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 إلى واملوّجه أو "العارض"( "الدامجة الشركة" أو" شركة اتحاد الخليج") التعاوني شركة اتحاد الخليج عن الصادرمستند العرض 

ق فيما )"املندمجة الشركة" أو" شركة األهلية"( شركة األهلية للتأمين التعاونيال مساهمي
ّ
  املقترح باالندماج يتعل

 إلى شركة األهلية والتزامات أصول  جميع ونقل شركة اتحاد الخليج في شركة األهلية دمج لغرض مالية أوراق مبادلة عرضخالل  من

 " أو "الصفقة"(.االندماج صفقة") شركة اتحاد الخليج
 كلبش املستند هذا قراءة ينبغي يوبالتال ،)أعاله معّرفة هي كما) االندماج بصفقة تتعلق مهّمة معلومات على هذا العرض مستند يحتوي 

 وبعناية كامل بشكل شركة األهلية إدارة مجلس تعميم قراءة وكذلك( "هام إشعار) قسم وباألخص بعناية، أقسامه كافة ومراجعة كامل

 له مرخص مستقل مالي مستشار من مشورة على الحصول  تقتض ي كما. عدمه من الصفقة هذه على التصويت بشأن قرار أي اتخاذ قبل

 .العرض بهذا متعلقة ما مسألة حول  شك وجود حال في املالية السوق  هيئة من

 بموجبها اتفقت( هذا لعرضا مستند من 6-2في فقرة  بنودها مفّصلة) اندماج اتفاقية وشركة األهلية شركة اتحاد الخليج من كل أبرمت

ة شرك إلى شركة األهلية والتزامات أصول  جميع ونقل حاد الخليجشركة ات في شركة األهلية دمج على األهلية وشركة شركة اتحاد الخليج

عادي  سهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة(  7,947,464) إصدار سيتم بحيث اتحاد الخليج،

 إصدار سيتم أنه أي، شركة األهلية يمساهم لصالح شركة اتحاد الخليج في الواحد للسهم سعودي ريال( 10) قدرها إسمية بقيمة جديد

 لشروط "(املبادلة معامل)" األهلية شركة في( 1) واحد سهم كل مقابل الخليج اتحاد شركة في سهم( 0.646135284552846)
ً
 وذلك وفقا

  - املالية األوراقمن هذا املستند، وسوف تتم عملية مبادلة  6-2وأحكام العرض املوضحة في قسم 
ً
 العرض كاموأح لشروط وفقا

 ( 2) القسم في املوضحة
ً
 إلى عوديمائة وخمسون مليون ريال س (150,000,000) من شركة اتحاد الخليج سمالأفي ر  لزيادة تبعا

 قدرها بزيادة أي ،ريال سعودي وأربعين وستمائة ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وعشرين وتسعة مائتين( 229,474,640)

 األسهم عدد زيادة خالل من وذلكريال سعودي،  نيئة وأربعاألف وستم نيوسبع وأربع ئةاوأربعم مليون  نيوسبع ةتسع( 79,474,640)

 وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة مليون  وعشرين اثنين( 22,947,464) إلى عادي سهم خمسة عشر مليون  (15٬000٬000) من

 املال رأس من٪ 52.98 قدرها زيادة بنسبة أي الواحد، للسهم سعودي ريال ةشر ع (10) وقدرها إسمية بقيمة عادي سهم وستين وأربعة

 عادي سهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464) وبمقدار الجديدة األسهم إصدار قبل

 أو" الجديدة األسهم") شركة األهلية في املساهمين لصالح وتسّجل الواحد للسهم سعودية رياالت عشر (10 ) تبلغ إسمية بقيمة جديد

 تعديل سيتم ،شركة األهلية ومساهمي شركة اتحاد الخليج مساهمي قبل من الصفقة على املوافقة تمت حال وفي ،("العوض أسهم"

تحاد اشركة  في األسهم كافة نأ إلى اإلشارة مع. (املستند هذا من 1 ملحق) جديدال املال رأس ليشمل لشركة اتحاد الخليج األساس النظام

عطي وال واحدة، فئة من هي شركة األهلية مساهمي لصالح ستصدر التي األسهم فيها بما الخليج،
ُ
. لحاملها تفضيلية حقوق  منها أي ت

 كسور ةاملبادل معامل على بناءً  شركة األهلية مساهمي من ألي املستحق األسهم عدد احتساب عملية عن نتج حال في أنه إلى ونشير

ة شرك في سهم (60) يملك شركة األهلية مساهمي أحد كان إذا املثال، سبيل فعلى. صحيح رقم أقل إلى الناتج الرقم تقريب فسيتم أسهم،

 في السوق  بسعر تداول  في وبيعها األسهم كسور تجميع وسيتم. سهم( 39) وليس العوض أسهم من سهم( 38) له سُيخصص األهلية،

 مستحقيها على البيع عملية عن الناتجة املتحصالت توزيع سيتم ثم ومن لها املستحقين شركة األهلية مساهمي عن ةبالنياب وذلك حينه

  (30) ثالثين أقصاها مدة خالل وذلك تناسبي، أساس على
ً
 ةبعملي املتعلقة التكاليف خصم وسيتم. االندماج صفقة إتمام تاريخ من يوما

 .البيع هذا تمتحصال  إجمالي من األسهم كسور بيع

  شركة اتحاد الخليج قدمت
ً
 حلصال املصدرة الجديدة الخليج تحادإ شركة أسهم وطرح لتسجيل ("الهيئة" ) املالية السوق  هيئة إلى طلبا

 ةالعربي باململكة املالية السوق  هيئة عن الصادرة املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد بحسب األهلية الشركة مساهمي

بتاريخ  2007-50-1الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم واالستحواذ  االندماج الئحة متطلباتو لسعودية ا

 (، م3/10/2007املوافق )ـه 21/9/1428
ً
 ينبغي. شركة األهلية مساهمي لصالح املصّدرة الجديدة األسهم إلدراج تداول  إلى آخر وطلبا

 شركة اتحاد الخليج مساهمي بموافقة مشروطة االندماج صفقة لغرض شركة اتحاد الخليج سمالألر  حةاملقتر  الزيادة أن التوضيح

شركة اتحاد  في شركة األهلية دمج لغرض سمالهاأبزيادة ر  الخاصة اتحاد الخليج لشركة العادية غير العامة الجمعية اجتماع خالل

شركة اتحاد  من املقدم العرض على عاديةال غير العامة الجمعية اجتماع لخال شركة األهلية مساهمي موافقة إلى باإلضافة الخليج،

 شركة مع االندماج لغرض املال رأس زيادة على للتصويت عادية غير عامة جمعية لعقد بالدعوة شركة اتحاد الخليج ستقوم كما. الخليج

 بلمقا شركة اتحاد الخليج إلى شركة األهلية والتزامات ل أصو  جميع ونقل شركة اتحاد الخليج في شركة األهلية دمج سيتم حيث األهلية،

 في سهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة (7,947,464) إصدار سيتم حيث العوض، أسهم إصدار

 وسيتم الخليج، اتحاد شركة ىإل األهلية شركة والتزامات أصول  جميعنقل  مقابل شركة األهلية مساهمي لصالح شركة اتحاد الخليج

 .تداول  موقع في الدعوة عن اإلعالن

شركة  قبل من املقدم العرض على التصويت لغرض عادية غير عامة جمعية لحضور مساهميها بدعوة شركة األهلية تقوم سوف كما

  مالية أوراق مبادلة عرض خالل من االندماج بصفقة والخاص اتحاد الخليج
ً
  أعاله ذكر ملا وفقا

ً
 مستند في املحّددة للشروط واستنادا

 اجتماع في املمثلة األسهم أرباع ثالثة وهي املطلوبة، األغلبية موافقة حال وفي. تداول  موقع في الدعوة عن اإلعالن وسيتم هذا، العرض

 لصفقة األخرى  الشروط عجمي وتحقق الثالث، أو الثاني أو األول  سواء شركة األهلية، مساهمي قبل من العادية غير العامة الجمعية

 وسيكون . اإلندماج صفقة إتمام بعد الدامجة الشركة سمالأمن ر ٪ 34.63 نسبته ملا نيمالك شركة األهلية مساهمي سيصبح االندماج،

 بعد هاعن اإلندماج باإلعالن صفقة إتمام بعد الدامجة الشركة تقوم التي املوزعة األرباح على الحصول  في الحق الجديدة األسهم ملالكي

  األرباح في حصته املساهم ويستحق االندماج، صفقة إتمام تاريخ
ً
 تاريخ القرار يبينو  الشأن، هذا في الصادر العامة الجمعية لقرار وفقا

 .لالستحقاق املحدد اليوم نهاية في املساهمين سجالت في املسجلين األسهم ملالكي األرباح أحقية وتكون . التوزيع وتاريخ االستحقاق

شركة  مساهمي من املطلوبة والنسبة شركة اتحاد الخليج مساهمي من املطلوبة النسبة قبل من االندماج صفقة على املوافقة بعد

  ( 30 ) ثالثين فترة إلعطاء املوافقات هذه عن اإلعالن سيتم األهلية،
ً
 صوصمن هو كما شركة األهلية دائني من اعتراض أي إلبداء يوما

 يختار  يلي الذي اليوم في الدائنين اعتراض فترة ستبدأ "(الدائنين اعتراض فترة") الشركات نظام من (193) ةاملاد أحكام بموجب عليه

 تقديم من شركة األهلية دائني وسيتمكن االندماج، صفقة على صادقت التي لشركة األهلية العادية غير العامة الجمعية انعقاد

  االندماج قرار ُيصبح لن. شركة األهلية إلى إرسالها يتم مسجلة خطابات بموجب (وجد إن) االندماج صفقة على اعتراضهم
ً
 عدب إال نافذا

 حتى أو (وجد إن) االندماج صفقة على اعتراضهم عن الدائنين يتنازل  أن حتى أو اعتراض أي تسجيل دون  الدائنين اعتراض فترة انقضاء

، كان إن بالدين شركة األهلية تفي أن
ً
 ضما تقدم أن أو حاال

ً
  نا

ً
 آج كان إن به للوفاء كافيا

ً
 أن وبعد ينالدائن اعتراض فترة انقضاء بعد. ال

، االندماج قرار ُيصبح
ً
 اليةم كأوراق شركة اتحاد الخليج في الجديدة األسهم إصدار وسيتم شركة األهلية أسهم إدراج إلغاء سيتم نافذا

  املستحقين شركة األهلية مساهمي لصالح للتداول  قابلة
ً
ر االعتبا نيبع األخذ مع االندماج، قرار نفاذ بتاريخ املساهمين سجلل وفقا

 في الجديدة األسهم إيداع يتم أن على الدائنين اعتراض لفترة األخير اليوم يلي الذي تداول  يوم ثاني بنهاية( T+2) التسوية إجراءات

 اذنف بعد تداول  فترة سادس عن تزيد وال االندماج قرار ذنفا بعد تداول  فترة ثالث عن تقل ال فترة خالل شركة األهلية مساهمي محافظ

 شركة اتحاد الخليج في سهم0.646135284552846 بعدد شركة األهلية مساهمي محافظ في األسهم تلك إيداع وسيتم. االندماج قرار

 .شركة األهليةلكل سهم واحد مملوك في 

 ألسهم سميةاإل  القيمة إجمالي يبلغ بحيث العوض، ألسهم االسمية القيمة إجمالي على بناءً  االندماج صفقة قيمة إجمالي تحديد وتم

 إجمالي ويبلغ ،( تسعة وسبعين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين ريال سعودي79,474,640) وقدره مبلغ العوض

ما ريال سعودي ك (14.04) البالغ شركة اتحاد الخليج لسهم اإلغالق سعر وعلى املبادلة معامل على بناءً  العوض ألسهم السوقية القيمة

ة مائ( 111,582,395) وقدره( مبلغ االندماج اتفاقية إبرام تاريخ سبق تداول  يوم آخر وهو) (م03/06/2020املوافق )ـه 11/10/1441في 

 العوض أسهم قيمة إجمالي حديدت وسيتم. سعودي ريالئة وخمس وتسعون اوثالثمالفا ئة واثنين وثمانون اعشر مليون وخمسم ىأحدو 

 ومي آخر في شركة اتحاد الخليج لسهم اإلغالق سعر على بناءً  الحق وقت في لشركة اتحاد الخليج املالية القوائم في عكسها سيتم التي

 .االندماج قرار نفاذ تاريخ يسبق تداول 

 الشروط جميع وتحّقق املندمجة الشركة قبل ومن دامجةال الشركة مساهمي قبل من االندماج صفقة إقرار بعد أنه إلى اإلشارة وتجدر

شركة  أسهم إدراج إلغاء سيتم أعاله، إليها املشار االندماج على الدائنين اعتراض فترة انقضاء بعد سيما وال باالندماج الخاصة األخرى 

شركة  بذلك وستنقض ي التجاري  جلهاس شطب سيتم ذلك وبعد لها الصادرة التراخيص كافة إلغاء وسيتم املالية السوق  في األهلية

 .األهلية

 قاموا من أو االندماج، صفقة إلقرار املقترحة القرارات على يصوتوا لم من فيهم بما شركة األهلية مساهمو جميع يحصل وسوف

  شركة اتحاد الخليج في جديدة أسهم على ضدها، بالتصويت
ً
 بعدلدامجة وسُيصبح إسم الشركة ا ،املستند هذا وأحكام لشروط وفقا

  الخطوات هذه كل تتمّ  أن املتوقع ومن. األهلية للتأمين التعاوني" –"شركة اتحاد الخليج  اإلندماج صفقة إتمام
ً
 منيالز  للجدول  وفقا

من ٪ 34.63 لنسبة مالكين شركة األهلية مساهمي سُيصبح كما. املستند هذا من (ج) الصفحة في واملوضح األساسية، لألحداث املتوقع

 مامإت بعد عنها باإلعالن شركة اتحاد الخليج تقوم التي املوزعة األرباح على الحصول  في الحق لهم وسيكون  شركة اتحاد الخليج السمأر 

 .االندماج صفقة

 (1: )الحصر ال املثال سبيل على ذلك ( ويشمل ،(العرض هذا من السابع القسم في بالكامل موضحة) محددة لشروط   الصفقة تخضع

شركة  سمالأر  زيادة أسهم وطرح تسجيل طلب على املالية السوق  هيئة موافقة( 2) العرض مستند نشر على املالية السوق  ئةهي موافقة

 رغي العامة الجمعية اجتماع في شركة اتحاد الخليج مساهمي قبل من املال رأس زيادة على واملوافقة الصفقة إقرار( 3) اتحاد الخليج

  العادية غير العامة الجمعية اجتماع في شركة األهلية مساهمي قبل من العرض وقبول  الصفقة إقرار (4) و العادية
ً
 دون  بأنه علما

 ألسهما أرباع ثالثة أغلبية قبل من عليها املوافقة يتم أن الصفقة إلتمام واالستحواذ االندماج الئحة اشترطت الشركات، بنظام اإلخالل

 تمراريةاس (5) و وشركة األهلية، شركة اتحاد الخليج من لكل الثالث أو الثاني أو األول  عاديةال غير العامة الجمعية اجتماع في املمثلة

عة وشركة األهلية شركة اتحاد الخليج من كل نيب املبرمة االندماج اتفاقية
ّ
 و ( م04/06/2020 املوافق) هـ12/10/1441 بتاريخ واملوق

ً
 فقا

  .وأحكامها لشروطها

  إعداده تمّ  وقد اتحاد الخليج شركة عن صادر املستند هذا
ً
 ال اإلطار، هذا وفي. واالستحواذ االندماج الئحة من (38) املادة ملتطلبات وفقا

 املعلومات جميع إن. بشركة األهلية واملتعلقة املستند هذا في الواردة املعلومات ودقة صحة عن مسؤولية أي شركة اتحاد الخليج تتحمل

 الحصول  تم التي املعلومات إلى باإلضافة شركة األهلية من املقدمة املعلومات على تستند بشركة األهلية علقةواملت املستند هذا في الواردة

 .شركة األهلية على الالزمة املهنية العناية دراسات )مستشاريها بمساعدة( شركة اتحاد الخليج إجراء مرحلة خالل شركة األهلية من عليها

    

 

 

 

 
 عن أو املستند هذا في ورد عما تنتج خسارة أي عن كانت مهما مسؤولية أي من صراحة نفسيهما وتخليان اكتمالها، أو بدقتها يتعلق تأكيد أي تقدمان وال. هذا العرض مستند محتويات عن مسؤولية أي وتداول  املالية وق الس هيئة تتحمل ال"

 "منه جزء أي على االعتماد

 م03/09/2020ملوافق هـ ا15/01/1442مستند العرض نشر تاريخ 

 لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني املالي املستشار 

  

لعرضمستند ا  
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 إشعار هام
 

املوافق )ـه 21/9/1428بتاريخ  2007-50-1وجب القرار رقم تم إعداد مستند العرض هذا من قبل شركة اتحاد الخليج حسب متطلبات الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بم

 )ـه07/08/1439وتاريخ  2018-45-3، واملعّدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم (م31/07/2003املوافق )ـه 2/6/1424وتاريخ  30بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ (م3/10/2007

ـه؛ وذلك لتقديم معلومات 28/1/1437وتاريخ  3ـه ونظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/2/6/1424وتاريخ  30نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ بناًء على (م23/04/2018املوافق 

 وسيتم .العوض أسهم إصدار مقابل شركة اتحاد الخليج إلى شركة األهلية والتزامات ل أصو  جميع نقل سيتم حيث شركة األهلية مع لالندماج شركة اتحاد الخليج بعرض يتعلق فيماملساهمي شركة األهلية 

ق فيما شركة األهلية إدارة مجلس من الصادر التعميم وعلى املستند هذا في الواردة املعلومات على مبني االندماج صفقة على شركة األهلية مساهمي تصويت أن اعتبار
ّ
 .االندماج بصفقة يتعل

 

، وإن نشر هذا املستند يجب أن ال يفّسر بأنه لم يحدث تغيير في املعلومات واألمور املتعلقة بشركة اتحاد الخليج أو (ما لم يرد نص يفيد خالف ذلك)د البيانات الواردة في هذا املستند بتاريخ هذا املستند تم إعدا

 لألداء املالي الحالي أو املستقبلي لشركة اتحاد الخليج، أو شركة األهلية. كما ال يجوز تفسير بشركة األهلية منذ ذلك التاريخ. ال يحتوي هذا املستند على أي نص يمكن
ً
 أو تقديرا

ً
 أو تخطيطا

ً
أي  اعتباره تنبؤا

 في القوائم املالية السابقة لكلتا الشركتين.  عبارات في هذا املستند بما يعني أن ربح السهم في الفترات املالية الحالية أو املستقبلية سوف يتماش ى بالضرورة أو يتجاوز ما تم نشره

  شركة األهلية ملساهمي توضيحات أو بيانات بأية اإلدالء أو معلومات أي لتقديم شخص أي بتفويض شركة اتحاد الخليج تقم لم
ً
 هذا في املوضحة تلك غير االندماج وبصفقة بالعرض يتعلق فيما عنها نيابة

ق معلومات بأية اإلدالء أو معلومات أية بتقديم له مصّرح رغي شخص أي قيام حال وفي. املستند
ّ
ّدمت أنها اعتبارها أو عليها االعتماد عدم يجب فإنه االندماج، بصفقة تتعل

ُ
شركة اتحاد  قبل من بتفويض ق

 .مستشاريهم من أي أو الصفقة في آخر طرف أي أو املالي، مستشارها قبل من أو الخليج

 حال في املالية السوق  هيئة من له مرخص مستقل مالي مستشار من مشورة على الحصول  وتقتض ي ضريبية، أو مالية، أو قانونية، استشارة أنها على املستند هذا محتويات اعتبار أو تفسير شخص ألي يجوز ال

  املستند، هذا فيه منشور آخر إلكتروني موقع أي محتويات أو كة األهلية،لشر  أو لشركة اتحاد الخليج اإللكتروني املوقع محتويات تمثل ال. العرض بهذا متعلقة ما مسألة حول  شك وجود
ً
 املستند هذا من جزءا

  أو
ً
 .اإللكترونية املواقع هذه محتويات عن مسؤولية أي واألهلية اتحاد الخليج شركتي وال املستشارين من أي يتحمل وال له، مكّما

  بيت التمويلشركة  عملتو . االندماج بصفقة يتعلق فيما لها مالي كمستشار ("شركة بيت التمويل") الكويتي بيت التمويل السعودي شركة شركة اتحاد الخليج عّينت
ً
 بها واملعمول  السارية والقوانين لألنظمة وفقا

 تعمل وال ، هذهصفقة االندماج  في لها مستقل مالي كمستشار حصري  بشكل جشركة اتحاد الخلي لصالح وتعمل املالية، السوق  هيئة من لذلك زمال ال الترخيص على حاصلة وهي السعودية، العربية اململكة في

شركة  فال بخ آخر طرف ألي املستند هذا في إليه يشار آخر ترتيب أو أمر أي عمل أو ،بهذه الصفقة املتعلقة االستشارات بتقديم بيت التمويلشركة  تقوم لن. بهذه الصفقة يتعلق فيما آخر طرف أي لصالح

  .خليجاتحاد ال

 قبل من املقدم العرض عن بمعلومات شركة األهلية مساهمي تزويد (3)و الصفقة، بتفاصيل شركة األهلية مساهمي تزويد (2)و االندماج، صفقة وأسباب خلفية شرح (1: )هو املستند هذا من الغرض إن

 .لشركة األهلية العادية غير العامة الجمعية اجتماع في الصفقة إلقرار املقترحة القرارات ضد أو لصالح التصويت من لتمكينهم شركة اتحاد الخليج
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 التوقعات واإلفادات املستقبلية

 أو" يعتزم" أو" يتوقع" أو" يعتقد" أو "يستمر" وأ" يجب" أو" يجوز" أو" سوف" مثل الكلمات فإن عام وبشكل وشركة األهلية، الخليج اتحادبشركة  تتعلق" مستقبلية إفادات" على فيه الواردة املعلومات ذلك في بما املستند، هذا يحتوي 

 من وكثير. املستقبلية والتوقعات اإلفادات عن جوهري  بشكل الفعلية النتائج فالاخت عنها ينجم قد وشكوك مخاطر على املستقبلية اإلفادات وتنطوي . مستقبلية إفادات تمثل املستقبل إلى إشارات تحمل مشابهة عبارات أي أو ،"ينتظر"

 كلي بشكل   االعتماد يجوز الف بالتالي،. السوق  في اآلخرين املشاركين وسلوك املستقبلية، السوق  ظروف مثل دقيقة تقديرات وضع على قدرتها أو املعنية، الشركة سيطرة نطاق عن خارجة وظروف بعوامل تتعلق والشكوك املخاطر ذهه

 اإلفادات هذه تحديث أعاله املذكورين من أي يعتزم وال املستقبلية والتوقعات اإلفادات بخصوص مسؤولية أي مستشاريهم، أو الصفقة في آخر طرف أي أو الخليج حاداتشركة  تتحمل وال .املستقبلية والتوقعات اإلفادات على

  منهم مطلوب هو ما باستثناء املستقبلية والتوقعات
ً
 .نظاما

 اإلفادات هذه تضمنتها التي تلك عن جوهري  بشكل األحداث أو االستراتيجيات أو األداء أو الفعلية النتائج فالاخت إلى تؤدي قد أخرى  وعوامل ظاهرة، غير أو ظاهرة تكون  قد طرمخا تتضمن املستقبلية اإلفادات هذه أن إلى اإلشارة ينبغي

  أو صراحة
ً
 االعتماد عدم ينبغي ولهذا دقيق، بشكل تقديرها يمكن ال وبالتالي السوق، في اآلخرين املشاركين وسلوك املستقبلية السوق  ضاعأو  مثل الخليج اتحادشركة  سيطرة خارج املستقبلية باإلفادات املتعلقة املخاطر وتعتبر. ضمنا

  املستقبلية اإلفادات هذه ُتعتبر ال كما. كامل بشكل اإلفادات هذه على
ً
  إليها املشار الحاالت في إال الخليج اتحادلشركة  راجعي الحساباتم قبل من مراجعتها يتم ولم الخليج اتحادلشركة  املستقبلي الفعلي ألداء ضمانا

ً
 هذا في حصرا

. املستقبل في أعمالها الخليج اتحادة شرك ضمنها ستمارس التي التنظيمية والبيئة الخليج اتحادلشركة  واملستقبلية الحالية العمل باستراتيجيات املتعلقة االفتراضات منها عديدة افتراضات إلى املستقبلية اإلفادات هذه وتستند. املستند

 .القسم هذا في الوارد املهم باإلشعار مجملها في صريح بشكل مقيدة عنها نيابة يتصرفون  أشخاص أي أو الخليج اتحادشركة  عن الصادرة والخطية منها الشفهية املستقبلية اإلفادات كل بأن التوضيح ونودّ 

 اململكة خارج يناملقيم شركة األهلية مساهمي إلى إشعار
 في األخذ السعودية العربية اململكة خارج املقيمن شركة األهلية مساهمي على يجب قراراتها، على والتصويت االندماج بصفقة الخاصة للشركة العادية غير العامة الجمعية حضور لهم يحق شركة األهلية مساهمي جميع أن من بالرغم

 نظامية بخطوات شركة األهلية تقوم أن أنظمتها تتطلب دولة أي في مقيم شركة األهلية مساهمي من أي كان حال في وعليه،. السعودية العربية اململكة خارج تنظيمية جهة أي لدى تسجيله أو يمهتقد يتم لم املستند هذا بأن االعتبار

. االندماج بصفقة الخاصة لشركة األهلية العادية غير العامة الجمعية في املقترحة القرارات على التصويت في املشاركة عدم املعني ساهمامل على يجب فإنه نظامي، بشكل االندماج قرارات على التصويت من املساهم يتمكن حتى محّددة

 قبل من عليها املوافقة تم قد االندماج صفقة أن حال في إال االندماج صفقة في ستمراراال  عدم شركة األهلية مع باالتفاق الخليج اتحادلشركة  يحق فإنه ذلك، من بالرغم االندماج قرارات على بالتصويت املعني املساهم قام حال وفي

 .املعني باملساهم الخاصة األصوات احتساب دون  شركة األهلية مساهمي من املطلوبة األغلبية

 عرض البيانات املالية وغيرها
  م،2019 و م،2018و م،2017 ديسمبر 31 في املنتهية ماألعوا عن الخليج اتحادلشركة  املوحدة املالية البيانات إعداد تّم 

ً
 فإن املستند، هذا فيخالف ذلك  ورد ما باستثناء .السعودية العربية باململكة بها املعمول  املحاسبية للمعايير وفقا

 .السعودي بالريال هي املستند هذا في الواردة املالية البيانات جميع

  املستند هذا إعداد تم
ً
ق. السعودية العربية اململكة في السارية واألنظمة نللقواني وفقا

ّ
 أو مستندات، وأي املستند، هذا فإن وعليه ،سوق املالية السعودية "تداول"ال في مدرجة مساهمة سعودية لشركات املالية باألوراق الصفقة هذه تتعل

  إعدادها يتم سوف أو تم قد بالصفقة تتعلق أخرى  إعالنات
ً
 .أخرى  قضائية واليات في السارية تلك عن تختلف قد والتي فقط السعودية العربية اململكة في بها املعمول  املعلومات عن احاإلفص ملتطلبات وفقا
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 االندماج لصفقة األساسية واملراحل املهمة التواريخ

 وشركة األهلية شركة اتحاد الخليج بن االندماج صفقةل املتوقع الزمني الجدول 

 في تنشر التي اإلعالنات خالل من إعالنها يتم وسوف أدناه املوضحة األوقات على تجري  تغييرات أي عن اإلعالن وسيتم بالصفقة، املتعلقة األساسية لألحداث املتوقع الزمني الجدول  يلي فيما

 :لخليجا اتحاد لشركة االلكتروني املوقع أو/و اليومية املحلية الصحف في تظهر التي أو/و تداول،

 الجدول الزمني/التاريخ الحدث

 اإلجراءات املتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية (1

 م(25/08/2020هـ )املوافق 06/01/1442تم التقديم بتاريخ  تقديم مستند العرض النهائي لهيئة السوق املالية للموافقة على نشره.

 م(31/08/2020هـ )املوافق 12/01/1442 شر مستند العرض.موافقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس املال ون

 م(03/09/2020هـ )املوافق 15/01/1442 نشر التعميم ومستند العرض وتعميم مجلس إدارة الشركة األهلية.

 توفير املستندات املتاحة للعناية.

يوم م( حتى تاريخ انتهاء فترة العرض )من 03/09/2020هـ )املوافق 15/01/1442من تاريخ 

 وحتى الساعة خامسة مساًء باستثناء أيام 
ً
األحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا

 اإلجازة الرسمية في اململكة(

موافقة هيئة السوق املالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة 

إتحاد الخليج الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير العادية 

 هلية الخاصة بصفقة االندماج.للشركة األ 

 م(03/09/2020هـ )املوافق 15/01/1442

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة 

إتحاد الخليج الخاصة بصفقة االندماج )مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع 

اع األول، ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتم

 إمكانية عن اإلعالن يفيد ما األول  االجتماع لعقد الدعوة تتضمن أن وبشرط

ذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع و  هذا عقد

 االجتماع األول(.

 م(06/09/2020هـ )املوافق 18/01/1442

ة للشركة اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادي

األهلية الخاصة بصفقة االندماج )مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني 

 وبشرطبعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول، 

 عقد إمكانية عن اإلعالن يفيد ما األول  االجتماع لعقد الدعوة تتضمن أن

ب القانوني الالزم لعقد ذلك في حال عدم اكتمال النصااالجتماع و  هذا

 االجتماع األول(.

 م(06/09/2020هـ )املوافق 18/01/1442

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية 

 لشركة إتحاد الخليج.
 م(23/09/2020هـ )املوافق 06/02/1442

غير العادية بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة 

 للشركة األهلية.
 م(23/09/2020هـ )املوافق 06/02/1442

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج الخاصة بصفقة 

االندماج )االجتماع األول(. يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد 

 .من املساهمين يمثلون على األقل نصف رأس مال شركة إتحاد الخليج

 م(27/09/2020هـ )املوافق 10/02/1442
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 الجدول الزمني/التاريخ الحدث

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج الخاصة بصفقة 

االندماج )االجتماع الثاني( في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم 

لالجتماع األول. يكتمل النصاب القانوني لالجتماع الثاني بحضور عدد من 

 على األقل ربع رأس مال شركة إتحاد الخليج.املساهمين يمثلون 

بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول للجمعية العامة غير 

 العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني الالزم النعقاده.

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية الخاصة بصفقة 

جتماع األول(. يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد االندماج )اال 

 من املساهمين يمثلون على األقل نصف رأس مال الشركة األهلية.

 م(27/09/2020هـ )املوافق 10/02/1442

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية الخاصة بصفقة 

النصاب القانوني الالزم االندماج )االجتماع الثاني( في حال عدم اكتمال 

لالجتماع األول. يكتمل النصاب القانوني لالجتماع الثاني بحضور عدد من 

 املساهمين يمثلون على األقل ربع رأس مال الشركة األهلية. 

بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول للجمعية العامة غير 

 صاب القانوني الالزم النعقاده.العادية الذي لم يكتمل فيه الن

نشر قرار االندماج والقرارات األخرى التي تم اتخاذها في االجتماع األول أو 

االجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج الخاصة 

بصفقة االندماج على موقع تداول )أو اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية 

 ي حال عدم تحقق نصابها القانوني(.العامة غير العادية ف

 م(28/09/2020هـ )املوافق 11/02/1442

نشر قرار االندماج والقرارات األخرى التي تم اتخاذها في االجتماع األول أو 

االجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية الخاصة 

نعقاد الجمعية بصفقة االندماج على موقع تداول )أو اإلعالن عن عدم ا

 العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني(.

 م(28/09/2020هـ )املوافق 11/02/1442

 اإلجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين (2
الجتماع الثالث للجمعية موافقة هيئة السوق املالية على الدعوة النعقاد ا

العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج الخاصة بصفقة االندماج و/أو 

موافقة هيئة السوق املالية على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث للجمعية 

 العامة غير العادية لشركة الشركة األهلية الخاصة بصفقة االندماج.

 م(30/09/2020هـ )املوافق 13/02/1442

اإلعالن على موقع تداول عن الدعوة لالجتماع الثالث للجمعية العامة غير 

العادية لشركة إتحاد الخليج الخاصة بصفقة االندماج و/أو اإلعالن على 

موقع تداول عن الدعوة لالجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية 

 للشركة األهلية الخاصة بصفقة االندماج.

