
"الشــركة  أو  للتأمــن"  والء  )"شــركة  التعاونــي  للتأمــن  والء  شــركة  عــن  الصــادر 
واملجموعــة  العربــي  جــي  آي  إيــه  شــركة متاليــف  إلــى مســاهمي  واملوّجــه  الدامجــة"( 
األمريكيــة الدوليــة والبنــك العربــي الوطنــي للتأمــن التعاونــي )"شــركة متاليــف إيــه 
آي جــي العربــي" أو "الشــركة املندمجــة"( فيمــا يتعّلــق باالندمــاج املقتــرح مــن خــالل 
عــرض مبادلــة أوراق ماليــة لغــرض دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة 
والء للتأمــن ونقــل جميــع أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى 

االندمــاج"(  )"صفقــة  للتأمــن  والء  شــركة 
يحتــوي مســتند العــرض هــذا علــى معلومــات مهّمــة تتعلــق بصفقــة االندمــاج )كمــا هــي معّرفــة أعــاله(، 
وباألخــص قســم  بعنايــة،  أقســامه  كافــة  كامــل ومراجعــة  بشــكل  املســتند  هــذا  قــراءة  ينبغــي  وبالتالــي 
)"إشــعار هــام"( وكذلــك قــراءة تعميــم مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بشــكل كامــل 
وبعنايــة قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن التصويــت علــى هــذه الصفقــة مــن عدمــه. كمــا تقتضــي احلصــول 
علــى مشــورة مــن مستشــار مالــي مســتقل مرخــص لــه مــن هيئــة الســوق املاليــة فــي حــال وجــود شــك حــول 

مســألة مــا متعلقــة بهــذا العــرض. 

أبرمــت كل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اتفاقيــة اندمــاج )مفّصلــة بنودهــا 
فــي الفقــرة 2-6 مــن مســتند العــرض هــذا( اتفقــت مبوجبهــا شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه 
آي جــي العربــي علــى دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن ونقــل جميــع 
أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن، بحيــث ســيتم إصــدار 
0.657761444444444 ســهم في شــركة والء للتأمن لصالح مســاهمي شــركة متاليف إيه آي جي العربي 
مقابــل كل ســهم مملــوك مــن قبلهــم فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي )"معامــل املبادلــة"(، وذلــك 
وفقــًا لشــروط وأحــكام العــرض املوضحــة فــي القســم 2-6 مــن هــذا املســتند. وســوف تتــّم عمليــة مبادلــة 
األوراق املاليــة تبعــًاً لزيــادة فــي  رأس مــال شــركة والء للتأمــن مــن )528٬000٬000( خمســمائة وثمانيــة 
وعشــرين مليــون ريــال إلــى )646٬397٬060( ســتمائة وســتة وأربعــن مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعن 
ألــف وســتن ريــال ســعودي، أي بزيــادة قدرهــا )118٬397٬060( مائــة وثمانيــة عشــر مليــون وثالثمائــة 
وســبعة وتســعن ألــف وســتن ريــال ســعودي وذلــك مــن خــالل زيــادة عــدد األســهم مــن )52٬800٬000( اثنــان 
وخمســون مليــون وثمامنائــة ألــف ســهم عــادي إلــى )64٬639٬706( أربعــة وســتن مليــون وســتمائة وتســعة 
وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهم عــادي، أي بنســبة زيــادة قدرهــا 22.42٪  مــن رأس املــال قبــل إصــدار 
األســهم اجلديــدة ومبقــدار )11٬839٬706( أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة 
وســتة ســهم عادي جديد بقيمة إســمية تبلغ )10( عشــر رياالت ســعودية للســهم الواحد وتســّجل لصالح 
املســاهمن فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي )"األســهم اجلديــدة" أو "أســهم العــوض"(، وفــي حــال 
متــت املوافقــة علــى الصفقــة مــن قبــل مســاهمي شــركة والء للتأمــن ومســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي 
جــي العربــي ســيتم تعديــل النظــام األســاس لشــركة والء للتأمــن ليشــمل رأس املــال اجلديــد )ملحــق 1 
مــن هــذا املســتند(. مــع اإلشــارة إلــى أن كافــة األســهم فــي شــركة والء للتأمــن، مبــا فيهــا األســهم التــي 
ســتصدر لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي هــي مــن فئــة واحــدة، وال ُتعطــي أي منهــا 
حقــوق تفضيليــة حلاملهــا. ونشــير إلــى أنــه فــي حــال نتــج عــن عمليــة احتســاب عــدد األســهم املســتحق 
ألي مــن مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بنــاًء علــى معامــل املبادلــة كســور أســهم، فســيتم 
تقريــب الرقــم النــاجت إلــى أقــل رقــم صحيــح. فعلــى ســبيل املثــال، إذا كان أحــد مســاهمي شــركة متاليــف 
إيــه آي جــي العربــي ميلــك )50( ســهم فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، ســُيخصص لــه )32( ســهم 
مــن أســهم العــوض وليــس )33( ســهم. وســيتم جتميــع كســور األســهم وبيعهــا فــي تــداول بســعر الســوق فــي 
حينــه وذلــك بالنيابــة عــن مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املســتحقن لهــا ومــن ثــم ســيتم 
توزيــع املتحصــالت الناجتــة عــن عمليــة البيــع علــى مســتحقيها علــى أســاس تناســبي، وذلــك خــالل مــدة 
أقصاهــا ثالثــن )30( يومــًا مــن تاريــخ إمتــام صفقــة االندمــاج. وســيتم خصــم التكاليــف املتعلقــة بعمليــة 

