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عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة  األهلية للتأمين التعاوني الشركةتعلن 

 للتأمين التعاوني اتحاد الخليج
 

 مقدمة:

اتحاد م( بشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة 8412ديسمبر  82 هـ )املوافق82/40/1001بتاريخ إلحاقا لإلعالن 

الشركة األهلية تعلن  ،صفقة االندماج املحتملة بين الشركتين "( لتقييم جدوى اتحاد الخليجللتأمين التعاوني )" الخليج

بتاريخ  اتحاد الخليجملزمة مع شركة  اندماج اتفاقية"( عن توقيعها األهليةشركة )" للتأمين التعاوني

)"االتفاقية" و/أو "اتفاقية االندماج"(. حيث توصل كل من مجلس إدارة شركة  )م40/40/8484 املوافق(  هـ18/14/1001

أسهم امل شراء ك اتحاد الخليجاتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة إلى  اتحاد الخليجشركة و  األهلية

عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح  األهليةرأس املال املصدرة من قبل شركة 

، بما ملاليةا هيئة السوق )"الصفقة"(، وذلك وفقا لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح  األهليةمساهمي شركة 

اإلدراج الصادرة من شركة وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، وقواعد ، واالستحواذ االندماجفي ذلك الئحة 

 لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي )"مؤسسة النقد"( ذات الصلة.وأنظمة و السوق املالية السعودية )"تداول"(، 

تحاد ا، وقد تم إعالم شركة اتحاد الخليجشركة إلى  التزاماتهاو  األهليةركة شصول أ ستنتقل ؛االندماج صفقةكتمال اعند 

فقة مع شروط الص ومستند العرض االندماج اتفاقيةفي حال توافق شروط بأنه  األهليةمجلس إدارة شركة  من قبل الخليج

 ةاألهليدم بتوصية بأن يصوت مساهمو شركة عتزمون التقمجلس إدارة شركة األهلية ي هذا اإلعالن، فإن ضحة فياملو 

 ، وسوف يتم تضميناألهليةالجمعية العامة غير العادية لشركة  اجتماعخالل  ةح القرارات املقترحة إلقرار الصفقلصال

 األهلية ة ضمن إعالن الدعوة للجمعية العمومية غير العادية ملساهمي شركةحول الصفق األهليةرأي مجلس إدارة شركة 

 11دا للمادة ة وفالصفقملؤكدة في االستمرار في هذه قد أعلنت عن نيتها ا اتحاد الخليجبأن شركة  اة، علم  املتعلقة بالصفق

 واالستحواذ. االندماجمن الئحة 

ة االندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العالقة ومن وفي حال تمت املوافقة على صفق - قية االندماجبناء على اتفا

 تسوية فيه تتم الذي التاريخ أو الدائنين اعتراض فترة وبعد انقضاء – غير العادية لكال الشركتين قبل الجمعية العامة

  يأتي أيهما) االندماج صفقة على الدائنين اعتراضات جميع
 
 إصدار عددب اتحاد الخليجشركة وم ستق "(النفاذ تاريخ( )"الحقا

( مقابل شراء "هم الجديدةاألس)"الواحد  ريال سعودي للسهم( 14)يمة إسمية قدرها سهم عادي جديد بق (7447747,7)

ابل كل مق اتحاد الخليج( في شركة هم واحد)سدار ، أي أنه سيتم إصاألهليةكامل األسهم املصدرة في شركة 

 .("معامل املبادلة") األهليةمملوك في شركة  سهم (667,57661,,1.677)

 اتحاد الخليجركة مال شمن أسهم رأس  %6,.67نسبته ما  األهليةركة وعند إتمام صفقة االندماج، سيملك مساهمي ش

اتحاد أسهم رأس مال شركة  من %6.67,الحاليين ما نسبته  اتحاد الخليجاالندماج بينما سيمتلك مساهمي شركة  بعد

 بعد االندماج. الخليج
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لعرض اعداد ونشر مستند ركتين بعد االنتهاء من إجراءات إعية العامة غير العادية لكال الشاد الجميتم تحديد تاريخ انعقسو 