 م(01/10/2020ق هـ )املواف14/02/1442

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في االجتماع الثالث للجمعية 

العامة الغير عادية لشركة إتحاد الخليج و/أو بدء فترة التصويت اإللكتروني 

 للمساهمين في االجتماع الثالث للجمعية العامة الغير عادية للشركة األهلية.

 م(19/10/2020هـ )املوافق 02/03/1442

انعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج 

الخاصة بصفقة االندماج و/أو االجتماع الثالث للجمعية العامة غير 

العادية للشركة األهلية الخاصة بصفقة االندماج. يتحقق النصاب القانوني 

 م(22/10/2020هـ )املوافق 05/03/1442
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 الجدول الزمني/التاريخ الحدث

 كان عدد األسهم النعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية أي
ً
ا

 املمثلة فيه.

نشر على موقع تداول قرار االندماج والقرارات األخرى التي تم اتخاذها في 

االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج و/أو 

 للشركة األهلية )بحسب الحالة(.

 م(25/10/2020هـ )املوافق 08/03/1442

 فترة اعتراض الدائنين (3

 ابتداء فترة اعتراض الدائنين.

 11/02/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 28/09/2020هـ )املوافق

االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة إتحاد 

 الخليج والشركة األهلية.

 08/03/1442م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 25/10/2020 هـ )املوافق

االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة إتحاد الخليج 

 والشركة األهلية.

.30تستمر فترة اعتراض الدائنين ملدة )
ً
 ( يوما

 الدائنين اعتراض فترة انتهاء قرب األهلية عن الشركة من تذكيري  إعالن

 09/03/1442 االندماجم( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 26/10/2020ـه )املوافق 

شركة الو اتحاد الخليج شركة لالجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني  اجتماعخالل 

 .األهلية

 07/04/1442 االندماجم( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 22/11/2020ـه )املوافق 

 .األهليةشركة الو اتحاد الخليج شركة ل الثالثالجمعية العامة غير العادية  اعاجتمخالل 

 انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

  م( في حال صدور قرار باملوافقة على 28/10/2020هـ )املوافق 11/03/1442بنهاية يوم

صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة 

 تحاد الخليج والشركة األهلية.إ

  م( في حال صدور قرار باملوافقة على 25/11/2020هـ )املوافق 10/04/1442بنهاية يوم

صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة إتحاد 

 الخليج والشركة األهلية.

 ئنين. إعالن الشركة األهلية عن وجود أو عدم وجود اعتراضات لدا

 12/03/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 29/10/2020هـ )املوافق

االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة إتحاد 

 الخليج والشركة األهلية.

 11/04/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 26/11/2020هـ )املوافق

ج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة إتحاد الخليج االندما

 والشركة األهلية.

 إتمام صفقة االندماج (4

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات  نفاذ قرار االندماج.
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 الجدول الزمني/التاريخ الحدث

(. ومن امل
ً
توقع أن يكون قرار االندماج نافذ الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقا

 بتاريخ:

 12/03/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 29/10/2020هـ )املوافق

االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة إتحاد 

 الخليج والشركة األهلية.

 11/04/1442 ور قرار باملوافقة على صفقة م( في حال صد26/11/2020هـ )املوافق

االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة إتحاد الخليج 

 والشركة األهلية.

 تاريخ تعليق تداول أسهم الشركة األهلية.

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

 12/03/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 29/10/2020هـ )املوافق

االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة إتحاد 

 الخليج والشركة األهلية.

 11/04/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 26/11/2020هـ )املوافق

لعادية الثالث لشركة إتحاد الخليج االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير ا

 والشركة األهلية.

 إعالن كل من شركة إتحاد الخليج والشركة األهلية عن نفاذ االندماج.

 12/03/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 29/10/2020هـ )املوافق

إتحاد االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة 

 الخليج والشركة األهلية.

 11/04/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 26/11/2020هـ )املوافق

االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة إتحاد الخليج 

 والشركة األهلية.

 .السوق املاليةإلغاء إدراج أسهم الشركة األهلية في 
تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج وال تزيد عن سادس فترة خالل فترة ال 

 تداول بعد نفاذ قرار االندماج.

وتخصيصها ملساهمي الشركة األهلية السوق املالية إدراج أسهم العوض في 

املقيدين بسجل مساهمي الشركة األهلية بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ 

 قرار االندماج.

ة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج وال تزيد عن سادس فترة خالل فتر 

 تداول بعد نفاذ قرار االندماج.

 تعديل السجل التجاري وترخيص االستثمار األجنبي لشركة إتحاد الخليج. 

 19/03/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 05/11/2020هـ )املوافق

جتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة إتحاد االندماج خالل ا

 الخليج والشركة األهلية.

 15/04/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 30/11/2020هـ )املوافق

االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة إتحاد الخليج 

 والشركة األهلية.
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 الجدول الزمني/التاريخ الحدث

 اء السجل التجاري وترخيص االستثمار األجنبي للشركة األهلية. شطب وإلغ

 من تاريخ نفاذ قرار االندماج، ومن املتوقع أن يتم ذلك 30خالل مدة ال تتجاوز )
ً
( يوما

 بتاريخ:

 14/04/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 29/11/2020هـ )املوافق

غير العادية األول أو الثاني لشركة إتحاد االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة 

 الخليج والشركة األهلية.

 12/05/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 27/12/2020هـ )املوافق

االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة إتحاد الخليج 

 والشركة األهلية.

 من تاريخ إتمام صفقة االندماج. ومن املتوقع أن يتم (30) ثالثينخالل  بيع كسور األسهم التي تم بيعها املوعد النهائي لتوزيع متحصالت
ً
 ذلك بتاريخ: يوما

 14/04/1442 االندماجم( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 29/11/2020ـه )املوافق 

شركة الو اتحاد الخليج الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة  اجتماعخالل 

 .األهلية

 االندماجم( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 27/12/2020ـه )املوافق 12/05/1442

 .األهليةشركة الو اتحاد الخليج الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة  اجتماعخالل 

 
 عن أي تعديالت في هذه التواريخ. (www.tadawul.com.saاإللكتروني ) تداول عالن على موقع مالحظة: إن التواريخ الواردة أعاله هي تواريخ تقريبية وسيتم اإل *

 

شارع سلمان  الخليج للتأمين التعاوني )العنوان: الدمام، حي الخالدية الجنوبية اتحادة لشرك سيتم توفير نسخ من املستندات املتاحة للمعاينة خالل الفترة من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض وذلك في املقر الرئيس ي

 و ، 00966920029926، اململكة العربية السعودية، هاتف: 31432، الدمام 5719، ص.ب.  )من كيوتو بحي األعمال 3-2-1الفارس ي، الوحدة 
ً
حتى الساعة الخامسة مساًء وذلك من يوم األحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا

 باستثناء أيام اإلجازة الرسمية في اململكة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tadawul.com.sa/
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 واملستشارين الشركة دليل

 
 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 من كيوتو بحي األعمال 3-2-1الوحدة  -شارع سلمان الفارس ي  -الجنوبية  الخالديةالعنوان: حي 

 31432، الدمام 5719ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 00966920029926هاتف: 

 0096638333517فاكس: 

info@gulf-unioالبريد اإللكتروني:  n.co m 

 www.gulfunion.com.saاملوقع االلكتروني: 

 

 ممثلو شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 االسم: عبدالعزيز علي التركي

 املنصب: رئيس مجلس اإلدارة

 31432لدمام ا 5719ص. ب. 

 اململكة العربية السعودية

 00966138333544هاتف: 

 00966138333517فاكس:

.saudiالبريد االلكتروني:  co m-Abdulazizalturki@gul fu nio n 

 

 االسم: منير هاشم البورنو

 املنصب: الرئيس التنفيذي

 31432الدمام  5719ص. ب. 

 اململكة العربية السعودية

 00966138333544هاتف: 

 00966138333517كس:فا

Muniralborno@gulfuniالبريد االلكتروني:  on -sa udi.c o m 

 املستشار املالي لشركة اتحاد الخليج

 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي

 16الدور  -برج القمر  -طريق امللك فهد  -حي الرحمانية العنوان: 

  11523الرياض  50051ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

  00966920009019: هاتف

 00966114845501فاكس: 

 info@skfh.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.skfh.com.saاملوقع االلكتروني: 

  

 املستشار القانوني لشركة اتحاد الخليج

 نية الحمدان للمحاماة واالستشارات القانو ناصر  دخالزارع و محمد مجدي شركة 

 شارع التحلية –الدور الرابع  –العنوان: مبنى سنتريا 

  11423، الرياض 9629ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 00966112288052هاتف: 

 00967142225102فاكس: 

info@houranipartners.cالبريد اإللكتروني:  om 

 www.houranipartners.com املوقع االلكتروني:

 

  ستشار العناية املهنية الالزمة املالي لشركة اتحاد الخليجم

 شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 

 واجهة الرياض، طريق املطارالعنوان: 

  11663الرياض  92876ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 00966118748500هاتف: 

 00966118748600فاكس: 

infosaudi@kpmg.coبريد الكتروني:  m 

 www.kpmg.com.saموقع إلكتروني: 

 

http://www.skfh.com.sa/
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 مراجعو الحسابات لشركة اتحاد الخليج

 شركة برايس وترهاوس كوبرز

 21الدور  –العنوان: برج اململكة 

  11414، الرياض 13943ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 00966112110400هاتف: 

 0096112110250فاكس: 

pwcmsia.info@my.pwالبريد االلكتروني:  c.co m 

 www.pwc.com/meاملوقع االلكتروني: 

 

 قانونيون  ومراجعون  محاسبون  وشركاه الخراش ي شركة

 الشمالي املعذر الساروات جبال: العنوان

 11482 الرياض ،8306. ب.ص

 السعودية العربية اململكة

 00966114784009: هاتف

 00966114774924: فاكس

 General@alkharashicaa.com: اإللكتروني البريد

 www.alkharashi.com.sa: اإللكتروني املوقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستشار اإلكتواري لشركة اتحاد الخليجامل

 اكتواريين(  –بدري لالستشارات اإلدارية )مدراء مخاطر 

 2017مكتب  -واحة دبي سيليكون  -العنوان: برج إس اي تي 

 ، أمارة دبي341486ص.ب 

 اإلمارات العربية املتحدة 

 0097143207250 هاتف:

  0097143207260 فاكس:

info@badriconsulta البريد االلكتروني: ncy. co m 

www.badriconsultancy.coاملوقع اإللكتروني:  m 

 

 محاسب القوائم املالية االفتراضية لشركة اتحاد الخليج

 ون قانوني محاسبون  وشركاه ام كي ام تلي بيكر شركة

 310 مكتب – الديوان مبنى فيصل، امللك العنوان: شارع

 الخبر 34422 .ب.ص

 السعودية العربية اململكة

 00966138300906 :هاتف

 00966138347582 فاكس:

 info@bakertillyjfc.com البريد االلكتروني:

www.bakertillyjfc.coاملوقع االلكتروني: m 

 

 

  وإفاداتهم وشعاراتهم أسمائهم نشر على الخطية موافقاتهم أعاله أسمائهم الواردة القانونين واملحاسبين املستشارين جميع قّدم لقد
ً
 هذا صدور تاريخ حتى املوافقة هذه بسحب منهم أي يقم ولم العرض، مستند في الوارد للسياق وفقا

 .املستند هذا تاريخ في كما الخليج اتحادشركة  في نوعها كان مهما مصلحة أو أسهم أية لديهم ليس أنه كما. املستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bakertillyjfc.com
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 جدول املحتويات
 أ مستند العرض

 ج إشعار هام

 د التوقعات واإلفادات املستقبلية

 د عرض البيانات املالية وغيرها

 هـ التواريخ املهمة واملراحل األساسية لصفقة االندماج

 ي دليل الشركة واملستشارين

 ل املحتويات جدول 

 1 . املصطلحات والتعريفات1

 7 . ملحة عاّمة عن صفقة االندماج2

 مقدمة  2-1

 خلفية وأسباب الصفقة  2-2

 ملحة عن صفقة االندماج  2-3

 تقييم شركة األهلية  2-4

 تمويل صفقة االندماج  2-5

 تمام صفقة االندماج اتفاقية االندماج وملخص شروط إ 2-6

 املوافقات النظامية الالزمة إلتمام صفقة االندماج  2-7

 اجتماعات الجمعية العامة غير العادية  2-8

 فترة اعتراض الدائنين  2-9

 إتمام صفقة االندماج  2-10

 تفاصيل املساهمين بعد إتمام صفقة االندماج  2-11

 اإلدارة والعاملين  2-12

 لشروط الخاصة الترتيبات أو ا 2-13

 تأكيد الكفاية النقدية  2-14
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 املصطلحات والتعريفات .1

 تنطبق التعريفات التالية على جميع ما ورد في مستند العرض هذا ما لم يقتِض السياق خالف ذلك:

مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج، أو أعضاء مجلس إدارة 

 ركة اتحاد الخليجش

 من هذا املستند. 11-4مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج كما هو معّرف في الفقرة 

 العرض الخاص بمبادلة األوراق املالية املقّدم من شركة اتحاد الخليج ملساهمي شركة األهلية املتضمن في مستند العرض. العرض

و أ  املصدر  أو  الدامجة الشركة أو  الخليج إتحاد شركة

 العارض

 يقصد بها شركة "اتحاد الخليج للتأمين التعاوني".

أو الشركة املعروض  شركة األهلية أو الشركة املندمجة

 عليها

 يقصد بها شركة "األهلية للتأمين التعاوني".

 .ذلك غير على السياق يدل لم ما مجتمعين، األهلية والشركة الخليج إتحاد شركة  الشركتين أو  الشركتان

 .التعاوني للتأمين الخليج اتحاديقصد بهم املساهمون الحاليون في شركة  الخليج اتحاد شركة ميمساه

 .التعاوني للتأمين األهليةيقصد بهم املساهمون الحاليون في شركة  األهلية أو املساهمون البائعون  شركة مساهمي

األهلية للتأمين  –"شركة اتحاد الخليج ليج للتأمين التعاوني، والتي سيتم تغيير إسمها إلى يقصد بها شركة إتحاد الخ الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة اإلندماج

 وبناًء على ذلك، لن يتم إنشاء كيان جديد. .بعد اإلندماج التعاوني"

 لالندـماج الخليج إتحاد ـشركة ـمن املـقدم رضالـع بخـصوص للمـساهمين األهلية الـشركة إدارة مجـلس يـصدره اـلذي التعمـيم  األهلية الشركة إدارة مجلس تعميم

 بـشأن الخليج إتحاد ـشركة وخـطط الـعرض ذـلك بخـصوص للمـساهمين رأـيه األهلية الـشركة إدارة مجـلس فـيه يـبدي حيـث

 .األهلية الـشركة

وذلك لتقييم جدوى صفقة  م،24/12/2019 بتارـيخ األهلية ةوالـشرك الخليج إتحاد ـشركة ـبن املبرـمة امللزـمة غـير التفاـهم مذـكرة التفاهم مذكرة

 إلى األهلية شركة والتزامات أصول  جميع ونقل الخليج اتحاد شركة في األهلية شركة دمجاالندماج بين الشركتين من خالل 

 .الخليج اتحاد شركة

  يعقد والذي الصلة ذات الشركة في للمساهمين العادية غير العامة الجمعية العادية غير  العامة الجمعية
ً
 .األساس ي لنظامها وفقا

 وعــدد االندمــاج صفقــة علــى للتصويـت ـسُيعقد واـلذي الخليج إتحاد لـشركة العادـية غـير العاـمة الجمعـية اجتـماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج 

 :يلي فيما القرارات ههذ تمثلوت. العالقــة ذات األخــرى  القــرارات مــن

 بتاريخ األهلية والشركة الخليج اتحاد شركة بين املبرمة االندماج اتفاقية أحكام على املوافقة .1

 .م04/06/2020

 سعودي ريال مليون  وخمسين مائة( 150,000,000) من الخليج اتحاد شركة مال رأس زيادة على املوافقة .2

ل وأربعين وستمائة ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة ن مليو  وعشرين وتسعة مائتين( 229,474,640) إلى  ريا

 اثنين( 22,947,464) إلــى ســهم مليون  عشر خمسة( 15,000,000) من األســهم ـعدد وزـيادة سعودي،

 ألنظمة وفقا وذلك عــادي ســهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة مليون  وعشرين

 .االندماج واتفاقية الشركات لنظام وفقا النفاذ تاريخ من اعتبارا جاالندما اتفاقية وشروط

 من املوضحة للصيغة وفقا الخليج اتحاد لشركة األساس ي النظام على املقترحة التعديالت على املوافقة .3

 هذا من( بالصفقة يختص فيما الخليج اتحاد لشركة األساس ي النظام على العامة التعديالت( )5) امللحق

 .االندماج نفاذ عند التعديالت هذه تسري  أن على م،التعمي

 قرار أي بإصدار إدارتها، مجلس قبل من مفوض شخص أي أو الخليج اتحاد شركة إدارة مجلس تفويض .4

 .أعاله املذكورة القرارات من أي لتنفيذ ضروريا يكون  قد إجراء أي اتخاذ أو

عد "التعاوني للتأمين األهلية – الخليج تحادا شركة"املوافقة على تغيير إسم الشركة الدامجة ليصبح  .5  ب

 .  اإلندماج صفقة إتمام

 

 الخليج إتحاد ـشركة ـمن املـقدم الـعرض عـلى للتصويـت ـسُيعقد والــذي األهلية للشــركة العاديــة غيــر العامــة الجمعيــة اجتمــاع  األهلية للشركة العادية غير  العامة الجمعية

 :يلي فيما القرارات هذه وتتمثل. العالـقة ذات األـخرى  اراتالـقر  ـمن وـعدد

 م.04/06/2020 بتاريخ الخليج اتحاد وشركة األهلية الشركة بين املبرمة االندماج اتفاقية أحكام على املوافقة .1

 أي اتخاذ أو قرار أي بإصدار إدارتها، مجلس قبل من مفوض شخص أي أو األهلية الشركة إدارة مجلس تفويض .2

 .أعاله املذكورة القرارات من أي لتنفيذ ضروريا يكون  قد راءإج

 ريال سعودي للسهم.عشرة  )10(أسهم عادية في شركة اتحاد الخليج بقيمة إسمية تبلغ  أسهم شركة اتحاد الخليج

 ..السعودية األسهم لتداول  اآللي النظام السعودية، املالية السوق   املالية السوق 

 الية السعودية.شركة السوق امل تداول 

 لقواعد اإلدراج، ليتم تداولها  املالية السوق هو إدراج األسهم الجديدة لشركة اتحاد الخليج في  اإلدراج
ً
أو حيث  ،املالية السوق في وفقا

 يسمح سياق النص بذلك، تقديم التسجيل لدى هيئة السوق املالية و/أو تداول لقبول اإلدراج.

 لقواعد طرح األوراق  د الخليج لغرض االندماجسمال شركة اتحاأطلب زيادة ر 
ً
هو طلب زيادة رأس املال لشركة اتحاد الخليج لغرض دمج شركة األهلية في شركة اتحاد الخليج وفقا

 املالية وااللتزامات املستمّرة والئحة االندماج واالستحواذ.
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 :أي مما يلي عرض بديل أو عرض منافس

 شركة اتحاد الخليج، أو أي طرف ثالث غيرعرض، أو عرض محتمل مقدم من قبل  .1

البيع، أو البيع املحتمل ألي أصول أو موجودات شركة األهلية، ُيعتبر أمر جوهري في سياق أعمال شركة األهلية أو في  .2

 إطار الصفقة، أو

 السيطرة في شركة األهلية، أو أية صفقة أخرى قد ينتج عنها، في حال تنفيذها، تغيير .3

 .توزيع مقترح غير روتيني على مساهمي شركة األهلية شركة األهلية تتضمنأية صفقة من قبل  .4

 وذلك بغض النظر عن الطريقة املقترحة لتنفيذ العرض، أو االقتراح، أو الصفقة.

 لل( م07/06/2020 املوافق) ـه15/10/1441هو اإلعالن الذي صدر بتاريخ  اإلعالن، أو إعالن النية املؤكدة
ً
( من الئحة ـ)ه 17مادة بخصوص الصفقة وفقا

 االندماج واالستحواذ.

 التقرير السنوي، والحسابات الختامية املدققة لشركة األهلية أو شركة اتحاد الخليج. التقرير السنوي والحسابات

 هو أي يوم عمل عدا يومي الجمعة والسبت أو أيام العطالت الرسمية في اململكة العربية السعودية. يوم عمل

 ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464) إـصدار ـخالل ـمن الخليج إتحاد ـشركة ـمال رأس ـفي املقترـحة الزـيادة لشركة إتحاد الخليج س املالزيادة رأ

 .األهلية الـشركة ـفي املـساهمين لصالــح سهم وستين وأربعة وأربعمائة

 و 2017 ديسمبر 31 في  املنتهية املالية للسنوات ذلك غير على السياق يدل لم ما الخليج، إتحاد لشركة املراجعة املالية القوائم الخليج إتحاد لشركة املالية القوائم

 املالية. للتقارير الدولية للمعايير وفقا واملعدة م2019 ديسمبر 31و 2018 ديسمبر 31

 31 و 2017 ديسمبر 31 في  املنتهية املالية للسنوات ذلك غير على السياق يدل لم ما ألهلية،لشركة ا املراجعة املالية القوائم األهلية لشركة املالية القوائم

 م واملعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.2019ديسمبر  31و 2018 ديسمبر

 أي تاريخ مذكور في سياق النص. ، والذي يتم الحصول عليه من تداول فياملالية السوق هو سعر اإلقفال للسهم املذكور في  سعر اإلقفال

 .م27/09/2005 املوافق. ـه23/08/1426 بتاريخ 51/م رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودي العمل نظام العمل نظام

لتنفيذ م( والذي دخل حّيز ا10/05/2015ـه )املوافق 28/01/1437، بتاريخ 3هو نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/  نظام الشركات

 من 
ً
 لها عليه.ام(، وأي تعديالت قد يتم إدخ02/05/2016ـه )املوافق 25/07/1437اعتبارا

أو حذف أو إضافة كما  تعديالتمن هذا املستند )شريطة إدراج أية  6-2هي شروط تنفيذ الصفقة كما هي موضحة في الفقرة  الشروط

( يتم 3( هو مطلوب في األنظمة واللوائح السارية املفعول، أو )2و )( هو مطلوب لاللتزام بمتطلبات هيئة السوق املالية، أ1)

 االتفاق عليه بن شركة اتحاد الخليج وشركة األهلية، ويقصد "بالشروط" شرط واحد أو أكثر حسبما يتطلب السياق.

ت شخص آخر، بشكل مباشر أو غير هي كما يقصد بها في الئحة االندماج واالستحواذ، القدرة على التأثير في أفعال أو قرارا السيطرة

مباشر )باستثناء امللكية غير املباشرة عن طريق اتفاقية املبادلة أو عن طريق صندوق استثماري ال يكون ملالك وحداته أي حق 

 مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه باالتفاق، من خالل امتالك )بشكل مباشر أو 
ً
 أو مجتمعا

ً
في قرارات استثماره(، منفردا

 لذلك.30مباشر( نسبة تساوي غير 
ً
 % أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، ويفسر مصطلح "املسيطر" وفقا

 عليه من قبل  تابع
ً
الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرا

 شر.شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مبا

 أم غير  يتصّرف باالتفاق
ً
 أم غير ملزم( أو تفاهم )سواًء أكان رسميا

ً
 لتقدير الهيئة، التعاون الفعلي بموجب اتفاق )سواًء أكان ملزما

ً
يقصد به، وفقا

أو  بين أشخاص ليسيطروا )سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء امللكية غير املباشرة عن طريق اتفاقية املبادلة )رسمي

عن طريق صندوق استثماري ال يكون ملالك وحداته أي حق في قرارات استثماره( على شركة، من خالل استحواذ أي منهم )من 

خالل ملكية مباشرة أو غير مباشرة( على أسهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركة. وبما ال يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، 

لم  ى سبيل املثال ال الحصر، ممن يتصرفون باالتفاق مع أشخاص آخرين في ذات الفئة ماسيعد األشخاص املذكورين أدناه، عل

 يثبت خالف ذلك:

 األشخاص األعضاء في ذات املجموعة .1

 أقارب الشخص .2

شخص أو أشخاص قدموا مساعدات مالية )بخالف ما يقوم به بنك في سياق عمله املعتاد( إلى العارض أو األشخاص  .3

موعة مع ذلك الشخص لغرض شراء أسهم تتمتع بحقوق التصويت أو أدوات دين قابلة األعضاء في ذات املج

 للتحويل.

 .التــأمين إـعادة ـشركات إـلى املـسندة األقســاط اقتطــاع دون  محــددة فتــرة ـخالل املكتتبــة التأـمين عقــود أقســاط إجمالــي املكتتبة األقساط إجمالي

 . التأميــن إعــادة عمليــات إطــار فــي التـــأمين إعــادة شــركات لفائــدة عنهــا املتنــازل  ـاطاألقـس املسندة األقساط

 .التأمين إعادة من يخصه ما خصم بعد فرع لكل األقساط صافي يحتسب املكتتبة األقساط صافي

  يغطي الذي املكتتبة األقساط من الجزء املكتسبة غير  األقساط
ً
 .الالحقة املالية الفتراتب تتعلق أخطارا

 اإليرادات إجمالي من واملصاريف التكاليف مجموع طرح ناتج هو االكتتاب متحصالت من( العجز) الفائض صافي

 وـهي دفعـها، أو تـسويتها تـتم وـلم البحـث قـيد مازالـت والـتي عنـها التأمـين ـشركة بإخـطار ـله املؤـمن ـقام الـتي والـحوادث املطالـبات التسوية تحت املطالبات

 . الوثيـقة ـفي التأمـين مباـلغ عـلى بـناء وذـلك ـله املؤـمن بـها يطالـب الـتي الخـسائر قيـمة تـعادل

 األخــرى  العامــة والتكاليــف بــاإلدارة املتعلقــة املصاريــف مــن والجــزء العمــوالت فيهــا بمــا التأمــن وثائــق اكتتــاب تكاليــف مجمــوع التأمين وثائق اكتتاب تكاليف

 التأمــين عمليــات إلــى تعــود التــي

 وثيـقة وأحـكام ـشروط بحسـب لـها تعرـضوا الـتي االـضرار او االخـطار ـعن كتعويـض لـهم للمؤـمن التأـمن ـشركة تدفـعه ـما قيـمة املدفوعة املطالبات إجمالي

 . التأمـين
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 . املطالبات تلك من التأمن معيدي حصة خصم بعد املطالبات إجمالي املدفوعة تاملطالبا صافي

 

 ـفي الوثاـئق حمـلة ـمن ملـستحقيها املطالـبات ـصرف تؤـخر ـقد قانونـية او فنـية اكانـت ـسواء التأمـين ـشركات بـها تـقوم اـجراءات املطالبات تسوية

 االـستحقاق فـترة نفـس

 املطالـبات تـلك وتـكون  الفـترة ـخالل اـستحقت الـتي التعويـضات قيـمة يمـثل التـسوية تحـت مطالـبات تعويـضات مخصـص التسوية تحت الباتاملط في التغيرات

 املالـية القواـئم إـعداد تارـيخ حـتى تدـفع ـلم قيمتـها ولـكن التأـمين ـشركة عـلى مـستحقة

ـغ وـلم حدثـت الـتي املطالـبات ـجراء لـهم املؤـمن لصاـلح املؤـمن عـلى املـستحقة غاملباـل عنها مبلغ غير  متكبدة مطالبات
ّ
 املالـية القواـئم إـعداد تارـيخ ـفي عنـها يبل

 التـسوية تحـت باملطالـبات الخاـصة التـسويات إـجراء بـعد الفـترة ـخالل صرفـها تم الـتي املطالـبات املتكبدة املطالبات صافي

 .واملصروفات التكالـيف وإجماـلي اإلـيرادات إجماـلي ـبن الـفرق  ويمـثل التأمـين، ـمن التأمـين ـشركة أعـمال نتاـئج صاـفي التأمين عمليات فائض

 .العميل من تحصيلها على قدرتها من متأكدة غير الشركة تكون  التي الديون  وهي تحصيلها في مشكوك ديون 

 ح األسهم، أو التوزيعات )سواًء كان ذلك في صورة نقدية أو عينية(.أي شكل من أشكال أربا التوزيع

 . مجتمعيــن االكتــواري  واملستشــار املاـلي املهنـية الالزـمة العناـية ومستـشار القانوـني واملستـشار املاـلي املستـشار ـمن كل مستشاري شركة إتحاد الخليج

  .قانونيون  ومراجعون  محاسبون  وشركاه الفوزان جي إم بي كي ـركةش املالي الالزمة املهنية العناية مستشار 

 هي شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، املستشار املالي لشركة اتحاد الخليج فيما يختص بصفقة االندماج. لشركة إتحاد الخليجأو املستشار املالي  شركة بيت التمويل

كة إتحاد شر جلس إدارة املقدمة مل االستشارة املستقلة

 الخليج

إلى  (الكويتي عوديسال التمويل بيت شركة)املستقل  شركة إتحاد الخليج شارهي استشارة مستقلة مختصة مقدمة من مست

 للمادة  شركة إتحاد الخليجمجلس إدارة 
ً
 من الئحة االندماج واالستحواذ. 18)أ( واملادة  3وفقا

 وتكّون  االلتزامات، وتقوم الخدمات، تسّعر بموجبها التي واإلحصاءات، االحتماالت نظرية بتطبيق يقوم الذي الشخص االكتواري الخبير 

 .املخصصات

 املالية التزاماتها لتغطية وتخصيصها اقتطاعها التامين شركة على يجب التي املبالغ  املخصصات

 .املالـية والتزاماتـها الوثاـئق ـمن مجموـعة ـعن الناتـجة املتوقـعة املخاـطر لتغطـية توـضع الـتي القيـمة أي التأمينـية، املـسؤوليات الفنية املخصصات

 .الخليج إتحاد لشركة املستقل االكتواري  املستشار ،(اكتواريين – مخاطر مدراء) اإلدارية لالستشارات بدري  شركة االكتواري لشركة إتحاد الخليج املستشار 

 إتحاد لشركة املستقل القانوني املستشار القانونية، واالستشارات للمحاماة الحمدان ناصر وخالد زارع مجدي مدمح شركة القانوني لشركة إتحاد الخليج املستشار 

 .الخليج

 ريال سعودي لكل سهم.عشرة  (10)تبلغ  أسهم عادية في شركة األهلية بقيمة اسمية أسهم شركة األهلية

 .ذلك غير على السياق يدل لم ما الخليج، إتحاد شركة في العليا ريةاإلدا املستويات  في واملديرون العليا اإلدارة اإلدارة

شركة اتحاد  لها(، وذلك ملساهمي شركة األهلية، أو مساهمي هو اجتماع الجمعية العامة غير العادية )بما في ذلك أي تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية

 الصفقة. ذهالخليج، حسب السياق، والذي سينعقد فيما يتعلق به

 الشركة اإلدارة مجلس أعضاء أو  اإلدارة مجلس أو  املجلس

 الدامجة

 .الخليج إتحاد شركة إدارة مجلس

 األهلية الشركة إدارة مجلس املندمجة الشركة إدارة مجلس

 اململكة العربية السعودية. اململكة

 .السعودية العربية اململكة حكومة الحكومة

ن من خاطرامل أعباء تحويل التأمين ن الى لهم املؤمَّ ن قبل من الخسارة أو للضرر منهم يتعرض من وتعويض املؤّمِ  .املؤّمِ

 التأمين عقد يبرم الذي املعنوي  أو الطبيعي الشخص له املؤمن

 .مباـشر بشـكل ـله املؤـمن لـها يتـعرض الـتي األخـطار ـعن التعويـض وتتوـلى ـله املؤـمن ـمن التأـمين عـقود تقـبل الـتي التأـمين ـشركة املؤمن

 التأمين وثيـقة أحـكام بموجـب مغـطاة حادـثة ـعن تعويـض يطلـب للمؤـمن ـله املؤمن يقدـمه كتاـبي إـشعار ـهي املطالبة

 الطبيــة البرامــج وإدارة ـةوالعالجـي الطبيــة واملســتلزمات الخدمــات وجميــع واألدويــة الطبيــة التكاليــف علــى التأـمـين الصحي التأمن

  املنقولــة البضائــع عـلى التأـمين يـشمل واـلذي البـحري  التأـمين وـهي أـنواع ثالـثة الـعام التأـمين يـشمل العام التأمين
ً
 الســفن، وهيــاكل بحــرا