بيــع كســور األســهم مــن إجمالــي متحصــالت هــذا البيــع.

قدمــت شــركة والء للتأمــن طلبــًا إلــى هيئــة الســوق املاليــة "الهيئــة" لزيــادة رأس مالهــا لغــرض دمــج 
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن وطلبــًا آخــر إلــى الســوق املاليــة الســعودية 
"تــداول" إلدراج األســهم اجلديــدة املصــّدرة لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. ينبغــي 
االندمــاج مشــروطة  لغــرض صفقــة  للتأمــن  شــركة والء  مــال  لــرأس  املقترحــة  الزيــادة  أن  التوضيــح 
والء  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  اجتمــاع اجلمعيــة  خــالل  للتأمــن  والء  شــركة  مســاهمي  مبوافقــة 
للتأمــن اخلاصــة بزيــادة رأس مالهــا لغــرض دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء 
للتأمــن، باإلضافــة إلــى موافقــة مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــالل اجتمــاع اجلمعيــة 
العامــة الغيــر عاديــة علــى العــرض املقــدم مــن شــركة والء للتأمــن. كمــا ســتقوم شــركة والء للتأمــن 
بالدعــوة لعقــد جمعيــة عامــة غيــر عاديــة للتصويــت علــى زيــادة رأس املــال لغــرض االندمــاج مــع شــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي، حيــث ســيتم دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء 
للتأمــن  ونقــل جميــع أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن 
مقابــل إصــدار أســهم العــوض، حيــث ســيتم إصــدار 0.657761444444444 ســهم فــي شــركة والء للتأمــن 
لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مقابــل كل ســهم مملــوك مــن قبلهــم فــي شــركة 

متاليــف إيــه آي جــي العربــي، وســيتم اإلعــالن عــن الدعــوة فــي موقــع الســوق املاليــة "تــداول". 

كمــا ســوف تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بدعــوة مســاهميها حلضــور جمعيــة عامــة غيــر عاديــة 
لغــرض التصويــت علــى العــرض املقــدم مــن قبــل شــركة والء للتأمــن واخلــاص بصفقــة االندمــاج مــن 
خــالل عــرض مبادلــة أوراق ماليــة وفقــًا ملــا ذكــر أعــاله واســتنادًا  للشــروط احملــّددة فــي مســتند العــرض 

هــذا، وســيتم اإلعــالن عــن الدعــوة فــي موقــع الســوق املاليــة "تــداول".

