
 

 

شركة ال"األهلية للتأمين التعاوني )شركة العن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع للتأمين التعاوني  اتحاد الخليجشركة عالن إ

مقابل أسهم  الشركة األهلية املصدرة فيسهم األ كامل  لالستحواذ علىوعن نيتها املؤكدة لتقديم عرض مبادلة أسهم  ("يةاألهل

 جديدة في اتحاد الخليج
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 قدمةامل

ً
 
ًإعًإلحاقا ًالخليجشركةًًالنإلى ًًاتحاد ًبتاريخ ًموقعًتداول 28/04/1441ًعلى ًملزمةًمعًً)م25/12/2019املوافقً(هـ ًتوقيعًمذكرةًتفاهمًغير شركةًالبشأن

ًتاًللتقييمًجدوىًصفقةًاألهليةً ًالشركتين، ًاملحتملةًبين ًالخليجعلنًشركةًندماج ًمعًًاتحاد ًملزمة ًاتفاقيةًاندماج ًالعنًتوقيعها بتاريخًًاألهليةشركة

12/10/1441ً ً"/"ًواالتفاقية)"ً)م04/06/2020املوافقً(هـ ًاتفاقية االندماجأو
 
اللًمنًخًاألهليةشركةًالًاملصدرةًفيسهمًاأًلكاملًًلالستحواذًعلىً"(ًسعيا

ًأسهمً ًنقديًوتقديمًعرضًمبادلة ًمقابل ًتسديد ًرأسمالًشركةًلصالحًمساهميًالشركةًالهليةًدون ًعلىًأنًتتمًعمليةًاملبادلةًعبرًزيادة ًاتحادًالخليج،

ًًو،ً"(ندماجاال صفقة "ًو/أوً"الصفقة"األهليةً)شركةًالعنًطريقًإصدارًأسهمًعاديةًجديدةًملساهميً
 
لنظامًالشركاتًالصادرًمنًوزارةًالتجارةًًذلكًوفقا

ًباململكةًًاملاليةًالسوًقًهيئةًوالستثمارًولوائح ًالسعودية ًطرحًاألوراقًًذلكًفيًبما،ً"(املالية السوق  هيئة)"العربية ًوالستحواذًوقواعد لئحةًاإلندماج

ًاملستمّرةًواللتزاماتاملاليةً ًمنًشركةًالسوقًاملاليةًالسعودية ًالصادرة ًاإلدراج ًالسعوديً)"،ً"(تداول )"،ًوقواعد ًالعربي ًمؤسسةًالنقد مؤسسة ولوائح

ً.ً"(ًذاتًالصلةالنقد

ًصفقةًً ًذاتًالعاًلفيًحالًتمتًاملوافقةًعلى ًالجهاتًالحكومية ًمنًقبلًكافة ًلكالندماج ًغيرًالعادية ًستقومًًالقةًومنًقبلًالجمعيةًالعامة الشركتين،

ًالخليجشركةً ًعددًًاتحاد اً (وستينًوأربعةًوأربعمائةًألفًوأربعينًوسبعةًوتسعمائةًماليينًسبعة)7,947,464ًبإصدار ًبقيمةًإسميةًًسهم  عاديًجديد

ً ًًريالً(10)قدرها ًًمقابلًالستحواذًعلىً("سهم الجديدةاأل ")سعوديًللسهمًالواحد ًبقيمةًاسميةًإجماليةًقدرهاًاألهليةشركةًالسهمًاملصدرةًفيًاأًلكامل

اً 0.646135284552846،ًأيًأنهًسيتمًإصدارًسعوديًريال(ًتسعةًوسبعينًمليونًوأربعمائةًوأربعةًوسبعينًألفًوستمائةًوأربعينً)79,474,640ًً ًسهم 

امقابلًكلًًاتحادًالخليجفيًشركةً اتحادًزيادةًرأسمالًشركةًًاللسهمًالجديدةًمنًخاأًلً،ًوسيتمًإصدار"(معامل املبادلة"األهليةً)شركةًالفيً(1ً)واحدًًسهم 

ًوأربعمائةًوأربعةًوسبعينًألفًوستمائة229,474,640ًًًسعوديًالىًريالً)مائةًوخمسينًمليون(150,000,000ًمنًًالخليج )مائتينًوتسعةًوعشرينًمليون

ًعددًًريالوأربعين(ً ا)خمسةًعشرةًمليون(15,000,000ًًسهمًمنًاأًلسعوديًوزيادة ًوتسعمائةًوسبعةًوأربعين22,947,464ًًالىًًسهم  )اثنانًوعشرينًمليون