 اآلالت، وكســر اإللكترونيــة الكهربائيــة واألجهــزة شــاءاتواالن التركيــب وأخطــار املقاوليــن أخطــار يغطــي والــذي الهندســي والتأمــين

 .النـقل مخاـطر ـعدا باملركـبات املتعلـقة واملـسؤوليات الخـسائر يغـطي واـلذي املركـبات وتأـمين

 .النقــل اطــرمخ ذلــك مــن ويســتثنى باملركبــات املتعلقــة واملســؤوليات الخســائر مــن التأمــين املركبات تأمين

 .لهم املؤمن لصالح التأمين عملية إلتمام الشركة مع بالتفاوض مادي مقابل لقاء يقومون  الذين التأمين وسطاء الوسطاء

ن بمقتضاه يتعهد عقد (التأمين بوليصة) التأمين وثيقة ن يعوض بأن املؤّمِ  الذي االشتراك بلمقا وذلك بالوثيقة، املغطى الخسارة أو الضرر حدوث عند له املؤمَّ

ن يدفعه  .له املؤمَّ

 .التأمين عقود يبرمون  الذين االعتباريين أو الطيبيعيين األشخاص التأمين وثائق حملة

 32/هي شركة تأمين خاضعة إلشراف مؤسسة النقد ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر باملرسوم امللكي رقم م شركة تأمين

م( والالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر باألمر 31/07/2003)املوافق ـه 02/06/1424وتاريخ 

 م(.20/04/2004ـه )املوافق 01/03/1425وتاريخ  1/561الوزاري رقم 

ن من عليها املؤمن املخاطر أعباء تحويل التأمين إعادة ن وتعويض التأمين، معيد الى املؤّمِ  للمؤَمن دفعه يتم عما التأمين دمعي قبل من املؤّمِ

  إذا لهم
ً
 .للخسارة أو للضرر تعرضوا

 .عليهــا والتفــاوض للمؤمــن تأمــن عـقود الجتــذاب وذلــك بأجــر املؤمــن بتمثيــل يقــوم اعتبــاري  شــخص تأمين وكالة
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 هي مؤسسة النقد العربي السعودي. مؤسسة النقد

 النقد مؤسسة عن الصادر التأمين أعمال اولةمز  ترخيص النقد مؤسسة ترخيص

 بتاريخ 71 رقم التعاوني الصحي الضمان نظام بموجب إنشاؤه تم الذي السعودية اململكة في التعاوني الصحي الضمان مجلس الصحي الضمان مجلس

 .م11/08/1999 املوافق. ـه27/04/1420

 . املالية السوق تعني متداولة في  متداولة

 .املالية السوق ألوراق املالية أو األسهم التي تم قبول إدراجها في هي ا مدرجة

 2017-123-3هي قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  املستمرة قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات

وتاريخ  30/م( بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م27/12/2017ـه )املوافق 09/04/1439وتاريخ 

 م.30/09/2019ـه املوافق 01/02/1441وتاريخ  2019-104-1ـه املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 02/06/1424

وتاريخ  2017-123-3بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم هي قواعد إدراج األوراق املالية لدى تداول املوافق عليها  قواعد اإلدراج

وتاريخ  30/م( بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م27/12/2017ـه )املوافق 09/04/1439

 م.30/09/2019ـه املوافق 01/02/1441وتاريخ  2019-104-1ـه املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 02/06/1424

 (.م31/07/2003 املوافق) ـه02/06/1424 وتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام املالية السوق  نظام

 .ذلك غير على السياق يدل لم ما الخليج، إتحاد لشركة األساس ي النظام األساس ي النظام

 2017-16-8 رقم  القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس  عن الصادرة السعودية ربيةالع اململكة في الشركات حوكمة الئحة الشركات حوكمة الئحة

 وتاريخ 3/م رقم امللكي باملرسوم الصادر الشركات نظام على بناءً . م13/02/2017 املوافق. ـه16/05/1438 وتاريخ

  م 20/05/2019 املوافق ه 15/09/1440 وتاريخ 2019-57-3 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار املعدلة.. ـه28/01/1437

  كوديعة اقتطاعها الواجب التأمين لشركة املدفوع املال رأس من نسبة الوديعة النظامية
ً
 التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية لالئحة سندا

 التعاوني

 التعاوني التامين شركات مراقبة نظام من 15 املادة في عليها املنصوص التأمين شركة أرباح صافي من اقتطاعها املتوجب النسبة نظامي احتياطي

 كوبرز وترهاوس برايس شركة، وهم م2019 ديسمبر 31 في املنتهية السنة عن الخليج إتحاد لشركة الحسابات مراجعوهم  الخليج إتحاد لشركة الحسابات مراجعو 

 .قانونيون  ومراجعون  محاسبون  – وشركاه الخراش ي وشركة ،قانونيون  محاسبون 

في هذا املستند، والتي قد يؤدي ثبوت حدوث أي منها إلى إنهاء اتفاقية االندماج  2-6-2هي أي من الحاالت املبينة في الفقرة  تغيير جوهري سلبي أو تغييرات جوهرية سلبية

دون تسديد رسم وتسديد رسم اإلنهاء )عدا حالة القوة القاهرة التي ينتج عن تحقق شروطها إنهاء اتفاقية االندماج لكن ب

 اإلنهاء(.

 للمادة  مستند العرض
ً
واملوّجه واملتاح  املعد من قبل شركة إتحاد الخليج من الئحة االندماج واالستحواذ 38هو هذا املستند املطلوب وفقا

 ملساهمي شركة األهلية فيما يتعلق بالصفقة.

 ـه21/9/1428 وتاريخ 2007-50-1 رقم القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس نع الصادرة واالستحواذ االندماج الئحة الئحة االندماج واالستحواذ

 مجلس بقرار املعدلة ـه2/6/1424 وتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام على بناء م3/10/2007 املوافق

 الصادر املالية السوق  نظام على بناءً . م23/04/2018 املوافق. ـه07/08/1439 وتاريخ 2018-45-3 رقم املالية السوق  هيئة

  .ـه28/01/1437 وتاريخ 3/م رقم امللكي باملرسوم الصادر الشركات ونظام. ـه02/06/1424 وتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم

 هو أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة اململكة بهذه الصفة. شخص

 يتصرف ال أم التابعة، شركاتهم من أي أو عليها عروضملا الشركة أو العارض مع تفاقالبا يتصرف انأك سواء) شخص به يقصد عالقة ذو  طرف

ة طريق عن سواءً  عليها عروضامل الشركة أو العارض بأسهم مباشر، غير أو مباشر بشكل يتعامل، أو ( يملك معهم تفاقباال ق  صف

 كانت سواء– حتملةم مصلحة أو مصلحة لديه (كمساهم عتياديةال ا هلحمصا على زيادة) شخص أي أو عرض أو خاصة وشراء بيع

 عروضملا والشركة العارض من كل مع قةعال ذو طرف أو ندماجالا أو ستحواذال ا عن سينتج فيما - ريةتجا أم مالية أم شخصية

 :تياآل- املثال ال الحصر سبيل على- التعريف يشمل التعريف، ذاله العام التطبيق مع يتعارض ال بماو . عليها

 الشركة أو العارض إلى (عتادامل عمله سياق يف بنك به يقوم ما ف)بخال مالية مساعدة قدموا صأشخا أو شخص.  1

 .عليها عروضملا

 (.تابعيهما من أي أو) عليها عروضملا والشركة العارض في إدارة مجلس عضو. 2

 يتصرفون  صأشخا أو شخص مع أم منفرد بشكل ءسوا) عليها عروضملا والشركة في العارض أكثر أو %20 كيمل شخص. 3

 (.تفاقالبا معه

  نفسه الوقت في ويكون  العارض في بيرك مساهم.  4
ً
 .العكس أو عليها عروضامل الشركة في إدارة مجلس في عضوا

 ٪ أو أكثر من أسهم أي من شركة اتحاد الخليج أو شركة األهلية.5هو شخص يملك  مساهم كبير

م ما سهم، لكل رياالت عشرة( 10) تبلغ  اسمية بقيمة بالكامل القيمة مدفوع الخليج إتحاد شركة أسهم من عادي سهم السهم ل ل  يد

 .ذلك غير على السياق

 اإلدارة مجلس أمام الشركة أعمال عن مسؤوالً  ويكون  الخليج إتحاد شركة إدارة يتولى الذي الشخص التنفيذي الرئيس

 الخليج إتحاد شركة ارةإد مجلس رئيس اإلدارة مجلس رئبس

هو أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤواًل عن وضع وتنفيذ القرارات االستراتيجية للشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه  كبار التنفيذيين

 واملدير املالي.

أو قبول أي عرض آخر يتعلق  ءلعرض، أو إنشاهو أي نطاق سلطة خارج اململكة العربية السعودية يحظر فيه توزيع مستند ا والية قضائية محظورة

بالصفقة يكون من شأنه خرق القانون، أو التشريع الساري تنفيذه في نطاق السلطة املذكور، ويشمل ذلك على سبيل املثال ال 
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ن، واإلمارات الحصر، أستراليا، وكندا، ومركز دبي املالي العاملي، واليابان، واألردن، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عما

 العربية املتحدة، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية.

 هو الريال السعودي. الريال

 املعنية للشركة األساس ي النظام أو التأسيس عقد في ونهايتها بدايتها واملحددة املنشأة نشاط نتيجة لعرض الزمنية الفترة هي املالية السنة

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين هي هيئة سعودية تختص بريادة مهنة املحاسبة واملراجعة واإلشراف عليها باململكة  اسبين القانونيينالهيئة السعودية للمح

 العربية السعودية.

 ـه.04/05/1425( وتاريخ 25/رقم )مهي الهيئة العامة للمنافسة التي تّم إنشاؤها بموجب نظام املنافسة الصادر باملرسوم امللكي  الهيئة العامة للمنافسة

 هي املعايير املطبقة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 السعودية الهيئة من املعتمدة رات األخرى واإلصدا واملعايير السعودية، العربية اململكة في املعتمدة املالي للتقرير الدولية املعايير IFRS الدولية املحاسبة معايير 

 .القانونيين للمحاسبين

هي هيئة السوق املالية السعودية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم  الهيئة أو هيئة السوق املالية

 تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.

 الخليج. إتحاد شركة إدارة مجلس لجان املجلس لجان

هي الهيئة، أو مؤسسة النقد، أو أي سلطة أخرى في اململكة، أو خارجها تقوم باملراقبة واإلشراف على ممارسة أعمال األوراق  هيئة إشرافية

 رقابة.املالية، أو األعمال املصرفية أو املالية أو أعمال التأمين أو االستثمار بما في ذلك الهيئات ذاتية ال

 .السعودية العربية باململكةوزارة التجارة  وزارة التجارة

 .السعودية العربية اململكة في االستثمار وزارة االستثمار وزارة

 الهجري  التقويم .ـه

 امليالدي التقويم .م

 التزاماتها. عن نقد الى للتحويل القابلة الشركة أصول  زيادة مدى املالية املالءة هامش

 الذي التاريخ وهــو) االتفاقية بموجب عليه املتفق للتنفيذ األخير التاريخ بحلول  إماهو التاريخ الذي تنتهي فيه اتفاقية االندماج  اإلنهاءتاريخ 

 من أي حدوث بتاريخ أو (،(م2020 /04/06 املوافق) ـه12/10/1441 بتاريخ االندماج اتفاقية توقيع من أشهر 6 بعد يقع

 .أقرب أيهما ،3-6-2  فقرة في إليها املشار األحداث أو الشروط

 األسهم إصدار لقاء وذلك الخليج إتحاد شركة الى األهلية الشركة أسهم كامل ملكية تنتقل حيث االندماج عملية إتمام تاريخ  اإلقفال تاريخ

 العادية غير العامة الجمعية  بتاريخ وذلك األهلية الشركة في الحاليين املساهمين لصالح الخليج إتحاد شركة في الجديدة

 . االندماج صفقة على باملوافقة األهلية الشركة ملساهمي

  األهلية والـشركة الخليج إتحاد ـشركة ـبن املقترـحة االندـماج صفـقة أو صفقة اإلندماج الصفقة أو االندماج
ً
 ـمن( 193) وامـلادة( 192) وامـلادة( 191) امـلادة ألحـكام وفـقا

 نـقل خاللـها ـمن سـيتم والـتي واالـستحواذ، االندـماج الئـحة ـمن( 49) امـلادة ـمن( أ) الفـقرة ـمن( 1) الفرعـية والفـقرة ركاتالـش نـظام

 الجديــدة األســهم بإصــدار الخليج إتحاد شــركة قيــام مقابــل الخليج إتحاد شــركة إلــى األهلية الـشركة والتزاـمات أـصول  جمـيع

 إـلى ـسعودي رـيال 150,000,000 ـمن الخليج إتحاد ـشركة ـمال رأس زـيادة عـبر األهلية الـشركة ـفي املـساهمين ـحلصال

 .ـسعودي رـيال 229,474,640

  ـتييأ أيهـما) االندـماج صفـقة عـلى الدائـنن اعتراـضات جمـيع تـسوية أو الدائـنن اعـتراض فـترة انتـهاء بـعد نفاذ قرار االندماج
ً
  وذـلك( الحـقا

ً
 ألحـكام وفـقا

 .الـشركات نـظام ـمن( 193)  امـلادة

 املوافق) ـه12/10/1441 هي اتفاقية االندماج التي تم إبرامها من قبل كل  من شركة اتحاد الخليج وشركة األهلية بتاريخ اتفاقية االندماج

 .(م04/06/2020

 صــدور تاريــخ وحتــى األهلية الشــركة ملســاهمي عــرض بتقــديم الخليج إتحاد لشــركة املؤكــدة النيــة إعــالن تاريــخ مــن املمتــدة الفتــرة فترة العرض

  االندمــاج اتفاقيــة إنـهاء يـتم أن أو الـشركتين ـمن لـكل االندـماج بصفـقة الخاـصة العادـية غـير العاـمة الجمعيــة قــرار
ً
 وفقــا

 .ألحكامهــا

  30 مدة خالل االندماج صفقة على االعتراض لهم يحق الذين الدائنين األهلية الشركة ئنيدا
ً
 غير العامة الجمعية قرارات موافقة نشر تاريخ من يوما

  .األهلية والشركة الخليج اتحاد شركة من لكل االندماج صفقة على العادية

 ألحكام املادة )  (لية خاللهاالفترة التي يحق لدائني شركة األه فترة اعتراض الدائنين
ً
( من نظام  193تقديم اعتراضاتهم على صفقة االندماج وفقا

(  30الشركات، وتبدأ من تاريخ نشر املوافقة على قرارات االندماج لكل من شركة اتحاد الخليج وشركة األهلية وتستمر ملدة ) 

.
ً
 يوما

، وذلك مقابل نقل األهلية الشركة في( 1) واحد سهم كلتحاد الخليج مقابل سهم في شركة ا 0.646135284552846عدد  معامل املبادلة

 .الخليج اتحاد شركة إلى األهلية شركة والتزامات أصول  جميع

 عددـها والباـلغ ـاجاالندم صفـقة نتيـجة األهلية الشــركة ملســاهمي إصدارهــا ســيتم التــي الخليج إتحاد شــركة أســهم هــي األسهم الجديدة أو أسهم العوض

ر( 10) تبـلغ اـسمية بقيـمة ـعادي ـسهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464)  عـش

 .الواـحد للـسهم ـسعودية رـياالت

الهيكل التنظيمي وأنظمة املعلومات وغيرها( بما في ذلك دمج الوظائف اإلدارية و (دمج أعمال شركة اتحاد الخليج وشركة األهلية  دمج األعمال

 لتحقيق سير أعمال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج.

 التعاوني التامين شركات مراقبة نظام من 15 املادة في عليها املنصوص التأمين شركة أرباح صافي من اقتطاعها املتوجب النسبة نظامي احتياطي

 األرباح الغير محققة وبالتالي يكون لها احتياطي في قائمة حقوق املساهمين.  هي  العادلة القيمة احتياطي



 

- 6 - 
 

 التأمين إعادة عمليات عن املباشر املؤمن يتقاضها التي العموالت التأمين إعادة عموالت

. ـه02/06/1424 بتاريخ 32/م رقم امللكي باملرسوم لصادرا السعودية العربية اململكة في التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام

 .م01/08/2003 املوافق

 التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة

 "التنفيذية الالئحة"  أو 

خ 32/م رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودية العربية اململكة في التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة  بتاري

 .م01/08/2003 املوافق. ـه02/06/1424

هو رأي تقوم بنشره وكاالت التصنيف االئتماني املستقلة بشأن مستوى األهلية االئتمانية لجهة أو مستوى األهلية االئتمانية  التصنيف االئتماني

 ز أو حروف أو أعداد أو أي شكل آخر.لورقة مالية من حيث القدرة على الوفاء بااللتزامات املالية، باستخدام رمو 

S&P االئتماني. وكالة ستاندرد آند بورز وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف 

AM BEST جميع في التأمين قطاع على تركز االئتماني التصنيف مجال في متخصصة أمريكية وكالة هي بيست، إم إيه وكالة 

 .العالم أنحاء

Moody’s هي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني.وكالة موديز ، 

 على الوفاء بالتزاماتها املالية.  S&Pمن قبل  "-AAتصنيف "
ً
فة لديها قدرة عالية جدا تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة املصنَّ

يف إلظهار املكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن ( لدرجة التصن-وتجدر املالحظة أنه تمت إضافة عالمة سالبة )

(.AA( تشير إلى الحد األدنى في مجموعة "-اإلشارة السالبة )
ً
 " )مخاطر منخفضة جدا

فة لديها قدرة كافية على الوفاء بالتزا S&Pمن قبل  "+BBBتصنيف " ماتها املالية، ولكن تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة املصنَّ

من املرجح أن تضعف في الظروف االقتصادية املواتية أو املتغيرة. وتجدر املالحظة أنه تمت إضافة عالمة موجبة )+( لدرجة 

" BBBالتصنيف إلظهار املكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن اإلشارة املوجبة )+( تشير إلى الحد األعلى في مجموعة "

 دة(.)متوسط الجو 

 ويعني أنه من املرجح أن تضعف الظروف االقتصادية املعاكسة أو الظروف املتغيرة قدرة الجهة على الوفاء بالتزاماتها املالية. S&P" من قبل BBBتصنيف "

فة لديها قدرة عالية ع S&Pمن قبل " +Aتصنيف " لى الوفاء بالتزاماتها املالية، ولكن تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة املصنَّ

لديها عرضة إلى حد ما لآلثار الضارة للتغيرات في الظروف االقتصادية. وتجدر املالحظة أنه تمت إضافة عالمة موجبة )+( 

وعة لدرجة التصنيف إلظهار املكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن اإلشارة املوجبة )+( تشير إلى الحد األعلى في مجم

"A.)مخاطر منخفضة( " 

فة لديها قدرة S&Pمن قبل  "Aتصنيف "  ممتازة للوفاء بالتزامات التأمين املستمرة. تصنيف من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة املصنَّ

فة لديها S&Pمن قبل " -Aصنيف " قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها املالية، ولكن  تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة املصنَّ

( لدرجة -) سالبةلديها عرضة إلى حد ما لآلثار الضارة للتغيرات في الظروف االقتصادية. وتجدر املالحظة أنه تمت إضافة عالمة 

" Aفي مجموعة " دنىاأل( تشير إلى الحد -) سالبةالتصنيف إلظهار املكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن اإلشارة ال

 )مخاطر منخفضة(.

 تصنيف من املرجح أنه لن يتغير. مستقر

تصنيف من قبل وكالة موديز ويعني أن الجهة ذات جودة متوسطة وتخضع ملخاطر ائتمانية معتدلة، وبالتالي قد تمتلك بعض  Moody’sمن قبل  "Baaتصنيف "

 خصائص املضاربة.

ويعني أن الجهة لديها قدرة كافية على سداد االلتزامات املالية، ولكن من املرجح أن تؤدي وكالة فيتش  من ائتماني تصنيف Fitch Ratings" من قبل BBBتصنيف "

 الظروف التجارية أو االقتصادية السيئة إلى إضعاف هذه القدرة )مخاطر منخفضة( .

فة لديها قدرة  ويعني بيست إم إيهتصنيف ائتماني من قبل  AM BEST قبل من" A"+ تصنيف على الوفاء بالتزاماتها املالية. وتجدر املالحظة ممتازة أن الجهة املصنَّ

أنه تمت إضافة عالمة موجبة )+( لدرجة التصنيف إلظهار املكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن اإلشارة املوجبة )+( 

 " )مخاطر منخفضة(.Aتشير إلى الحد األعلى في مجموعة "

فة لديها قدرة  بيست إم إيهتصنيف ائتماني من قبل  AM BEST قبل من" -A" تصنيف على الوفاء بالتزاماتها املالية. وتجدر املالحظة  ممتازةويعني أن الجهة املصنَّ

( -) سالبة( لدرجة التصنيف إلظهار املكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن اإلشارة ال-) سالبةأنه تمت إضافة عالمة 

 " )مخاطر منخفضة(.Aفي مجموعة " دنىير إلى الحد األتش

ولكن لديها  اإلئتمانية املستقبلية،اللتزامات رة جيدة على الوفاء بويعني أن الجهة لديها قد، بيست إم إيهتصنيف من قبل  AM BEST قبل من" B"+ تصنيف

 عرضة إلى حد ما لآلثار الضارة للتغيرات في الظروف االقتصادية..
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 االندماج صفقة عن عاّمة ملحة .2

 مقدمة 1-2

تحقق والفحص النافي الخليج عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة األهلية، وذلك بغرض تقييم جدوى اندماج الشركتين، باإلضافة إلى املباشرة بدراسات ال اتحادأعلنت شركة  ،(م24/12/2019 املوافق) ،ه27/04/1441 بتاريخ

 للنتائج األولو حية املالية، للجهالة من النا
ً
االندماج املقترحة. وقد اتفقت الشركتان بموجب هذه املذكرة غير امللزمة على  صفقةية للدراسات واملناقشات حول القانونية، واالكتوارية. وقد جاء التوقيع على مذّكرة التفاهم غير امللزمة تبعا

ت الشركتين فريق عمل يتألف من  اتحادمقابل أسهم تصدر لصالحهم في شركة  الخليج اتحاد شركة الى األهلية الشركة والتزامات أصول  جميع لنقلق مالية أن االندماج املقترح سيتم من خالل عرض مبادلة أورا
ّ
 لذلك، شكل

ً
الخليج. تبعا

 هيكل املقترح لصفقة االندماج.أعضاء في اإلدارة التنفيذية لكل شركة وذلك لدراسة ومراجعة الجوانب التجارية واملالية والقانونية لل

شركة األهلية تفّصل الشروط املتعلقة بالصفقة، وذلك  مع الخليج وذلك بعد توقيع اتفاقية اندماج اتحادالخليج عن نيتها املؤكدة لدمج شركة األهلية في شركة  اتحاد(،أعلنت شركة م07/06/2020 املوافق) ـه 15/10/1441 في تاريخ

 لألنظمة وال
ً
الشركات. وقد تم االتفاق بين مجلس ي إدارة الشركتين على أن تتم الصفقة على لوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية وال سيما الئحة االندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ونظام استنادا

الخليج مقابل كل سهم مملوك في شركة األهلية. وبناًء على ذلك سوف يكون إجمالي عدد األسهم الجديدة املُصدرة في شركة  اتحادسهم في شركة  0.646135284552846أساس مبادلة أسهم الشركتين دون مقابل نقدي، أي خالل تبادل 

% من إجمالي عدد أسهم 34.63الخليج وهو ما يشكل نسبة  اتحادمن أسهم شركة  جديد عادي سهم نوستي وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464)الخليج لصالح مساهمي شركة األهلية هو  اتحاد

بقيمة إسمية  عادي سهم مليون خمسة عشر  (15٬000٬000)مقسم إلى  مائة وخمسون مليون ريال سعودي (150,000,000)الخليج الحالي هو اتحادسمال شركة أر  مع العلم بأناالندماج. الخليج بعد إتمام صفقة  اتحادشركة  سمالأر 

 وأربعين وستمائة ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وعشرين وتسعة مائتين( 229,474,640)الخليج  اتحادشركة  سمالأر ( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد. وبعد عملية زيادة رأس املال وإتمام صفقة االندماج، سيصبح 10قدرها )

 .الواحد للسهم سعودي ريال شرةع (10) وقدرها إسمية بقيمةعادي  سهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة مليون  وعشرين ثنينإ( 22,947,464) أسهمها وسيبلغ عددريال سعودي، 
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 مسيطر عليه من قبل  بالنظر إلى الوضع االقتصادي وسوق التأمين باململكة العربية السعودية، فإنه من الضروري 

ً
 5إعادة النظر في عملية التحالفات اإلقتصادية بين شركات مقدمي الخدمات التأمينية، حيث أن سوق التأمين حاليا

صادر من مؤسسة النقد العربي السعودي عن قطاع التأمين باململكة العربية % من حجم أقساط التأمين املكتتبة في حين تتوزع باقي النسبة على شركات التأمين األخرى حسب التقرير ال64.8شركات تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 

خليج بعد االندماج ال اتحادرية بهدف تعزيز الوضع التنافس ي لشركة ، لذا فإن االندماج مع شركة األهلية يعد خطوة مهمة لغايات الوصول إلى أحجام أعمال وحصة سوقية منافسة وتوفير كافة االحتياجات الضرو2018السعودية للعام 

 .واالستفادة من فرص النمو املتاحة في السوق، األمر الذي سيفيد بدوره املساهمين الحاليين واملسقبليين

 اتحادإلى حد كبير مع الوضع التنافس ي واالستراتيجية العامة لشركة الخليج وشركة األهلية، حيث أن لدى شركة األهلية محفظة تأمينية متوازنة تتناسب  اتحادهناك توافق كبير مابين حجم األعمال ومستوى التنافسية لدى شركة 

 من قبل إدارة شركة األهلية فيما يتعلق بإدارة املحافظ التأمينية ولذلك ال اتحادالخليج، لذا فإن شركة 
ً
تيجة األعمال القائمة تتوقع أن تحدث أي تغييرات جوهرية في استرا الخليج ستستمر بالعمل بموجب االستراتيجيات املعدة مسبقا

إعادة التأمين باإلضافة إلى استراتيجة الخليج والذي من شأنه أن يسهم في تطوير األعمال التشغيلية وتحديد األنشطة واألعمال املستهدفة، ومراجعة املحافظ التأمينية وعمليات  اتحادلدى شركة األهلية باستثناء ماستقدمه شركة 

  ستقبلية.االستحواذات واالستثمارات امل

  :الخليج وشركة األهلية. وتتلخص دوافع االندماج على سبيل املثال ال الحصر في اآلتي اتحادويجدر الذكر أن صفقة االندماج تحظى بتأييد وتوصية من مجلس ي إدارة شركة 

 ؛تعزيز االنتشار الجغرافي ألعمال الشركة الدامجة 

 ؛زيادة وتنوع قاعدة عمالء الشركة الدامجة 

 ؛الشركة الدامجة مال سأر  زتعزي 

 ؛رفع مستوى املالءة املالية 

  ؛الخليج على نظام داخلي إلدارة املطالبات الطبية بداًل من إدارتها لهذه املطالبات عن طريق طرف ثالث اتحادرفع كفاءة إدارة املطالبات الطبية الداخلية وذلك العتماد شركة 

 ؛ت الطبية ومعيدي التأمينتعزيز مقدرة التفاوض مع شركات تقديم الخدما  

 تحسين قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها؛ 

 ؛االستفادة من تكامل الخبرات االدارية والفنية التي قد تنتج نتيجة دمج األعمال 

 .إمكانية حصول الشركة الدامجة على تقييم مالءة مالية أفضل من قبل وكاالت التصنيف املالي العاملية 
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. وقد تم االتفاق بين مجلس ي إدارة العوض أسهم إصدار مقابل الخليج اتحاد شركة إلى األهلية شركة والتزامات أصول  جميع نقل لغرض وذلك ،األهلية الشركة مع اندماج اتفاقية م10/05/2018 تاريخفي  الخليج اتحاد شركة وقعت

 وافقت م28/01/2019 وبتاريخ. الصفقة على املالية السوق  وهيئة تداول،و  النقد، مؤسسةو  للمنافسة، العامة الهيئة من كل موافقة وتمت ،هم الشركتين دون أي مقابل نقديالشركتين على أن تتم الصفقة على أساس مبادلة أس

 ريال وثمانين وأربعمائة ألف وثالثين وخمسة وتسعمائة مليون  وأربعين وواحد مائتين( 241,935,480) إلى سعودي الري مليون  وخمسون  مائة( 150,000,000) من املال رأس زيادة على الخليج اتحاد لشركة العادية غير العامة الجمعية

 رأس على مالي أثر أي يوجد ال أنه الخليج اتحاد شركة وأعلنت ،األهلية الشركة مع باالندماج املتعلق الخليج اتحاد شركة من املقدم العرض على األهلية شركةل العادية غير العامة الجمعية توافق لم م،20/02/2019 وبتاريخ. سعودي

 .  األهلية الشركة مع باالندماج واملتعلق الخليج اتحاد شركة من املقدم للعرض األهلية للشركة العادية غير العامة الجمعية لرفض نتيجة الخليج اتحاد شركة مال

 ـمن للجهاـلة الناـفي والفحـص التحـقق بدراـسات املباـشرة إلــى باإلضافــة الشــركتين، اندمــاج جــدوى  تقييــم غــرضل وذلــك األهلية، الشــركة مــع ملزمــة غـير تفاـهم مذـكرة توقـيع ـعن الخليج إتحاد ـشركة أعلنـت م،24/12/2019 تارـيخوفي 

  امللزـمة غـير التفاـهم ـكرةمذ عـلى التوقـيع ـجاء وـقد. واالكتوارـية القانونـية، املالـية، الناحـية
ً
 أن عـلى امللزـمة غـير املذـكرة ـهذه بموجـب الـشركتان اتفقـت وـقد. املقترـحة االندـماج عملـية ـحول  واملناقـشات للدراـسات األولـية للنتاـئج تبـعا

 . الخليج إتحاد ـشركة ـفي األهلية ـشركة مـساهمي لصاـلح الجدـيدة األـسهم إـصدار مقاـبل الخليج إتحاد ـشركة إـلى األهلية ـشركة والتزاـمات أـصول  جميع نـقل خاللـها ـمن يـتم مالـية أوراق مبادـلة ـعرض ـخالل ـمن سـيتم املقـترح االندـماج
ً
 تبـعا

ت لذـلك،
ّ
 . االندـماج لصفـقة املقـترح للهيـكل والقانونـية واملالـية التجارـية  الجوانـب جـعةومرا لدراـسة وذـلك ـشركة لـكل التنفيذـية اإلدارة ـفي أعـضاء ـمن يتأـلف عـمل فرـيق الـشركتين شـكل

ً
 الخليج إتحاد ـشركة ـمن كل قامـت لذـلك، تبـعا

  االندـماج صفـقة لتنفيــذ الالزمــة الخطــوات ـاذاتـخ علــى بموجبهــا االتفــاق تم ،(م04/06/2020 املوافــق) هــ12/10/1441 بتاريــخ ملزـمة اندـماج اتفاقـية بتوقـيع األهلية ـشركةو 
ً
 الـشركات نـظام ـمن( 193)و( 192)و( 191) امـلواد ألحـكام وفـقا

 .واالـستحواذ االندـماج الئـحة ـمن( 49)  امـلادة ـمن( أ) الفـقرة ـمن( 1) الفرعـية والفـقرة

 لألنظمة واللوائح الصادرة عن  اتحادنقل جميع أصول والتزامات شركة األهلية إلى شركة و الخليج  اتحادة األهلية في شركة الخليج على دمج شرك اتحاديشتمل العرض املقدم من قبل شركة 
ً
الخليج مقابل إصدار أسهم العوض وذلك وفقا

 للشروط املوّضحة هيئة السوق املالية )بما في ذلك الئحة االندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمر 
ً
وإذا تّمت املوافقة على إقرار الصفقة من قبل  .هذا العرض مستند من 6-2في فقرة ة( ونظام الشركات ووفقا

 للشر  اتحادالنسبة املطلوبة ملساهمي شركة 
ً
وط املبينة في مستند العرض هذا، سيترتب على ذلك أن يصبح جميع مساهمي الخليج ومساهمي شركة األهلية خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين على التوالي، ووفقا

ء كافة الخليج وسيتم إلغا اتحادالخليج. وسوف تصبح شركة األهلية شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة  اتحادشركة  سمالأر ٪ من إجمالي 34.63الخليج وسوف يمتلكون ما نسبته  اتحادشركة األهلية مساهمين ُجدد في شركة 
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 التراخيص الصادرة لشركة األهلية وذلك لحين أن يتم االنتهاء من إجراءات شطب السجل التجاري لشركة األهلية.