، العالقة ذات ى والجهات الحكومية األخر  املالية وق هيئة السوالحصول على املوافقات املطلوبة من قبل  اهمينوتعميم املس

ة االندماج وعملية إصدار األسهم الجديدة ملساهمي شركة املعلومات املتعلقة بصفق تندات كافةوستتضمن هذه املس

 ة بذلك.واملخاطر املتعلق األهلية

ملعنية وفق األنظمة واللوائح االجمعية العامة غير العادية للشركتين باملوافقة على صفقة االندماج، فإنه  ر قراراتنشبعد و 

 أي ديمقت األهليةركة ح خاللها ألي من دائني شم( بحيث يس"الدائنين اعتراض فترة")يوم  (04)ي فترة ثالثين يجب مض 

 اعتراض رةفت يرتبط بتاريخ انقضاءقة االندماج فنفاذ صتاريخ االندماج، مع العلم أن  ةقفاعتراض قد يكون لديهم على ص

  يأتي أيهما) االندماج صفقة على الدائنين اعتراضات جميع تسوية فيه تتم الذي التاريخ أو الدائنين
 
فترة  دأوتب (.الحقا

على صفقة  قةوافبامل األهليةلعادية لشركة العامة غير االجمعية  نشر قرارإعالن و تاريخ اليوم التالي لفي  اعتراض الدائنين

 .االندماج

املالية والهيئة العامة  هيئة السوق د العربي السعودي و قة مؤسسة النقة االندماج الحصول على موافصفق بكما تتطل

 .(تداول )املالية السعودية  للمنافسة وشركة السوق 

كون بنشر تعميم املساهمين والذي سي اتحاد الخليجوم شركة قست ؛الالزمةالكافية و ات النظامية بعد الحصول على املوافقو 

االندماج. وسيتضمن هذا التعميم جميع  ة على زيادة رأس املال لغرضقاملواف لغرض اتحاد الخليجموجها ملساهمي شركة 

ساهمي سيكون موجها مل بنشر مستند العرض والذي اتحاد الخليجركة قوم شتقة االندماج. كما سفالتفاصيل املتعلقة بص

 األهلية ركةا ملساهمي شوالذي سيكون موجه   األهليةركة تعميم مجلس إدارة ش ر بنش األهليةقوم شركة ت. وساألهليةشركة 

ات تندقة االندماج. وستتضمن هذه املسفص وصبخص األهليةبشكل رئيس ي رأي مجلس إدارة شركة  منوالذي سيتض

العالقة.  لنظامية ذاتات اقول على املوافاالندماج وسيتم نشرها في وقت الحق بعد الحصقة فقة بصاملتعل جميع املعلومات

إليها ر اقط على املعلومات الواردة في املستندات املشاالعتماد ف األهليةشركة  اهميمس على بأنه يجإلى  ارةوتجدر اإلش

 ة غير العادية.اجتماع الجمعية العامقة االندماج في صف أنأعاله عند اتخاذ قرارهم بش

 صفقة االندماج

 األهليةركة رة واملدفوعة لشد  رأس املال املصهم من أس % 144 شراءقة فب شروط الصبموج اتحاد الخليجركة تعرض ش

 قوف
 
يتم  األهليةسهم مملوك في شركة  (667,57661,,1.677)عن كل دناه، وذلك قة املوضحة ألشروط وأحكام الصف ا

 الجديدة. اتحاد الخليج من أسهم شركة (1)إصدار سهم واحد 

ة هو قفالص ببموج األهليةملساهمي شركة  اتحاد الخليجمالي ما ستصدره شركة فإن إج الصفقةفإذا تمت  ؛عليه بناء  

من إجمالي  %6,.67وهو ما يمثل نسبة  اتحاد الخليجسهم شركة من أ ("األسهم الجديدة")سهم جديد  (7447747,7) عدد

 سهم (55447747,7) الجديدة بعد الزيادة والذي سيبلغ اتحاد الخليجعدد أسهم رأس مال شركة 
 