ًوأربعةًوستين(ً األفًوأربعمائة ً(."زيادة رأس املال")عاديًًسهم 

ً ًصفقةًالندماج، ًإتمام ًماًسيملكهًمساهميًًوعند ًماًنسبتهًاألهليةشركةًالستبلغًنسبة ًبعدًالزيادة ًالخليج ًرأسًمالًشركةًاتحاد ً%34.63ًفي بينماً،

ًماًنسبتهً ً %ًمنًراسًمالًشركةًاتحادًالخليجًبعدًالزيادة.65.37سيمتلكًمساهميًشركةًاتحادًالخليجًالحاليين

ًتمًاستيفاءًالشروطً ًالاًلوحيثًأنهًقد ًًإلعالنزمة
 
ًاملؤكدةًوفقا ًوبناًلحكامًاتفاقيةًاأًلالنية ًالفقرةًًءندماج، ًلئمنً(17ً)منًاملادةًً(هـ)على جًاًلحة ندما

ًهذاًًستمرارًبالصفقة،ًوتؤكداًلًوًاألهليةشركةًالعنًنيتهاًاملؤكدةًلتقديمًعرضًملساهميًًاتحادًالخليجستحواذ،ًتعلنًشركةًاًلًو علىًًاإلعالنكماًفيًتاريخ

ً:ماًيلي

 .بالصفقةًيتعلقًفيماًاتحادًالخليجًشركةًمعًتفاقالبًيتصرفًشخصًأيًيوجدًلًأنه .أ

 األهلية.شركةًالخيارًشراءًأيًأسهمًفيًًاتحادًالخليجتملكًشركةًًل،ًكماًًواألهليةشركةًالتملكًأيةًأسهمًفيًًلًإتحادًالخليجأنًشركةً .ب

ًقابلًًالخليجاتحادًنًشركةًأ .ج ًغير غاءًمنًقبلًأيًطرفًللتصويتًباملوافقةًعلىًالصفقةًفيًالجمعيةًالعامةًغيرًلإلللمًتحصلًعلىًأيًالتزام

 .العاديةًذاتًالصلة

ًالخليجيوجدًأيًترتيباتًتعويضًتشملًشركةًًلأنهً .د ًًاتحاد ًأيًشخصًيتصرفًبًاألهليةشركةًالأو فيماًيتعلقًًاألهليةشركةًالتفاقًمعًالأو

 .األهليةشركةًالسهمًبأ

بتوافرًاملواردًالكافيةًغيرًملزمًبتقديمًتأكيدًيفيدًً("بيتًالتمويل"ًبيتًالتمويلًالسعوديًالكويتيشركةً)ًاتحادًالخليجأنًاملستشارًاملاليًلشركةً .ه

ًإلتمامًالصفقة،ًوذلكًنظراًألنهًلنًيتمًسدادًقيمةًالصفقةًأوًأيًجزءًمنهاًبشكلًنقد  .يلدىًشركةًاتحادًالخليج



 

 

ًًو
 
ًًعمال ًاتفاقية ًاًلبأحكام ًستتمًالصفقةًعنًطريقًدمج ًالشركتين، ًاملوقعةًبين ًًشركةًفيًاألهليةشركةًالندماج ًالخليج وسيتمًنقلًجميعًأصولًاتحاد

إلىًًاإلعالن"ًفيًهذاًالدامجة الشركةشارةًإلىً"اإًلالتيًستستمرًبالوجودًوستصبحًالشركةًالدامجة.ًوتعدًًاتحادًالخليجإلىًشركةًًاألهليةشركةًالوالتزاماتً

.ًأماًالشركةًاألهلية،ًفسيتمًإلغاءًإدراجًأسهمهاًبعدًنفاذًصفقةًالندماج،ًوستنقض يًوفقاًألحكامًالفقرةًندماجاًلبعدًإكتمالًصفقةًًاتحادًالخليجشركةً

وترخيصهاًالستثماريًلدىًوزارةًتجاريًلدىًوزارةًالتجارةً(ًمنًلئحةًالندماجًوالستحواذًوسيتمًشطبًسجلهاًال49(ًمنًالفقرةً)أ(ًمنًاملادةً)1الفرعيةً)

ًمنًفترةًاعتراضًالدائنينًوفقاًألحكامًاملادةً)الستثمارً 193ًبعدًالنتهاء  (ًمنًنظامًالشركات.

