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الجدول الزمني املتوقع لعملية االندماج مابني رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين والرشكة األهلية للتأمني التعاوين 

فيما يلي الجدول الزمني المتوقع لألحداث األساسية المتعلقة بالصفقة، وسيتم اإلعالن عن أي تغييرات تجري على األوقات الموضحة أدناه وسوف يتم 
إعالنها من خالل اإلعالنات التي تنشر في تداول، و/أو التي تظهر في الصحف المحلية اليومية.

اليومالحدث
1440/04/18هـ )الموافق 2018/12/25م( تقديم مستند العرض النهائي للهيئة للموافقة على نشره 

1440/04/24هـ )الموافق 2018/12/31م(موافقة هيئة السوق المالية على نشر مستند العرض 
1440/04/27هـ )الموافق 2019/01/03م(نشر مستند العرض المتضمن تعميم مجلس إدارة الشركة األهلية للتأمين التعاوني

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج للتصويت على زيادة رأس مال 
شركة اتحاد الخليج للتأمين لغرض االندماج مع الشركة األهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي 
الشركة األهلية من خالل عرض مبادلة أوراق مالية واإلعالن عن الدعوة في موقع السوق المالية 

السعودية »تداول«

1440/04/30هـ )الموافق 2019/01/06م(

الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية للتصويت على العرض المقدم من 
شركة اتحاد الخليج المتعلق باالندماج مع الشركة األهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة 
األهلية من خالل عرض مبادلة أوراق مالية واإلعالن عن الدعوة في موقع السوق المالية السعودية 

"تداول"

1440/04/30هـ )الموافق 2019/01/06م(

فترة التصويت عن بعد لمساهمي شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، للتصويت على زيادة رأس 
مال شركة اتحاد الخليج لغرض االندماج مع الشركة األهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي 

الشركة األهلية من خالل عرض مبادلة أوراق مالية.

تبدأ الساعة العاشرة صباحاً من 1440/05/16هـ )الموافق 
2019/01/22م( وتنتهي الساعة الرابعة عصرا من 

1440/05/21هـ )الموافق 2019/01/27م(
فترة التصويت عن بعد لمساهمي الشركة األهلية، للتصويت على العرض المقدم من شركة اتحاد 

الخليج المتعلق باالندماج مع الشركة األهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة األهلية من 
خالل عرض مبادلة أوراق مالية.

تبدأ الساعة العاشرة صباحاً من 1440/05/16هـ )الموافق 
2019/01/22م( وتنتهي الساعة الرابعة عصرا من 

1440/05/21هـ )الموافق 2019/01/27م(
1440/05/21هـ )الموافق 2019/01/27م(إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

إعالن شركة اتحاد الخليج نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو اإلعالن عن الدعوة لالجتماع 
الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج )في حال عدم انعقاد الجمعية األولى 

والثانية(. 
»مع مراعاة أنه في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج على الصفقة فأن 

قرار الموافقة يستمر لحين انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية الخاصة بالصفقة«

1440/05/22هـ )الموافق 2019/01/28م(

1440/05/21هـ )الموافق 2019/01/27م(إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية للتأمين التعاوني
إعالن الشركة األهلية لنتائج اجتماع الجمعية غير العادية، أو اإلعالن عن الدعوة لالجتماع الثالث 

للجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية ) في حال عدم انعقاد الجمعية األولى والثانية (
»مع مراعاة أنه في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية على الصفقة فأن قرار 
الموافقة يستمر لحين انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الخاصة بالصفقة«

1440/05/22هـ )الموافق 2019/01/28م(

في حال عدم انعقاد الجمعية األولى والثانية، على أن اليتم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة اتحاد الخليج 
انعقاد الجمعية الثالثة بتاريخ يسبق:

1440/06/13هـ )الموافق 2019/02/18م(
في حال عدم انعقاد الجمعية األولى والثانية، على أن اليتم إعالن نتائج اجتماع الجمعية غير العادية الثالث لشركة اتحاد الخليج 