وفــي حــال موافقــة األغلبيــة املطلوبــة، وهــي ثالثــة أربــاع األســهم املمثلــة فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة مــن قبــل مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، ســواء األول أو الثانــي أو الثالــث، 
وحتقــق جميــع الشــروط األخــرى لصفقــة االندمــاج، ســيصبح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي 
العربــي مالكــن ملــا نســبته 18.32٪  مــن رأس مــال الشــركة الدامجــة. وســيكون ملالكــي األســهم اجلديــدة 
احلــق فــي احلصــول علــى األربــاح املوزعــة التــي تقــوم الشــركة الدامجــة باإلعــالن عنهــا بعــد تاريــخ إمتــام 
صفقــة االندمــاج، ويســتحق املســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــًا لقــرار اجلمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا 
الشــأن، ويبــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع. وتكــون أحقيــة األربــاح ملالكــي األســهم املســجلن 

فــي ســجالت املســاهمن فــي نهايــة اليــوم احملــدد لالســتحقاق.

للتأمــن  والء  شــركة  مســاهمي  مــن  املطلوبــة  النســبة  قبــل  مــن  االندمــاج  علــى صفقــة  املوافقــة  بعــد 
والنســبة املطلوبــة مــن مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، ســيتم اإلعــالن عــن هــذه املوافقــات 

إلعطــاء فتــرة ثالثــن )30( يومــًا إلبــداء أي اعتــراض مــن دائنــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي 
كمــا هــو منصــوص عليــه مبوجــب أحــكام املــادة )193( مــن نظــام الشــركات )"فتــرة اعتــراض الدائنــن"(. 
ســتبدأ فتــرة اعتــراض الدائنــن فــي اليــوم الــذي يلــي تاريــخ انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي التــي صادقــت علــى صفقــة االندمــاج، وســيتمكن دائنــي شــركة متاليــف إيــه 
آي جــي العربــي مــن تقــدمي اعتراضهــم علــى صفقــة االندمــاج )إن وجــد( مبوجــب خطابــات مســجلة يتــم 
إرســالها إلــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. لــن ُيصبــح قــرار االندمــاج نافــذًا إال بعــد انقضــاء فتــرة 
اعتــراض الدائنــن دون تســجيل أي اعتــراض أو حتــى أن يتنــازل الدائنــن عــن اعتراضهــم علــى صفقــة 
االندمــاج )إن وجــد( أو حتــى أن تفــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بالديــن إن كان حــااًل، أو أن 
تقــدم ضمانــًا كافيــًا للوفــاء بــه إن كان آجــاًل. بعــد انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن وبعــد أن ُيصبــح قــرار 
االندمــاج نافــذًا، ســيتم إلغــاء إدراج أســهم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وســيتم إصــدار األســهم 
اجلديــدة فــي شــركة والء للتأمــن كأوراق ماليــة قابلــة للتــداول لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي 
جــي العربــي املســتحقن وفقــًا لســجل املســاهمن بتاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج، مــع األخــذ بعــن االعتبــار 
إجــراءات التســوية )T+2( بنهايــة ثانــي يــوم تــداول الــذي يلــي اليــوم األخيــر لفتــرة اعتــراض الدائنــن، 
علــى أن يتــم إيــداع األســهم اجلديــدة فــي محافــظ مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــالل 
فتــرة ال تقــل عــن ثالــث فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج وال تزيــد عــن ســادس فتــرة تــداول بعــد نفــاذ 
قــرار االندمــاج. وســيتم إيــداع تلــك األســهم فــي محافــظ مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي 
بعــدد 0.657761444444444 ســهم فــي شــركة والء للتأمــن لــكل ســهم واحــد مملــوك فــي شــركة متاليــف 