ًشركةًًيعتبر ًاًلأنًشروطًوأحكامًصفقةًًاتحادًالخليجمجلسًإدارة ًومعقولةًوقد ًعادلة ًالخليجشركةًًتلقتندماج ً)رأيًمنًًاتحاد بصفتهًبيتًالتمويل

ًالخليجاملستشارًاملاليًلشركةً ًمعًً(ندماجاًلفيماًيتعلقًبصفقةًًاتحاد ًاإًليفيدًبذلك، ًبًبيتًالتمويلشارةًإلىًأن ًالرأي ًتقديمهًلهذا ًقامًعند خذًفيًاأًلقد

ًملجلسًإدارةًشركةًًلا ً.فيًهذاًالشأنًاتحادًالخليجعتبارًالتقديراتًالتجارية

ًبعدًبذلًالعنايةًااتحادًالخليجيعتقدًمجلسًإدارةًشركةًًو ًلاًل،
 
ًأنًصفقةًالندماجًتصبًفيًزمةًكماًيرونهًمناسبا مصلحةًاملساهمينًفيًفيًظلًالظروف،

ًالخليجشركةً ًخطوةًايجابيةًلًاتحاد ًالتنافس يًًواًلبحيثًأنهاًتعد ًيعززًمنًوضعًالشركةًالدامجة ًحصةًسوقيةًأكبرًمما سهامًفيًتعزيزًاإًلستحواذًعلى

ًفيًس ًفيًتخفيضًالتكاليفًوزيادةًاموقعها ًفيًاململكةًالعربيةًالسعوديةًوتحقيقًاستراتيجيتها ًبعدًاأًلوقًالتأمين ًستعملًالشركةًالدامجةًنًلرباح. دماج،

ًالشركتينًلغرضًالتأكدًمنًحصولًاملساهمينًوالعماًلعلىً ًمنًاملنفعةًنتيجةًصفقةًاًلًالءستفادةًمنًالخبراتًلدى ًعلىًأكبرًقدر الذكرًندماج،ًويجدر

ًًالمتهاالشركتينًستستمرًباستخدامًاسمهاًوعًالأنًك ًعلىًأنًيتمًاعتمادًاسمً"لىًأنًتصبحًصفقةًاًلإالتجارية  األهلية الخليج اتحاد شركةندماجًنافذة،

ً.ًبعدًنفاذًالصفقةً"ًللشركةًالدامجةالتعاوني للتأمين

ًهناكًتغييرًفيًأعمالًالشركتينًفيماًيتعلقًبالعمالءًًوجودًوتجدرًاإلشارةًأيضاًإلىًأنًصفقةًالندماجًلًتنطويًعلى أطرافًذيًعالقة،ًكماًأنهًلنًيكون

ً ًنفاذًصفقةًالندماج. ًإلىًحين ًمستقلًواعتيادي ًبشكل ًوستستمرًكلًشركةًبالعمل ًاإلعالن، ًتمًنتيجةًلهذا ًالتفاقًوقد ًأنبموجبًاتفاقيةًالندماج

كماًسيقومًبإدارةًأعمالًالشركةًالدامجةً.الخليجًاتحادًشركةًإدارةًملجلسًالحاليةًالهيكليةًبنفسًيكوًنًسوفًالدامجةًالشركةًفيًاإلدارةًمجلسًهيكلية

ًمنيرًهاشمًالبورنوً/الذيًسيشغلهًاألستاذًمدراءًتنفيذيينًبمنصبًالرئيسًالتنفيذي(3ً)ًثالثةاليوميةً ً/الذيًسيشغلهًاألستاذًنائبًالرئيسًالتنفيذيًو،

ًً/الذيًسيشغلهًاألستاذ،ًواملديرًالعامًمشعلًبنًابراهيمًالشايع .ًبعدًاتمامًالصفقةًعلىًأنًيتمًتعيينهمًمنًقبلًمجلسًاإلدارةعبدهللاًبنًسعيدًالحارث،

ًًوًو ظيميًنالتفيًإطارًالهيكلًشركةًاألهليةًلتقييمًأفضلًتنظيمًلهمًالستقومًشركةًاتحادًالخليجًبتقييمًجميعًاملوظفينًالرئيسيينًفيًشركةًاتحادًالخليج

ًللشركةًالدامجة.ًًالجديد

 شروط الصفقة واملوافقات النظامية

ً:ندماجًالحصولًعلىًموافقاتًنظاميةًمنًبعضًالجهاتًالحكوميةًعلىًالشكلًالتالياًلتتطلبًصفقةًً

 ندماج؛ًلموافقةًأوًعدمًممانعةًالهيئةًالعامةًللمنافسةًعلىًإتمامًصفقةًا .1

 ندماج؛ممانعةًمؤسسةًالنقدًالعربيًالسعوديًعلىًإتمامًصفقةًاًلموافقةًأوًعدمً .2

ًرأسمالًشركةً .3 ًطلبًزيادة ًاملاليةًعلى ًالخليجموافقةًهيئةًالسوق ًاًاتحاد ًإصدار ًملساهميًأًلعبر لغرضًتنفيذًًاألهليةشركةًالسهمًالجديدة