 لشروط وأحكام العرض املوضحة في هذا املستند وأحكام وشروط اتفاقية االندماج املوّقعة بتاريخ 
ً
الخليج االندماج مع  اتحادخليج وشركة األهلية، عرضت شركة ال اتحادبين شركة (م04/06/2020 املوافق) ـه12/10/1441استنادا

، مقابل نقدي الخليج مقابل إصدار أسهم العوض. وقد تم االتفاق بين مجلس ي إدارة الشركتين على أن تتم الصفقة على أساس مبادلة أسهم الشركتين دون أي اتحادشركة األهلية نقل جميع أصول والتزامات شركة األهلية إلى شركة 

ما يشكل الخليج وهو  اتحادمن أسهم شركة  جديد عادي سهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464)الخليج ملساهمي شركة األهلية هو عدد  اتحادوعلى أن يكون إجمالي ما سُتصدره شركة 

 بأن الخليج اتحادشركة  سمالأر  أسهم % من إجمالي34.63نسبة 
ً
 سهم خمسة عشر مليون  (15٬000٬000)مقسم إلى  مائة وخمسون مليون ريال سعودي (150,000,000) هوالحالي الخليج  اتحادشركة  سمالأر  بعد زيادة رأس املال. علما

 وستمائة ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وعشرين وتسعة مائتين( 229,474,640)الخليج  اتحادشركة  السمأر  ، سيصبحرأسمال شركة اتحاد الخليج زيادةد بعو سعودي للسهم الواحد.  لريا ة( عشر 10بقيمة إسمية قدرها ) عادي

 .عادي سهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة مليون  وعشرين اثنين( 22,947,464)وسيبلغ عدد أسهمها  ريال سعودي، وأربعين

الخليج لصالح مساهمي شركة  اتحادسهم جديد في شركة ( 0.646135284552846)الخليج ومجلس إدارة شركة األهلية بما في ذلك معامل املبادلة املتفق عليه، أي عدد  اتحادقبل مجلس إدارة شركة  وقد تم إقرار شروط االندماج من

رسملة األرباح أو إصدار أسهم حقوق أولوية أو تخفيض )وذلك عن طريق  توزيعات أرباح األسهم، أو قيامها بتوزيع أو إصدار أي أسهم أخرى عن  الخليج اتحادشركة في حال إعالن األهلية مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة األهلية. 

 لصالح وأسهم العوض معامل املبادلةة بها قبل إتمام صفقة االندماج، فسيتم تعديل إعادة تنظيم أسهم رأس املال الخاص(، أو في حال رأس املال أو أي تعديل آخر في الحقوق املتعلقة بأي جزء من أسهم رأس املال املصدرة من قبلها

شركة إتحاد  ح األسهم، أو قيامتوزيع أرباي تأثير قد ينتج عن عمليات شركة اتحاد الخليج في حال دون أتلقي القيمة االقتصادية نفسها الخاصة بأسهم شركة األهلية بمساهمي شركة األهلية ، وذلك لضمان حقوق ملساهمي شركة األهلية

 .قبل إتمام صفقة االندماجشركة إتحاد الخليج إعادة تنظيم أسهم رأساملال أو  بتوزيع أو إصدار أي أسهم أخرى الخليج 

ها لغرض دمج شركة سمالأر  الخليج الخاصة بزيادة اتحادجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج خالل اجتماع ال اتحادالخليج لغرض صفقة االندماج مشروطة بموافقة مساهمي شركة  اتحادشركة  سمالأر إن الزيادة املقترحة ل

 لصفقة  اتحادي شركة الخليج. سيتم إصدار األسهم الجديدة ف اتحادالخليج، باإلضافة إلى موافقة مساهمي شركة األهلية خالل اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على العرض املقدم من شركة  اتحاداألهلية في شركة 
ً
الخليج إنفاذا

ك األسهم من قبل مساهمي شركة األهلية خالية من أي رهونات أو قيو  اتحاداالندماج كأسهم مدفوعة القيمة بالكامل. وسوف تتساوى هذه األسهم مع أسهم شركة 
ّ
 بكافة الحقوق املّتصلة بها. وكما سيتم تمل

ً
د أو الخليج املصّدرة حاليا

 اتحادتلك األسهم، بما في ذلك الحق في الحصول على أي أرباح تعلنها شركة  ء أو حقوق شفعة أو غيرها من حقوق أو مصالح الغير، باإلضافة إلى أن مساهمي شركة األهلية سيحصلون على جميع الحقوق الناشئة عن امتالكرسوم أو أعبا

 الخليج بعد إتمام صفقة االندماج.

ي شركة األهلية خالل اجتماع الخليج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك بموافقتهم على زيادة رأس املال لغرض االندماج مع شركة األهلية، ومن قبل مساهم اتحادقبل مساهمي شركة  إذا تم إقرار صفقة االندماج من

الخليج بإصدار األسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة األهلية املالكين ألسهم  اتحادملتعلق باالندماج وعند نفاذ قرار االندماج ستقوم شركة الخليج ا اتحادالجمعية العامة غير العادية وذلك بموافقتهم على العرض املقدم من شركة 

نقل  مقابلالخليج  اتحادسهم في شركة  وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة عمائةوتس ماليين سبعة( 7,947,464)الشركة املندمجة واملقيدين بسجل مساهمي شركة األهلية بنهاية ثاني يوم تداول بعد نفاذ قرار االندماج بعدد 

الذي ستصبح إجمالي قيمته الخليج بعد إتمام صفقة االندماج وزيادة رأس املال و  اتحادشركة  سمالأر من  ٪34.63. حيث ستصبح نسبة ملكية مساهمي شركة األهلية الخليج اتحاد شركة إلى األهلية شركة والتزامات أصول  جميع

 وعددها  اتحادشركة  سمالأر  ، ليشمل أسهمريال سعودي وأربعين وستمائة ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وعشرين وتسعة مائتين( 229,474,640)االسمية 
ً
 عادي سهم خمسة عشر مليون  (15٬000٬000)الخليج املصدرة حاليا

 عادي سهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464)ت سعودية للسهم الواحد، باإلضافة إلى األسهم الجديدة املصدرة لصالح مساهمي شركة األهلية بعدد ( عشر رياال  10بقيمة اسمية قدرها ) 

 ( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد.10بقيمة اسمية قدرها )، جديد

الخليج املتعلق باالندماج، وبعد نفاذ قرار االندماج وإصدار  اتحادة االندماج من قبل مساهمي شركة األهلية خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الخاص باملوافقة على العرض املقدم من شركة وبعد أن يتم إقرار صفق

  .وسيتم إلغاء كافة التراخيص الصادرة لها وبعد ذلك سيتم شطب سجلها التجاري وستنقض ي بذلك شركة األهلية املالية السوق سهم شركة األهلية في الخليج، سيتم إلغاء إدراج أ اتحاداألسهم ملساهمي شركة األهلية في شركة 

 للجدول الزمني املتوقع لألحداث األساسية، واملوضح في الصفحة رقم )ج(. 
ً
 ومن املتوقع أن يتم كل ذلك وفقا

 إلى أنه سيتم
ً
 .بعد اإلندماج جديد كيان إنشاء يتم لن، كما تجدر اإلشارة إلى أنه اإلندماج بعد" التعاوني للتأمين األهلية – الخليج اتحاد شركة" إلى التعاوني للتأمين الخليج إتحاد شركةتغيير أسم  ونشير أيضا

 :الدامجة وإتمام صفقة االندماج الشركة سمالأر  قبل وبعد زيادة الخليج اتحادتفاصيل امللكية في شركة  يوضح الجدول التالي

 قبل زيادة رأس املال املساهم

 الخليج( اتحاد)شركة 

 بعد زيادة رأس املال

 األهلية للتأمين التعاوني( –)شركة اتحاد الخليج 

 عدد األسهم نسبة امللكية عدد األسهم امللكية نسبة

 سهم 2,475,000 %10.78 سهم 2,475,000 %16.5 القابضة الخليج إتحاد شركة

 سهم 446,647 %1.95 ال يوجد شركة مصر لتأمينات الحياة

 سهم 20,025,817 %87.27 سهم 12,525,000 %83.5 الجمهور*

 سهم 22,947,464 %100.0 سهم 15,000,000 %100.0 اإلجمالي

 الخليج اتحاداملصدر: شركة 

 ملكية نسبة ستكون  وبالتالي،. الخليج اتحاد شركة مال رأس إجمالي من% 5 من أقل ستكون  نسبتها أن حيث االندماج، صفقة إتمام بعد الجمهور ملكية ضمن من ستحتسب الحياة لتأمينات مصر شركة ملكية أن إلى اإلشارة تجدر*

 .الخليج اتحاد شركة مال رأس إجمالي من%89.21 املال رأس زيادة بعد الجمهور

 االندماج:يوضح الرسم البياني التالي نموذج مبسط لهيكل صفقة 

 

 

 

 

  

 

 
 الخليج اتحاداملصدر: شركة 

 قبل االندماج

 شركة إتحاد الخليج
 

 شركة األهلية
 

مساهمي شركة إتحاد 
%100.0الخليج   

 
 

مساهمي شركة األهلية 
100.0%  

 
 
 

 بعد االندماج

 انقضاء شركة األهلية 

 

 

 – الخليج إتحاد شركة

التعاوني للتأمين األهلية  

مساهمي شركة إتحاد 
%65.37الخليج   

 
 

مساهمي شركة األهلية 
34.63%  
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 شركة األهلية تقييم 2-4

 التـفاوض بـعد وذـلك االندـماج، صفـقة نـفاذ بـعد الدامـجة الـشركة ـفي األهلية الـشركة مـساهمي عليـها ـسيحصل الـتي األـسهم ـعدد ُيـحدد اـلذي املبادـلة معاـمل عـلى األهلية والـشركة الخليج إتحاد ـشركة ـمن كل ـبين االتـفاق تم 1

 معامل على واالتفاق الشركتين بين االندماج جدوى  لدراسة وذلك( م24/12/2019 املوافق) ـه27/04/1441 بتاريخ األهلية الشركة مع ملزمة غير تفاهم مذكرة بتوقيع الخليج إتحاد ـشركة وقامـت الـشركتين، ـبين والتباحـث

 السعودي التمويل بيت قيم(. واالكتواري  والقانوني املالي للجهالة النافي الفحص تعديالت إجراء بعد) الشركتين من لكل للتقييم كأسلوب م2019 للعام الدفترية القيمة استخدام على التفاهم مذكرة في الطرفان اتفق .املبادلة

 الفحص عن الناتجة التعديالت أن واالكتواري،حيث والقانوني، املالي، للجهالة النافي الفحص تعديالت باالعتبار األخذ بدون  م2019 ديسمبر 31 في كما دفتريةال القيمة على بناء األهلية والشركة الخليج اتحاد شركة الكويتي

  أو كليا استبعادها أو بها لألخذ الطرفين بين تجاريا عليها التفاوض يتم للجهالة النافي
ً
 144,502,693 مبلغ الكويتي السعودي التمويل بيت شركة من املتبعة التقييم طريقة على بناء الصفقة غراضأل  الشركتين قيمة وبلغت. جزئيا

 . األهلية لشركةسعودي  ريال 76,562,000و الخليج اتحاد لشركةسعودي  ريال
2  

 استخدام وتم واالكتواري  القانوني، املالي، للجهالة النافي الفحص تعديالت جميع باستبعاد الطرفين بين نهائي قرار إلى التوصل تم واالكتواري، والقانوني، املالي، للجهالة النافي الفحص تعديالت على التفاوض مرحلة انتهاء بعد 3

 سهم( 1) كل مقابل الخليج اتحاد شركة في سهم 0.646135284552846 عدد رإصدا سيتم حيث عليه املتفق املبادلة معامل إلى للوصول ( م2019 ديسمبر 31في  املالية البياـنات ـفي منـشور ـهو كـما) للشركتين الدفترية القيمة

 وتـسجيلها الواـحد مللـسه رـياالت عشــر( 10) تبلــغ اســمية بقيمــة عــادي ســهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة 7,947,464 بإـصدار الخليج إتحاد ـشركة وستقوم األهلية الشركة في مملوك

 م03/06/2020 تارـيخ ـفي كـما ـسعودي رـيال 14.04 الباـلغ الخليج إتحاد ـشركة لـسهم اإلـغالق ـسعر وعـلى عليه املتفق املبادـلة معاـمل عـلى بـناء الـعوض ألـسهم الـسوقية القيـمة إجماـلي ويبـلغ. األهلية الـشركة ـفي املـساهمين لصاـلح

 الـعوض أـسهم قيـمة إجماـلي تحدـيد وسـيتم. ـسعودي رـيال وتسعين وخمسة وثالثمائة ألف وثمانين واثنين وخمسمائة مليون  عشر وأحد مائة 111,582,395 وـقدره مبـلغ( االندـماج اتفاقـية إـبرام تارـيخ ـسبق ـتداول  ـيوم آـخر وـهو)

 .االندـماج ـقرار نـفاذ تارـيخ يـسبق ـتداول  ـيوم آـخر ـفي الخليج إتحاد ـشركة لـسهم اإلـغالق ـسعر عـلى بـناء الـحق وقـت ـفي الخليج إتحاد لـشركة املالـية القواـئم ـفي عكـسها سـيتم الـتي
4  

 ـهذا تـقديم تارـيخ وـفي أـنه يفـيد واـلذي الخليج إتحاد ـشركة إدارة ملجـلس( م03/06/2020 وافقامل) ـه11/10/1441 بتارـيخ رأيـها( االندـماج صفـقة فــي الخليج إتحاد لشــركة املالــي املستشــار بصفتهــا) التمويل بيت شركة قدمت 5

  اـلرأي،
ً
 نـسخة إرـفاق تم لـقد. مالـية نـظر وجـهة ـمن الخليج إتحاد لـشركة لـعاد ـهو االندـماج اتفاقـية ـفي واملبـين الـشركتين ـبين علـيه املتـفق املبادـلة معاـمل أن التمويل بيت شركة ترى  فـيه، املوضـحة واالفتراـضات للعواـمل ووفـقا

 بيت عليـها اسـتند الـتي ودوالقـي واإلـجراءات االفتراـضات فـيه ويبـين التعمـيم، لـهذا( 3) رقم كملحق( م03/06/2020 املوافق) ـه11/10/1441 بتاريــخ الخليج إتحاد شــركة إدارة ملجلــس التمويل بيت قـبل ـمن املـقدم اـلرأي ـمن

 .اـلرأي ـهذا إلـصدار التمويل
6  

 الخليج إتحاد كةـشر  إدارة مجـلس أعـضاء مـساعدة لغرض الخليج إتحاد ـشركة إدارة مجـلس إـلى املبادـلة معاـمل عداـلة ـمدى ـعن رأيه قدم كـما الخليج إتحاد لـشركة استـشارية خدـمات قدم ـقد التمويل بيت أن إـلى اإلـشارة وتـجدر 7

 العادـية غـير العاـمة الجمعـية عـلى ـستعرض الـتي بالـقرارات يتعـلق فيـما معيـنة بطريـقة بالتصويـت الخليج إتحاد ـشركة ملـساهمي توصـية التمويل بيت قـبل ـمن املـقدم اـلرأي يـعد ـفال وعلـيه،. االندـماج صفـقة دراـسة مرحـلة ـخالل

  غيرـها، أو االندـماج صفـقة عـلى للتصويـت ليجالخ إتحاد لـشركة
ً
 التفاقـية الجوهرـية والـشروط البـنود)" التعمـيم ـهذا ـمن( 5-12) القـسم ـفي وامللخـصة االندـماج اتفاقـية ـفي املـحددة للـشروط خاضـعة االندـماج صفـقة ـبأن علـما

 ."(االندـماج
 

 :التقييم تقرير في ورد ما حسب املبادلة معامل واحتساب األهلية والشركة الخليج اتحاد لشركة  التمويل يتب تقييم التالي الجدول  يوضح يلي، وفيما

 الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج شركة األهلية شركة اتحاد الخليج م2019في القوائم املالية املعلنة لعام  كما

 ال ينطبق ريال سعودي 76,562,000 يال سعودير  144,502,693  القيمة الدفترية لحقوق امللكية

 ينطبق ال - - *تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي واألكتواري 

التقييم بعد خصم تعديالت الفحص النافي 

  للجهالة القانوني

 ريال سعودي 221,064,693 ريال سعودي 76,562,000 ريال سعودي 144,502,693

د إتمام صفقة امللكية في الشركة الدامجة بع

 جاالندما

65.37% 34.63% 100.0% 

 سهم 15,000,000 عدد أسهم شركة اتحاد الخليج 

 سهم 0.646135284552846 سهم مملوك في شركة األهلية )1(معامل املبادلة مقابل كل 

 سهم 7,947,464 عدد األسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة األهلية 

 سهم 22,947,464 مجة بعد إتمام صفقة االندماجإجمالي عدد أسهم الشركة الدا

.األهلية وشركة الخليج اتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على املستشارين قبل مناملقترحة  التعديالت *  

 
ً
 لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على التعديالت جميع واستبعاد تسويةعلى  اتفاق إلى( م20/05/2020 وافقامل) ـه27/09/1441 تاريخ في األهلية والشركة الخليج إتحاد شركة إدارةعلى التفاصيل الواردة أعاله، توصلت  عطفا

 نورد يلي وفيما. تعديالت أي دون م 2019ديسمبر  31في تاريخ  كما ليةاأله والشركة الخليج اتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على بناءً  املبادلة معامل واحتساب م،2019 ديسمبر 31 تاريخ في كما األهلية والشركة الخليج اتحاد

 اتحاد شركة على كتواريةواال والقانونية املالية الناحية من للجهالة النافي الفحص دراساتللعلم واإلحاطة بنتائج  األهلية وشركة الخليج إتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على املستشارين قبل من املقترحة التعديالت لكم

 :يلي فيما التعديالت تلك وتتلخص األهلية، وشركة الخليج
 

 م )بالريال السعودي(2019ديسمبر  31كما في  الخليج اتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على املقترحة التعديالت

 التعديل املقترح  قيمة املوضوع رقم

دات(  /إضافات بعا  )است

 البيان

 تحصيلها في مشكوك مقدمة دفعات استبعاد 1

(2,100,000) 

مليون ريال سعودي في كامل رصيد دفعة مقدمة تم دفعها خالل عام  2.1تعديل القيمة الدفترية لشركة إتحاد الخليج الذي بلغ  تمثل

أن املستشفى تحت إجراءات إعادة  بوبسب.  معها تتعامل الخليج إتحاد شركة كانت التياملستشفيات  ألحدشركة إتحاد الخليج  منم 2016

 31خصم كامل الرصيد املدين للدفعة املقدمة من قيمتها الدفترية كما في  املالي الجهالة نفيمستشار  اقترحالتنظيم املالي واإلفالس، فقد 

 م.2019ديسمبر 

رصيد املصروفات املستحقة ملقابلة التزام  رفع 2

 عمولة لعلى مزود خدمة )نجم( 
(674.000 ) 

 عليها مستحقة عموالت لسداد الشركة التزام ملقابلةم  2019 ديسمبر شهر في مستحقة فاتورة سداد عدم املالي الجهالة نفي ملستشار تبين

 الدفترية لشركة إتحاد الخليج بالرصيد املستحق. القيمة  تخفيض أوص ى وقد لها، الخدمات مزودي ألحد

 دمزو على رأسمالية مصروفات على تعديل 3

 (2.450.000) خدمة

إفادة مستشار نفي الجهالة املالي أن شركة إتحاد الخليج قد رسملت أحد املصروفات املستحقة ألحد مزودي الخدمة كرصيد مدين  حسب

 الرصيد بكامل الخليج إتحاد لشركةضمن األصول، وهذا الرصيد قد أوص ى املستشار باستبعاده عن طريق تخفيض القيمة الدفترية 

 الي.الرأسم
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 م )بالريال السعودي(2019ديسمبر  31كما في  الخليج اتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على املقترحة التعديالت

 التعديل املقترح  قيمة املوضوع رقم

دات(  /إضافات بعا  )است

 البيان

 تسويتها يتم لم أرصدة تعديل 4
(301.000 ) 

 ومراكز الخليج إتحاد لشركة الرئيس ي املركز بين( ودائنة مدينة)أرصدة  دفترية تسويات فروقات في تسويتها يتم لم أرصدة تعديل تمثل

 لة املالي بتخفيض القيمة الدفترية بها.أوص ى مستشار نفي الجها سعودي ريال مليون  0.3 الفروقات هذه إجمالي بلغ وقد وفروعها، مبيعاتها

 مستقيلين موظفينذمم مدينة من  5
(179.000) 

 أرصدتهم تسوية يتم لم، الذين 2015عام  من مستقيلين ملوظفينمدينة  ذمم رصيد كامل بإستبعاد املالي الجهالة نفي مستشار توصية تمت

 .سعودي ريال مليون  0.2 األرصدة هذه إجمالي بلغ وقد ،ليجم من القيمة الدفترية لشركة إتحاد الخ2019 ديسمبر 31 حتى

 خدمة مزودي أحد مع ضريبي نزاع مخصص 6

 التأمين إعادة
(608.000 ) 

 فيما التأمين إعادة خدمة مزودي وأحد الخليج إتحاد شركة بين قائم التأمين إعادة خدمة مزودي أحد مع ضريبي نزاع مخصص تمثل

 .سعودي ريال مليون  0.6 مبلغ عليه املتنازع الرصيد بلغ وقد التأمين، معيد على ضةمفرو استقطاع بضريبة يتعلق

 حكومية لجهات املستحقة املصروفات رصيد 7

(3.655.000) 

التزامها لسداد مصروفات  مقابل مستحقةإتحاد الخليج ملصروفات  شركةاحتساب  طريقة في اختالفملستشار نفي الجهالة املالي  تبين

ؤسسة النقد العربي السعودي  ومجلس الضمان الصحي، حيث يتم احتسابها حسب سياسة شركة إتحاد الخليج على أساس ربع حكومية مل

ديسمبر  31على الشركة كما في  املستحق بالرصيد الخليج إتحاد لشركة الدفترية القيمةوقد أوص ى املستشار بتخفيض  ،سنوي بدل سنوي 

 م.2019

 تحصيلها في مشكوك لديون  إضافي مخصص 8

 ذات وأطراف ووكالء تأمين ومعيدي لعمالء

 عالقة
(3.851.000) 

املستخدمة من قبل إتحاد الخليج، والتي  تحصيلها في مشكوك ديون  مخصصمستشار نفي الجهالة املالي بتغيير طريقة احتساب  أوص ى

اب املخصص في تاريخ القوائم املالية )وذلك بتخفيض تعتبر املتحصالت النقدية من العمالء في تاريخ الحق للقوائم املالية عند احتس

الرصيد القائم باعتبار ما تم سداده قبل أخذ املخصص على كل عميل أو مجموعة(. وباملقارنة مع طريقة احتساب املخصص ملستشار نفي 

 .األحتساب طريقة في الفرق  بالرصيد الخليج إتحاد لشركة الدفترية القيمةالجهالة املالي، فقد أوص ى بتخفيض 

 -  تحصيلها في مشكوك لديون  إضافي مخصص 9

 تعديل متحصالت الحقة  
(1.367.000) 

 ذات وأطراف ووكالء تأمين ومعيدي لعمالءمستشار نفي الجهالة املالي احتساب الشركة ملخصص الديون املشكوك في تحصلها  الحظ

 ذي وطرف ووكيل تأمين ومعيد عميل كل أساس على املخصص حتسابا إعادة تم بينما( Group Level)  املجموعات مستوى  على عالقة

 نتيجة املستشار إليه توصل ما من أقل سعودي ريال مليون  1.4 بمقدار املخصص بانخفاض االحتساب عملية نتيجة في فرق  وتبين عالقة،

 .القيمةفي  لفرق با الخليج إتحاد لشركة الدفترية القيمة تخفيض يتم أن املستشار وأوص ى االحتساب، إعادة

 عليها متنازع مدينة لذمم إضافي مخصص 10

 (10.454.000) الراكدة واألرصدة

 بين عليها املتنازع أرصدة على املترتبه املخاطر جميع ملقابلة تحصيلها في املشكوك الديون  مخصص برفع املالي الجهالة نفي مستشار أوص ى

 مقابل% 100 بنسبة مخصص بتكوين وذلك الراكدة، األرصدة جميع إلى باإلضافة الءووك التأمين ومعيدي والعمالء الخليج إتحاد شركة

 .املذكورة لألطراف األرصدة جميع

 على بالتأمين املتعلقة التعويضات التزامات 11

 360 من ألكثر( Motor recoveries) املركبات

 يوم

(1.689.000) 

 Motor) املركبات على بالتأمين املتعلقة التعويضات التزامات تحتسب لم الخليج إتحاد شركة أن املالي الجهالة نفي مستشار إفادة حسب

recoveries )يتم ولم تكبدها تم - املركبات احتياطي ضمن ( احتسابهاIBN(E)R ،)مستحق الرصيد أن املالي الجهالة نفي مستشار بين وقد 

، 360 من ألكثر
ً
 .القائم بالرصيد الخليج إتحاد لشركة الدفترية القيمة  بتخفيض أوص ى لذلك يوما

 ملستشفيات تعويضات 12

(7.300.000) 

 على للحصول  وذلك اإلستحقاق لتاريخ مسبق توقيت في تعويضات مستشفيات لعدة الخليج إتحاد شركة إدارة دفعتم، 2019 عام خالل

 املفوعة املصروفات ضمن تسجيلها تم وديسع ريال مليون  7.3 التعويضات هذه قيمة بلغت وقد. الخليج إتحاد لشركة يمنح نقدي خصم

،
ً
 يتم لم التعويضات مبالغ أن املالي الجهالة نفي مستشار يرى . الشركة لدى التحصيل إدارة من التوثيق إجراءات إنهاء حتى وذلك مقدما

 إتحاد لشركة الدفترية مةالقي بتخفيض أوص ى لذى(، IBN(E)Rاحتسابها ) يتم ولم تكبدها تم - الطبي التأمين احتياطي ضمن اعتبارها

  برصيد الخليج
ً
 .املستشفيات لتلكاملصروفات املدفوعة مقدما

 ،من عمالء للشركة الخليج إتحاد شركة ضد مرفوعة قضية 17 عدد خسارة مخاطر يقابل مخصص في القانونية قضايا مخصص تمثل (1,693,000)  قائمة قانونية قضايا مخصص 13

يال سعودي في زيادة املخصص الحالي بإجمالي التعويضات املتوقعة في حال خسارة جميع القضايا بعد إستبعاد مليون ر  1.7 مبلغ تمثل وقد

 التعويضات املتوقعة من مقدمي خدمة إعادة التأمين.

 احتمال يعكس للضريبة إضافي مخصص 14

 إضافية ضريبية مطالبات

 وأوص ى مخاطر عدة وجدم، 2019 حتىم 2017 عام من الفترة خالل الخليج إتحاد لشركة وي الزك الوضع املالي الجهالة نفي مستشار فحص (5.829.000) 

 املتداولة لإللتزامات الخليج إتحاد شركة احتساب عدم في املخاطر تلك وتتمثل املحتملة، اإللتزامات تلك مقابل إضافي زكاة مخصص باتخاذ

 وقد الوعاء، مخصومات ضمن الزكوي  الوعاء ضمن للودائع الخليج تحادإ شركة واحتساب الوعاء، إلى كإضافات الزكوي  الوعاء ضمن

 تم وما االحتساب إعادة نتائج بين الفرق  مقابل سعودي ريال مليون  5.8 بمقدار إضافي زكاة مخصص بأخذ املالي الجهالة نفي مستشار أوص ى

 .الخليج إتحاد شركة قبل من احتسابة

 التأمين  أقساط نقص احتياطي 15

(3.600.000) 

عملية إعادة  بين فروقاتاحتساب احتياطي نقص أقساط التأمين من قبل مستشار نفي الجهالة االكتواري، وقد تبين للمستشار  إعادة تم

أوص ى مستشار نفي الجهالة  وقد سعودي، ريال مليون  3.6 بمقدار الخليج إتحاد شركة سجالت في اإلحتياطي رصيد وبيناإلحتساب 

 .الفرق  بهذا الخليج إتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمةالحتياطي وتخفيض االكتواري برفع ا

 الغير الخسائر تسوية مصاريف احتياطي 16

 املخصصة

(ULAE - Reserve) 

(1.500.000) 

الكتواري، وقد قبل مستشار نفي الجهالة ا من( ULAE - Reserve) املخصصة الغير الخسائر تسوية مصاريف احتياطياحتساب  إعادة تم

وقد أوص ى مستشار نفي الجهالة االكتواري برفع  ،مليون ريال سعودي  1.5تبين للمستشار فروقات بعد عملية إعادة اإلحتساب بمقدار 

 .الخليج إتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمةاالحتياطي وتخفيض 

 استثمارات تصنيف إعادة أثر استبعاد 17

(2.075.000) 

" اإلسحقاق تاريخ حتى بها"محتفظ  من لها إستثمارات ثمانية تصنيف أعادت قد الخليج إتحاد شركة أن املالي الجهالة نفي تشارمس بين

 بالقيمة مقيمة" للبيع متاحة"استثمارات  إلىم 2019 عام من الثالث للربع املفحوصة املالية القوائم في كما اإلستحواذ بتكلفة مقيمة

 عملية عن الناتجة الرأسمالية القيمة باستبعاد املالي الجهالة نفي مستشار أوص ى وقدم، 2019 لعام اإلدارية املالية وائمالق في كما العادلة

 م.2019 ديسمبر 31 في كما الخليج إتحاد لشركة الدفترية القيمة من اإلستثمارات تقييم إعادة

 لعام اإلدارة مجلس أعضاء ملكافآت مخصص 18

 م2019
(1.172.000) 

 تم وقد إدارتها، مجلس ألعضاء مكافآت بدفعم 2019 ديسمبر 31 في الشركة التزام يقابل مخصص بتكوين الخليج إتحاد شركة إدارة تقم لم

 .اإللتزام هذا ملقابلة الخليج إتحاد شركة قيمة من خصم كتعديل سعودي ريال مليون  1.2 احتساب
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 م )بالريال السعودي(2019ديسمبر  31كما في  الخليج اتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على املقترحة التعديالت

 التعديل املقترح  قيمة املوضوع رقم

دات(  /إضافات بعا  )است

 البيان

 (53,328,000) م2019 ديسمبر  31 في كما الخليج اتحاد لشركة امللكية لحقوق  ةالدفتري القيمة علىالتعديالت املقترحة  إجمالي

 - (م20/05/2020 املوافق) ـه27/09/1441 تاريخ فيالتعديالت التي تم اإلتفاق عليها من قبل شركة إتحاد الخليج واألهلية  قيمة

على شركة إتحاد الخليج واالكتوارية لقانونيةوا املالية الناحية من للجهالة النافي الفحص دراسات:  تقارير املـصدر  

 (السعوديم )بالريال 2019 ديسمبر  31 في كما األهلية للشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على املقترحة التعديالت

 التعديل املقترح  قيمة املوضوع رقم

دات(  /إضافات بعا  )است

 البيان

  البحرينية األهلية الشركةمليون ريال سعودي مستحق على  8.2األرصدة املدينة املستحقة على طرف ذو عالقة في مبلغ وقدره  تمثلت (8,190,000) عالقة ذو طرف من مدينة أرصدة 1

لصالح شركة األهلية، وبسبب أن الشركة املذكورة تحت إجراءات إعادة التنظيم املالي واإلفالس، ولم يتم تسوية الرصيد أو حتى 

 منذ عام 
ً
 31م، فقد اقترح املستشار تخفيض القيمة الدفترية لشركة األهلية بكامل الرصيد القائم كما في 2015تسويته جزئيا

 ملخاطر املتعلقة بتحصيل الرصيد.م وذلك مقابل ا2019ديسمبر 

 مقابل تحصيلها في مشكوك لديون  إضافي مخصص 2

 السداد في متعثرة مدينة ذمم تحصيل مخاطر

 نشطة والغير

املمارسات املحاسبية املتبعة من قبل إدارة شركة األهلية في تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، ال تميز الشركة بين  ضمن (5,030,000)

اقترح مستشار  نفي  لذلك، تعتبر أرصدتهم نشطة )أي يقومون بالسداد وشراء بوليصات تأمين أو تجديدها( أو غير نشطة.  عمالء

 تحصيلها في مشكوك ديون  مخصصمليون ريال سعودي عبر تكوين  5.0الجهالة املالي تخفيض القيمة الدفترية لشركة األهلية بقيمة 