إيــه آي جــي العربــي.
العــوض،  االســمية ألســهم  القيمــة  بنــاًء علــى إجمالــي  االندمــاج  ومت حتديــد إجمالــي قيمــة صفقــة 
بحيــث يبلــغ إجمالــي القيمــة االســمية ألســهم العــوض مبلــغ وقــدره )118٬397٬060( مائــة وثمانيــة عشــر 
مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعن ألــف وســتن ريــال ســعودي، ويبلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية ألســهم 
العــوض بنــاًء علــى معامــل املبادلــة وعلــى ســعر اإلغــالق لســهم شــركة والء للتأمــن البالــغ )14.46( ريــال 
ســعودي كمــا فــي تاريــخ )2019/9/26م(  )وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج( مبلــغ 
وقــدره )171٬202٬148( مائــة وواحــد وســبعن مليــون ومائتــن واثنــن ألــف ومائــة وثمانيــة وأربعــن ريــال 
ســعودي. وســيتم حتديــد إجمالــي قيمــة أســهم العــوض التــي ســيتم عكســها فــي القوائــم املاليــة لشــركة 
والء للتأمــن فــي وقــت الحــق بنــاًء علــى ســعر اإلغــالق لســهم شــركة والء للتأمــن فــي آخــر يــوم تــداول 

يســبق تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج.

وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه بعــد إقــرار صفقــة االندمــاج مــن قبــل مســاهمي الشــركة الدامجــة ومــن قبــل 
الشــركة املندمجــة وحتّقــق جميــع الشــروط األخــرى اخلاصــة باالندمــاج وال ســيما بعــد انقضــاء فتــرة 
اعتــراض الدائنــن علــى االندمــاج املشــار إليهــا أعــاله، ســيتم إلغــاء إدراج أســهم شــركة متاليــف إيــه آي جــي 
العربــي فــي الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( وســيتم إلغــاء كافــة التراخيــص الصــادرة لهــا وبعــد ذلــك 

ســيتم شــطب ســجلها التجــاري وســتنقضي بذلــك شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. 

وســوف يحصــل جميــع مســاهمو شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مبــا فيهــم مــن لــم يصوتــوا علــى 
القــرارات املقترحــة إلقــرار صفقــة االندمــاج، أو مــن قامــوا بالتصويــت ضدهــا، علــى أســهم جديــدة فــي 
شــركة والء للتأمــن وفقــًا لشــروط وأحــكام هــذا املســتند. كمــا ســيبقى اســم شــركة والء للتأمــن بعــد 
االندمــاج بــدون تغييــر. ومــن املتوقــع أن تتــّم كل هــذه اخلطــوات وفقــًا للجــدول الزمنــي املتوقــع لألحــداث 
األساســية، واملوضــح فــي الصفحــة )ج( مــن هــذا املســتند. كمــا ســُيصبح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي 
جي العربي مالكن لنســبة 18.32٪  من  رأس مال شــركة والء للتأمن وســيكون لهم احلق في احلصول 

علــى األربــاح املوزعــة التــي تقــوم شــركة والء للتأمــن باإلعــالن عنهــا بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج.

تخضــع الصفقــة لشــروٍط محــددة )موضحــة بالكامــل فــي القســم الســابع مــن هــذا العــرض(، ويشــمل 
ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر: )1( موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى نشــر مســتند العــرض )2( 
موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب تســجيل وطــرح أســهم زيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن  
)3( إقــرار الصفقــة واملوافقــة علــى زيــادة رأس املــال مــن قبــل مســاهمي شــركة والء للتأمــن فــي اجتمــاع 
اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة و )4( إقــرار الصفقــة وقبــول العــرض مــن قبــل مســاهمي شــركة متاليــف إيــه 
آي جــي العربــي فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة )علمــًا بأنــه دون اإلخــالل بنظــام الشــركات، 
اشــترطت الئحــة االندمــاج واالســتحواذ إلمتــام الصفقــة أن يتــم املوافقــة عليهــا مــن قبــل أغلبيــة ثالثــة 
أربــاع األســهم املمثلــة فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي أو الثالــث لــكل مــن شــركة 
والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي(، و )5( اســتمرارية اتفاقيــة االندمــاج املبرمــة بــن كل 
مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي  واملوّقعــة بتاريــخ 1441/1/30هـــ )املوافــق 

2019/09/29م(، وفقــًا لشــروطها وأحكامهــا.