اإلعالن بتاريخ يسبق:
1440/06/14هـ )الموافق 2019/02/19م(

في حال عدم انعقاد الجمعية األولى والثانية، على أن اليتم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة األهلية للتأمين التعاوني.
انعقاد الجمعية الثالثة بتاريخ يسبق:

1440/06/13هـ )الموافق 2019/02/18م(
في حال عدم انعقاد الجمعية األولى والثانية، على أن اليتم إعالن نتائج اجتماع الجمعية غير العادية الثالث لشركة األهلية للتأمين التعاوني.

انعقاد الجمعية الثالثة بتاريخ يسبق:
1440/06/14هـ )الموافق 2019/02/19م(

في حال إعالن موافقة الجمعيتين غير العاديتيين خالل فترة اعتراض دائني الشركة األهلية على صفقة االندماج
االجتماع األول أو الثاني 

تبدا في 1440/05/23هـ )الموافق 2019/01/29م( وتنتهي 
في 1440/06/24هـ )الموافق 2019/03/01م(

)مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض من دائنيها(
في حال إعالن موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتيين 

أو كالهما خالل االجتماع الثالث تبدا في 1440/06/15هـ 
)الموافق 2019/02/20م( وتنتهي في 1440/07/15هـ 

)الموافق 2019/03/22م( 
)مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض من دائنيها(
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اليومالحدث
في حال إعالن موافقة الجمعيتين غير عاديتيين خالل إصدار أسهم شركة إتحاد الخليج الجديدة لصالح مساهمي الشركة األهلية المستحقين.

االجتماع األول أو الثاني 1440/06/26هـ )الموافق 
2019/03/03م( )مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض 

من دائنيها(
في حال إعالن موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتيين أو 

كالهما خالل االجتماع الثالث
1440/07/17هـ )الموافق 2019/03/24م( )مالم يرد إلى 

الشركة األهلية أي اعتراض من دائنيها(
في حال إعالن موافقة الجمعيتين غير عاديتيين خالل إلغاء إدراج أسهم الشركة األهلية

االجتماع األول أو الثاني 1440/06/26هـ )الموافق 
2019/03/03م( )مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض 

من دائنيها(
في حال إعالن موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتيين أو 

كالهما خالل االجتماع الثالث
1440/07/17هـ )الموافق 2019/03/24م( )مالم يرد إلى 

الشركة األهلية أي اعتراض من دائنيها(

في حال إعالن موافقة الجمعيتين غير العاديتيين خالل تعديل النظام األساسي وعقد التأسيس لشركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني.
االجتماع األول أو الثاني 1440/07/24هـ )الموافق 

2019/03/31م( )مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض 
من دائنيها( 

في حال إعالن موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتيين أو 
كالهما خالل االجتماع الثالث 1440/08/24هـ )الموافق 

2019/04/29م( )مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض 
من دائنيها(

البدء بإجراءات شطب السجل التجاري لشركة األهلية لدى وزارة التجارة واإلستثمار في حال 
الموافقة على صفقة االندماج وبعد انتهاء فترة االعتراض الخاصة بدائني الشركة األهلية على 

صفقة االندماج

في حال إعالن موافقة الجمعيتين غير العاديتيين خالل 
االجتماع األول أو الثاني 1440/07/24هـ )الموافق 

2019/03/31م( )مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض 
من دائنيها( 

في حال إعالن موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتيين أو 
كالهما خالل االجتماع الثالث 1440/08/24هـ )الموافق 

2019/04/29م( )مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض 
من دائنيها(

المصدر: إدارة شركة إتحاد الخليج
)www.tadawul.com.sa( مالحظة: إن التواريخ الواردة في الجدول أعاله هي تواريخ تقريبية. وسيتم اإلعالن في حينها عن أي تغييرات تجري عليها عبر موقع تدوال االلكتروني*