ًاملوافقةًعلىًنشرًمستندًالعرضًوتعميمًاملساهمين،ًذلصفقةًاًل ًبماًفيها ًواًلًلالئحةًكًبماًيتوافقًمعًأحكامًندماج، ًندماج ستحواذًوقواعد

ًاملستمرةًالصادرةًمنًهيئةًالسوقًاملالية؛ًواللوراقًاملاليةًًواأًلطرحً  تزامات

4. ً ًاإلدراج. ًوفقاًلقواعد ًلشركةًاتحادًالخليج  موافقةًشركةًالسوقًاملاليةًالسعوديةً)تداول(ًعلىًطلبًإدارجًالسهمًالجديدة

ًإنإ ًشروطًإتمامًصفقةًاًلًضافةًلذلك، ًاألهليةشركةًالًوًاتحادًالخليجمنًشركةًًلكلندماجًتتمثلًفيًالحصولًعلىًموافقةًالجمعيةًالعامةًغيرًالعادية

ً:وذلكًعلىًالنحوًالتالي

ًوالقراراتًااًلعلىًصفقةًًاتحادًالخليجاملطلوبةًمنًمساهميًشركةًًاألغلبيةموافقةً .1 ًأعمالًخرىًذاتًالصلة،ًوالتيًسيتمًذكأًلندماج رهاًفيًجدول

 .اتحادًالخليججتماعًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلشركةًًلالدعوةً



 

 

ًأًلندماجًوالقراراتًااًلعلىًصفقةًًاألهليةشركةًالاملطلوبةًمنًمساهميًًاألغلبيةموافقةً .2 خرىًذاتًالصلة،ًوالتيًسيتمًذكرهاًفيًجدولًأعمالًالدعوة

 .األهليةشركةًلجتماعًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلًل

ًلك ًمستندًالعرضًوتعميمًاملساهمينًوالحصولًالشركتينًبعدًاًلًالسيتمًتحديدًتاريخًانعقادًالجمعيةًالعامةًغيرًالعادية نتهاءًمنًإجراءاتًإعدادًونشر

ً ًالحكومية ًاملاليةًوالجهات ًهيئةًالسوق ًاملوافقاتًاملطلوبةًمنًقبل ًوستتضمنًهذهًاملستنداتًكافةًااأًلعلى ًاملتعلقةًبصفقةًخرىًاملختصة، ملعلومات

ًًلا ًوعمليةًإصدار ًاملتعلقةًبذلكًاألهليةشركةًالسهمًالجديدةًملساهميًاأًلندماج ً.واملخاطر

ًصفقةً ًباملوافقةًعلى ًغيرًالعاديةًللشركتين ًفإنهًيجبًمض يًفترةًاًلبعدًنشرًقراراتًالجمعيةًالعامة ً("نينئفترة اعتراض الدا)"يومً(30ً)ًثالثينندماج،

ًمعًالعلمًأنًالشركتينًلنًتصبحاًشركةًواحدةًتقديمًأيًاعتراضًقدًيكونًلديهمًعلىًصفقةًاًلًاألهليةشركةًاليًمنًدائنيًأًلًاللهاخًبحيثًيسمح ندماج،

ًصفقةًًإل ًبعدًانقضاءًًلابعدًنفاذ ًوذلك ًبشكلًنهائي ًندماج ًاعتراضًالدائنين ًالعاديةبعدًًأالتيًستبدفترة ًالعامةًغير ًقرارالجمعية ًنشر شركةًللًتاريخ

 .ندماجًلباملوافقةًعلىًصفقةًاًاألهلية

 حاالت فسخ اتفاقية االندماج وترتيبات التعويض ذات العالقة

ً ًفيًالتم ًااتفاق ًًلتفاقية ًبمبلغًقدره ًإنهاء ًرسوم ًتحديد ًعلى ًوتكاليفًًريالًاليينمًثالثةً(3,000,000)ندماج ًرسوم ًتمثل ستشاراتًاملاليةًًلاسعودي،

ًوا ًإلوالقانونية ًمنًاملصاريفًالتيًتكبدتها ًوغيرها ًرسومًاإلستكمالًصفقةًاًلًلمنًالشركتينًًكلكتوارية ًيتمًتسديد نهاءًمنًقبلًإحدىًالشركتينًندماج.