هــذا املســتند صــادر عــن شــركة والء للتأمــن وقــد مّت إعــداده وفقــًا  ملتطلبــات املــادة )38( مــن الئحــة 
االندمــاج واالســتحواذ. وفــي هــذا اإلطــار، ال تتحمــل شــركة والء للتأمــن أي مســؤولية عــن صحــة ودقــة 
املعلومــات الــواردة فــي هــذا املســتند واملتعلقــة بشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. إن جميــع املعلومــات 
الــواردة فــي هــذا املســتند واملتعلقــة بشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تســتند علــى املعلومــات املقدمــة 
مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باإلضافــة إلــى املعلومــات التــي مت احلصــول عليهــا مــن شــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــالل مرحلــة إجــراء شــركة والء للتأمــن -مبســاعدة مستشــاريها- دراســات 

العنايــة املهنيــة الالزمــة علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. 

المستشار المالي

"ال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية )تداول( أي مسئولية عن محتويات 
تعميم املساهمن هذا. وال تقدمان أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحًة 

من أي مسئولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا املستند أو عن االعتماد على أي 
جزء منه".

مّت نشر مستند العرض بتاريخ 1441/05/07هـ املوافق 2020/01/02م.

مستند العرض

أ





إشعار هام 

مت إعــداد مســتند العــرض هــذا مــن قبــل شــركة والء للتأمــن حســب متطلبــات الئحــة االندمــاج واالســتحواذ الصــادرة 
عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة مبوجــب القــرار رقــم 1-50-2007 بتاريــخ 1428/9/21هـــ املوافــق 2007/10/3م 
بنــاًء علــى نظــام الســوق املاليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/30 وتاريــخ 1424/6/2هـــ املوافــق 2003/07/31م، 
واملعّدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم 3-45-2018 وتاريــخ 1439/08/07هـــ املوافــق 2018/04/23م 
بنــاًء علــى نظــام الســوق املاليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/30 وتاريــخ 1424/6/2هـــ ونظــام الشــركات الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم م/3 وتاريــخ 1437/1/28هـــ؛ وذلــك لتقــدمي معلومــات ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي 
العربــي فيمــا يتعلــق بعــرض شــركة والء للتأمــن لالندمــاج مــع شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي حيــث ســيتم نقــل 
جميــع أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن مقابــل إصــدار أســهم العــوض. 
وســيتم اعتبــار أن تصويــت مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى صفقــة االندمــاج مبنــي علــى املعلومــات 
الــواردة فــي هــذا املســتند وعلــى التعميــم الصــادر مــن مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فيمــا يتعلّــق 

بصفقــة االندمــاج.

مت إعــداد البيانــات الــواردة فــي هــذا املســتند بتاريــخ هــذا املســتند )مــا لــم يــرد نــص يفيــد خــالف ذلــك(، وإن نشــر هذا 
املســتند ال يجــب أن يفّســر علــى أنــه لــم يحــدث تغييــر فــي املعلومــات واألمــور املتعلقــة بشــركة والء للتأمــن أو بشــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي منــذ ذلــك التاريــخ. ال يحتــوي هــذا املســتند علــى أي نــص ميكــن اعتبــاره تنبــؤاً أو تخطيطــاً 
أو تقديــراً لــألداء املالــي احلالــي أو املســتقبلي لشــركة والء للتأمــن، أو لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. كمــا ال 
يجــوز تفســير أي عبــارات واردة فــي هــذا املســتند علــى أن ربــح الســهم فــي الفتــرات املاليــة احلاليــة أو املســتقبلية 

ســوف يتماشــى بالضــرورة أو يتجــاوز مــا مت نشــره فــي القوائــم املاليــة الســابقة لكلتــا الشــركتن. 