إجمالية  إسمية يمةقب ا

  تسعةو  مائتان (55447774,77) قدرها
 
 وستمائة وأربعون وأربعمائة وعشرون مليونا

 
 .سعودي ريالوأربعة وسبعون ألفا
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 وذلك - األهليةركة الجمعية العامة غير العادية لش اجتماعخالل  األهليةركة ش قة من قبل مساهميففي حال إقرار الصو

الجمعية العامة غير العادية لشركة  اجتماعفي  اتحاد الخليجة من قبل مساهمي شركة قبعد أن يكون قد تم إقرار الصف

 صفقة لىع الدائنين اعتراضات جميع تسوية فيه تتم الذي التاريخ أو الدائنين اعتراض فترة انقضاءوبعد  – اتحاد الخليج

  يأتي أيهما) االندماج
 
 جاالندما صفقة وستكون  تداول، من للتأمين األهلية شركة أسهم جميع إدراج إلغاء سيتم(. الحقا

  الخليج اتحاد شركة في العوض أسهم إصدار وسيتم نافذة
 
 .االندماج صفقة وشروط وألحكام املبادلة ملعامل وفقا

التي و  األهليةركة الدائنين لش اء فترة اعتراضقضوذلك بعد ان - األهليةاهمي الصفقة من قبل مسفي حال إقرار كما أنه 

ة على قتاريخ نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين باملوافاليوم التالي ليوما تبدأ من ( 04)تستمر ملدة ثالثين 

ة الصفقترحة إلقرار قرارات املقوتوا على البما فيهم من لم يص هليةاأل ركة جميع مساهمو ش سوف يحصل - ةقالصف

رأس مال شركة  من إجمالي %00.00 بةبنس اتحاد الخليجعلى أسهم جديدة في شركة  (ضدها يتو قاموا بالتص )وكذلك من

  مائتان (55447774,77)يبلغ قيمته سالجديد الذي  اتحاد الخليج
 
 وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفا

 
وتسعة وعشرون مليونا

ا بعدد املصدرة حالي   اتحاد الخليج)والذي سيتكون من أسهم رأس مال شركة  ريال سعودي.وستمائة وأربعون 

ريال سعودي للسهم الواحد والتي سيتم ( 14)اإلسمية قيمتها  البالغ( 7447747,7) عددإلى  فةاإض سهم( 1647774777)

 .(في حال نفاذ صفقة االندماج األهليةإصدارها ملساهمي شركة 

 تمويل الصفقة

الجمعيات  اجتماعاتخالل  األهليةكة ومساهمي شر  اتحاد الخليجالصفقة من قبل مساهمي شركة ة على قاملوافعند 

 فيه تتم لذيا التاريخ أو الدائنين اعتراض فترة انقضاءوبعد  شركتينلكلتا ال دة في هذا الخصوصلعادية املنعقاغير  العامة

  يأتي أيهما) االندماج صفقة على الدائنين اعتراضات جميع تسوية
 
بل ابسداد مق اتحاد الخليجوم شركة ق، ست(الحقا

 ( 7447747,7) عبر إصدار عدد الصفقة
 
  سهما

 
ح مساهمي السعودي للسهم الواحد لص ريال( 14)مية قدرها قيمة إسب جديدا

مع  النواحي تصنيف من جميعفئة واليمة والاألسهم الجديدة متساوية الق تكون عبر زيادة رأس املال، وس األهليةركة ش

 املص اتحاد الخليجأسهم شركة 
 
كة مساهمي شر  حدي لصالقبل نقاتسديد أي مب اتحاد الخليجشركة  تقوملن و  .درة حاليا

 .الصفقةهذه  الحصول على أي تمويل خارجي لتنفيذأو  األهلية

 شروط الصفقة واملوافقات النظامية

 لتالي:الشكل اكومية على الحلجهات ابعض  نظامية منقات افصول على مو الح االندماجتتطلب صفقة 

 و ؛االندماجام صفقة مسة على إتمنافلعامة للالهيئة ا ممانعةعدم أو  موافقة .1

 و ؛االندماجام صفقة ملسعودي على إتالعربي النقد امؤسسة ممانعة عدم أو  موافقة .8

تأمين لل اتحاد الخليجموافقة شركة السوق املالية السعودية )تداول( على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة  .0