، ومخصص إضافي  720-365%  لذمم تحت تصنيف 100نشطة بنسبة  وغير نشطةة مقابل مخاطر تحصيل ذمم مدين إضافي
ً
يوما

  365 تجاوزت التي الذمم تصنيف تحت لذمم%  100 بنسبة نشطة غير مدينة ذمم تحصيل مخاطرمقابل 
ً
 .يوما

 بها املحتفظ للصكوك الدفترية القيمة في انخفاض 3

 االستحقاق تاريخ حتى

 العادلة بقيمتها مقارنة االستثمارات بند ضمن تملكها التي للصكوك الدفترية القيمة انخفاض باختبار هليةاأل شركة تقم لم (886,000)

(Impairment Testing ،)تاريخ حتى بها املحتفظ الصكوك قيمة انخفاض وتبين األختبار هذا املالي الجهالة نفي مستشار أجرى  وقد 

 انخفاض اختبار عن الناتجة املحققة الغير بالخسائر الدفترية القيمة تخفيض اقترح دوق سعودي، ريال مليون  0.9 بقيمة االستحقاق

 .للصكوك الدفترية القيمة

 يتم لم سابقة اندماج بصفقة تتعلق تكاليف 4

 الخليج إتحاد لشركة سدادها

اإلندماج مع شركة األهلية لشراء كامل أسهم  أبرمت شركة اتحاد الخليج إتفاقية ،(م10/05/2018 املوافق) ـه24/08/1439تاريخ  في (605,000)

 بالصفقة املتعلقة التكاليف مشاركة على الطرفان اتفق فقد االتفاقية، بنود ضمن ومن ،رأسمال املصدرة واملدفوعة لشركة األهلية

ديسمبر  31خليج حتى املستحق من شركة األهلية إلى شركة إتحاد ال املبلغ، وبسبب عدم سداد املشتركة تكاليفلبعض ال بالتساوي 

 .األهلية على املستحق باملبلغ الدفترية القيمة تخفيض املالي الجهالة نفي  مستشارم، فقد اقترح 2019

 عام خالل دفعها تم مقدمة دفعة رصيد كامل في سعودي ريال مليون  0.5 بلغ الذي األهلية شركة على الدفترية القيمة تعديل تمثل (505,000) تحصيلها في مشكوك مقدمة دفعات استبعاد 5

 في الحق تاريخ حتى الخدمة مزود من الخدمة استالم أو الرصيد تسوية عدم وبسبب املعلومات، تقنية خدمات مزودي ألحدم 2016

 .املقدمة الدفعة رصيد بكامل الدفترية القيمة تخفيض املالي الجهالة نفي مستشار اقترح فقدم، 2020 مارس 31

 حتى أرصدتهم تسوية يتم لم الذين مستقيلين، موظفين من مدينة ذمم رصيد جميع بإستبعاد املالي الجهالة نفي مستشار توصية تمت (466,000) مستقيلين فينملوظ ذمم إستبعاد 6

 .سعودي ريال مليون  0.5 األرصدة هذه إجمالي بلغ وقد األهلية، لشركة الدفترية القيمة منم 2019 ديسمبر 31

 اقترحوقد  ،(IFRS 16) الدولي املحاسبة للمعيار األهلية شركة تبني حال في املالي الجهالة نفي مستشار قبل من املالي األثر احتساب تم IFRS (123,000)معايير املحاسبة الدولية التحول إلى  أثر 7

 إلى األهلية شركة تحول  من وقعاملت لألثر نتيجة سعودي ريال مليون  0.1 بمبلغ الدفترية القيمة تخفيض املالي الجهالة نفي مستشار

 .الدولية املعايير

 قيمة وضريبة زكاة محتملة ومخاطر غرامات 8

 استقطاع وضريبة مضافة

 وضريبة مضافة قيمة وضريبة بالزكاة تتعلق التزامات من محتملة مخاطر األهلية شركة لدى أن املالي الجهالة نفي مستشار توصل (6,336,000)

 والغرامات املخاطر قيمةتقدير  تمالضريبة. وقد و غرامات محتملة من عدة مخالفات في احتساب الزكاة  كما أن هناك استقطاع،

 .والغرامات املخاطر بهذه املتعلق املحتسب الرصيد بكامل األهلية لشركة الدفترية القيمة بتخفيض والتوصية املحتملة

 األهلية شركة ضد مرفوعة قضية 20 عدد خسارة مخاطر مقابل القانونية القضايا مخصص رفع املالي الجهالة نفي رمستشا اقترح (1,609,000) القانونية للقضايا إضافي مخصص 9

 جميع خسارة حال في املتوقعة التعويضات بإجمالي الحالي املخصص زيادة في سعودي ريال مليون  1.6 مبلغ تمثل وقد عمالء، من

  .التأمين إعادة خدمة مقدمي من املتوقعة التعويضات إستبعاد بعد القضايا

 Medicalالطبي ) –التأمين   أقساط نقص احتياطي 10

PDR) 

 تبين وقد االكتواري، الجهالة نفي مستشار قبل من( Medical PDRالطبي ) –اعادة احتساب احتياطي نقص أقساط التأمين  تم (1,200,000)

 أوص ى فقد لذلك املالية، القوائم في احتسابها وتم االحتياطي باحتسا في تضمينها يتم لم للعمالء ممنوحة خصومات للمستشار

 ريال مليون  1.2 بمقدار األهلية لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة وتخفيض االحتياطي برفع االكتواري  الجهالة نفي مستشار

 . سعودي

التأمين للتزامات من الغير   أقساط نقص احتياطي 11

 (Motor TPL PDRاملركبات ) –

( من قبل مستشار نفي الجهالة Motor TPL PDRاملركبات ) –التأمين للتزامات من الغير   أقساط نقص احتياطياعادة احتساب  تم (1,563,000)

 من فتراضهاتم ا والتي م،2019 عام من الرابع الربع في املستخدمة"( ULR)" النهائية الخسارة نسبةاالكتواري، وقد تبين للمستشار أن 

 االحتياطي برفع التوصية تمت لذلك االكتواري، الجهالة نفي مستشاررأي  حسب املفترضة التوقعات تمثل ال ،شركة األهلية قبل

 .سعودي ريال مليون  1.6 بمقدار األهلية لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة وتخفيض

 يتم ولم تكبدها تم - الطبية األخطاء احتياطي 12

 احتسابها

(Medical Malpractice – IBN(E)R) 

 – Medical Malpracticeاحتسابها ) يتم ولم تكبدها تم - الطبية األخطاء احتياطيمستشار نفي الجهالة االكتواري أن  الحظ (1,065,000)

IBN(E)Rلذلك فقد تم إعادة احتساب  ،حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي حتسب( كان أقل من االحتياطي امل

 امللكية لحقوق  الدفترية القيمة وتخفيض االحتياطياطي بناًء على متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي والتوصية برفع االحتي

 .سعودي ريال مليون  1.1 بمقدار األهلية لشركة
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 (السعوديم )بالريال 2019 ديسمبر  31 في كما األهلية للشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على املقترحة التعديالت

 التعديل املقترح  قيمة املوضوع رقم

دات(  /إضافات بعا  )است

 البيان

 (27,578,000) م2019 ديسمبر  31 في كما األهلية لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة علىالتعديالت املقترحة  إجمالي

 - (م20/05/2020 املوافق) ـه27/09/1441 تاريخ فيالتعديالت التي تم اإلتفاق عليها من قبل شركة إتحاد الخليج واألهلية  قيمة

 على شركة األهلية  واالكتوارية والقانونية املالية الناحية من للجهالة النافي الفحص دراسات:  تقارير املـصدر

لحد كبير مقارنة بعامل املبادلة املستخدم حسب القيمة الدفترية  يالت الفحص النافي للجهالة املالي والقانوني واالكتواري إلى أنه بعد احتساب وإدخال جميع التعديالت، تبين أن معامل املبادلة متقاربسبب تسوية جميع تعد ويعود

وبعد التعديالت إلى خليج في املفاوضات على تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي والقانوني واالكتواري ولكن نظرا لتقارب معامل املبادلة قبل التعديالت م بدون تعديالت. كما عمل بيت التمويل على مساعدة شركة اتحاد ال2019للعام 

 ن بدون تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي والقانوني واالكتواري.    م للشركتي2019ديسمبر  31حد كبير، تم االتفاق بين الطرفين على استبعاد هذه التعديالت واعتماد القيمة الدفترية كما في 

 : املبادلة معامل احتساب طريقة يوضح تفصيلي جدول  يلي وفيما

 اإليضاح البند

 بعد فيما) الدامجة الشركة تقييم

 (االندماج

 األهلية الشركة تقييم+  الخليج اتحاد شركة تقييم

 فــي الخليج دإتحا شــركة ملكيــة نســبة

 (االندمــاج بعــد فيمــا) الدامجــة الشــركة

 (االندماج بعد فيما الدامجة الشركة تقييم/  الخليج إتحاد شركة)تقييم 

 ـفي األهلية الـشركة ملكـية نـسبة

 (االندماج بعد فيما) الدامـجة الـشركة

 (ماجاالند بعد فيما الدامجة الشركة تقييم/  األهلية الشركة)تقييم 

 إتحاد ـشركة ملـساهمي األـسهم ـعدد

 االندـماج عـند الحالـين الخليج

 سهم 15,000,000 أي املال رأس زيادة قبل هو كما

 ملســاهمي الجديــدة األســهم عــدد

 الحالييــن األهلية الـشركة

)عدد  –( االندماج بعد الدامجة الشركة في الخليج إتحاد ةشرك ملكية نسبة/  االندماج بعد الحاليين الخليج إتحاد شركة ملساهمي األسهم))عدد 

 ((االندماج بعد الحاليين الخليج إتحاد شركة ملساهمي األسهم

( ـسهم 1) كل مقاـبل املبادـلة معاـمل

 األهلية الـشركة ـفيممـلوك 

 قبل االندماج( األهليةشركة الفي  / عدد األسهم االندماج لغرض األهلية الشركة مساهمي لصالح ُتصدر سوف التي األسهم)عدد 

  :االندماج مقابل  للعوض تفصيلي جدول  يلي وفيما  

 اإليضاح البند

 م2019 ديسمبر 31 في كما املالـية البياـنات ـفي املنـشورة امللكـية لحـقوق  الدفترـية القيـمة التقييم  أسلوب

 .األهلية الـشركة ـفي ممـلوك ـسهم( 1) كل مقاـبل الخليج إتحاد ـشركة ـفي دجدـي سهم 0.646135284552846 عليه املتفق املبادلة معامل

 عـشر رـياالت للـسهم الواـحد. 10بقيـمة اـسمية تبـلغ  عــادي ســهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة 7,947,464 العوض أسهم عدد إجمالي

 سهمأل  االسمية القيمة إجمالي

 العوض

 رـيال وأربعين وستمائة ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وسبعين تسعة 79,474,640 وـقدره مبـلغ الـعوض ألـسهم االـسمية القيـمة إجماـلي يبـلغ

 .ـسعودي

 ألسهم السوقية القيمة إجمالي

 العوض

 كـما ـسعودي رـيال 14.04 الباـلغ الخليج إتحاد شــركة لســهم اإلغــالق ســعر وعـلى بادـلةامل معاـمل عـلى بـناء الـعوض ألـسهم الـسوقية القيـمة إجماـلي يبـلغ

 وخمسمائة مليون  عشر وأحد مائة 111,582,395 وـقدره مبـلغ( االندـماج اتفاقـية إـبرام تارـيخ ـسبق ـتداول  ـيوم آـخر وـهو) م03/06/2020 تارـيخ ـفي

 لشــركة املاليــة القواـئم ـفي عكـسها سـيتم الـتي الـعوض أـسهم قيـمة إجماـلي تحدـيدسـيتم  .ـسعودي رـيال وتسعين وخمسة وثالثمائة ألف وثمانين واثنين

 .ـاجاالندم ـقرار نـفاذ تارـيخ يـسبق ـتداول  ـيوم آـخر ـفي الخليج إتحاد ـشركة لســهم اإلغــالق ســعر علــى بنــاء الحــق وقــت فــي الخليج إتحاد

 ـفي كـما ـسعودي رـيال 14.04 الباـلغ الخليج إتحاد شــركة لســهم اإلغــالق ســعر وعـلى املبادـلة معاـمل عـلى بـناء االندماج صفقة قيمة إجمالي تحديد تم األهلية الشركة تقييم

 واثنين وخمسمائة مليون  عشر وأحد مائة 111,582,395 وـقدره مبـلغ( االندـماج اتفاقـية إـبرام تارـيخ ـسبق ـتداول  ـيوم آـخر وـهو) م03/06/2020 تارـيخ

  .ـسعودي رـيال وتسعين وخمسة وثالثمائة ألف وثمانين

  :األهلية للـشركة الـسوقية بالقيـمة ومقارنـته الخليج إتحاد ـشركة ـسهم ـسعر بحسـب الـعوض قيـمة يبـين ـجدول  يـلي وفيـما

 اإليضاح البند

 مســاهمي لصالــح تصــدر ســوف التــي ـهماألـس عــدد

 األهلية الشــركة

 عادي سهم 7,947,464

 إغــالق ســعر بحســب للعــوض اإلجماليــة القيمــة

 وهــو) 03/06/2020 تاريــخ فــي الخليج إتحاد شــركة

 اتفاقيــة إـبرام تارـيخ ـسبق ـتداول  ـيوم آـخر

 (االندمــاج

 .سعودي ريال 14.04 الخليج إتحاد لشركة اإلغالق سعر بحسب وديسع ريال 111,582,395

 تاريــخ فــي األهلية للشــركة الســوقية القيمــة

 تاريــخ ســبق تــداول  يــوم آخــر وهــو) م03/06/2020

 (االندمــاج اتفاقيــة إبــرام

 .سعودي ريال 8.21 األهلية للشركة اإلغالق سعر بحسب سعودي ريال 100,983,000

 األهلية للـشركة الســوقية القيمــة بــين الفــرق  نســبة

 تاريخ في االندـماج مقابــل العــوض قيمــة وإجمالــي

 تارـيخ ـسبق ـتداول  ـيوم آـخرم )وـهو 03/06/2020

 (االندمــاج اتفاقيــة إبــرام

 10.50%بحوالي  ارتفاع
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 االندماجصفقة تمويل  2-5

عرض  خالل من االندماج صفقة تنفيذ سيتم. االندماجصفقة  إلتمام خارجي تمويل أي على تحصل الخليج ولن اتحادشركة  شركة األهلية في دمج شركة األهلية لغرض مساهمي لصالح نقدي مقابل الخليج أي اداتحشركة  تسّدد لن

 شركة والتزامات أصول  جميع نقلالخليج مقابل  اتحادسهم في شركة  وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464)وذلك من خالل إصدار  الخليج وشركة األهلية اتحادشركة  نيب مبادلة أوراق مالية

 أسهم مع النواحي جميع من والحقوق  والتصنيف القيمة الخليج متساوية اتحادشركة  سمالأر  زيادة نتيجة الصادرة الجديدة األسهم وستكون  شركة األهلية، مساهمي لصالح األسهم هذه ُتسّجل وسوف. الخليج اتحاد شركة إلى األهلية

  الخليج املصدرة اتحادشركة 
ً
 .حاليا

  كان سواء)الخليج  اداتحشركة  في مالية أوراق أية على ضمان أي إعطاء أو قيمة أي سداد أو عمولة أي تسديد يتّم  لن بأنه الخليج اتحادشركة  إدارة مجلس يؤكد اإلطار، هذا وفي
ً
 صفقة إطار في األشكال من شكل بأي (ال أم عرضيا

 .شركة األهلية مع االندماج

 االندماج صفقة إتمام شروط وملخص االندماج اتفاقية 2-6
 للخطوات واإلجراءات ، (م04/06/2020 املوافق) ـه12/10/1441الخليج ومجلس إدارة شركة األهلية اتفاقية اندماج في تاريخ  اتحادأبرم كل من مجلس إدارة شركة 

ً
وقد تضّمنت هذه االتفاقية شروط خاصة لتنفيذ صفقة االندماج وفقا

 ية االندماج واملذكورة أدناه.ماج إلى الشروط املبّينة في بنود اتفاقومعامل املبادلة املّحددة في مستند العرض، باإلضافة إلى تعّهدات وضمانات معّينة من قبل إدارة الشركتين. وبالتالي ستخضع صفقة االند

 

 وفيما يلي ملّخص عن البنود والشروط األساسية املبينة في اتفاقية االندماج وهي على الشكل التالي:

سبقة 2-6-1
ُ
 الشروط امل

 :ط املُسبقة التاليةالخليج ومجلس إدارة شركة األهلية على أن تكون بنود اتفاقية االندماج خاضعة إلتمام الشرو اتحادوافق مجلس إدارة شركة 

 موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة االندماج؛ و -1

 موافقة أو عدم ممانعة مؤسسة النقد على إتمام صفقة االندماج؛ و -2

تعميم املساهمين، بما  نشر مستند العرض وعلىنشر ة لغرض تنفيذ االندماج، بما فيها املوافقة على ملساهمي شركة األهلي الخليج عبر إصدار أسهم جديدة اتحادشركة  سمالأر  موافقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة -3

 يتوافق مع الئحة االندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة من هيئة السوق املالية؛ و

 لقواعد اإلدراج. اتحادموافقة تداول على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة  -4
ً
 الخليج وفقا

 التغيير الجوهري السلبي 2-6-2
 مقارنة ينالشركت% أو أكثر من إجمالي القيمة الدفترية ألي من 12.5الخليج ومجلس إدارة شركة األهلية على أنه في حال حصول أي ظرف أو حدث أو سلسلة ظروف أو أحداث ينتج عنها انخفاض بنسبة  اتحادوافق مجلس إدارة شركة 

 تساب واالفتراضات املُعتمدة من قبل كل شركة للشركة األخرى لتقييم األصول وااللتزامات بغرض االندماج( وذلك قبل نفاذ قرار االندماج،، )وذلك بناًء على منهجية التقييم، طريقة االحم2019 ديسمبر 31 في كما الدفترية بالقيمة

" أل 
ً
 سلبيا

ً
 جوهريا

ً
 عمال كل من الشركتين.ُيشّكل ذلك "تغييرا

 بذلك. وعليه، يجتمع ممثلي الشركتين ملناقشة ظروف وأسس التغيير الجوهري السلبي في حال تبيّن ألًي من الطرفين حدوث )أو احتمال حدوث( أي تغيير جوهري سلبي قبل نفاذ قرار االندماج، يقتض ي أن يتّم إخطار الطرف اآلخ
ً
ر فورا

، سيتم تعيين خب 10وذلك ضمن فترة ال تتعدى 
ً
 سلبيا

ً
 جوهريا

ً
ير من قبل الشركتين )أو من قبل املركز السعودي للتحكيم التجاري في أيام من تاريخ اإلخطار. في حال لم يّتفق ممثلي الشركتين على اعتبار أن الحدث أو الظرف يشكل تغييرا

. في حال اتفق ممثلي الشركتين أو اعتبر الخبير املعيّن أن الحدث أو الظرف يشكل فعاًل تغيير حال عدم اتفاق الطرفين على تعيين خبير( لدراسة الظرف أو الحدث وتحديد 
ً
 سلبيا

ً
 جوهريا

ً
، يعود ما إذا كان يشكل تغييرا

ً
 سلبيا

ً
 جوهريا

ً
ا

 لألطراف القيام بما يلي:

 لبنود اتفاقية االندماج بغّض النظر عن التغيير  .أ
ً
 بالصفقة وفقا

ً
 الجوهري السلبي لدى إحدى الشركتين؛ أواالتفاق على املض ي قدما

 بالصفقة بعد إجراء التعديالت الالزمة على بنود اتفاقية االندماج، ذلك دون إعادة التفاوض على معامل مبادلة األسهم املبيّن في هذا العرض و/أو على بنود أخرى في االتفاقية ليتم االتفاق على شروط  جديدة واملض  .ب
ً
ي قدما

 اه؛ أوركة املتضررة من التغيير الجوهري السلبي لدى الشركة األخرى إنهاء اتفاقية االندماج واملطالبة بتسديد رسم اإلنهاء كما هو مبيّن أدناإلخالل بحق الش

( أيام عمل من تاريخ اخطار 5وخالل مدة ال تتجاوز خمسة )ريال سعودي بشكل  فوري،  (3.000.000إنهاء اتفاقية االندماج ومطالبة الشركة التي تعّرضت لتغيير جوهري سلبي تسديد رسم اإلنهاء املحّدد بقيمة ثالثة ماليين ) .ت

 .للطرف اآلخر بطلب االنهاء الطرف املتضرر

 شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج 2-6-3
 على خالف ذلك، تنتهي اتفاقية االندماج إما بحلول التاريخ األخير

ً
ـه 12/10/1441 بتاريخ االندماج اتفاقية توقيع من أشهر 6 بعد يقع الذي التاريخ وهــوللتنفيذ املتفق عليه بموجب االتفاقية ) ما لم يتفق مجلس إدارة الشركتين خطيا

 أو بتاريخ حدوث أي من الشروط أو األحداث التالية، أيهما أقرب: (م2020 /04/06)املوافق 

 أعاله. 1-6-2فقرة في حال عدم استيفاء أي من الشروط املُسبقة املبّينة في ال .أ

 الخليج وشركة األهلية على إنهاء اتفاقية االندماج. اتحادبناًء على موافقة مشتركة وخطية بين كل  من شركة  .ب

تأثير مالي سلبي أو ضرر بإجمالي قيمة ـقدرها ثالثة ماليين  قد أّدت إلى في حال تبيّن أن الشركة األخرى قد خرقت موجبها لناحية الضمانات املعطاة ضمن اتفاقية االندماج وبشرط أن يكون هذا الخرق أو الخروقات .ت

 ( رـيال ـسعودي أو أكـثر.3,000,000)

ق بي شر في حال تبيّن أن الشركة األخرى قد خرقت موجبها لناحية االلتزام بعدم حّث أو تشجيع أو مباشرة أو التماس أي مناقشات أو مفاوضات مع أ .ث
ّ
ماج أخرى أو صفقة مماثلة، أو اند صفقةكة أو طرف آخر فيما يتعل

 اتخاذ أي إجراء آخر قد يؤّثر على قدرة الشركتين في استكمال الصفقة الراهنة.

قة ـب ) .ج
ّ
اتفاقية االندماج والذي يشكل أو من املحتمل أن  ( اإلفصاح عن أي حالة أو ظرف يحدث بعد توقيع1في حال إخالل أو عدم التزام أو إخفاق الشركة األخرى بعدد من االلتزامات الواردة في اتفاقية االندماج واملتعل

( عدم التنازل أو 3( عدم القيام بأي إجراء له تأثير سلبي على أعمال وأصول والشهرة اإليجابية للشركة، )2يشكل خرق لضمانات صّحة ودّقة املعلومات املفصح عنها من قبل إدارة الشركتين قبل توقيع االتفاقية، و)

( في حال حدوث تغيير جوهري سلبي كما هو 6( عدم توزيع أرباح، )5( عدم القيام بأي إجراء من شأنه إنشاء قيود أو رهونات على أصول الشركة، )4أصول قد يكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة، ) االستحواذ على أي

 أعاله. 2-6-2مبيّن في الفقرة 

، حظر، عن سيطرة أي من الشركتين )على سبيل املثال وليس الحصر حدوث ثورة، حرب، اضطرابات مدنية، أعمال شغب، هجوم إرهابي، فعل عدو عام، حصارفي حال حدوث أي حالة أو ظرف يشكل قوة قاهرة خارجة  .ح

كوارث الطبيعية، وانقطاع الطاقة الكهربائية( وتستمر آثار هذه القوة تخريب، تهديد بالتحريض لحرب، قطع عالقات ديبلوماسية، حرائق، انفجار، عاصفة، إعصار، فيضان، زلزال، حالة خمود، تشعب أو غيرها من ال

 القاهرة لفترة زمنية تزيد عن شهرين.

هذا الحكم أو األمر أو املرسوم نهائي وغير ر باالندماج بين الشركتين ويكون في حال صدور حكم أو أمر قضائي أو مرسوم أو قرار من أي جهة حكومية أو محكمة أو أي جهة ناظمة لديها والية قضائية يقض ي بعدم االستمرا .خ

 قابل لالعتراض عليه.

 صدور نظام يجعل االستمرار باالندماج أو الصفقة غير نظامي. .د
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 اإلنهاءرسوم  2-6-4
والقانونية واالكتوارية وغيرها من املصاريف التي تكبدتها كل  من الشركتين الستكمال صفقة االندماج.  ( رـيال ـسعودي، تمثل رسوم وتكاليف االستشارات املالية3.000.000تم االتفاق على تحديد رسوم اإلنهاء بمبلغ قدره ثالثة ماليين )

 يتم تسديد رسوم اإلنهاء من قبل إحدى الشركتين للشركة األخرى في أي من الحاالت التالية:

لح العرض، أو قرر سحب توصيته بهذا الخصوص أو تعديلها بشكل  جوهري عّما هو محّدد في مستند العرض وفي اتفاقية في حال قرر مجلس إدارة أي من الشركتين عدم التوصية ملساهمي الشركة بالتصويت لصا .1

 االندماج.

 يقع الذي التاريخ وهــوير للتنفيذ املتفق عليه بموجب االتفاقية )في مهله ال تتعدى التاريخ األخ مطلوبة إلنفاذ صفقة االندماجفي حال عدم القيام بالخطوات الالزمة في حدود سلطة كل من الشركتين، والتي تكون مناسبة أو  .2

 عدم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة األخرى. ((م2020 /04/06ـه )املوافق 12/10/1441بتاريخ  االندماج اتفاقية توقيع من أشهر 6 بعد
ً
 عدا الخطوات التي يكون قد وافق مجلس إدارة إحدى الشركتين خطيا

اندماج أخرى أو صفقة مماثلة، وقد  صفقةركة أو طرف آخر فيما يتعلق بتبيّن أن إحدى الشركتين قد خرقت موجبها لناحية االلتزام بعدم حث أو تشجيع أو مباشرة أو التماس أي مناقشات أو مفاوضات مع أي ش في حال .3

 أدى ذلك على سحب أو إنهاء العرض. 

٪ أو أكثر من إجمالي القيمة الدفترية( وعدم تمكن الشركتين  12.5أعاله )وهو أي ظرف أو حدث أو سلسلة ظروف أو أحداث ينتج عنها، انخفاض بنسبة  2-6-2يّن في الفقرة في حال حدوث تغيير جوهري سلبي كما هو مب .4

 بالصفقة أو عدم تمكنهما من االتفاق على معامل مبادلة جديد بعد التفاوض.
ً
 من االتفاق على املض ي قدما

 بها للفقرة )أ( من املادة ) في حال  .5
ً
 ( من الئحة االندماج واالستحواذ، وذلك خالل فترة هذا العرض ودون موافقة الجمعية العامة للمساهمين في شركة األهلية: 36قيام شركة األهلية بأي من األعمال التالية مخالفة

 إصدار أي أسهم مصرّح بها غير مصّدرة؛ 

 هم غير مصّدرة؛إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أس 

 إنشاء أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق اكتتاب أسهم؛ 

  آلخر قو 10بيع أو التصرف أو االندماج، أو املوافقة على بيع أو التصرف أو االندماج، في أي أصول ذات قيمة تسأوي 
ً
ائم مالية مفحوصة، أو قوائم مالية % أو أكثر من صافي موجودات شركة األهلية وفقا

 سنوية مراجعة، أيهما أحدث، سواًء عن طريق صفقة واحدة أو عدة صفقات؛

 شراء شركة األهلية ألسهمها؛ أو 

 .إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي لشركة األهلية 

( يوم العتراض الدائنين  30) ات كافية للوفاء بالديون اآلجلة تجاه أي من الدائنين الذي يعترضون على صفقة االندماج خالل فترة الفي حال عدم إمثال شركة األهلية بالتزامها تسديد ديونها الحالية أو تقديم ضمان .6

 من نظام الشركات واملوّضحة في مستند العرض هذا. 193املنصوص عليها في املادة 

اـلي قيـمة الـضرر ركتين واملبينة في اتفاقية االندماج بناًء على املعلومات التي تم اإلفصاح عنها من قبل الشركتين في سياق الصفقة، ـشرط أن يـكون إجمفي حال ثبوت خرق )أو عّدة خروقات( للضمانات املعطاة من قبل الش .7

( رـيال ـسعودي أو أكـثر، وـشرط ـعدم تمّكـن الشركتين ـمن االتـفاق عـلى معاـمل مبادـلة جدـيدة للمـضي 3.000.000أو التأثـير املاـلي الـناتج ـعن ـهذا الـخرق أو الخروقات قد أدى إلى تأثير مالي سلبي أو ضرر ـقدره ثالثة ماليين )

 بالصفـقة بـعد التـفاوض.
ً
 قدـما

 االندماج صفقة إتمام بعد الدامجة الشركةحوكمة  2-6-5
موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على األعضاء  ( أعضاء، وعلى أن يتم أخذ7، على أن يستمر مجلس االدارة مكون من سبعة )د إتمام صفقة االندماجالشركة الدامجة بعتّم االتفاق بين الشركتين على إعادة تشكيل مجلس إدارة 

 إدارة شركة اتحاد الخليج هم على النحو التالي: على التعيين. مع اإلشارة إلى أن األعضاء الحاليين ملجلس الجدد، ويجب الحصول على مصادقة الجمعية العامة العادية للشركة الدامجة

 رئيس مجلس االدارة، غير تنفيذي. –عبدالعزيز علي عبد الرحمن التركي  /السيد 

 نائب رئيس مجلس االدارة، غير تنفيذي. -فواز طالل التميمي /السيد 

 عضو مجلس إدارة، مستقل. -إبراهيم عبدهللا املطرف /السيد 

 عضو مجلس ادارة، مستقل. -فأيهم محمد اليوس /السيد 

 عضو مجلس ادارة، تنفيذي. -منير هاشم اليورنو /السيد 

 عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي. -ماجد شطى حمود الظفيري  /السيد 

  عضو مجلس إدارة، مستقل. -السيد/ غسان محمد عثمان كشميري 

 من بعض كبار موظفي شركة األهلية ومن املتوقع أن يشغروا بعض املناصب اإلدارية فيما بعد االندماج. سوف تستفيد الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماجكما يجدر الذكر بأن 

 

 ملخص شروط إتمام صفقة االندماج 2-6-6
 التالية: تخضع صفقة االندماج للشروط

 لقواعد اإلدراج، وموافقة الهيئة على طلب تسجيل وطرح أسهم زيادة اتحادالجديدة لشركة  املوافقة على نشر مستند العرض من قبل هيئة السوق املالية، وموافقة تداول على طلب إدراج األسهم .1
ً
 الخليج في تداول وفقا

 الخليج. اتحادشركة  سمالأر 

 ير الجوهري السلبيها من قبل أي من الشركتين في حال حدوث أي من حاالت التغيالخليج ومجلس إدارة شركة األهلية واملديرين التنفيذين بكافة بنود اتفاقية االندماج، وعدم إنهائ اتحادالتزام كل من مجلس إدارة شركة  .2

 ة. من هذا املستند، وعدم خرق أي بند من بنود اتفاقية االندماج، وااللتزام بكافة األنظمة واللوائح السارية في اململكة العربية السعودي 2-6-2املبينة في الفقرة 

 وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائةماليين  سبعة( 7,947,464)الخليج من خالل إصدار  اتحادشركة  سمالأر  ( زيادة2( شروط وأحكام الصفقة و)1الخليج على ) اتحادية لشركة موافقة الجمعية العامة غير العاد .3

 سهم كل مقابل الخليج اتحاد شركة في سهم( 0.646135284552846) إصدار إلى شركة إتحاد الخليج مقابلشركة األهلية نقل أصول والتزامات ( 3لصالح كافة املساهمين في شركة األهلية و) عادي سهم وستين وأربعة

دماج واالستحواذ اشترطت إلتمام الخليج باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلتمام الصفقة. مع اإلشارة إلى أن الئحة االن اتحاد( تفويض مجلس إدارة شركة 4بدون تسديد أي مقابل نقدي، و) األهلية شركة في( 1) واحد

% من األسهم املمثلة خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية، 75 يقل عن االستحواذ، ودون اإلخالل بأحكام نظام الشركات، أن تتم املوافقة عليه من قبل عدد مساهمين في الشركة الدامجة واملندمجة مالكين ملا ال

 أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد.سواء األول أو الثاني أو الثالث
ً
 ، إما شخصيا

ق بصفقة االندماج و) اتحاد( العرض املقّدم من قبل شركة 1موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية على ) .4
ّ
 لصفقة االندماجالخليج  اتحاد( الحصول على أسهم في شركة 2الخليج فيما يتعل

ً
وذلك عن  إنفاذا

( تفويض مجلس إدارة شركة األهلية 3بدون تسديد أي مقابل نقدي، و) ةاألهلي شركة في( 1) واحد سهم كل مقابل الخليج اتحاد شركة في سهم( 0.646135284552846) إصدار سيتم ، حيثدلة أوراق ماليةطريق مبا

الستحواذ اشترطت إلتمام االستحواذ، ودون اإلخالل بأحكام نظام الشركات، أن تتم املوافقة عليه من قبل عدد مساهمين في الشركة إلتمام الصفقة. مع اإلشارة إلى أن الئحة االندماج واباتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة 

 أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد.٪ من األسهم املمثلة خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية، سواء األول أو الثاني أو الثالث، إما  75مالكين ملا ال يقل عن  الدامجة واملندمجة
ً
 شخصيا
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ن باعتراض خالل املدة املشار إليها، قيام شركة األهلية بالوفاء بالدين إن كان حااًل، انقضاء فترة اعتراض الدائنين دون أن يتقّدم أي من الدائنين لشركة األهلية باعتراض على صفقة االندماج أو في حال تقدم أي من الدائني .5

 بتقديم ضمان كاف  للوفاء به إن كان آجاًل. أو

الخليج  اتحادإال إذا وافقت كل من شركة  ((م2020 /04/06ـه )املوافق 12/10/1441 بتاريخ االندماج اتفاقية توقيع من أشهر 6 بعد يقع الذي التاريخ )وهوإتمام الصفقة قبل التاريخ املتفق عليه في اتفاقية االندماج  .6

 على تعديل اتفاقية االندماج لناحية تمديد تاريخ إتمام الصفقة.وشركة األهلية خط
ً
 يا

بأي من اآلتي دون موافقة الجمعية  -خالل فترة العرض )أو قبل بداية فترة العرض إذا كان لدى مجلس إدارة شركة األهلية سبب يجعله يعتقد بوجود عرض حقيقي وشيك الحدوث(-عدم قيام مجلس إدارة شركة األهلية  .7

( إنشاء أو إصدار أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى 3( إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصدرة، أو )2( إصدار أي أسهم مصرح بها غير مصدرة، أو )1امة ملساهمي شركة األهلية: )الع

 آلخر قوائم  10اذ، أو املوافقة على بيع أو التصرف أو االستحواذ على أي أصول ذات قيمة تساوي ( بيع أو التصرف أو االستحو 4أسهم أو حقوق اكتتاب في أسهم، أو )
ً
% أو أكثر من صافي موجودات شركة األهلية وفقا

 ( إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي لشركة األهلية.6ة ألسهمها، أو )( شراء شركة األهلي5مالية أولية مفحوصة، أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث، سواًء عن طريق صفقة واحدة أم عدة صفقات، أو )

ؤدي، أو من املتوقع أن على األنظمة والقوانين أو اإلجراءات بعد تاريخ اإلعالن، بما يعدم قيام أية محكمة، أو جهة تنظيمية، أو هيئة، أو مؤسسة حكومية في اململكة باتخاذ، أو املطالبة باتخاذ أي إجراء، أو اقتراح تعديل  .8

 يؤدي إلى أي مما يلي:

أو حظر، أو تقييد، أو تحديد، أو تأخير أو التدخل، بشكل مباشر أو  جعل هذه الصفقة، أو تنفيذها، أو االندماج مع شركة األهلية، باطل أو غير قانوني، أو غير قابل للتنفيذ بموجب قوانين اململكة، أو منع .أ

الخليج على أي من  اتحاداستحواذ شركة  صفقةاملطالبة بتعديل الصفقة، أو رض شروط أو التزامات إضافية بهذا الخصوص، أو إعاقة، أو عرقلة الصفقة أو التدخل فيها، أو غير مباشر، في تنفيذ، أو ف

 تلك األوراق املالية.