لــم تقــم شــركة والء للتأمــن بتفويــض أي شــخص لتقــدمي أي معلومــات أو اإلدالء بأيــة بيانــات أو توضيحــات ملســاهمي 
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي نيابــًة عنهــا فيمــا يتعلــق بالعــرض وبصفقــة االندمــاج غيــر تلــك املوضحــة فــي هــذا 
املســتند. وفــي حــال قيــام أي شــخص غيــر مصــّرح لــه بتقــدمي أيــة معلومــات أو اإلدالء بأيــة معلومــات تتعلّــق بصفقــة 
االندمــاج، فإنــه يجــب عــدم االعتمــاد عليهــا أو اعتبارهــا أنهــا ُقّدمــت بتفويــض مــن قبــل شــركة والء للتأمــن أو مــن 

قبــل مستشــارها املالــي، أو أي طــرف آخــر فــي الصفقــة أو أي مــن مستشــاريهم. 

ال يجــوز ألي شــخص تفســير أو اعتبــار محتويــات هــذا املســتند علــى أنهــا استشــارة قانونيــة، أو ماليــة، أو ضريبيــة، و 
تقتضــي احلصــول علــى مشــورة مــن مستشــار مالــي مســتقل مرخــص لــه مــن هيئــة الســوق املاليــة فــي حــال وجــود شــك 
حــول مســألة مــا متعلقــة بهــذا العــرض. ال متثــل محتويــات املوقــع اإللكترونــي لشــركة والء للتأمــن أو لشــركة متاليــف 
إيــه آي جــي العربــي، أو محتويــات أي موقــع إلكترونــي آخــر منشــور فيــه هــذا املســتند، جــزءاً مــن هــذا املســتند أو 
مكّمــاًل لــه، وال يتحمــل أي مــن املستشــارين وال شــركتي والء للتأمــن ومتاليــف إيــه آي جــي العربــي أي مســؤولية عــن 

محتويــات هــذه املواقــع  اإللكترونيــة.

عّينــت شــركة والء للتأمــن شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة )"اجلزيــرة كابيتــال"( كمستشــار مالــي لهــا فيمــا يتعلــق 
ــة  ــة العربي ــي اململك ــا ف ــول به ــن الســارية واملعم ــة والقوان ــاً لألنظم ــال وفق ــرة كابيت ــل اجلزي ــاج. وتعم ــة االندم بصفق
الســعودية، وهــي حاصلــة علــى الترخيــص الــالزم لذلــك مــن هيئــة الســوق املاليــة، وتعمــل لصالــح شــركة والء للتأمــن 
بشــكل حصــري كمستشــار مالــي مســتقل لهــا فــي هــذه الصفقــة، وال تعمــل لصالــح أي طــرف آخــر فيمــا يتعلــق 
بالصفقــة. لــن تقــوم اجلزيــرة كابيتــال بتقــدمي االستشــارات املتعلقــة بالصفقــة، أو عمــل أي أمــر أو ترتيــب آخــر يشــار 

إليــه فــي هــذا املســتند ألي طــرف آخــر بخــالف شــركة والء للتأمــن.

إن الغــرض مــن هــذا املســتند هــو: )1( شــرح خلفيــة وأســباب صفقــة االندمــاج، و)2( تزويــد مســاهمي شــركة متاليــف 
إيــه آي جــي العربــي بتفاصيــل الصفقــة، و)3( تزويــد مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مبعلومــات عــن 
ــح أو ضــد القــرارات املقترحــة إلقــرار  ــت لصال ــم مــن التصوي ــل شــركة والء للتأمــن لتمكينه العــرض املقــدم مــن قب

الصفقــة فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. 