 لقواعد اإلدراج؛
 
 و وفقا

جديدة لاألسهم ار للتأمين عبر إصدا اتحاد الخليجية على طلب زيادة رأس مال شركة لاملا لسوق اهيئة موافقة  .0

يم مالعرض وتعشر مستند نقة على فيها املوافا بم، االندماجلغرض تنفيذ صفقة  األهليةي شركة مساهمل
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 تمرةاملس وااللتزاماتلية االندماج االستحواذ وقواعد طرح األوراق املاة حئال  أحكامافق مع ا يتو مب نيمساهامل

 .اليةامل لسوق اهيئة  نلصادرة ما

 إضاف
 
ركة ش نلعادية لكل مفي الحصول على موافقة الجمعية العامة غير اثل االندماج تتمام صفقة لذلك، إن شروط إتم ة

 لتالي:على النحو ا وذلك األهلية ةوشرك اتحاد الخليج

االندماج والقرارات األخرى ذات على صفقة  اتحاد الخليجي شركة موافقة األغلبية املطلوبة من مساهم .1

 .جاتحاد الخليلشركة  العاديةغير  العامةعية الجتماع الجملدعوة جدول أعمال ا يفلتي سيتم ذكرها الصلة، وا

 لصلة،األخرى ذمت ات ار القر او  االندماجعلى صفقة  األهليةمساهمي شركة  األغلبية املطلوبة من موافقة .8

 .األهليةلشركة  العاديةير غ العامةعية الجمع الجتمالدعوة اال أعمي جدول فلتي سيتم ذكرها او 

د شر مستناد ونت إعداءاإجر من  تهاءاالنبعد  ركتينلشاا تلكل العاديةغير  العامةعية الجمعقاد انديد تاريخ حيتم تسو 

خرى أل اكومية الحلجهات الية و املا لسوق اهيئة قبل  نطلوبة مملاقات افو ملاصول على حلاو ن يمساهملميم العرض وتعا

ي مساهلجديدة ملاألسهم ار الية إصدموع االندماجتعلقة بصفقة ملعلومات املا ةتندات كافسملا ههذ ضمنختصة، وستتامل

 تعلقة بذلك.ملاخاطر ملوا األهليةشركة 

خالل اجتماعات الجمعيات  األهليةومساهمي شركة  اتحاد الخليجاملوافقة على الصفقة من قبل مساهمي شركة عند 

 فيه تتم لذيا التاريخ أو الدائنين اعتراض فترة انقضاءوبعد  العامة غير العادية املنعقدة في هذا الخصوص لكلتا الشركتين

  يأتي أيهما) االندماج صفقة على الدائنين اعتراضات جميع تسوية
 
 وسيتم إصدار األسهم، (الحقا

 
 سيعتبر قرار االندماج نافذا

 ديدة لصالحي مساهمي شركة األهلية بحسب شروط وأحكام اتفاقية االندماج. الج

 على صفقة االندماج األهليةموافقات مساهمي شركة 

شركة  اهمو ب أن يوافق عليها مسيج األهليةركة ( من الئحة االندماج واالستحواذ فإن قرارات ش80)بناء على أحكام املادة 

 األهليةركة عادية لشهم املمثلة في اجتماع الجمعية العامة غير المن األس (%12ثالثة أرباع ) ن يمثلون على األقلالذي األهلية

 على األهليةركة لش في اجتماع الجمعية العامة غير العادية األهليةركة . وفي حال وافق مساهمو شالصفقةب ةالخاص

حضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية  واءس األهليةركة قة تعد ملزمة على جميع مساهمي شفإن هذه املواف الصفقة

يها لم يصوتوا علفي حال أو  ضدها،أو  الصفقة حلم يحضروا، وسواء صوتوا لصالأو  بالوكالةأو  باألصالة األهليةلشركة 

 .(بما في ذلك التصويت عن بعد)

 اتفاقية االندماج

وط ر التي تحدد الش االندماجاتفاقية  على إبرام األهليةركة إدارة ش ومجلس اتحاد الخليجركة وافق كل من مجلس إدارة ش