ً:تًالتاليةًلخرىًفيًأيًمنًالحااأًلللشركةً

سحبًتوصيتهًبهذاًالخصوصًأوًفيًحالًقررًمجلسًإدارةًأيًمنًالشركتينًعدمًالتوصيةًملساهميًالشركةًبالتصويتًلصالحًالعرض،ًأوًقررً .1

ًبش  .ندماجماًهوًمحّددًفيًمستندًالعرضًوفيًإتفاقيةًاًلجوهريًعًكلتعديلها

تتعّدىًًلندماجًفيًمهلةًًلنفاذًصفقةًاإًلزمةًفيًحدودًسلطةًكلًمنًالشركتين،ًوالتيًتكونًمناسبةًأوًمطلوبةًلاًلفيًحالًعدمًالقيامًبالخطواتًا .2

ًاتفاقية6ًً ًتوقيع ًأشهرًمنًتاريخ ًبتاريخ ً)املوافق12/10/1441ًالندماج ًً(م04/06/2020هـ ًألًيتعدىًتاريخ ً)املوافق12/04/1442ًواملتوقع هـ

 .خرًىأًلمنًقبلًمجلسًإدارةًالشركةًاًاتخاذهاعدمًعلىً،ًعداًالخطواتًالتيًيكونًقدًوافقًمجلسًإدارةًإحدىًالشركتينًخطياًم(27/11/2020

ًبعدمًحاإللفيًحالًتبّينًأنًإحدىًالشركتينًقدًخرقتًموجبهاًلناحيةً .3 ثًأوًتشجيعًأوًمباشرةًأوًالتماسًأيًمناقشاتًأوًمفاوضاتًمعًأيًتزام

ًأشركةًأوًطرفًآخرًفيماً  اتحادًالخليج.عرضًشركةًإنهاءًًأودىًذلكًعلىًسحبًيتعلقًبعمليةًاندماجًإخرىًأوًصفقةًمماثلة،ًوقد

ًانخفاضًبنسبةً)ًرًجوهريًسلبيًفيًأيًمنًالشركتينفيًحالًحدوثًتغيي .4 ً%12.5وهوًأيًظرفًأوًحدثًأوًسلسلةًظروفًأوًأحداثًينتجًعنها،

ًبالصفقةًأوًعدمًتّمكنهماًمنًالوعدمًتّمكنًالشركتينًمنًً(أوًأكثرًمنًإجماليًالقيمةًالدفترية
 
ةًاإلتفاقًعلىًاملض يًقدما تفاقًعلىًمعاملًمبادل

 .جديدًبعدًالتفاوض

ًوالستحواذ،ًوذلكًخاللًفترةًعرض36ًفيًحالًقيامًالشركةًاألهليةًبأيًمنًاألعمالًالتاليةًمخالفةًللفقرةً)أ(ًمنًاملادةً) .5 (ًمنًلئحةًالندماج

ًموافقةًالجمعيةًالعامةًللمساهمينًفيًالشركةًاألهلية:  شركةًاتحادًالخليجًودون

 إصدارًأيًأسهمًمصرحًبهاًغيرًمصّدرة؛ 

 قوقًتتعلقًبأيًأسهمًغيرًمصّدرة؛إصدارًأوًمنحًح 

 إنشاءًأوًالسماحًبإنشاءًأوًإصدارًأيًأوراقًماليةًقابلةًللتحويلًإلىًأسهمًأوًحقوقًاكتتابًأسهم؛ 

 ًًأوًاملوافقةًعلىًبيعًأوًالتصرفًأوًالندماج،ًعلىًأيًأصولًذاتًقيمةًتساوي %ًأوًأكثرًمنًصافي10ًبيعًأوًالتصرفًأوًالندماج،

سواءًعنًطريقًصفقةًواحدةًهليةًوفقاًآلخرًقوائمًماليةًمفحوصة،ًأوًقوائمًماليةًسنويةًمراجعة،ًأيهماًأحدث،ًموجوداتًالشركةًاأًل

 ؛أوًعدةًصفقات

 ًسهمها؛ًأوأًلشراءًالشركة 

 ًًعقودًخارجةًعنًإطارًالنشاطًالعاديًللشركةإبرام.ً 

ً



 

 

ًأوًًبالتزامهاًاألهليةشركةًالًامتثالفيًحالًعدمً .6 ًالحالية ًديونها ًتسديد ًبالديون ًالذيًاآًلتقديمًضماناتًكافيةًللوفاء جلةًتجاهًأيًمنًالدائنين

ًعلىًصفقةً ًخاًليعترضون ًاملنصوصًعليهاًفيًاملادةًًليومً(30ً)ًفترةًالـًاللندماج  .منًنظامًالشركاتً(193)عتراضًالدائنين