ب



التوقعات واإلفادات المستقبلية

ــق بشــركة والء للتأمــن  ــى "إفــادات مســتقبلية" تتعل ــواردة فيــه عل يحتــوي هــذا املســتند، مبــا فــي ذلــك املعلومــات ال
وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، وبشــكل عــام فــإن الكلمــات مثــل "ســوف" أو "يجــوز" أو "يجــب" أو "يســتمر" 
أو "يعتقــد" أو "يتوقــع" أو "يعتــزم" أو "ينتظــر"، أو أي عبــارات مشــابهة حتمــل إشــارات إلــى املســتقبل متثــل إفــادات 
ــة بشــكل  ــج الفعلي ــالف النتائ ــا اخت ــى مخاطــر وشــكوك قــد ينجــم عنه ــادات املســتقبلية عل مســتقبلية. وتنطــوي اإلف
جوهــري عــن اإلفــادات والتوقعــات املســتقبلية. وكثيــر مــن هــذه املخاطــر والشــكوك تتعلــق بعوامــل وظــروف خارجــة 
عــن نطــاق ســيطرة الشــركة املعنيــة، أو قدرتهــا علــى وضــع تقديــرات دقيقــة مثــل ظــروف الســوق املســتقبلية، وســلوك 
ــات املســتقبلية.  ــادات والتوقع ــى اإلف ــي عل ــاد بشــكٍل كل ــال يجــوز االعتم ــي، ف ــي الســوق. بالتال ــن ف املشــاركن اآلخري
وال تتحمــل شــركة والء للتأمــن أو أي طــرف آخــر فــي الصفقــة أو مستشــاريهم، أي مســؤولية بخصــوص اإلفــادات 
والتوقعــات املســتقبلية وال يعتــزم أي مــن املذكوريــن أعــاله حتديــث هــذه اإلفــادات والتوقعــات املســتقبلية باســتثناء مــا 

هــو مطلــوب منهــم نظامــاً. 

ينبغــي اإلشــارة إلــى أن هــذه اإلفــادات املســتقبلية تتضمــن مخاطــر قــد تكــون ظاهــرة أو غيــر ظاهــرة، وعوامــل أخــرى 
قــد تــؤدي إلــى اختــالف النتائــج الفعليــة أو األداء أو االســتراتيجيات أو األحــداث بشــكل جوهــري عــن تلــك التــي 
ــر املخاطــر املتعلقــة باإلفــادات املســتقبلية خــارج ســيطرة شــركة  ــاً. وتعتب ــا هــذه اإلفــادات صراحــة أو ضمن تضمنته
والء للتأمــن مثــل أوضــاع الســوق املســتقبلية وســلوك املشــاركن اآلخريــن فــي الســوق، وبالتالــي ال ميكــن تقديرهــا 
بشــكل دقيــق، ولهــذا ينبغــي عــدم االعتمــاد علــى هــذه اإلفــادات بشــكل كامــل. كمــا ال تُعتبــر هــذه اإلفــادات املســتقبلية 
ضمانــاً لــألداء الفعلــي املســتقبلي لشــركة والء للتأمــن ولــم يتــم مراجعتهــا مــن قبــل احملاســبن لشــركة والء للتأمــن 
إال فــي احلــاالت املشــار إليهــا حصــراً فــي هــذا املســتند. وتســتند هــذه اإلفــادات املســتقبلية إلــى افتراضــات عديــدة 
منهــا االفتراضــات املتعلقــة باســتراتيجيات العمــل احلاليــة واملســتقبلية لشــركة والء للتأمــن والبيئــة التنظيميــة التــي 
ســتمارس ضمنهــا شــركة والء للتأمــن أعمالهــا فــي املســتقبل. ونــوّد التوضيــح بــأن كل اإلفــادات املســتقبلية الشــفهية 
منهــا واخلطيــة الصــادرة عــن شــركة والء للتأمــن أو أي أشــخاص يتصرفــون نيابــة عنهــا مقيــدة بشــكل صريــح فــي 

مجملهــا باإلشــعار املهــم الــوارد فــي هــذا القســم.