ركة األهلية أو ممتلكاتها أو أصولها أو منع أو وضع قيود عليها أو على شركة األهلية في ممارستها ألي من إلزام أي عضو في مجلس إدارة شركة األهلية بالتخلص أو التصرف في أي من أو جميع أعمال ش .ب

 نشاطاتها أو تملك أي من أو جميع أصولها وممتلكاتها.

رة أو غير املباشرة، على شراء، أو تملك، أو ممارسة كافة أو بعض حقوق امللكية فيما الخليج، املباش اتحادفرض أية قيود على أو التسبب، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي تأخير فيما يتعلق بقدرة شركة  .ت

م تملك أو ممارسة أي من حقوق امللكية فيما يتعلق باألسه يتعلق باألوراق املالية الخاصة بشركة األهلية، أو فرض أية قيود، بشكل مباشر أو غير مباشر، على قدرة أي من مساهمي شركة األهلية على

 الخليج ملساهمي شركة األهلية. اتحادالجديدة املصدرة من قبل شركة 

 ال أي عضو في مجلس إدارة شركة األهلية، أوفرض أية قيود على قدرة أي عضو في مجلس إدارة شركة األهلية على دمج، أو التنسيق بين جميع، أو جزء من أعماله مع جميع، أو جزء من أعم .ث

، على أي من األعمال املتعلقة بهذه الصفقة.أي إجراء أو أمر قد يؤثر س .ج
ً
 أو جزئيا

ً
 كليا

ً
 لبا

الندماج، أو ما م، أو ما أعلن عنه في تداول من قبل شركة األهلية أو نيابة عنها قبل تاريخ توقيع اتفاقية ا 2019ديسمبر  31باستثناء ما تم اإلفصاح عنه من قبل شركة األهلية في تقريرها وحساباتها السنوية للعام املنتهي في  .9

 لشركة 
ً
 املوافق) ـه12/10/1441الخليج أو مستشاريها قبل توقيع اتفاقية االندماج بتاريخ  اتحادتضمنته غرفة البيانات التي أعدتها شركة األهلية بخصوص الصفقة ملستشاريها، أو ما أفصحت عنه شركة األهلية كتابة

أو امتيازات أو قروض )للموظفن امالت لم يتم اإلفصاح أو اإلعالن عنها أو اتفاقيات أو التزامات أو امتالكات أو تراخيص أو مستندات أو تعهدات أو إقرارات أو تصاريح توجد أية ترتيبات أو عقود أو تع ال (م04/06/2020

الخليج أو أي من مستشاريها املستقلين املاليين أو القانونيين أو للعناية املالية الالزمة )يشار اليها فيما  تحاداأو ألطراف ثالثين( أو إيجارات أو دعاوى قضائية أو أي معلومات أخرى لم يتم اإلفصاح أو اإلعالن عنها لشركة 

 فيها، ويؤدي 
ً
إلى تحمل شركة األهلية أو أحد كبار التنفيذيين أو أعضاء  – أو من املحتمل أن يؤدي –بعد باـل )"ترتيبات غير املعلنة"(، تكون شركة األهلية أو أحد كبار التنفيذين أو أعضاء مجلس إدارة شركة األهلية طرفا

 بموجبها أو من خاللها االلتزام بما ال تعلم به إد
ً
أو للعناية الخليج أو أي من مستشاريها املستقلين املاليين أو القانونيين  اتحادارة شركة مجلس إدارتها، أو أي من أصولهم، اللتزام ما، أو ملسؤولية  ما، أو أن يكون خاضعا

 املالية الالزمة بتاريخ توقيع اتفاقية االندماج.

 االندماج صفقة إلتمام الالزمة النظامية املوافقات 2-7
 :يلي كما النظامية الجهات من موافقات على والحصول  النظامية اإلجراءات من بعدد القيام االندماج، صفقة إلتمام ُيشترط

 (.م2020/يونيو /15 املوافق)  ـه1441/شوال /23 بتاريخ للمنافسة العامة الهيئة ممانعة عدم على الحصول  تم وقد .االندماج صفقة عن الناتج االقتصادي التركز على للمنافسة العامة الهيئة ممانعة عدم على الحصول  .أ

 (.م10/08/2020 املوافق)ـه 12/1441 /20 بتاريخالعربي السعودي  النقد مؤسسة ممانعة عدم على ل الحصو  تم وقد .الخليج اتحادشركة  رأسمال وزيادة االندماج صفقة على النقد مؤسسة ممانعة عدم على الحصول  .ب

  مساهمي لصالح الصادرة األسهم إدراج على تداول  موافقة على الحصول  .ت
ً
 (.م24/08/2020 املوافق ـه01/1442 /05 بتاريخ تداول  موافقة على الحصول  تم وقد. الخليج اتحادشركة  سمالأر  زيادة لعملية شركة األهلية تبعا

 م.31/08/2020ـه املوافق 12/01/1442 بتاريخ املالية السوق  هيئة موافقة على الحصول  تم وقد. العرض مستند ونشر الخليج اتحادشركة  سمالأر  زيادة طلب على املالية السوق  هيئة موافقة على الحصول  .ث

 .االندماج بصفقة والخاصة ىحد الخليج وشركة األهلية على اتحادشركة  من لكل العادية غير العامة الجمعية لدعوة املالية السوق  هيئة موافقة على الحصول  .ج

 العادية غير  العامة الجمعية اجتماعات 2-8

 اتحاد الخليجالجمعية العامة غير العادية لشركة  2-8-1
 الخليج وشركة األهلية، وذلك كما يلي: اتحادشركة ل موافقة الجمعية العامة غير العاديةعلى  ترط إلتمام صفقة االندماج الحصول من مستند العرض، ُيش 7-2باإلضافة إلى املوافقات النظامية املذكورة في الفقرة 

 اإلجتماع األول:
 أو بالوكالة، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج، إما شخص اتحادالخليج بحضور عدد من مساهمي شركة  اتحاديتحقق النصاب القانوني إلجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة 

ً
الخليج، أو عن طريق  اتحاديا

 الخليج. اتحادشركة  سمالأر  التصويت عن بعد، ممن يملكون عدد أسهم يمثل نصف

 أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن  اتحادوفي هذا اإلجتماع، سيتم إقرار الصفقة وزيادة رأس املال في حال التصويت لصالحها من قبل مساهمي شركة 
ً
الخليج املالكين ملا ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع ، إما شخصيا

 بعد.

 اإلجتماع الثاني:
الخليج )"اجتماع الجمعية العامة غير العادية  اتحادم الدعوة لعقد إجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج، فستت اتحادـفي ـحال ـلم يتحـقق النـصاب القانوـني اـلالزم الجتـماع الجمعـية العاـمة غـير العادـية األول لشركة 

 جتماع األول ما يفيد عن إمكانية عقد هذا اإلجتماع الثاني.د اإل الخليج "(. ويجوز أن ُيعقد اإلجتماع الثاني بعد ساعة من من انتهاء املدة املحددة إلنعقاد اإلجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعق اتحادالثاني لشركة 

 أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد، ممن يملكون عدد أسهم يمثل ما ال يقل عن  اتحادوفي هذا اإلجتماع الثاني، يتحقق النصاب القانوني بحضور عدد من مساهمي شركة 
ً
 ليج. الخ اتحادربع راسمال شركة الخليج، إما شخصيا

 أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد،  اتحادفي حال إقرار الصفقة عن طريق مساهمي شركة 
ً
سيعتبر بأن صفقة االندماج قد أقرت من قبل الخليج املالكين ملا ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في هذا االجتماع، إما شخصيا

ى عرض االندماح وبعد إنقضاء فترة إعتراض الدائنين أو تسوية ادة رأس املال، على أن تصبح هذه الزيادة نافذة بعد موافة الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية الخاصة باملوافقة علالخليج وستتم املوافقة على زي اتحادشركة 

 ألحكام نظام 
ً
( وذلك وفقا

ً
 الشركات.جميع إعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقا

 اإلجتماع الثالث: 
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دية الخليج، وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق املالية، فستتم الدعوة لعقد إجتماع ثالث للجمعية العامة غير العا اتحادفــي حــال لــم يتحقــق النصــاب القانونــي الــالزم لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثانــي لشركة 

 كان عدد مساهمي شركة  اتحادالخليج )"اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة  اتحادلشركة 
ً
 أو بالوكالة أو أو عن طريق  اتحادالخليج"(. ويتحقق النصاب القانوني في هذا اإلجتماع أيا

ً
الخليج املمثلين فيه، إما شخصيا

 التصويت عن بعد. 

 أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد،  اتحادطريق مساهمي شركة  وفي حال إقرار الصفقة عن
ً
سيعتبر بأن صفقة االندماج قد أقرت من قبل الخليج املالكين ملا ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في هذا االجتماع، إما شخصيا

الدائنين أو تسوية  ذه الزيادة نافذة بعد موافة الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية الخاصة باملوافقة على عرض االندماح وبعد إنقضاء فترة إعتراضالخليج وستتم املوافقة على زيادة رأس املال، على أن تصبح ه اتحادشركة 

 ألحكام نظام الشركات.
ً
( وذلك وفقا

ً
 جميع إعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقا

 حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة  تحادايمكن ملساهمي شركة 
ً
 لآللـية  اتحادالخليج الذين ال يستطيعون شخصيا

ً
الخليج )أو االجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة غير العادية إذا لزم األمر( التصويت عن بعد وفـقا

 عنـهم ـفي االجتـماع. وبـناًء عـلى الفـقرة)ـمن مسـتند الـعرض، أو توكـيل ـش 3-8-2املوّضـحة ـفي الفـقرة 
ً
 ـفي كل ـمن شركة 191( ـمن امـلادة )4خص آـخر بالتصويـت نياـبة

ً
الخليج  اتحاد( ـمن نـظام الـشركات، ال يـحق للمـساهم اـلذي يمـلك أـسهما

 الشركتين.  وشركة األهلية التصويت على قرارات االندماج إال في الجمعية العامة غير العادية إلحدى

 الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية  2-8-2
 تتطلب الصفقة موافقة مساهمي شركة األهلية لها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية.

 اإلجتماع األول:
 أو بالوكالة، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية، أو عن طريق التصويت عن بعد،  يتحقق النصاب القانوني إلجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية بحضور عدد من مساهمي

ً
شركة األهلية، إما شخصيا

 شركة األهلية. سمالأر  ممن يملكون عدد أسهم يمثل نصف

 أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد.وفي هذا اإلجتماع، سيتم إقرار الصفقة في حال التصويت لصالحها من قبل مساهمي شركة األهلية امل
ً
 الكين ملا ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع، إما شخصيا

 اإلجتماع الثاني:
عية العامة غير العادية لشركة األهلية )"اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة جمفي حال لم يتحقق لنصاب القانوني الالزم إلجتماع الجمعية العامة غير العادية األول لشركة األهلية، فستتم الدعوة لعقد إجتماع ثان لل

 تماع الثاني. إلجتماع األول ما يفيد عن إمكانية عقد هذا اإلجاألهلية"(. ويجوز أن ُيعقد اإلجتماع الثاني بعد ساعة من أنتهاء املدة املحددة إلنعقاد اإلجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد ا

 أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد،
ً
 شركة األهلية.  سمالأر  ممن يملكون عدد أسهم يمثل ما ال يقل عن ربع وفي هذا اإلجتماع ، يتحقق النصاب القانوني بحضور عدد من مساهمي شركة األهلية، إما شخصيا

 أو بالو سيتم إقرار الصفقة في هذا اإلجتماع الثاني في حال التص
ً
 كالة، أو عن طريق التصويت عن بعد.ويت لصالحها من قبل مساهمي شركة األهلية املالكين ملا ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في هذا االجتماع ، إما شخصيا

 اإلجتماع الثالث: 
األهلية اني لشركة األهلية، وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق املالية، فستتم الدعوة لعقد إجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة في حال لم يتحقق لنصاب القانوني الالزم لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الث

 كان عدد مساهمي شركة
ً
 أو في حال توكيل شخص آخر )"اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة األهلية"(. ويتحقق النصاب القانوني في هذا اإلجتماع أيا

ً
 أو عن طريق التصويت عن بعد. األهلية املمثلين فيه، إما شخصيا

 وفي هذا اإلجتماع الثالث، سيتم إقرار الصفقة في حال التصويت لصالحها من قبل مساهمي شركة األهلية املالكين ملا ال يقل عن ثالثة أرب
ً
 أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد.اع األسهم املمثلة في هذا االجتماع، إما شخصيا

 حضور اجتماع الجمعية العام األهليةيمكن ملساهمي شركة 
ً
 لآللـية املوّضـحة  األهليةة غير العادية لشركة الذين ال يستطيعون شخصيا

ً
ـفي )أو االجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة غير العادية إذا لزم األمر( التصويت عن بعد وفـقا

 عنـهم ـفي االجتـماع. وبـناًء عـلى الفـقرة) 3-8-2الفـقرة 
ً
 ـفي كل ـمن شركة 191( ـمن امـلادة )4ـمن مسـتند الـعرض، أو توكـيل ـشخص آـخر بالتصويـت نياـبة

ً
الخليج وشركة األهلية  اتحاد( ـمن نـظام الـشركات، ال يـحق للمـساهم اـلذي يمـلك أـسهما

 .مة غير العادية إلحدى الشركتين.االندماج إال في الجمعية العا التصويت على قرارات

 التصويت عن بعد 2-8-3
جتماع الجمعية العامة غير العادية في إعطاء الفرصة ألكبر عدد من املساهمين في التصويت على القرارات املزمع اقتراحها في ا هارغبة منحسب متطلبات هيئة السوق املالية فيما يخص التصويت في الجمعيات العامة غير العادية، و 

الخليج إلقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة األهلية ، فسوف يتّم إعتماد آلية  اتحادالخليج لغرض االندماج وقرار التصويت على عرض شركة  اتحاد، بما في ذلك قرار زيادة رأسمال شركة لشركة إتحاد الخليج وشركة األهلية

لى القرارات املقترحة خالل إجتماعات الجمعيات العامة ملساهمين وذلك من خالل خدمة "تداوالتي" وهي خدمة مقدمة من تداول تسمح للمساهمين في الشركات املدرجة التسجيل والتصويت اإللكتروني عالتصويت عن بعد من قبل ا

 للشركات. يمكن التسجيل في خدمة "تداوالتي" بإحدى الطرق التالية:

 هم للتداول اإللكتروني دون الحاجة للحضور الشخص ي، ذلك عبر التسجيل على املوقع اإللكتروني ملنظومة "تداوالتي"من خالل حساب املسا .أ

 عن طريق شركات الوساطة )أي األشخاص املرخص لهم( التي يمتلك لديها املساهم محفظة أنشطة إستثمارية.  .ب

 من اليوم  الخليج لغرض االندماج مع شركة األهلية هي على الشكل التالي: اتحادشركة  سمالأر  ر زيادةالخليج على قرا اتحادإن فترة التصويت عن بعد ملساهمي شركة 
ً
 من الساعة العاشرة صباحا

ً
بعد موافقة والعشرين  ثالثالإعتبارا

 من اليوم الT+23العرض )هيئة السوق املالية على نشر مستند 
ً
 (. T+26وافقة هيئة السوق املالية على نشر مستند العرض )والعشرين بعد م سادس( وحتى الساعة الرابعة عصرا

 هي على الشكل التالي:  الخليج اتحاد شركة إلى األهلية شركة والتزامات أصول  جميع ونقل الخليج اتحاد شركة في األهلية شركة دمجبإن فترة التصويت عن بعد ملساهمي شركة األهلية على العرض الراهن فيما يتعلق 

 
ً
 من اليوم الإعتبارا

ً
 من اليوم الT+23والعشرين بعد موافقة هيئة السوق املالية على نشر مستند العرض ) ثالثمن الساعة العاشرة صباحا

ً
والعشرين بعد موافقة هيئة السوق املالية على نشر  سادس( وحتى الساعة الرابعة عصرا

 (.T+26مستند العرض )

 أخذها بعين االعتبار قبل الشروع في عملية التصويت عن بعد هي على الشكل التالي:إن شروط و أحكام التصويت عن بعد التي يجب 

 سيتم احتساب تصويت املساهم عن بعد ضمن نصاب الجمعية العامة املنعقدة لهذا الخصوص وعند اتخاذ القرارات ذات العالقة. .أ

 اء في املحفظة اإلستثمارية التي تم التصويت من خاللها أوغيرها.سيتم تعميم صوت املساهم على جميع األسهم التي يمتلكها أو سوف يمتلكها سو  .ب

 إن التصويت األخير للمساهم يلغي عمليات التصويت السابقة لها. .ت

د األصوات املتعلقة باألسهم التي تم غير العادي كما سيتم أخذ جميع التدابير الالزمة للتأكد من أن جميع من صوتوا عن بعد يملكون األسهم محل التصويت في تاريخ انعقاد الجمعية العامة
ً
ة املنعقدة لهذا الخصوص، بما في ذلك استبعا

 .بيعها أو بيع جزء منها خالل فترة التصويت عن بعد

. وسوف يحصل جميع مساهمي شركة األهلية، بما فيهم من املالية السوق األهلية في  م شركةإذا تم إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة األهلية ومن قبل مساهمي شركة اتحاد الخليج وبعد نفاذ قرار االندماج، سيتم إلغاء إدراج أسه

 لشروط وأح
ً
 كام هذا العرض.لم يصوتوا على القرارات املقترحة إلقرار الصفقة، أو من قاموا بالتصويت ضدها، على أسهم جديدة في شركة اتحاد الخليج وفقا
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 فترة إعتراض الدائنين 2-9
 لآللية املحّددة في الفقرة  اتحادمن هذا املستند، وبعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة  7-2املوافقات النظامية املذكورة في الفقرة  بعد الحصول على

ً
من هذا املستند،  8-2الخليج وشركة األهلية وفقا

كة األهلية، وذلك خالل دية. وسيشير اإلعالن إلى حق أي دائن لشركة األهلية في االعتراض على صفقة االندماج من خالل إرسال خطاب مسجل إلى املركز الرئيس ي لشر ستقوم كل من الشركتين بنشر قرارات الجمعية العامة غير العا

 من تاريخ نشر نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج
ً
 .ثالثين يوما

 لنظام الشركات، ال 
ً
 إال بعد انقضاء استنادا

ً
 من اإلعالن عنه دون استالم أي اعتراض من أي من دائني شركة األهلية على صفقة االندماج. وفي حال تقدم أي من الدائنين ب( 30)يكون قرار االندماج نافذا

ً
اعتراضهم خالل املدة ثالثين يوما

 .أو إلى أن تقوم شركة األهلية بالوفاء بالدين إن كان حااًل، أو بتقديم ضمان كاف  للوفاء به إن كان آجالً  املشار إليها فسيتم إيقاف االندماج إلى أن يتنازل الدائن عن اعتراضه

 عن تلك نتائج تلك الفترة وذلك على النحو التالي: تداول بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين، ستقوم شركة األهلية باإلعالن على موقع 

 والل تلك الفترة، أو أنه تم استالم اعتراضات ولكنها سحبت أو تمت تسويتها أو أن املحكمة املختصة رفضت طلب الدائن بإيقاف االندماج، أأنه لم يتم استالم أي اعتراضات خ 

  لحالة، ستقوم شركة األهلية بعد االنتهاء من تسوية جميع االعتراضات املستلمة الخليج. وفي هذه ا اتحادبتوضيح تفاصيل االعتراضات املستلمة والتي لم تتم تسويتها بعد وما زالت قائمة وفق ما يتم االتفاق عليه مع شركة

 .تداول باإلعالن عن ذلك على موقع 

 إتمام صفقة االندماج 2-10
(، س

ً
 وستقوم شركة يبعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقا

ً
الخليج بإصدار أسهم ملساهمي شركة األهلية املقيدين  اتحادصبح قرار االندماج نافذا

الخليج وستستمر  اتحادت شركة األهلية إلى شركة ار االندماج، وستنتقل جميع أصول والتزامافي سجل مساهمي شركة األهلية خالل فترة ال تقل عن ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج وال تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قر 

 الخليج باإلعالن عن نفاذ قرار االندماج في حينه. اتحادتقوم شركة الخليج في الوجود، أما شركة األهلية فستنقض ي وستلغى جميع أسهمها وسيتم شطب سجلها التجاري وإلغاء كافة التراخيص الصادرة لها. كما س اتحادشركة 

 املساهمين بعد إتمام صفقة االندماجتفاصيل  2-11
الخليج. ولن يتّم تحويل أي أسهم أو نقل ملكية أي منها إلى أي أشخاص أو أطراف آخرين غير  اتحادستصبح شركة األهلية مملوكة بشكل  مباشر من قبل شركة  ،لحين أن يتم االنتهاء من إجراءات شطب السجل التجاري لشركة األهلية

 نقل ملكية األسهم. لن يكون في الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج إجراء، من شأنه أن يؤّثر على . إضافة إلى ذلك، ال يوجد أي اتفاق أو ترتيبات أو تفاهمات خاصة مع أي طرف يملك أسهم في شركة األهليةالخليج اتحادشركة 

الخليج وتسجيل األسهم املصّدرة لصالح مساهمي شركة  اتحادشركة  سمالأر  لدامجة أو قادرين على التحكم بقراراتها نتيجة إلتمام صفقة االندماج وزيادة% من الشركة ا30.0مساهمين مسيطرين، أي ممن يمتلكون أو يتحكمون ـب 

 .األهلية

 اإلدارة والعاملين  2-12
 متساوية، وتساهم هذه السياسة في التقدمالخليج الخاصة باملوارد البشرية على حسن اختيار وتدريب وتطوير قد اتحادترتكز سياسة شركة 

ً
 رات العاملين لديها واملحافظة عليهم واملعاملة العادلة لجميع املوظفين التي تحقق لهم فرصا

رحها إلدارة شركة األهلية واالستماع إلى وجهات نظرهم ومن ثم تأكيد خططها الخليج عند إتمام الصفقة تقديم خططها املستقبلية وش اتحادالوظيفي واملنهي للجادين من العاملين وتحقيق عوائد أفضل للمساهمين. تنوي شركة 

 الخليج سوف تحترم جميع العقود الخاصة باإلدارة والعاملين لدى شركة األهلية.  اتحادواالستفادة من كل العناصر اإلدارية املتاحة والقادرة على املساهمة في تحقيق خطط الشركة، وبهذا الخصوص فإن شركة 

 طراف ذات العالقة.الخليج االستفادة من الفروع ونقاط البيع وجميع املوجودات الخاصة بشركة األهلية لتحقيق الخطط واألهداف اإلستراتيجية ملصلحة جميع األ  اتحادتنوي شركة 

 الترتيبات أو الشروط الخاصة 2-13
الخليج(، أو بين أي من  اتحادالخليج )أو أي شخص يتصرف نيابة عن أو باالتفاق مع شركة  اتحاد( بين شركة تعويض ترتيب أي ذلك في بما فاهمات )مهما كانت طبيعتهابتاريخ مستند العرض الراهن، ال توجد أية اتفاقيات أو ترتيبات أو ت

 في مجلس إدارا
ً
 السابقة لتاريخ نشر هذا املستند.أعضاء مجلس إدارة شركة األهلية، أو املساهمين الحاليين في شركة األهلية، أو أي شخص آخر كان عضوا

ً
 فيها خالل االثني عشر شهرا

ً
 تها أو مساهما

 يتعلق بالصفقة الراهنة مع أي طرف آخر.بإستثناء اتفاقية االندماج التي تم توقيعها بين شركة الخليج وشركة االهلية، لم تبرم شركة الخليج أية ترتيبات أو صفقات خالصة فيما 

 لنقديةتأكيد الكفاية ا 2-14
)"تقييم شركة األهلية"( من هذا  4-2فاصيل، يرجى االطاع على الفقرة ي. وملزيد من التسيتم سداد كامل قيمة العرض من خالل إصدار أسهم لصالح مساهمي شركة األهلية وبالتالي لن يتم سداد قيمة العرض أو أي جزء منه بشكل نقد

  املستند.
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 االندماج صفقة إتمام حال لشركة اتحاد الخليج في ظيميالتنالهيكل  2-15

 
 املصدر: شركة اتحاد الخليج

 . املعلومات املالية3

 سعر إقفال األسهم 3-1
 ر يوم للتداول قبل إعالن النية املؤكدة، وآخر تاريخ متاح قبل نشر هذا املستند كالتالي:الخليج في اليوم األول للتداول من كل شهر من األشهر الستة السابقة لتاريخ نشر هذا املستند، وآخ اتحاديبين الجدول التالي سعر إقفال سهم شركة 

 سعر اإلقفال )بالريال السعودي( التاريخ

 14.90 م31/08/2020

  13.14  م  01/01/2020

  12.74  م  02/02/2020

  11.50  م  01/03/2020

  9.84  م  01/04/2020

  10.74  م  03/05/2020

  15.34  م  01/06/2020

 14.04 م )آخر يوم للتداول قبل تاريخ إبرام اتفاقية االندماج( 03/06/2020

 تداول املصدر: 

 عالن النية املؤكدة، وآخر تاريخ متاح قبل نشر هذا املستند كالتالي:تداول قبل إلتالي سعر إقفال سهم شركة األهلية في اليوم األول للتداول من كل شهر من األشهر الستة السابقة لتاريخ نشر هذا املستند، وآخر يوم لليبين الجدول 

 سعر اإلقفال )بالريال السعودي( التاريخ

 11.32 م31/08/2020

  11.24  م  01/01/2020

  11.12  م  20/20/2020

  10.10  م  01/30/2020

  7.80  م  01/40/2020

  7.78  م  30/50/2020

  8.19  م  01/60/2020

 8.21 م )آخر يوم للتداول قبل تاريخ إبرام اتفاقية االندماج( 03/06/2020

 تداول املصدر: 
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 األرباح توزيع وسياسة التوزيعات 3-2
 خالل سنة مالية معّينة، سيتم  األهلية للتأمين التعاوني" –الخليج  اتحادشركة "، وفي حال تّمت املوافقة على الصفقة الراهنة ومن بعدها حققت الخليج بتوزيع أي أرباح ملساهميها خالل الثالث سنوات املاضية اتحادلم تقم شركة 

ً
أرباحا

مساهمي شركة األهلية املستحقين الذين سيتم كل  بحسب عدد األسهم التي يملكها ومن دون أي تمييز في التصنيف أو الحقوق، من ضمنهم  األهلية للتأمين التعاوني" –الخليج  اتحاد"شركة توزيع األرباح أو العوائد على كافة املساهمين في 

 من أسهم سبعة ماليين وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين  7,947,464 عدداإلصدار لهم 
ً
 جديدا

ً
االندماج. ستكون هذه  صفقةفي حال تمت املوافقة على  األهلية للتأمين التعاوني" –الخليج  اتحاد"شركة سهما

 ملساهمي شركة األسهم الج
ً
جميع النواحي ولن يكون هناك أي حقوق أولوية أو تفضيلية للمساهمين من والحقوق تساوية القيمة والتصنيف الخليج وم اتحادديدة املصّدرة ملساهمي شركة األهلية املستحقين مماثلة لألسهم املصدرة حاليا

  ألهلية الذين سيتم اإلصدار لهم أسهم جديدة في حال تمت املوافقة على صفقة االندماج.الخليج بالنسبة للمساهمين في شركة ا اتحادالحاليين في شركة 

 

 أثر إنتهاء العرض 3-3
أي موعد الحق لعقد الجمعية غير العادية وال يمكن  )ويشمل ذلك الخليج ـو/أو شركة األهلية، خالل إجتماع الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين كل على حدى اتحاداالندماج من قبل كل من شركة  صفقةفي حال عدم إقرار 

،  لقبولهيعتبر العرض الراهن منتهي ولن يكون هنالك إمكانية إلصدار القرارات،  تمديدها بعد ذلك(، سواء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لصحة عقد االجتماع ذي الصلة، أو عدم الحصول على األغلبية املطلوبة
ً
الحقا

 ألحكامها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية والخاصة  صفقةالخليج الى مساهمي شركة األهلية لغرض  اتحادافة الى ذلك، ينتهي العرض املقدم من شركة إض
ً
االندماج في حال تم إنهاء إتفاقية االندماج وفقا

 الى أي موافقة سابقة صادرة عنهم. الخليج أو اتحادي شركة األهلية الحق في قبول العرض ولن تعد شركة بصفقة االندماج وفي حال حدوث ذلك لن يكون ملساهم
ً
 . مساهميها ملزمين باملض ي بالعرض استنادا

 

 بشركة اتحاد الخليج تتعلق معلومات. 4

 نبذه عامة 4-1

 التأسيس
( بتاريخ 60وبموجب املرسوم امللكي رقم )م/ (م09/10/2006املوافق )ـه 16/09/1427( في يوم 233شركة مساهمة سعودية عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )الخليج للتأمين التعاوني" ك اتحادتمت املوافقة على تأسيس "شركة 

الخليج لدى السجل التجاري في الدمام تحت الرقم  اتحادم(، وتم تسجيل شركة 05/08/2007املوافق )ـه 22/07/1428ق( بتاريخ /196)وتأسست بموجب القرار الوزاري رقم ) (،م11/10/2006املوافق يوم )ـه 18/09/1427

ادر من مؤسسة الص (م11/09/2007املوافق في )ـه 29/08/1428( بتاريخ 20079 /9الخليج على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين رقم )ت م ن / اتحاد. وقد حصلت شركة (م26/08/2007املوافق )ـه 13/07/1428بتاريخ  2050056228

  النقد العربي السعودي.

( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد وجميع تلك األسهم مدفوعة 10)خمسة عشرة مليون( سهم بقيمة إسمية قدرها ) 15,000,000ريال سعودي مقّسم الى مائة وخمسين مليون  (150,000,000)الخليج الحالي  اتحادشركة  سمالأيبلغ ر 

 م.11/09/2007منذ تاريخ  املالية السوق في رجة القيمة بالكامل وُمد

 املتممة لألعمال املذكورة بإستثناء الحماية واإلدخار. الخليج في مجال التأمين التعاوني على املمتلكات واملسؤولية والتأمين على املركبات وتأمين األشخاص والتأمين الطبي وفي جميع األنشطة اتحادتعمل شركة  

. يبلغ 31432الدمام  5719الدمام، اململكة العربية السعودية، وعنوان مكتبها املسجل هو: ص. ب:  من كيوتو بحي األعمال، 3-2-1لدية الجنوبية شارع سلمان الفارس ي، الوحدة احي الخالخليج في  اتحادالحالي لشركة  يقع املقر الرئيس ي

 موظف. 366لعرضالخليج بتاريخ مستند ا اتحادعدد املوظفين الذين يعملون في شركة 

 السنة املالية ومراجعي الحسابات 

 –شركة برايس وترهاوس كوبرز، وعنوانهم هو برج اململكة الخليج السادة/  اتحادديسمبر في السنة نفسها من كل عام ميالدي، وقد عينت الجمعية العامة لشركة  31الخليج في األول من يناير وتنتهي في  اتحادتبدأ السنة املالية لشركة 

، جدة 15046شارع محمود عارف، ص.ب.  -شركة أسامة عبدهللا الخريجي وشريكه محاسبون قانوييون واستشاريو أعمال، وعنوانهم هو حي الروضة  /، اململكة العربية السعودية، والسادة11414، الرياض 13943، ص.ب. 21الدور 

 ، اململكة العربية السعودية.21444

 هيكل رأس املال واملساهمين 

( ريال سعودي للسهم الواحد، ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية 10مليون سهم بقيمة إسمية قدرها )خمسة عشر  (15,000,000) ريال سعودي مقسم إلىمائة وخمسين مليون  (150,000,000)الخليج الحالي  اتحاديبلغ رأسمال شركة 

 الخليج كما في تاريخ مستند العرض:  اتحادشركة 

 امللكية )%(نسبة  اإلسم

 %16.50 القابضة الخليج إتحاد شركة

 %83.50 الجمهور

 %100.00 إلجمالي

 الخليج اتحادشركة املصدر: 

 أبرز املحطات التاريخية 4-2
ات التاريخية التي مّرت بها شركة يوضح جدول 

ّ
 الخليج منذ تأسيسها حتى اآلن: اتحادلتالي أبرز املحط

 التاريخ الحدث

م القاض ي باملوافقة 09/10/2006ه املوافق 16/09/1427ق بتاريخ/233الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  الترخيص بتأسيس

 على تأسيس الشركة .

 م(09/10/2006ـه )املوافق16/09/1427

 م(11/10/2006ـه )املوافق18/09/1427 الخاص بتأسيس الشركة. 60صدور املرسوم امللكي رقم م/

 ألحكام  9/2007ح مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ت م ن /حصول الشركة على تصري
ً
بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين وفقا

 نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحة التنفيذية .

 م(11/09/2007ـه )املوافق29/08/1428

(عشرة رياالت للسهم الواحد، وقد اكتتب 10ها )ن مليون سهم لالكتتاب العام بقيمة أسمية قدر ي( اثنان وعشر 22,000,000طرح )

%( من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل،وقد تم 60سهم )ثالثة عشر مليون  (13,200,000)املساهمون املؤسسون بعدد 

 %( لإلكتتاب العام. 40سهم )( ثمانية مليون وثمانمائة ألف 8,800,000)طرح األسهم املتبقية والبالغة 

ـه 02/05/1428الفترة من  خالل

 ه11/05/1428م( إلى 19/05/2007)املوافق

 م(28/05/2007ـ)املوافق 
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 التاريخ الحدث

 م( 11/09/2007ـه )املوافق 29/08/1428 املالية السوق إدراج أسهم الشركة في 

دي إلى ن مليون ريال سعو يئتان وعشر ا( م220,000,000سمال الشركة من )أتوصية مجلس إدارة الشركة في قراره بتخفيض ر 

ن مليون ي( اثنان وعشر 22,000,000ن مليون ريال سعودي ، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من )ي( مائة وخمس150,000,000)

( سبعة مليون سهم وبنسبة تخفيض في رأس املال 7,000,000( خمسةعشرة مليون سهم عن طريق إلغاء )15,000,000سهم إلى )

 وبمعدل31.82مقدارها )
ً
 أسهم  (3.14286تخفيض قدره سهم واحد عن كل ) %( تقريبا

 م( 21/03/2017ـه )املوافق22/06/1428

 م(16/02/2017ـه )املوافق19/05/1438 سمالها أعلى تخفيض ر  381000054731حصول الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الخطاب رقم 

ن مليون ريال سعودي إلى يئتان وعشر ا( م220,000,000سمال الشركة من )أض ر موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفي

 ن مليون ريال سعوديي( مائة وخمس150,000,000)

 م( 18/05/2017ـه )املوافق 22/08/1438

 أصول  عجمي ونقل الخليج اتحاد شركة في األهلية شركة دمجبغرض أبرمت شركة اتحاد الخليج إتفاقية اإلندماج مع شركة األهلية 

 .الخليج اتحاد شركة إلى األهلية شركة والتزامات

 م( 10/05/2018ـه )املوافق 24/08/1439

 ملتعلق باندماج شركة اتحاد الخليج وشركة األهليةتم نشر مستند العرض ا 8

 

 م(03/01/2019ـه )املوافق 27/04/1440

وذلك للتصويت على زيادة  ،معية العامة غير عاديةوشركة األهلية مساهميها لحضور اجتماع الج الخليج اتحاد شركةدعوة  9

ئتان وواحد ا( م241,935,480ن مليون ريال سعودي إلى مبلغ )يئة وخمسا( م150,000,000الخليج من ) اتحادرأسمال شركة 

 جدي 9.193.548وأربعين مليون وتسعمائة وخمسة وثالثين ألف وأربعمائة وثمانين ريال سعودي عن طريق إصدار 
ً
 سهما

ً
دا

 في شركة اتحاد الخليج لصالح مساهمي و ئة وثالثة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية اتسعة ماليين وم
ً
 جديدا

ً
أربعون سهما

 اتحاد شركة إلى األهلية شركة والتزامات أصول  جميع ونقل الخليج اتحاد شركة في األهلية شركة دمجالشركة األهلية لغرض 

 . الخليج

 م(06/01/2019ـه )املوافق 30/04/1440

 م(28/01/2019ـه )املوافق 22/05/1440 أعلنت شركة األهلية عن عدم انعقاد الجميعة العامة غير العادية )االجتماع األول والثاني( 10

 الخليج اتحاد شركة من املقدم العرض علىشركة األهلية  مساهمي موافقة عدم عنأعلنت شركة األهلية في االجتماع الثالث  11

 األهلية الشركة مع دماجباالن املتعلق

 م(19/02/2019ـه )املوافق 14/06/1440

 (م24/12/2019 املوافق) ،ه27/04/1441 الشركتين بين املحتملة االندماج صفقة جدوى  لتقييم األهلية وشركةشركة اتحاد الخليج  بين ملزمة غير تفاهم مذكرة توقيع تم

 أصول  جميع ونقل الخليج اتحاد شركة في األهلية شركة دمج بغرضكة األهلية أبرمت شركة اتحاد الخليج إتفاقية اإلندماج مع شر 

 .الخليج اتحاد شركة إلى األهلية شركة والتزامات

 (م04/06/2020 املوافق) ـه12/10/1441

 

 الرؤية 3-4
 تقديم خدمات وتغطيات تأمينية ألكبر شريحة ممكنة من عمالء الشركة عبر فتح مكاتب في مدن ومناطق مختلفة.

 رسالة الشركة 4-4
 الخليج الى العمل على تقديم خدمات وتغطيات تأمينية بأسعار تنافسية ونوعية متميزة لكل عمالء الشركة. اتحادتسعى شركة 

 املزايا التنافسية للشركة 5-4
 منها كفاءات سعودية في املناصب العليا واملتوسطة إدارة ذات خبرة عالية. 

 مينعالقات متميزة مع العمالء ومعيدي التأ. 

 .عالمة تجارية معروفة ومرموقة 

 .برنامج خدمة عمالء متطور 

  واسعة االنتشار في اململكة.نقاط بيع شبكة 

 .برنامج إدارة مطالبات طبية مطور داخليا 

 

 االستراتيجية 4-6
 يج البنود التالية:الخل اتحاداستراتيجية تمكنها من تحقيق رسالتها ورؤيتها، وتشمل استراتيجية شركة الخليج  اتحادوضعت شركة 

 .التوسع في استخدام الحلول الرقمية للتعامل مع عمالء الشركات واملستهلكين 

 لشركة.في انظم تقنية املعلومات ل البنية التحتية العمل على تطوير 

 للتركيز على تعظيم االرباح توحيد جهود الشركة على مستوى اململكة. 

 .تحسين وتطوير العالقات مع مقدمي الخدمات 

 .التركيز على املنتجات ذات ونوعية العمالء ذات هامش الربحية االعلى 
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 املبيعات 7-4

 : التأمينية املنتجات الخليج بحسب اتحادشركة  ملبيعات تحليل أدناه ناملبيّ يوضح الجدول 

(السعودية الرياالت آالف) ديسمبر  شهر  من 31 في املنتهية السنة التأمينية املنتجات بحسب املبيعات  املبيعات إجمالي من النسبة 

 م2019 م2017 م2018 م2019

 %55.7 132,848 120,347 311,195 صحيالتأمين ال 1

 %31.8 159,048 156,424 177,972 تأمين مركبات 2

 %12.5 67,732 51,231 69,629 أخرى 3

 %100.0 359,628 328,002 558,796 إجمالي

 الخليج اتحادشركة : املصدر

 املنتجات 8-4

 من مؤسسة النقد العربي السعودي :عليها موافقة نهائية  حصلت علىالخليج والتي  اتحاد املبيّن أدناه املنتجات التأمينية لشركة وضح الجدول ي

 تاريخ املوافقة وصف املنتج املنتج رقم

أثناء وجودها بمكانها للخسارة أو الضرر املادي والفجائي وغير املُتوقع تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له إذا تعرضت آالته  وثيقة تأمين عطل اآلالت 1

ا األولى بفعل أي سبب غير مستثنى في الوثيقة والذي يستدعي إصالح أو استبدال، وذلك بالدفع أو، بناء على خيار الشركة، إعادة املمتلكات لحالته

 ئية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقةأو إصالحها. ولقد حصلت شركة اتحاد الخليج على موافقة نها

 ـه27/01/1430

وثيقة تأمين خسائر األرباح  2

 الناتجة عن عطل اآلالت

ت تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بالدفع للمؤمن له مقدار الخسارة الناتجة عن توقف العمل الناتج عن عطل اآلالت املؤمن عليها. لقد حصل

 يج على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقةشركة اتحاد الخل

ـه27/01/1430  

وثيقة تأمين تلف املخزون في  3

 املستودعات املبردة

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن الخسارة أو الضرر بسبب التلف الناجم عن أي خسارة أو ضرر مادي وفجائي وغير 

لتجهيزات آالت التبريد يكون قاباًل للتعويض بموجب وثيقة عطل آالت سارية املفعول. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على موافقة نهائية متوقع 

 من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه

ـه27/01/1430  

خسارة أو الضرر بسبب التلف الناجم عن أي خسارة أو ضرر مادي تعرض له مرجل أو وعاء ضغط تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن ال وثيقة تأمين مرجل ووعاء ضغط 4

على موافقة نهائية من  اتحاد الخليجلقد حصلت شركة أو املمتلكات املحيطة جراء انفجار أو انهيار املرجل أو الوعاء )باستثناء األضرار الناجمة عن حريق(. و 

 ى هذه الوثيقةمؤسسة النقد العربي السعودي عل

ـه27/01/1430  

ين )فيما عدا تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن الخسارة أو الضرر أو املسؤولية التي تسببت أو نشأت أو تفاقمت عن أعمال املقاول وثيقة تأمين أخطار املقاولين 5

 على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة اد الخليجاتحلقد حصلت شركة استثناءات خاصة حسبما هو مذكور في الوثيقة(. 

ـه27/01/1430  

)فيما عدا  تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن الخسارة أو الضرر أو املسؤولية التي تسببت أو نشأت أو تفاقمت عن أعمال التركيب وثيقة تأمين أخطار التركيب 6

 على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة اتحاد الخليجولقد حصلت شركة  ناءات خاصة حسبما هو مذكور في الوثيقة(.استث

ـه27/01/1430  

وثيقة تأمين تجهيزات وآليات  7

 املقاولين

ي والفجائي وغير املُتوقع بفعل أي سبب غير مستثنى في الوثيقة والذي تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن الخسارة أو الضرر املاد

على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي  اتحاد الخليجولقد حصلت شركة  يستدعي إصالح أو استبدال تجهيزات وآليات املقاولين املؤمن عليها.

 على هذه الوثيقة

ـه27/01/1430  

وثيقة والذي تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن الخسارة أو الضرر املادي والفجائي وغير املُتوقع بفعل أي سبب غير مستثنى في ال األلكترونيةوثيقة تأمين األجهزة  8

ؤسسة النقد العربي السعودي على هذه على موافقة نهائية من م اتحاد الخليجلقد حصلت شركة  يستدعي إصالح أو استبدال األجهزة اإللكترونية املؤمن عليها.

 الوثيقة

ـه27/01/1430  

وثيقة تأمين تجارة السيارات  9

 )األخطار الداخلية(

ن له أو أي فرد تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن الضرر الذي يلحق بأي سيارة )ويشمل ذلك الكماليات املوجودة فيها(، مملوكة للمؤم

على موافقة نهائية من  اتحاد الخليجلقد حصلت شركة من يقيم معه، بفعل وسائل عرضية، خارجية ومرئية والتي تحدث في أو على املباني. من أسرته أو 

 مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة

ـه10/08/1429  

وثيقة تأمين تجارة السيارات  10

 )األخطار الخارجية(

قة بتعويض املؤمن له عن أي حادث خسارة أو ضرر للسيارة، اململوكة أو التي هي في عهدة أو سيطرة املؤمن له، وكمالياتها وقطع تقوم الشركة بموجب هذه الوثي

 على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة اتحاد الخليجلقد حصلت شركة الغيار التي عليها. 

ـه10/08/1429  

اكة الزجاج نتيجة تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له إذا تعرض أي من زجاج املبنى املؤمن عليه خالل فترة التأمين لكسر نافذ عبر كامل سم الزجاجوثيقة تأمين  11

جودة أو أن تدفع للمؤمن له قيمة ألي حادث أو سوء طالع غير مستثنى في هذه الوثيقة. تقوم الشركة باستبدال ذلك الزجاج املكسور بزجاج مساو له في ال

 منه قيمة أي ش يء منفذ(. 
ً
على موافقة نهائية من  اتحاد الخليجلقد حصلت شركة الزجاج املكسور بسعر السوق املعمول به في تاريخ كسر الزجاج )مخصوما

 مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة

ـه21/10/1430  

م الفعلي كة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له إذا ُفقدت أو تضررت أي من ممتلكاته أثناء وجودها في أماكنها بفعل السرقة التي تتبع االقتحاتقوم الشر  وثيقة تأمين السرقة 12

لقد حصلت شركة عنوة وبالعنف في الدخول أو الخروج من هذه األمكنة أو أي محاولة لذلك، أو إذا حصل أي ضرر لألمكنة بسبب تلك السرقة أو املحاولة. 

 على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة اتحاد الخليج

ـه01/09/1430  

سرقة أو ب التقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن فقدان النقود ألي سبب مهما كان، الخسارة أو الضرر ألية خزنة أو غرفة محصنة بسب وثيقة تأمين النقود 13

سرقة والتي تشمل محاولة السرقة، والخسارة أو الضرر للمالبس واملقتنيات الشخصية التي يملكها املؤمن له أو موظفيه كنتيجة مباشرة للسرقة أو محاولة ال

 وثيقةعلى موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه ال اتحاد الخليجحصلت شركة أي عنف أو تهديد بذلك. لقد 

ـه18/10/1431  

الجسدية  تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن أي مسؤولية أمام القانون عن تكاليف ومصروفات األضرار واملطالبين بخصوص اإلصابة وثيقة تأمين املسؤولية العامة 14

في مباني محددة واملرتبط بأعمال محددة وذلك خالل فترة الوثيقة أو خالل  العرضية ألي شخص أو الضرر العرض ي للممتلكات الذي يحدث أثناء فترة التأمين

ـه12/05/1433  
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 تاريخ املوافقة وصف املنتج املنتج رقم

 على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة اتحاد الخليجحصلت شركة شهرا بعد انتهاء الوثيقة. لقد  18

الوثيقة بتعويض املؤمن له عن أي مسؤولية أمام القانون عن تكاليف ومصروفات األضرار واملطالبين بخصوص اإلصابة الجسدية  تقوم الشركة بموجب هذه وثيقة تأمين املسؤولية الشاملة 15

اء قانوني ضد العرضية ألي شخص أو الضرر العرض ي للممتلكات الذي يحدث أثناء فترة التأمين في مباني محددة واملرتبط بأعمال محددة شريطة القيام بإجر 

على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على  اتحاد الخليجحصلت شركة شهرا بعد انتهاء الوثيقة. لقد  18ن له خالل فترة الوثيقة أو خالل املؤم

 هذه الوثيقة

ـه04/01/1434  

على موافقة  اتحاد الخليجحصلت شركة أو عجز موظف املؤمن له املشمول بالتأمين. لقد  تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له في حالة وفاة وثيقة تأمين الحماية للمجموعات 16

 نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة

ـه03/05/1433  

، ويكون ذلك نتيجة تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن خسارة املال أو ممتلكات أخرى مملو  وثيقة تأمين ضمان األمانة 17
ً
كة للمؤمن له أو يكون مسؤوال عنها قانونيا

على موافقة نهائية من  اتحاد الخليجحصلت شركة مباشرة ألي فعل احتيال أو عدم أمانة يرتكبها أي من موظفي املؤمن له بما ال يزيد عن املبلغ املضمون. لقد 

 مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة

ـه16/03/1433  

و تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بالدفع للمؤمن له، إذا هلكت أو تضررت ممتلكاته بفعل الحريق أو الصاعقة، قيمة املمتلكات عند هلكها أ وثيقة تأمين الحريق 18

في حدود املبالغ املوضحة في  مقدار ذلك الضررمع بقاء الخيار للشركة في أن تعيد تلك املمتلكات أو أي جزء منها لسابق حالها أو أن تستبدلها

 الوثيقة. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة

ـه27/12/1433  

وثيقة تأمين ضرر املمتلكات  19

(LM7 مع خيار إعادة املمتلكات :)

بوضعها األول قبل حدوث 

 الخسائر أو استبدالها

بموجب هذه الوثيقة بالدفع للمؤمن له، إذا حدث للممتلكات املؤمن عليها أو أي جزء منها خسارة عرضية مادية أو هلكت أو تلفت،  تقوم الشركة

قيمة املمتلكات وقت حدوث تلك الخسارة، أو الهالك أو قيمة ذلك الضرر أو أن تقوم حسب اختيارها بإعادة املمتلكات لوضعها األول أو 

 بدال أي جزء منها. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقةاستبدالها أو است

ـه27/12/1433  

وثيقة تأمين ضرر املمتلكات  20

(ABI مع خيار استبدال :)

 املمتلكات فقط

لكاته للضرر أو للفقد أو الهالك أو الضرر املادي، قيمة املمتلكات في تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بالدفع للمؤمن له، إذا تعرضت أي من ممت

د وقت حدوث الخسارة أو الهالك أو الضرر، أو تقوم الشركة بناء على خيارها باستبدال هذه املمتلكات أو أي جزء منها. لقد حصلت شركة اتحا

 الوثيقةالخليج على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه 

ـه27/12/1433  

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بالدفع للمؤمن له مقدار الخسارة الناتجة عن توقف العمل في حال تعرض أي مبنى أو ممتلكات أخرى أو أي  وثيقة تأمين توقف العمل )حريق( 21

خطار املحددة في الوثيقة. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على جزء منها يستخدمه املؤمن له في املباني بغرض األعمال، للدمار أو الضرر بفعل األ 

 موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة

ـه27/12/1433  

 وثيقة تأمين توقف العمل 22

 

و ممتلكات املؤمن له أو جزء منها التي تضررت أو تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بالدفع للمؤمن له مبلغ الخسارة جراء توقف األعمال أو إعاقتها في مباني أ

 على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة اتحاد الخليجحصلت شركة أتلفت جراء حادث عرض ي. لقد 

ـه27/12/1433  

أو الناجم عن الشغب و/أو اإلضرابات و/أو اإلضرابات  لخسارة املادية املباشرة والضرر املسبب منتقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن ا وثيقة تأمين التخريب واالرهاب 23

الكيدي، كما هي  األهلية، بما في ذلك أضرار الحريق والخسارة املترتبة عن النهب الذي يعقب الشغب و/أو اإلضرابات و/أو اإلضرابات األهلية، و/أو الضرر

 على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة اتحاد الخليجلت شركة حصموصوفة في الوثيقة. لقد 

ـه03/08/1436  

الضمان الصحي التعاوني  24

 اإللزامي

فئات تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف تقديم الخدمات الطبية لجميع العاملين على رأس العمل فعليا املؤهلين للتأمين حسب ال

 للشروط واألحكام والقيود الواردة في الوثيقة. لقد حصلت شركة
ً
 املحددة من شبكة مقدمي الخدمات الطبية املعينين من قبل الشركة، ووفقا

 اتحاد الخليج على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة

ـه09/07/1429  

كة بموجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف تقديم الخدمات الطبية لألشخاص املؤمن لهم حسب الفئات املحددة من شبكة مقدمي تقوم الشر  التأمين الصحي لألفراد 25

 للشروط واألحكام والقيود الواردة في الوثيقة. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على مواف
ً
قة الخدمات الطبية املعينين من قبل الشركة، ووفقا

 د العربي السعودي على هذه الوثيقةنهائية من مؤسسة النق

ـه09/07/1429  

وثيقة تأمين الغطاء الشامل  26

 للسيارات التجارية

ادث تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن الخسارة أو الضرر العرض ي ملركبة املؤمن له وملحقاتها املوجودة فيها نتيجة أي ح

احة في الوثيقة. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي فجائي عرض ي ما عدا ما هو مستثنى صر 

 على هذه الوثيقة

ـه29/04/1433  

وثيقة تأمين الغطاء الشامل  27

 للسيارات الخصوصية

له وملحقاتها املوجودة فيها نتيجة أي حادث تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن الخسارة أو الضرر العرض ي ملركبة املؤمن 

فجائي عرض ي ما عدا ما هو مستثنى صراحة في الوثيقة. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي 

 على هذه الوثيقة

ـه29/04/1433  

الوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي  28

 على املركبات

 عن املبالغ جميعها التي يلزم املؤمن له أو سائق املركبة املؤمن عليها بدفعها لقاء األضرار تقوم الشركة 
ً
بموجب هذه الوثيقة بتعويض الغير نقدا

 الجسدية التي تلحق بالغير داخل املركبة أو خارجها سواء أكانت ناشئة عن استعمال املركبة أو توقفها وذلك داخل أراض ي اململكة العربية

 ية. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقةالسعود

ـه29/04/1433  

ئية من تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية أجسام السفن ضد املخاطر املرتبطة باملالحة. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على موافقة نها وثيقة تأمين أجسام السفن 29

 مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة

ـه10/08/1437  

 حين مرورها عبر بلد ثالث. لقد وثيقة تأمين النقل البري  30
ً
حصلت  تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن الخسارة أو الضرر الالحق بالبضائع املنقولة برا

 ة من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقةشركة اتحاد الخليج على موافقة نهائي

ـه10/08/1437  

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن خسارة أو ضرر مباني املسكن الخاص. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على موافقة  وثيقة تأمين على املساكن 31

 لوثيقةنهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه ا

ـه10/08/1437  

وثيقة تأمين ضد جميع أخطار  32

 املجوهرات

ا تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له إذا تعرضت ممتلكاته أو جزء منها للخسارة أو الضرر بفعل حادثة أو محنة أثناء وجوده

ا األولى أو إصالحها. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على موافقة نهائية بمكانها، وذلك بالدفع أو، بناء على خيار الشركة، إعادة املمتلكات لحالته

 من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة

ـه10/08/1437  



 

- 23 - 
 

 تاريخ املوافقة وصف املنتج املنتج رقم

 بدفعها بموجب قانون العمل وثيقة تأمين إصابات العمل 33
ً
السعودي، ألي موظف في  تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن كل املبالغ التي يكون ملزما

 الخدمة املباشرة للمؤمن له والذي يصاب بأي إصابة جسدية أو مرض ناتج عن وأثناء عمله لدى املؤمن له. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على

 موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة

ـه10/08/1437  

وثيقة تأمين مسئولية صاحب  34

 العمل

 تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بدفع جميع املبالغ التي سيكون املؤمن له مسؤوال قانونا عن دفعها بسبب اإلصابة الجسدية التي حدثت أو

نجمت عن أعمال املؤمن له شريطة حدوث هذه اإلصابة الجسدية للموظف أثناء عمله لدى املؤمن له. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على 

 ية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقةموافقة نهائ

ـه10/08/1437  

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية  35

 للمجموعات

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بدفع إجمالي املطالبات الناجمة عن اإلصابات الجسدية للمؤمن لهم خالل مدة التأمين. لقد حصلت شركة 

 ة من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقةاتحاد الخليج على موافقة نهائي

ـه10/08/1437  

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية  36

 لألفراد

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بدفع إجمالي املطالبات الناجمة عن اإلصابات الجسدية للمؤمن له خالل مدة التأمين. لقد حصلت شركة 

 مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة اتحاد الخليج على موافقة نهائية من

ـه10/08/1437  

وثيقة تأمين املسئولية العامة  37

 ومسئولية املنتجات

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن أي مسؤولية أمام القانون عن تكاليف ومصروفات األضرار واملطالبين بخصوص 

ص أو الضرر العرض ي للممتلكات الذي يحدث أثناء فترة التأمين في مباني محددة واملرتبط بأعمال محددة اإلصابة الجسدية العرضية ألي شخ

ليف شريطة القيام بإجراء قانوني ضد املؤمن له. كما تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن أي مسؤولية أمام القانون عن تكا

اإلصابة الجسدية ألي شخص أو الضرر العرض ي للممتلكات الذي ينشأ عن توريد أي منتج ضمن  ومصروفات األضرار واملطالبين بخصوص

لعربي الحدود الجغرافية فيما يتعلق بالعمل أو بالعقد املحدد في الوثيقة. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على موافقة نهائية من مؤسسة النقد ا

 السعودي على هذه الوثيقة

ـه10/08/1437  

يقة تأمين مسئولية شاحني وث 38

 ومفرغي السفن

ء تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن خسائر وأضرار املمتلكات املؤمنة أثناء النقل بواسطة مركبات محددة من وقت ابتدا

على موافقة نهائية من مؤسسة النقد تحميل املمتلكات وحتى تسليمها النهائي للمرسل إليه وشامال التفريغ. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج 

 العربي السعودي على هذه الوثيقة

ـه10/08/1437  

د الخليج تغطي هذه الوثيقة املصاريف الطارئة املتكبدة خالل الرحالت التي تبدأ في اململكة العربية السعودية وتعود إليها. لقد حصلت شركة اتحا وثيقة تأمين سفر 39

 ة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقةعلى موافقة نهائية من مؤسس

ـه05/11/1437  

تأمين الشحن البحري لرحلة  40

 فردية

تغطي هذه الوثيقه جميع اخطار الرحلة البحرية للبضائع املنقولة تنقسم التغطيات حسب شروط مجمع مكتتبيلتأمين على البضائعلى ثالث 

 قة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقةتغطيات. ب .ج لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على مواف

ـه10/08/1437  

الشحن البحري التغطية  41

 املفتوحة

تغطي هذه الوثيقة جميع أخطار الرحلة البحرية للبضائع املنقولة تنقسم التغطيات حسب شروط مجمع مكتتبي التأمين على البضائع الى ثالث 

مع العميل لتغطية كافة استيراداته السنوية بموجب وثيقة مفتوحة تحدد فيها التفاصيل للشحنات املتوقعة خالل تغطيات أ. ب. ج ويتم االتفاق 

 العام. لقد حصلت شركة اتحاد الخليج على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الوثيقة

ـه10/08/1437  

 خليجال اتحاداملصدر: شركة 

 

 إعادة التأمين 9-4

ها بما يتماش ى مع اللوائح سمالأر ل على استقرار أرباحها وحماية مصادر الخليج بإعادة التأمين على جزء من املخاطر التي تؤمن عليها بموجب عمليات التأمين التي تقوم بها وذلك لتقليل تعرضها للخسائر، والعم اتحادوم شركة تق

 الخليج بوضع برامج إلعادة التأمين مع العديد من شركات إعادة التأمين العاملية املعروفة.  اتحاديز إعادة التأمين، قامت شركة التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد. ولتقليل مخاطر ترك

(، كما تنص عليه الالئحة التنظيمية AM BESTقبل شركة أي إم بيست ) +" منB( أو تصنيف "S&P" من قبل ستاندرد أند بورز )BBBالخليج بالتعامل مع عدة شركات إلعادة التأمين ال يقل تصنيفها عن تصنيف " اتحادتقوم شركة 

سرفيس أو تصنيف  " من قبل موديز انفستورBaaمع شركات إعادة اـلتأمين التي لديها تصنيف " ألعمال إعادة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد. كما تجدر اإلشارة إلى أن مؤسسة النقد تسمح أيضا لشركات التأمين في اململكة بالتعامل

"BBBصول على موافقة خطية منها. وتُدل التصنيفات على قوة املركز املالي لشركة إعادة " من قبل فيتش راتينغ كحد أدنى. وفي حال أرادت الشركة أن تتعامل مع معيدي تأمين غير معتمدين من قبل مؤسسة النقد، فيتوجب عليها الح

 ات، إضافة إلى جودة خدمتها وقوة برامجها في إعادة التأمين.التأمين وعلى كفاءتها بتغطية املطالب

 25من ل مخاطر الخسائر واستقرار الربحية. تتعامل الشركة مع اكثر الخليج مع عدة شركات إعادة تأمين عاملية للتقليل من مخاطر أعمال التأمين وضمان استقرار العمليات ومصادر رأس املال، إضافة إلى تقلي اتحادتعاقدت شركة 

الجدول التالي شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة وتصنيف كل شركة إعادة تأمين. تمثل حصة سكور جلوبال بي أند س ي يوضح (، BBB( بما اليقل عن )S&Pشركة من معيدي تأمين مصنفين من وكاالت التصنيف العاملية )

(SCOR Global P&C)  من إتفاقية الحصص النسبية لتأمين السيارات. وتمثل حصة شركة س ي س ي ار 40لتأمينات العامة وبنسبة % من إتفاقيات الشركة ل27.5حصة %CCR  من إتفاقيات إعادة التأمين الطبي الغير نسبي 100نسبة %

 لتأمين السيارات. % من إتفاقية إعادة التأمين غير النسبية60% كقائد على نسبة 20نسبة  Korean Reللشركة، كما تمثل الشركة الكورية 

 

 

 التالي شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة: يوضح الجدول 

 الشركة املُصنفة التصنيف الجنسية االسم

 ستاندرد أند بورز -AA فرنسية (SCOR Global P&C)سكور جلوبال بي أند س ي 

 ستاندرد أند بورز -AA أملانية R+V Versicherung AGأر أند في 

 ستاندرد أند بورز -A فرنسية  Odyssey Re ي ري أودس 

 ستاندرد أند بورز +A فرنسية  Partmer Re بارتنر ر ي

 ستاندرد أند بورز -A أملانية Munich Reميونيخ ري 

 ستاندرد أند بورز -AA سويسرية Swiss Re Switzerlandسويس ري 

 ستاندرد أند بورز +BBB ديةسعو  Saudi Re الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني

 أي إم بيست -A هندية ("General Insurance Company "GIC)جي أي س ي 
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 الشركة املُصنفة التصنيف الجنسية االسم

 ستاندرد أند بورز +A سويسرية (Echo Reايكو إلعادة التأمين )

 ستاندرد أند بورز -A سويسرية (Helvetiaهلفاتيا )

 ستاندرد أند بورز -A فرنسية  CCR Reس ي س ي أر 

 أي إم بيست -A كويتية Kuwait Reالكويتية  إعادة التأمين

 أي إم بيست +A أمريكية TransReترانس ري 

 ستاندرد أند بورز A كوريا الجنوبية Korean Reإعادة التأمين الكورية 

 اي ام بيست A جزيرة كايمان Barents Reبارنتس ري 

 يستاي ام ب A اماراتية Oman Insurance Companyشركة عمان للتأمين 

 ستاندرد أند بورز -A امارتية  Adnicشركة ابوظبي الوطنية للتأمين 

 اي ام بيست A امريكية  Aspen Reشركة اسبن العادة التأمين 

 اي ام بيست -A فرنسية AXA Re شركة اكسا العادة التأمين

  -ليودز سيندكيت 

Lloyd's syndicates, Underwriters at LIoyds of London 
 ستاندرد أند بورز +A يابريطان

 الخليج اتحاداملصدر: شركة 

 

 الهيكل التنظيمي لشركة اتحاد الخليج 4-10

 
 الخليج اتحاداملصدر: شركة 

 اإلدارة مجلس أعضاء 4-11
 :التالي النحو على أعضاء (7) من املستند هذا نشر تاريخ في الخليج كما اتحادشركة  إدارة مجلس يتألف

عدد األسهم اململوكة  مثيلالت املنصب اإلسم 

في شركة اتحاد 

 الخليج

نسبة امللكية في شركة اتحاد 

 الخليج

 تمثيل إداري في شركات أخرى 

عبدالعزيز علي  1

 عبدالرحمن التركي 

غير  -رئيس مجلس اإلدارة 

 تنفيذي

 1.51636% سهم 227,454 بصفته الشخصية

 

 رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج -

ة شركة اتحاد الخليج رئيس مجلس إدار  -

 القابضة

 رئيس مجلس إدارة شركة روابي القابضة. -

رئيس مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم  -
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عدد األسهم اململوكة  مثيلالت املنصب اإلسم 

في شركة اتحاد 

 الخليج

نسبة امللكية في شركة اتحاد 

 الخليج

 تمثيل إداري في شركات أخرى 

 للمقاوالت املحدودة

منير هاشم عبدالرزاق  2

 البورنو

عضو مجلس إدارة تنفيذي 

 الرئيس التنفيذي –

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  - %0.0045400 سهم 681 بصفته الشخصية

 شركة اتحاد الخليجل

رئيس مجلس إدارة شركة بيت الخليج  -

 لإلستشارات

غير  -عضو مجلس إدارة فواز طالل علي التميمي 3

 تنفيذي

 سهم 681 بصفته الشخصية

 

0.0045400 % 

 

 عضو مجلس إدارة بمجموعة شركات أنتيلي  -

عضو مجلس إدارة بشركة اندسور السعودية  -

 للحديد 

لسيهاتي عضو مجلس إدارة التميمي وا -

 للنقليات

عضو مجلس إدارة شركة أبناء علي عبدهللا  -

 التميمي القابضة 

عضو مجلس إدارة بشركة الخليج لإلستثمار  -

 اإلسالمي 

 عضو مجلس إدارة بمستشفى السالم  -

  عضو مجلس إدارة بشركة عنان إسكان -

 عضو مجلس إدارة بشركة اتحاد الخليج -

ابراهيم عبدهللا ابراهيم  4

 املطرف

 -مجلس إدارة عضو 

 مستقل 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبناء عبدهللا  - %0.0045400 سهم 681 بصفته الشخصية

 الخضري 

عضو لجنة املراجعة بشركة أبناء عبدهللا  -

 الخضري.

