقات الالزمة  الوقت املناسب إلتمام صفقة االندماج وفق شروط وأح

حة  شار ما للشركة املندمجة فيما يتعلق بصفقة االندماج املق صول علقد عملنا كمس مقابل خدماتنا  رسوم من الشركة املندمجة مقابل ا

ي ام  املالية ، ونود الكشف  ن مجموعة  عي شار ما لشركة أمانة إلجراء دراسة   م) 08/2021/ 07ـ (املوافق  17/11/1441  انه تم  كمس

تارة من خالل الدراسة ات ا ن ، وتوضيح إيجابيات وسلبيات الشر ات التأم انية االندماج مع إحدى شر ت  سوقية الستكشاف إم      ال ان

ة أو ما عدا ذلكم).  09/24/2020ـ (املوافق  1440/ 02/  07 ة مالية أخرى أو أي عالقات مصرفية تجار شار ، لم يكن لدينا أي عالقات اس

ة مع الشركة الدامجة  ثمار طاب. مع األخذ  االعتبار ما تأو اس ذا ا خ  ن لتار ن السابق ناء عليه ، فإن رأينا  الشركة املندمجة خالل العام قدم و

و أن  ذه الرسالة  خ  م الشركة املندمجة. . معامل املبادلة كما  تار حة عادلة من الناحية املالية تجاه حام أس    صفقة االندماج املق

طاب فقط إ مجلس إدارة الشركة املندمجة ، فيما يتعلق بتقييم صفقة االندماج  ذا ا ا ، وال يجوز اإلفصاح عن  تم تقديم  ولألغراض املتعلقة 

طية املسبقة. ان ، إال بموافقتنا ا لًيا أو جزئًيا) إ أي طرف ثالث ألي غرض  ه ( ذا  و  ذا الرأي أو نقله أو إعادة توج تمت املوافقة ع إدراج 

شره شركة عناية بخصوص ص شور مجلس إدارة الشركة املندمجة الذي ست ا  الرأي  م ام فقة االندماج مع األخذ  االعتبار أننا راجعنا أح

ذا الرأ ل  ش طية املسبقة. ال  ال دون موافقتنا ا ل من األش ور بأي ش م ذا الرأي ل ا سابًقا ، فال يجوز اإلفصاح عن  ي توصية  ووافقنا عل

ت ع صفقة االندماج أو  م  الشركة املندمجة حول كيفية التصو ية واليجوز   أي مسألة أخرى.ألي مسا ذا الرأي باللغة العر تم إعداد 

يل اإلشارة إليه أو االطالع  س ند، فذلك ل ذا املس ية فقط. و حالة تقديم أي ترجمات ل س  االعتماد عليه والرجوع إليه إال باللغة العر عليه ول

ي وال  ية أي تأث قانو جمة االنجل جمات، والنضمن دقة أو اكتمال أي م  لل ذه ال ية  حال  ن  سود اللغة العر نقبل أي مسؤولية تتعلق بذلك، و

ية.  ية واالنجل ة العر ن ال عارض أو اختالف ب  وجود أي 

ي                                                                                                                وتقبلوا خالص التحية والتقدير    املالية إممجموعة 

  باسل الغاليي

س التنفيذي   الرئ