 وفق الصفقةركتين إتمام يعتزم كل من الش التي
 
ميم االندماج في تع روط اتفاقيةوش أحكام تفاصيلسيتم إدراج  .لها ا

والذي سيتم نشره في فترة الحقة كما سيتم توفير اتفاقية االندماج وتقرير التقييم ضمن  األهلية ركةمجلس إدارة ش
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املستندات املتاحة للمعاينة وذلك بعد الحصول على كافة املوافقات النظامية الالزمة وخالل فترة كافية قبل انعقاد 

 .الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية للتأمين

 معلومات إضافية

شأن ب مجلس إدارة شركة األهليةفي تعميم  سيتم ذكرها عن قرار أعضاء مجلس اإلدارة الحاملين ألسهم في الشركة كما عد

 حلتنص على اعتزامهم التصويت لصا األهليةأي التزامات من أي من مساهمي شركة  اتحاد الخليجلم تتلق شركة تصويتهم؛ 

 .األهليةالجمعية العامة غير العادية لشركة  اجتماعفي  اتحاد الخليج قرارات شركة

ركة شأو  اتحاد الخليجمن قبل شركة  األهليةترتيبات حول سداد تعويضات تتعلق بأسهم شركة  و أ اتإجراء يوجد أي ال 

 ، وليست هناك أية ترتيبات خاصةاألهليةشركة أو  اتحاد الخليجمع شركة  باالتفاقخر يتصرف أ أي شخصأو  األهلية

ة باالتفاق مع شرك رفآخر يتص خصأي شأو  األهليةركة شأو  اتحاد الخليجمن قبل شركة  األهليةكة بأسهم شر  تتعلق

 .األهليةشركة أو  اتحاد الخليج

 تعويض باتفاق يشتمل على ترتيأو  معها بعمل أي التزام باالتفاقيتصرف  أي شخصأو  اتحاد الخليجم شركة قلم تكما 

  (رسمي غيرأو  بشكل رسمي)خيار أو 
 
االمتناع عن التعامل في أسهم أو  التعاملأو  ألي شخص لالحتفاظ بحيث يكون حافزا

 .األهليةشركة 

 االندماج وترتيبات التعويض ذات العالقة اتفاقيةحاالت فسخ 

رسم إنهاء لالتفاقية من أي من طرفيها بمبلغ ثابت وقدره ثالثة ماليين االندماج على تحديد  اتفاقيةتم االتفاق في 

 قدير متفق عليه مسبقت ويمثل هذا املبلغسعودي،  (004440444)
 
انونية قالو  ةاملالي االستشاراتتسخير الجهود و من تكاليف  ا

 ىتسديد رسوم اإلنهاء من قبل إحداالندماج. يتم  ةدتها كل من الشركتين الستكمال صفقوغيرها من املصاريف التي تكب

 في أي من الحاالت التالية: ى الشركتين للشركة األخر 

 توصيته بهذا الخصوص بقرر سحأو  في حال قرر مجلس إدارة أي من الشركتين عدم التوصية ملساهمي الشركة، .1

 دد في مستند العرض.بشكل جوهري عما هو مح تعديلهاأو 

الندماج قة اإلنفاذ صف الزمةزمة في حدود سلطة كل من الشركتين، والتي تكون يام بالخطوات الال قفي حال عدم ال .8

، عدا الخطوات التي م5757ديسمبر  7االتفاقية وهو  بالتاريخ األخير للتنفيذ املتفق عليه بموج ىدفي مهلة ال تتع

  ىإحد تقتكون قد واف
 
 .ى من قبل الشركة األخر  اتخاذهاعدم  الشركتين خطيا

تبر )وال يع رفض الصفقةأو  سحبأو  التسبب في إنهاءأو  تعمدت املماطلةالشركتين قد  إحدىن أن في حال تبي .0

 .من هذا رفض دائني شركة األهلية لعملية االندماج(

 تجيزالت كحابموجب اتفاقية االندماج الحاالت املتفق عليها إحدى بغير لالتفاقية في حال إنهاء أي من الشركتين  .0