ًبنااًلمنًقبلًالشركتينًواملبينةًفيًإتفاقيةًًقدمةفيًحالًثبوتًخرقًأوًعدةًخروقاتًللضماناتًامل .7 فصاحًعنهاًاإًلءًعلىًاملعلوماتًالتيًتمًندماج

ً ًأوًالخروقات ًعنًهذاًالخرق ًاملاليًالناتج ًالتأثير ًقيمةًالضررًأو 3,000,000ًيقلًعنًًلمنًقبلًالشركتينًفيًسياقًالصفقة،ًشرطًأنًتكون

ًًمض يتفاقًعلىًمعاملًمبادلةًجديدًلللتينًمنًاوشرطًعدمًتّمكنًالشركًريالًسعوديًن(ًو)ثالثةًملي  .بالصفقةًبعدًالتفاوضقدما

ًعلىًاملوافقاتًالنظاميةً ًالخليج،ًستقومًشركةًذاتًالعالقةًزمةالاًلبعدًالحصول ًتعميمًاملساهمينًوالذيًسيكونًموجهًملساهميًًاتحاد ًونشر بإصدار

ندماج.ًكماًاًلندماج،ًوسيتضمنًهذاًالتعميمًجميعًالتفاصيلًاملتعلقةًبصفقةًًلفيذًصفقةًالغرضًاملوافقةًعلىًزيادةًرأسًاملالًلتنًاتحادًالخليجشركةً

ًونشرًمستندًالعرضًوالذيًسيكونًموجهًملساهميًًاتحادًالخليجستقومًشركةً والذيًسيتضمنًالعرضًالرسميًاملقدمًمنًشركةًًاألهليةشركةًالبإصدار

ًتعميمًمجلسًإدارةًًاألهليةشركةًلا.ًوستقومًالشركةًاألهليةملساهميًًاتحادًالخليج شركةًالوالذيًسيكونًموجهًملساهميًًاألهليةشركةًالبإصدارًونشر

ً.ندماجاًلبخصوصًالعرضًاملقدمًوصفقةًًاألهليةشركةًالوالذيًسيتضمنًبشكلًرئيس يًرأيًمجلسًإدارةًًاألهلية

ًأع ًفيًوقتًًلاًهًكافةًاملعلوماتًاملتعلقةًبصفقةاًلستتضمنًهذهًاملستنداتًاملشارًاليها حقًبعدًالحصولًعلىًاملوافقاتًالنظاميةًًلندماجًوسيتمًنشرها

عتمادًفقطًعلىًاملعلوماتًالواردةًفيًاملستنداتًاملشارًإليهاًاًلًالشركةًاألهليةًوًاتحادًالخليجشارةًإلىًأنهًيجبًعلىًمساهميًشركتيًإًلقة.ًوتجدرًاالذاتًالع

ًبشأنًصفقةًاًلأع ًاًلهًعندًاتخاذًقرارهم ًغيرًالعاديةندماج ًعلىًأيًمستندًآخرًأوًضمانًمنًقبلًأيًشخصًفيًاجتماعًالجمعيةًالعامة
 
،ًوليسًاعتمادا

 .آخر

األهليةًعمالًبالفقرةً)هـ(ًشركةًالساهميًملًاتحادًالخليجنًعنًنيةًمؤكدةًلتقديمًعرضًمنًقبلًشركةًاًليعدًبمثابةًإعًاإلعالنشارةًإلىًأنًهذاًاإًلكماًتجدرً

ًبنشرًتعميمًاملساهمينًومستندًً(ًمن17منًاملادةً) ًالخليج ًاملالية،ًوستقومًشركةًاتحاد ًعنًمجلسًهيئةًالسوق ًوالستحواذًالصادرة لئحةًالندماج

ًأعاله.ً ًالعرضًبعدًالحصولًعلىًاملوافقاتًالنظاميةًاملطلوبةًواملشارًإليها

 :مهم إشعار 

ًاإًل ًأنهًتجدر ًًلشارةًإلى ًهذا ًبماًفيًذلكًطرحًًأليبمثابةًطرحًًاإلعالنيجوزًاعتبار ًلشركةًلًلأسهمًعلىًالجمهور ًالخليجسهمًالجديدة التيًسيتمًًاتحاد

ًملساهميً ًهذاًًلندماج.ًًواًللغرضًصفقةًًاألهليةشركةًالإصدارها ً.علىًأنهًتعميمًمساهمينًأوًمستندًعرضًاإلعالنيجوزًاعتبار

 التوقعات املتعلقة باألرباح:

ًفيًهذاًًل ًًلرباح،ًكماًأنهًاأًلعلىًأنهاًتوقعاتًمستقبليةًتتعلقًبًاإلعالنيجوزًاعتبارًأيًمنًاملعلوماتًالواردة علىًأنهًتأكيدًبأنًًاإلعالنيجبًاعتبارًهذا

ً.ربحيةًالسهمًلكلًمنًالشركتينًستكونًمساويةًأوًستزيدًعنًربحيةًالسهمًفيًالفتراتًاملاليةًالسابقة

 :املستقبلية واإلفاداتالتوقعات 

ًفيهًأوًالتصريحاتًاملتعلقةًبصفقةًاًاإلعالنإنًهذاً ًأوًًاتحادًالخليجندماجًوأيًمعلوماتًأخرىًيتمًنشرهاًمنًقبلًشركةًًلواملعلوماتًالواردة قدًتكون

ًفإنًجميعًاإًلتعدً"إفاداتًمستقبلية"ًوباستثناءً ًبالتاليًخرىًقدًتاأًلًاإلفاداتفاداتًالتيًتكونًمبنيةًعلىًحقائقًتاريخية، عتبرًإفاداتًمستقبلية،ًوتعتبر

ًمبنيةًعلىًحقائقًتاريخيةًبلًعلىًافتراضاتًوتوقعاتًوتقييماتًوأهدافًوتقديراتًوتنبؤاتًمنًالشركتينًبش أنًأحداثًمعلوماتًمحتملةًبطبيعتها،ًوغير

ًمماًقدًيؤديًإلىًاخت ًفهيًعرضةًللمخاطرًوالتقلبات، ًمتوقعاًصراحةًأوًأًلأوًاًاألداءفًالنتائجًأوًاًلمستقبلية،ًوعليه، حداثًالفعليةًبشكلًكبيرًعماًكان

ًاملستقبلية.ًوتتعلقًاإًلضمناًفيًمثلًهذهًا ندماجًعلىًشركةًًلثرًاملتوقعًلصفقةًاألبعدةًأمورًمنًضمنهاًاًإلعالنفاداتًاملستقبليةًالواردةًفيًهذاًاإًلفادات

ً.اوًالشركةًالدامجةًاتحادًالخليج

ًال ًمنًالعوامل ًعلىًالعملياتًاملستقبليةًلشركةًكماًيوجدًعدد ًتؤثر ًالخليجتيًقد ًإلىًاختًاتحاد ًتؤدي ًقد ًوالتيًبدورها ًالشركةًالدامجة فًالنتائجًاًلأو

ًفيًهذهًًاوالتطوراتًالفعليةًبشكلًكبيرًعماًكانًمتوقع
 
ًفيًقدرةًالشركتينًعلىًاستيفاءًشروطًًاإلفاداتصراحةًوضمنا املستقبلية.ًوتتمثلًهذهًالعوامل



 

 

ًاًلًاتفاقية ًحيثماًيكونًذلكًمسموحا)ندماج ًالوضعًااإًل،ًب(أوًالتنازلًعنها، ًوأسعارًلضافةًإلىًعواملًأخرىًومنها: قتصاديًعلىًالصعيدينًالعامليًواملحلي،

ًمثلًالتقلباتًفيًأسعارًالفائدةًوأسعارًصرفًالعمأًلا ًاملرتبطةًبالسوق نظمةًوالقوانينًأًلفيًات،ًواتجاهاتًالسوق،ًواملنافسة،ًوالتغييرًاًلصول،ًواملخاطر

ًالتنظيمية ًالجهات ًو/أو والتغيراتًاملتعلقةًً)بماًفيًذلكًالتغييراتًاملتعلقةًبمتطلباتًرأسًاملالًوالضرائب(ًوالتغيراتًفيًسياساتًوإجراءاتًالحكومات

نكماش،ًوتقلباتًالعملة،ًوغيرًاًلوالتضخم،ًًوقتصادي،ًوتعطلًالعملياتًالتجاريةًبسببًأنشطةًإعادةًالتنظيم،ًومعدلًالفائدة،ًالستقرارًالسياس يًًواًلب

ًاليقينًفيًعملياتًا ًقدرةًاًلذلكًمنًأوجهًعدم ًوعدم ًالبيعًأوًالعروضًاملستقبليةًأوًاملخططًلها، ًالستفادةًفعلياستحواذًأو منًًلشركةًالدامجةًعلى

ًاًل ًعمليةًاًندماجمنافع ًتنفيذ ً)ًندماجًلاملتوقعةًعند ًقدرة ًالخليجشركةًاتحابماًفيًذلكًعدم ًالتأمينيةًلًد ًوالوثائق ًاملحافظًالتجارية شركةًلعلىًدمج

ًوتكبدًالشركةًبعدًا(ندماجًلبنجاحًعندًتنفيذًاًاألهلية ًتعرضهًلتأخيرًبشكلًغيرًمتوقعًل، بماًفيًذلكًتعطلًأنظمةًتقنيةًاملعلوماتً)ًندماجًلتكاليفًو/أو

ًالسيبرانيةًوا ًتحققًعمليةًااًلأوًالصعوباتًاملتعلقةًبً(حتيالًلوالجريمة ًعند ًأخرىًغيرًمعروفةًأوًًلندماج ًكماًقدًتؤثرًعوامل يمكنًالتنبؤًبهاًًلندماج.