 عضو مجلس إدارة بشركة اتحاد الخليج -

رئيس مركز بئر الخير لإلستشارات  -

 اإلقتصادية

ايهم محمد عبدهللا  5

 اليوسف

 -لس إدارة عضو مج

 مستقل 

 % 0.000666667 سهم 100 بصفته الشخصية

 

عضو مجلس االدارة في شركة السعودية  -

 للتسويق )اسواق املزرعة(

عضو مجلس االدارة في الشركة السعودية  -

 لتمويل املساكن. 

 عضو مجلس إدارة بشركة اتحاد الخليج -

غسان محمد عثمان  6

 كشميري 

 -عضو مجلس إدارة 

 مستقل 

املؤسس والرئيس التنفيذي بمكتب خبراء  - ال يوجد ال يوجد الشخصيةبصفته 

 الحوكمة اإلستشاري 

ماجد شطي حمود  7

 الظفيري 

غير  –عضو مجلس إدارة 

  تنفيذي

 مدير تأمين مجموعة املهيدب - ال يوجد ال يوجد بصفته الشخصية

 الخليج اتحاداملصدر: شركة 

 

 معلومات إضافية .5

 يتعلق بمحتوى هذا العرض بيانات املسؤولية فيما 5-1
 املعلومات إدراج تّم . شركة األهلية قبل من املزودة املعلومات تلك باستثناء املستند هذا في الواردة املعلومات من هذا املستند، يتحملون مسؤولية جميع 11-4الفقرة الخليج، املوضحة أسماؤهم في  اتحادإن أعضاء مجلس إدارة شركة 

  الخليج مسؤوليتها اتحادشركة  إدارة مجلس أعضاء يتحمل والتي ند،املست هذا في الواردة
ً
 أعضاء ويرى  ،(ودقتها صّحتها لضمان واملمكنة املعقولة التحريات بإجراء قاموا أن بعد)شركة األهلية  إدارة قبل من لهم تزويده تّم  ملا استنادا

 .املعلومات هذه وأهمّية دقة على يؤثر أن يحتمل جزء أي تغفل وال حقائقلل موافقة تأتي املعلومات تلك أن الخليج اتحادشركة  إدارة مجلس

 اتحاد الخليجشركة  أسهم في والتعامالت امللكية حصص بيان 2-5

 )الخليج  اتحادشركة  مع باالتفاق يتصرفون  الذين األشخاص أو إدارتها مجلس أعضاء من أي أو الخليج اتحادشركة  تملك ال، م01/09/2020ـه املوافق 13/01/1442 كما في تاريخ
ً
 الئحة في الوارد" باالتفاق التصرف"  لتعريف وفقا

 وكبار الخليج، اتحادركة ش إدارة مجلس أعضاء قبل من اململوكة األسهم عدد يلي وفيما. املستند هذا بتاريخ شركة األهلية كما أسهم شراء خيار لديهم شركة األهلية وليس في مباشرة غير أو مباشرة أسهم أية ،(واالستحواذ االندماج

 :الخليج اتحادشركة  سمالأر  في التنفيذين

 نسبة امللكية في شركة اتحاد الخليج عدد األسهم اململوكة في شركة اتحاد الخليج املنصب اإلسم 

 %1.5163600 سهم 227,454 غير تنفيذي -رئيس مجلس اإلدارة  عبدالعزيز علي عبدالرحمن التركي  1
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 نسبة امللكية في شركة اتحاد الخليج عدد األسهم اململوكة في شركة اتحاد الخليج املنصب اإلسم 

 %0.0045400 سهم 681 عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي د الرزاق البورنومنير هاشم عب 2

 %0.0045400 سهم 681 مستقل -عضو مجلس إدارة فواز طالل علي التميمي 3

 %0.0045400 سهم 681 مستقل  -عضو مجلس إدارة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم املطرف 4

 .%0.000666667 سهم 100 مستقل  -عضو مجلس إدارة  ايهم محمد عبدهللا اليوسف 5

 % 1.53 سهم 229,597 أعضاء مجلس اإلدارة –اإلجمالي 

 - - كبار التنفيذيين  –اإلجمالي 

 % 1.53 سهم 229,597  كبار التنفيذيينأعضاء مجلس اإلدارة و  –اإلجمالي 

 الخليج اتحاداملصدر: شركة 

 

 هلية شركة األ  أسهم في والتعامالت امللكية حصص بيان 5-3

 لتعريف " التصرف باالتف، م01/09/2020ـه املوافق 13/01/1442 تاريخكما في 
ً
اق" الوارد في الئحة االندماج ال تملك شركة األهلية أو أي من أعضاء مجلس إدارتها واألشخاص الذي يتصرفون باالتفاق مع شركة األهلية )وفقا

، وكبار التنفيذين في ركة األهليةالخليج، وليس لديهم خيار شراء أسهم شركة األهلية كما بتاريخ هذا املستند. فيما يلي عدد األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس إدارة ش اتحادة واالستحواذ(، أية أسهم مباشرة أو غير مباشرة في شرك

 شركة األهلية: سمالأر 

 األهلية نسبة امللكية في شركة عدد األسهم اململوكة في شركة األهلية املنصب اإلسم 

 %0.0062439 سهم768 غير تنفيذي –رئيس مجلس اإلدارة  صاحب السمو امللكي/ محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود 1

 %0.0000569 أسهم 7 غير تنفيذي –عضو مجلس إدارة  صاحب السمواألمير/ عبد هللا بن نايف بن عبد هللا آل سعود 2

 %0.0031219 سهم 384 تنفيذي-ارة والرئيس التنفيذي عضو مجلس إد مشعل بن إبراهيم الشايع 3

 %0.0152520 سهم 1,712 مستقل –عضو مجلس إدارة  ياسر بن محمد عاتق الحربي 4

 %0.0031219 سهم 384 تنفيذي –عضو مجلس إدارة  محمد نجيب محمد نصر 5

 %0.0031219 سهم 384 مستقل –عضو مجلس إدارة  بسام سالم درويش مصطفى 6

 %0.0046829 سهم 576 مستقل –عضو مجلس إدارة  حمد سليمان املزينيأ 7

 %0,0342683 سهم 4,215 أعضاء مجلس اإلدارة –اإلجمالي 

 - - كبار التنفيذيين –اإلجمالي 

 %0,0342683 سهم 4,215 كبار التنفيذيينأعضاء مجلس اإلدارة و  –اإلجمالي 

 املصدر: شركة األهلية

الخليج مصلحة فيها أو يمتلكها أو يسيطر عليها  اتحادالخليج في شركة األهلية وال توجد أي حصة مسيطرة في شركة األهلية يكون ألي عضو في مجلس إدارة شركة  اتحادلكية أو حصص مسيطرة لشركة كما ال توجد أي حصص م

 .شكل غير قابل لإللغاء وذلك قبل نشر مستند العرض الراهنالخليج أو أشخاص التزموا بقبول العرض الراهن ب اتحادأشخاص يتصرفون باالتفاق مع شركة 

 الخليج وأسهم شركة األهلية اتحادمن الئحة االندماج واالستحواذ، بالتعامل في أسهم شركة  38الواردة أسماؤهم أعاله، مطلوب اإلفصاح عن حصص ملكيته بموجب املادة شركة إتحاد الخليج كما لم يقم أي من أعضاء مجلس إدارة 

 السابقة وحتى اليوم السابق لنشر مستند العرض هذا
ً
 .خالل االثني عشر شهرا

األهلية. وليست هناك الخليج أو شركة  اتحادالخليج، أو شركة األهلية، أو أي شخص آخر يتصرف باالتفاق مع شركة  اتحادكما لم يتم إجراء أية ترتيبات حول سداد أي نوع من التعويضات تتعلق بأسهم شركة األهلية من قبل شركة 

 .الخليج أو شركة األهلية اتحادالخليج أو شركة األهلية، أو من قبل أي شخص آخر يتصرف باالتفاق مع شركة  اتحادأية ترتيبات خاصة تتعلق بأسهم شركة األهلية من قبل شركة 

 ألي شخص لالحتفاظ أو التعامل أو االمتناع عن التعامل في أالخليج أو أي شخص يتصرف باالتفاق معها بأي التزام أو اتفاق ي اتحادلم تتقدم شركة 
ً
سهم شتمل على ترتيب تعويض أو خيار )بشكل رسمي أو غير رسمي( بحيث يكون حافزا

 شركة األهلية.

 االلتزامات غير قابلة لإللغاء 5-4
 ألهلية تنص على اعتزامهم التصويت لصالح صفقة االندماج الراهنة خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية.الخليج أية التزامات غير قابلة لإللغاء من أي من مساهمي شركة ا اتحادلم تتلقى شركة 

 بيان تداول األسهم 5-5

 السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر  اتحادالخليج أو أعضاء مجلس إدارتها واألشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معها في أسهم شركة األهلية أو في أسهم شركة  اتحادلم تتعامل شركة 
ً
الخليج خالل فترة االثني عشر شهرا

 مستند العرض هذا.

 لشركة إتحاد الخليج وشركة األهلية الضرائب والزكاة 6-5

  والضريبة الزكاة إحتساب مويت السعودية، العربية اململكة في والدخل للزكاة العامة الهيئة ولوائح ألنظمة التعاوني الخليج اتحاد شركة تخضع 
ً
 العامة الهيئة لدى بها املعمول  املضافة القيمة وضريبة والزكاة الدخل ضريبة ألنظمة وفقا

 فيه يتم والذي النهائي الربط إعتماد عند التقديرات في إختالف أي تسجيل ويتم املعدل، الدخل صافي أو الزكوي  الوعاء على بناء الزكاة مبالغ إحتساب ويتم املحاسبي االستحقاق أساس على والضريبة الزكاة وتحتسب والدخل، للزكاة

 بطلب تعاونيال الخليج اتحاد شركة تقدمت املستند، هذا تاريخ وحتى م، 2019 ديسمبر 31 بتاريخ املنتهية املالية السنة وحتى السابقة السنوات جميع عن الزكوي  الربط على التعاوني الخليج اتحاد شركة تحصل لم املخصص، تسوية

 الصلة ذات ألنظمة وفقا املساهمين على تستحق الزكاة أن الذكر ويجدر ،(م2021 إبريل 30 املوافق) هــ1442 /9 /18 تاريخ حتى سارية وهي الزكاة شهاده التعاوني الخليج اتحاد شركة منحت وقد والدخل الزكاة شهادة على الحصول 

 .توزيعها قبل الصافية أرباحها من عليها املستحقة الزكاة التعاوني الخليج اتحاد شركة وتقتطع ،السعودية العربية اململكة في بها املعمول 

  والضريبة الزكاة إحتساب ويتم السعودية، العربية اململكة في والدخل للزكاة العامة الهيئة ولوائح ألنظمة شركة األهلية للتأمين التعاوني تخضع
ً
 العامة الهيئة لدى بها املعمول  املضافة القيمة وضريبة والزكاة الدخل ضريبة ألنظمة وفقا
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 فيه ميت والذي النهائي الربط إعتماد عند التقديرات في إختالف أي تسجيل ويتم املعدل، الدخل صافي أو الزكوي  الوعاء على بناء الزكاة مبالغ إحتساب ويتم املحاسبي االستحقاق أساس على والضريبة الزكاة وتحتسب والدخل، للزكاة

على شهادة الزكاة عن  التعاوني للتأمين األهليةكما وقد تم حصول  .م 2018 ديسمبر 31 بتاريخ املنتهية املالية السنة وحتى السابقة السنوات جميع عن الزكوي  الربط على األهلية للتأمين التعاوني شركةوقد حصلت  املخصص، تسوية

 الزكاة أن الذكر ويجدرم حتى تاريخ هذا املستند.  2019ديسمبر  31، ولم يتم استالم الربط الزكوي عن السنة املالية املنتهية في (م2021 إبريل 30 املوافق) هــ1442 /9 /18 تاريخ حتى سارية وهيم 2019ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

 .توزيعها قبل الصافية أرباحها من عليها املستحقة الزكاةالتعاوني  للتأمين األهلية شركة وتقتطع عودية،الس العربية اململكة في بها املعمول  الصلة ذات ألنظمة وفقا املساهمين على تستحق

 إعالن التقيد 5-7
 ( من الئحة االندماج واالستحواذ. 18( و ) 3في املادتن ) من هذا املستند أنهم قد التزموا وتقيدوا بجميع الشروط املطلوبة، واملوضحة 11-4الخليج املوضحة أسماؤهم في الفقرة  اتحاديؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة 

 وتصنيف أولويتها أسهم العوضالعوائد التي ستشارك فيها  5-8

 وأربعمائة وأربعة وستين سبعة ماليين وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف  (7,947,464)بإصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة األهلية، بعدد  صفقة االندماجالخليج لغرض  اتحادستقوم شركة 
ً
 جديدا

ً
 سهم العوضوسيكون أل  .سهما

 في شركة ب املالية السوق في التي سيتم إصدارها ملصالح مساهمي شركة األهلية وإدراجها 
ً
و حقوق الخليج، بما في ذلك حقوق التصويت، حقوق في حصص األرباح، حقوق إعادة الشراء أ اتحادنفس الحقوق الخاصة باألسهم املصدرة حاليا

إلى أن جميع األسهم الصادرة و األسهم التي ستصدر لغرض الصفق
ً
الخليج هي من فئة واحدة وال يعطي أي سهم لحامله أي حقوق تفضيلية أو  اتحادة في شركة في فائض األصول عند التصفية أو الحل وغيرها من الحقوق مع اإلشارة أيضا

 كان نوعها. في حال تم قبول العرض
ً
أسهم ، أما فيما يتعلق بالدخل املتحقق ملساهمي شركة األهلية فسيكون ملالكي بعد إتمام الصفقة الشركة الدامجة سمالأمن ر  ٪34.63مالكين ملا نسبته سيصبح مساهمي شركة األهلية  أولوية أيا

 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن،  صفقةإلعالن عنها بعد تاريخ إتمام با الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماجالحق في الحصول على األرباح املوزعة التي تقوم  العوض
ً
االندماج، ويستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

 حقاق.حدد لالستويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم امل

حيح تأثير قبول العرض )بالكامل( لغرض السيطرة في أصول شركة اتحاد الخليج وأرباحها وأعمالها التي يمكن أن تكون مهمة إلجراء التقييم الص 5-9

 للعرض
 100.00وأصول شركة األهلية نسبة  سمالأر  )بينما تبلغ نسبة مليكتهم الحالية في بعد إتمام صفقة االندماجالشركة الدامجة وأصول  سمالأ٪ من ر 34.63في حال تم قبول العرض بالكامل سيصبح مساهمي شركة األهلية مالكين ملا نسبته 

 نسبة )بينما تبلغ نسبة أحقيتهم في أعمال وأرباح شركة األهل الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج٪ من أعمال وأرباح 34.63٪(، وسيصبح مساهمي شركة األهلية مستحقين لنسبة 
ً
٪(. ويجدر الذكر في حال تم قبول  100ية حاليا

 سيشغله والذي التنفيذي الرئيس نائب البورنو، هاشم منير /السيد سيشغله والذي مدراء تنفيذيين بمنصب الرئيس التنفيذي (3ثالث ) فإنه سيقوم بإدارة أعمال الشركة اليومية –كما نصت اتفاقية االندماج  –العرض الكامل 

الخليج بإدارة الشركة بعد االندماج، وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه  اتحادعلى أن يتم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة. وسيستمر مجلس إدارة شركة  ،الحارث سعيد بن عبدهللا  /السيد سيشغله والذي العام واملدير الشايع، مشعل /السيد

 سيطرة كاملة على اإلدا
ً
الشركة ية وأعضاء مجلس اإلدارة في تنفيذرة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة في شركة األهلية، وفي حال قبول العرض بالكامل فإنه لن تستمر تلك السيطرة الكاملة على اإلدارة اللدى مساهمي شركة األهلية حاليا

 . الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج

 االندماج صفقة إتمام بعد الدامجة الشركةو ي شركة اتحاد الخليج املالك الحاليين في شركة األهلية واملساهمين املسيطرين ف 5-10
 عن األشخاص الذين يملكون أو لديهم السيطرة على ما نسبته 

ً
الخليج )قبل  حاداتو/أو األشخاص القادرين على توجيه القرارات واإلدارة لكل  من )أ( شركة األهلية و )ب( شركة  ٪ أو أكثر من رأس املال 5.0يتضمن الجدول التالي بيانا

 :الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماجاالندماج( و)ت( 

 شركة األهلية .أ

 الوصف نسبة امللكية عدد األسهم املساهم

 شركة مصر لتأمينات الحياة
 سهم 691,859

 

 

ت شركة مصر لتأمينات الحياة هي شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين، تأسس 5.625%

 وهي مملوكة بالكامل للدولة. 60313م في جمهورية مصر العربية تحت رقم السجل التجاري 1900عام 

تقوم شركة مصر لتأمينات الحياة بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين لفروع تأمينات األشخاص 

 وعمليات تكوين األموال.

 شركة اتحاد الخليج .ب

 لوصفا نسبة امللكية عدد األسهم املساهم

  القابضة الخليج إتحاد شركة

)شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة 

املشاريع القابضة ش م ب )مقفلة( 

))
ً
 )سابقا

م في مملكة البحرين تحت 1982هي شركة مساهمة بحرينية تأسست عام  القابضة الخليج إتحاد شركة 16.5% 2,475,000

كة عبد القادر املهيدب وأوالده، شركة عبد ، وهي شركة مملوكة من شر 12885رقم السجل التجاري 

اللطيف ومحمد الفوزان املحدودة، شركة أحمد حمد القصيبي واخوانه، شركة التميمي، وشركة عبد 

العزيز وسعد محمد املعجل، باالضافة الى اخرين. تقوم الشركة بمزاولة أعمال الشركة القابضة ملجموعة 

إدارة الشركات التابعة لها أو املشاركة في إدارة الشركات شركات تجارية وصناعية وخدمات، تأسيس و 

األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم له، استثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق املالية، 

تملك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها في الحدود املسموح بها وفقا للقانون، تقديم القروض 

 فاالت والتمويل للشركات التابعة لها، وغيرها من األنشطة.والك
 

 (األهلية للتأمين التعاوني" –"شركة اتحاد الخليج ) االندماج صفقة إتمام بعد الدامجة الشركة .ت

أو قادرين على توجيه قرارات وإدارة الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة  الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج% أو أكثر من رأس املال في  30لن يكون هناك مساهمين مسيطرين على ما نسبته 

 .االندماج

 الخليج وشركة األهلية اتحاداملصدر: شركة 

 اتفاق أو ترتيب أو تفاهم ذي عالقة على ذلك النحو.الخليج أنه ليس هناك أي تحويل ألي أسهم يتم االستحواذ عليها بموجب العرض الراهن لصالح أشخاص أو أطراف آخرين، كما أنه ال يوجد أي  اتحادوتؤكد شركة 

 بيان استرداد األوراق املالية لدى العارض 11 -5
 السابقة لتاريخ نشر مستند العرض هذا. اتحادالخليج التعاوني باسترداد أو شراء أي سهم في شركة  اتحادلم تقم شركة 

ً
 الخليج خالل فترة االثني عشر شهرا
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 شركة اتحاد الخليجالبيانات املالية ل .6

 م:2019م و2018 ديسمبر 31الخليج للسنوات املالية املنتهية في  اتحاديلخص الجدول التالي أداء شركة 

 م2019م و2018  ديسمبر  31 في املنتهية وات املاليةللسن – الدخل قائمة

 بآلالف الرياالت السعودية 2019 *2018

 اإليرادات  

 ط التأمين املكتتبةإجمالي أقسا 558,796 328,002

 يخصم : أقساط إعادة التأمين املسندة (121,100) (120,370)

 يخصم: فائض خسارة أقساط التأمين (13,834) (3,960)

 صافي أقساط التأمين املكتتبة 423,863 203,671

 التغيرات في أقساك التأمين غير املكتسبة (74,088) (51,422)

 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير املكتسبةالتغيرات في  (22,920) 15,747

 صافي أقساط التأمين املكتسبة 326,855 167,996

 إيراد عموالت إعادة تأمين 26,758 28,011

 إيراد رسوم من التأمين 201 839

 مجموع اإليرادات 353,815 196,846

 تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  

 البات املدفوعة واملصاريف املتعلقة باملطالباتإجمالي املط (379,468) (176,716)

 حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات املدفوعة 146,730 71,345

 صافي املطالبات واملزايا األخرى املدفوعة (232,739) (105,371)

 التغير في املطالبات تحت التسوية، بالصافي (60,911) 5,711

 لبات املتكبدة واملنافع األخرى املتكبدةصافي املطا (293,649) (99,660)

 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين (28,829) (17,379)

 التغير في احتياطيات قسط تأمين إضافي واحتياطيات فنية أخرى  7,392 (9,690)

 مصاريف أكتتاب أخرى  (1,731) (2,233)

 مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب، بالصافي (316,818) (128,962)

 صافي دخل اإلكتتاب 36,997 67,885

إيرادات تشغيلية أخرى    )مصاريف(/

 )مخصص( عكس مخصص الديون املشكوك في تحصيلها (4,388) 3,066

 مصاريف إدارية وعمومية (83,364) (78,718)

 إيراد العموالت واالستثمارات 13,878 7,243

 مطلوبات اإليجار -تكاليف التمويل  (216) -

 رباح املحققة من االستثمارات املتاحة للبيعاأل  - 639

 إيرادات أخرى  6,356 5,635

ات تشغيلية أخرى (67,735) (62,135)  مجموع )مصاريف(/إيراد

 مجموع )الخسارة( الدخل للسنة قبل الزكاة والضربية (30,739) 5,750

 مصروف الزكاة والضريبة 1,595 (3,208)

 الدخل للسنة بعد الزكاة والضريبة العائد على املساهمين إجمالي )الخسارة( (29,143) 2,542

 )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر  

 إجمالي )الخسارة( الدخل للسنة بعد الزكاة والضريبة العائد على املساهمين (29,143) 2,542

 صافي تغيرات القيمة العادلة لإلستثمارات املتاحة للبيع 8,271 (2,362)

 )خسائر( مكاسب إعادة قياس التزامات منافع املوظفين (2,073) (1,374)

 مجموع )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للسنة (22,945) (1,194)

 املصدر: شركة اتحاد الخليج

 م.2019ديسمبر  31ة الدخل للسنة املالية املنتهية في م لتتناسب مع بنود قائم2018ديسمبر  31*مالحظة: ألغراض املقارنة، تم إعادة تبويب بنود قائمة الدخل للسنة املالية املنتهية في 
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  :م2019و م2018 ديسمبر 31 يف هو كماشركة اتحاد الخليج ل قائمة املركز املالي خص الجدول التاليلي

 م2019م و2018  ديسمبر  31 في كما – ركز املاليامل قائمة

 الرياالت السعودية بآلالف  2019 2018

 املوجودات  

 حكمه في وما نقد 66,863 22,125

 األجل قصيرة ودائع 90,322 167,709

 أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة، بالصافي 182,356 112,591

 بالصافي -أطراف ذات عالقة  -أقساط تأمين مدينة  9,817 2,723

 حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة 39,619 62,539

 لتأمين من املطالبات القائمةحصة معيدي ا 26,723 64,694

 حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة التي لم يتم االبالغ عنها 23,289 33,170

 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 19,545 10,716

 استثمارات 166,095 64,830

 املستحق من طرف ذي عالقة، بالصافي - 14,762

 ملساهميناملستحق من شريك/من عمليات ا - -

 وموجودات أخرى  18,630 13,406
ً
 مصاريف مدفوعة مقدما

 ودائع طويلة أجل 20,160 35,512

 ممتلكات ومعدات 6,213 5,849

 موجودات حق االستخدام 7,231 -

 موجودات غير ملموسة 3,092 2,856

 وديعة نظامية 22,500 22,500

 إيرادات مستحقة من وديعة نظامية 3,666 2,973

 مجموع املوجودات 706,122 638,956

 املطلوبات  

 ذمم تائنة 47,065 34,399

 مسحقات ومطلوبات أخرى  19,336 12,415

 أرصدة إعادة تأمين دائنة 3,939 18,517

 أقساط تأمين غير مكتسبة 257,513 183,425

 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة 9,680 11,019

 مطالبات قائمة 75,085 91,354

 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 97,301 67,973

 احتياطيات قسط تأمين إضافي 5,493 13,604

 احتياطيات فنية أخرى  4,980 4,261

 مطلوبات إيجارية 7,852 -

 املستحق ألطراف ذات عالقة، بالصافي - -

 التزامات منافع موظفين 15,595 14,163

 الزكاة والضريبة 2,770 6,051

يات املساهمينا - -  ملستحق لشريك/لعمل
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 م2019م و2018  ديسمبر  31 في كما – ركز املاليامل قائمة

 فائض توزيع دائن 11,343 11,351

 إيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى مؤسسة النقد 3,666 2,973

 مجموع املطلوبات 561,619 471,508

 حقوق امللكية  

 رأس املال 150,000 150,000

 احتياطي نظامي 4,886 4,886

 رباح مبقاة)خسائر متراكمة( أ (13,965) 15,178

 احتياطي إعادة قياس التزامات منافع املوظفين (3,105) (1,033)

 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 6,687 (1,583)

 مجموع حقوق امللكية 144,503 167,448

 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 706,122 638,956

 شركة اتحاد الخليجاملصدر: 

 

 نةملستندات املتاحة للمعايا .7

، اململكة 31432، الدمام 5719، ص.ب.  األعمال بحي كيوتو من 3-2-1 الوحدة الفارس ي، سلمان شارع الجنوبية لديةاالخ حي الدمام،الخليج )العنوان:  اتحادكون نسخ من املستندات التالية متاحة للمعاينة في املقر الرئيس ي لشركة ست

تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة  ل ساعات العمل العادية في أي يوم من أيام األسبوع في اململكة العربية السعودية )باستثناء عطالت نهاية األسبوع والعطالت العامة( من، خال00966920029926العربية السعودية، هاتف: 

 العرض:

 عليها تعديالتالخليج و  اتحادلشركة  التأسيس وعقد األساس ي النظام. 

 م2018 ديسمبر 31 و م2019 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنوات عن الخليج اتحادلشركة  عةاملراج املالية القوائم. 

 م2018 ديسمبر 31 و م2019 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنوات عن األهلية لشركة املراجعة املالية وائمالق. 

 م.2019 ديسمبر 31 في.  املنتهية السنة عن االندماج الخليج بعد اتحادة لشرك املالي الوضع تعكس التي املفحوصة االفتراضية املالية القوائم 

 (م04/06/2020 املوافق) ـه12/10/1441 بتاريخ (االنجليزية باللغة)األهلية وشركة  الخليج اتحادشركة  من كل نيب املبرمة االندماج تفاقيةا. 

 املستند هذا في وإفاداتهم هموشعارات أسمائهم استخدام على املُصدر مستشاري  موافقات خطابات. 

 التقييم تقرير. 

 شركة األهلية على االكتواري  الخبير تقرير. 
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 االندماج بصفقة لشركة اتحاد الخليج املرتبطة األساس النظام على التعديالت:  1ملحق .8

 املادة بعد التعديل املادة قبل التعديل

 :اسم الشركة:لثانيةاملادة ا

 لشركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني "شركة مساهمة سعودية".ا 

 :اسم الشركة:لثانيةاملادة ا

 "شركة مساهمة سعودية". التعاوني للتأمين األهلية – الخليج حادإت شركة 

 :املادة الثامنة: رأس املال

( 15.000.000( مائة وخمسون مليون ريال سعودي، مقسم الى )150.000.000سمال الشركة هو )أر  

( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد 10خمسة عشر مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية )

 وجميعها أسهم عادية نقدية.

 :املادة الثامنة: رأس املال

 ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وعشرين وتسعة مائتين( 229,474,640) سمال الشركة هو أر  

 وسبعة وتسعمائة مليون  وعشرين اثنين( 22,947,464، مقسم الى )يسعود ريال وأربعين وستمائة

( عشرة رياالت 10سمية )إمتساوية القيمة بقيمة  سهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين

 سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.

 

 

 
 