قضائي  حكمأو  الئحةأو  صدور نظامأو  اتفاق الطرفين الخطيدون االلتزام بتسديد رسم االنهاء كفسخ االتفاقية 

 .أو نتيجة للقوة القاهرة يمنع االستمرار في االتفاقية
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)أ(( من الئحة االندماج واالستحواذ مما يكون 00تصرف مخالف ألحكام املادة )بأي  األهليةفي حال قيام شركة  .2

ا )له أثر جوهري ذا   ماليين ريال 0تأثير يستدعي تعويض شركة اتحاد الخليج بما يتجاوز الرسم املتفق عليه سابق 

 (.سعودي

 

 معلومات مهمة

،
 
 االكتتاب في أي أوراق مالية.أو  دعوة للشراءأو  إن هذا اإلعالن ال يشكل عرضا

دة تلك املعتمقضائية غير تشريعية أو والية دولة أو والية أو مقاطعة أو مكان جغرافي له ال يجوز نشر هذا اإلعالن في أي 

ا في  عربية ين يقيمون خارج اململكة الذال األهليةوشركة  اتحاد الخليجاململكة العربية السعودية، وعلى مساهمي شركة رسمي 

حاد اتوشركة  األهليةية العامة غير العادية لشركة اجتماع الجمعلتصويت عن بعد في السعودية أن يبذلوا ما بوسعهم ل

ا إن كان ذلك مت لتصويت نيابة عنهملتعيين وكيل لحضور اجتماعات الجمعية العامة غير العادية أو حضوره أو  الخليج اح 

ا.  وممكن 

تشريعية أو والية ي له دولة أو والية أو مقاطعة أو مكان جغرافأي أي جزء منه في أو  توزيع هذا اإلعالنأو  ال يجوز نشر 

 قضائية غير اململكة العربية السعودية.

أو  االستحواذ على،أو  ترويج لعرض شراء،أو  دعوة،، أو أي عرض -جزء منه أي وال يشكل  - إن هذا اإلعالن ال يقصد منه

غيره. وسيتم نشر مستند أو  هذا اإلعالنأو  التخلص من أي أوراق مالية بموجب هذه الصفقة،أو  بيعأو  االكتتاب في،

 والذي سيتضمن كافة الشروط واالحكام املتعلقة بهذه الصفقة. األهليةملساهمي شركة  اتحاد الخليجعرض من شركة 

لى والحاصلة ع)التي تعمل وفق أنظمة اململكة العربية السعودية  الجزيرة لألسواق املالية )الجزيرة كابيتال(إن شركة 

عمل توال  فيما يتعلق بالصفقة، األهليةهي املستشار املالي الحصري لشركة  (املالية هيئة السوق لترخيص الالزم لذلك من ا

ة الجزير لصالح أي طرف آخر يتعلق بالصفقة، ولن تكون مسؤولة عن توفير الحماية التي يحصل عليها عمالء شركة 

ي هذا ترتيب آخر يشار إليه فأو  أي أمر أو  بالصفقة،عن تقديم االستشارات املتعلقة أو  ،لألسواق املالية )الجزيرة كابيتال(

 .األهليةاإلعالن ألي طرف بخالف شركة 

أنه ال يجوز اعتبار هذا اإلعالن بمثابة طرح ألي أسهم على الجمهور بما في ذلك أسهم شركة إلى والتأكيد  در اإلشارةجت

 ال يجوز اعتبار هذا اإلعالن على أنه تعميم مساهمينكما الجديدة التي سيتم إصدارها لغرض صفقة االندماج.  اتحاد الخليج

 نشرة إصدار.أو 
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 التوقعات املتعلقة باألرباح

عدم  يجب هال يجوز اعتبار أي من املعلومات الواردة في هذا اإلعالن على أنها توقعات مستقبلية تتعلق باألرباح، كما أن

ستزيد  أو ستكون مساوية األهليةوشركة  اتحاد الخليجن ربحية السهم لكل من شركة أاعتبار هذا اإلعالن على أنه تأكيد ب

 عن ربحية السهم في الفترات املالية السابقة.