فاداتًإًلفاداتًاملستقبلية،ًوينبغيًبالتاليًتفسيرًهذهًاإًلفًالنتائجًالفعليةًبشكلًكبيرًعماًكانًمتوقعاًفيًااًلعلىًالعملياتًاملستقبليةًو/أوًقدًتتسببًفيًاخت

ً.العواملًاملستقبليةًفيًضوءًهذه

ًاملستقبليةًتنطبقًفقطًكماًفيًتاريخًهذاًاإًلكماًأنًجميعًا ًكماًاًلعإًلفادات ًأوًمستشاريهاًأيًًاتحادًالخليجتقدمًشركةًًلن، ًأوًموظفيها أوًأيًمنًمدرائها

ًضمنياًفيًا ًفعلياًأو ًضمانًبشأنًحدوثًأيًمنًالتوقعاتًالواردة ًأو ًأوًتعهد ًأوًتأكيد ًافاداتًاملستقبلية،ًحإًلإقرار فاداتًاملستقبليةًعلىًإًليثًتنطوي

ًتمًتقديمًجميعًا ًتتعلقًبها.ًوقد ًاإًلشكوكًومخاطر ًفيًهذا ًاملستقبليةًالواردة ًأوًاًلعإًلفادات ًالواردة ًالبياناتًالتحذيرية ًمبينًفي نًبتحفظ،ًحسبماًهو

ًا التزامًتخليهاًًأليةخاضعةًًاتحادًالخليجتعتبرًشركةًًلستقبلية،ًًوفاداتًاملإًلعتمادًبشكلًكبيرًعلىًاًلاملشارًإليهاًفيًهذهًالفقرة.ًويجبًعلىًالقارئينًعدم

ًمراجعةًأيًمنًا ًبتحديثًأو ًماًهيًملزمةًإًلمنًأيًنيةًأوًالتزام ًعدا ًذلك، ًجديدةًأوًأحداثًمستقبليةًأوًغير ًاملستقبلية،ًسواءًنتيجةًمعلومات فادات

ً.بتحديثهًبناءًعلىًموجباتهاًالقانونيةًأوًالنظامية

 لإلستفسارات:

 هاتف العمل املنصب جهةال االسم

ًالتعاوني بو حليقة أ ماجد أحمد ًوالرقابةًالنظاميةًاتحادًالخليجًللتأمين  )6181( –920029926ً ًمديرًإدارةًاإللتزام

 5515 484 11 966+ًالرئيسًالتنفيذيًلالستثمارًبيتًالتمويلًالسعوديًالكويتيً-مستشارًماليً محمد اللوزي 

5517ً 484 11 966+ًاملصرفيةًالستثماريةًوامللكيةًالخاصةً–رئيسًًبيتًالتمويلًالسعوديًالكويتيً-مستشارًماليً مازن الدندشلي

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ً

،ًوتخليانًاكتمالهأوًًةبدقًقًتًتتعلاتعطيانًأيًتأكيدولً،ًعنًمحتوياتًهذاًاإلفصاحأيًمسئوليةً)تداول(ًًسعوديةالسوقًالوشركةًاملاليةًلسوقًاهيئةًًلًتتحمل"

دقةًًعنكاملةًملسئوليةًكماًيحملًاملصدرًاعلىًأيًجزءًمنه،ًًالعتمادعنًأوًعماًوردًفيًهذاًاإلفصاحًأيًخسارةًتنتجًئوليةًمهماًكانتًعنًنفسهماًصراحةًمنًأيًمس

ًقدًً–بأنهًبعدًاتخاذهًلإلجراءاتًالالزمةًللتحري،ًوبناءًعلىًماًلديهًمنًمعلوماتًوحقائقًًدويؤكاملعلوماتًالواردةًفيًاإلفصاح،ً لًيعلمًبوجودًأيًمعلوماتًأوًحقائق

 .ً"هذاًاإلفصاحًمضلالًأوًناقصاًأوًغيرًدقيقجعلًيتسببًإغفالهاًفيً

 