 التوقعات واالفادات املستقبلية

 التصريحات املتعلقة بصفقة االندماج وأي معلومات أخرى يتم نشرها من قبلأو  إن هذا اإلعالن واملعلومات الواردة فيه

تعد "إفادات مستقبلية". وباستثناء االفادات التي تكون مبينة عل حقائق أو  قد تكون  األهليةشركة أو  اتحاد الخليجشركة 

جميع اإلفادات األخرى قد تعتبر إفادات مستقبلية، وتعتبر بالتالي معلومات محتملة بطبيعتها، وغير مبنية على فإن  تاريخية،

بشان  ليةاألهو  اتحاد الخليجشركتي ت وتوقعات وتقييمات وأهداف وتقديرات وتنبؤات من حقائق تاريخية بل على افتراضا

ية األحداث الفعلأو  األداءأو  اختالف النتائجإلى  أحداث مستقبلية، وعليه فهي عرضة للمخاطر والتقلبات، مما قد يؤدي

 صراحة
 
 في مثل هذه االفادات املستقبلية، وتتعلق اإلفادات املستقبلية الواردة في هذا أو  بشكل كبير عما كان متوقعا

 
ضمنا

 ، والجدول الزمني املتوقع والنطاقاألهليةو  اتحاد الخليجاإلعالن بعدة أمور من ضمنها األثر املتوقع لصفقة االندماج على 

 عن إفادات أخرى ال تتعلق بوقائع تار 
 
يخية. ويمكن بشكل عام تحديد تلك اإلفادات الخاص بصفقة االندماج، فضال

 "تتنبأ" و "ترى" و "تتوقع" و "تقدر" و "تخطط"ثل املستقبلية من خالل ما يستخدم فيها من كلمات دالة على املستقبل م

ردات فاملأو  صيغ النفي لهذه املفرداتأو  "ستكون" و "من املحتمل" و "من املتوقع" و "ينبغي" و "سوف" و "قد" و "تنوي" و

تقبلية يعتقدون بأن اإلفادات املس األهليةو  اتحاد الخليجشركتي  نأ املشابهة لها في املعنى. على الرغم منأو  األخرى املقاربة

الواردة في هذا اإلعالن معقولة، إال أنهم ال يستطيعون تقديم ضمانات بأن هذه التوقعات ستتحقق بالشكل الوارد في هذا 

 املتوقعةو أ غير املعلومةأو  التوقعات املستقبلية عادة ما تكون عرضة للتقلبات واملخاطر )املعلومة اإلعالن، حيث أن طبيعة

 لوجود عوامل كثيرة قد تؤثر على تحقق أي من االفاداتأو 
 
التوقعات املستقبلية. كما يوجد عدد من أو  غير املتوقعة( نظرا

الف النتائج اختإلى  والتي بدورها قد يؤدي األهليةو  اتحاد الخليجتي كالعوامل التي قد تؤثر على العمليات املستقبلية لشر 

 صراحة
 
 في هذه االفادات املستقبلية. وتتمثل هذه العوامل في أو  والتطورات الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا

 
ضمنا

(، باإلضافةقدرة الشركتين على استيفاء شروط اتفاقية االندماج )او التنازل عنها، حيثما يكون ذلك 
 
عوامل  إلى مسموحا

االقتصادي على الصعيدين الصحي و : الوضع (12)خاصة في الفترة الحالية في ظل جائحة وباء فيروس كوفيد  أخرى ومنها

عية في البيئة التشريعية والتدخالت التشريالعالمي واملحلي، وأسعار األصول، واملخاطر املرتبطة بالسوق مثل التقلبات في 

أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت، واتجاهات السوق، واملنافسة، ( و 12ة الحالية )وباء فيروس كوفيد ظل الجائح

ييرات الجهات التنظيمية )بما في ذلك التغأو  /و والتغيرات في سياسات وإجراءات الحكومات والتشريعاتوالتغيير في األنظمة 

 (، والتغييرات املتعلقة باالستقرار السياس ي واالقتصادي،املحاسبة وطرق  الضرائبالزكاة املتعلقة بمتطلبات رأس املال و 

 وتقلبات والركود، وتعطل العمليات التجارية بسبب أنشطة إعادة التنظيم، ومعدل الفائدة، والتضخم، واالنكماش،

رة خطط لها، وعدم قداملأو  العروض املستقبليةأو  البيعأو  العملة، وغير ذلك من أوجه عدم اليقين في عمليات االستحواذ

 من منافع االندماج املتوقعة عند تنفيذ عملية االندماج )بما في ذلك واألهلية  اتحاد الخليجتي شرك
 
على االستفادة فعليا

امج بنجاح بر العمليات و العلى دمج الشركتين (، وعدم قدرة للشركتين املوظفينأو  التغييرات في تشكيل مجلس اإلدارة و/
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ا للتأخير بشكل غير متوقع )بما في ذلك تعطل أنظمة تقنية املعلومات ملتكاليف و/أو تعرضههما دماج، وتكبدعند تنفيذ االن

الصعوبات املتعلقة باالندماج عند تحقق عملية االندماج. كما قد تؤثر عوامل أخرى أو  والجريمة السيبرانية واالحتيال(،

 ملستقبلية و/أو قد تتسبب في اختالف النتائج الفعلية بشكل كبير عما كانال يمكن التنبؤ بها على العمليات اأو  غير معروفة

 في االفادات املستقبلية، وينبغي بالتالي تفسير هذه االفادات املستقبلية في ضوء هذه العوامل. كما أن جميع اإلفادات 
 
متوقعا

أو  ابعيهمأي من تأو  األهليةأو  اتحاد الخليج أي من شركتياملستقبلية تنطبق فقط كما في تاريخ هذه اإلعالن. كما ال تقدم 

 أو  تعهدأو  تأكيدأو  مستشاريهم أي إقراراأو  موظفيهمأو  مدراءهم
 
أو  ضمان بشأن حدوث أي من التوقعات الواردة فعليا

 في االفادات املستقبلية، حيث تنطوي االفادات املستقبلية على شكوك ومخاطر تتعلق بها. وقد تم تقديم 
 
ميع جضمنيا

يها في هذه املشار إلأو  االفادات املستقبلية الواردة في هذا اإلعالن بتحفظ، حسبما هو مبين في البيانات التحذيرية الواردة

 األهليةشركة و أ اتحاد الخليجالفقرة. يجب على القارئين عدم االعتماد بشكل كبير على االفادات املستقبلية. ال تعتبر شركة 

مراجعة أي من اإلفادات املستقبلية، سواء أو  التزام بتحديثأو  ت، وتخلي كل منهما نفسها من أي نيةخاضعة ألية التزاما

تلك املراجعة بناء على موجباتهما أو  غير ذلك، ما لم يلزم ذلك التحديثأو  أحداث مستقبليةأو  نتيجة معلومات جديدة

 التنظيمية. أو  القانونية

 لالستفسارات:

 

 هاتف العمل املنصب الجهة االسم

للتأمين التعاوني األهليةشركة  ناجي املصطفى   115119800 966+ املدير املالي 

الجزيرة كابيتال –مستشار مالي  عاصم ممتاز  112256090 966+ مدير املصرفية االستثمارية 

الجزيرة كابيتال –مستشار مالي  عبدهللا عثمان العبدالجبار االستثمارية املصرفية -مشارك    +966 112256284 
 

املالية وشركة السوق املالية السعودية )تداول( أي مسئولية عن محتويات هذا اإلفصاح،  هيئة السوق "ال تتحمل 

بئ عاكتماله، وتخليان نفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي أو  وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته

، كما ه بصورة مباشرة أو غير مباشرةعن االعتماد على أي جزء منأو  ورد في هذا اإلفصاحخسارة تنتج عما مالي أو 

بعد اتخاذه لإلجراءات بأنه  حمل املصدر املسؤولية كاملة عن دقة املعلومات الواردة في هذا اإلفصاح، ويؤكدتي

حقائق قد يتسبب إغفالها في أو  ماتال يعلم بوجود أي معلو  -من معلومات وحقائق  لديهوبناء ملا  - الالزمة للتحري 

 
ا
 أو  جعل هذا اإلفصاح مضلال

ا
 غير دقيق."أو  ناقصا

 