قيود النشر والتوزيع والقبول واإلرسال

إن هــذا املســتند موجــه ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، مــع مراعــاة أي قيــود فــي األنظمــة والقوانــن 
الســارية واملعمــول بهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية. 

إشعار إلى مساهمي شركة متاليف إيه آي جي العربي املقيمن خارج اململكة

بالرغــم مــن أن جميــع مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي يحــق لهــم حضــور اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
ــه آي جــي  ــى مســاهمي شــركة متاليــف إي ــى قراراتهــا، يجــب عل للشــركة اخلاصــة بصفقــة االندمــاج والتصويــت عل
العربــي املقيمــن خــارج اململكــة العربيــة الســعودية األخــذ فــي االعتبــار بــأن هــذا املســتند لــم يتــم تقدميــه أو تســجيله 
لــدى أي جهــة تنظيميــة خــارج اململكــة العربيــة الســعودية. وعليــه، فــي حــال كان أي مــن مســاهمي شــركة متاليــف إيــه 
آي جــي العربــي مقيــم فــي أي دولــة تتطلــب أنظمتهــا أن تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بخطــوات نظاميــة 
محــّددة حتــى يتمكــن املســاهم مــن التصويــت علــى قــرارات االندمــاج بشــكل نظامــي، فإنــه يجــب علــى املســاهم املعنــي 
عــدم املشــاركة فــي التصويــت علــى القــرارات املقترحــة فــي اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي 
العربــي اخلاصــة بصفقــة االندمــاج. وفــي حــال قــام املســاهم املعنــي بالتصويــت علــى قــرارات االندمــاج بالرغــم مــن 
ذلــك، فإنــه يحــق لشــركة والء للتأمــن باالتفــاق مــع شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عــدم االســتمرار فــي صفقــة 
االندمــاج إال فــي حــال أن صفقــة االندمــاج قــد مت املوافقــة عليهــا مــن قبــل األغلبيــة املطلوبــة مــن مســاهمي شــركة 

متاليــف إيــه آي جــي العربــي دون احتســاب األصــوات اخلاصــة باملســاهم املعنــي. 

ت



عرض البيانات المالية وغيرها

تــــّم إعـــداد البيانــــات املاليـــــة املوحـــدة لشركـــة والء للتأمن عــن األعوام املنتهيـــة فـــي 31 ديسمبـــر عام 2016م،
31 ديسمبر عام 2017م، و31 ديسمبر عام 2018م، وفقاً للمعايير احملاسبية املعمول بها باململكة العربية السعودية. 
باستثنـــاء ما ورد به نص مخالـــف في هذا املستنـــد، فإن جميـــع البيانـــات املاليـــة الواردة في هـــذا املستــنـــد هـــي

بالريال السعودي.

مت إعــداد هــذا املســتند وفقــاً للقوانــن واألنظمــة الســارية فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وقــد يختلــف حجــم ونــوع 
وطبيعــة املعلومــات الــواردة فيــه لــو مت إعــداد هــذا املســتند وفقــاً لقوانــن أو أنظمــة واليــات قضائيــة أخــرى خــارج 
ــة لشــركات ســعودية مســاهمة مدرجــة فــي الســوق  ــاألوراق املالي ــة ب ــق هــذه الصفق ــة الســعودية. تتعلّ ــة العربي اململك
ــق بالصفقــة قــد مت أو  ــات أخــرى تتعل ــه فــإن هــذا املســتند، وأي مســتندات، أو إعالن ــداول، وعلي ــة الســعودية ت املالي
ســوف يتــم إعدادهــا وفقــاً ملتطلبــات اإلفصــاح عــن املعلومــات املعمــول بهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية فقــط والتــي 

قــد تختلــف عــن تلــك الســارية فــي واليــات قضائيــة أخــرى.

ث



التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج

اجلــدول الزمنــي املتوقــع لعمليــة االندمــاج بــن شــركة والء للتأمــن التعاونــي وشــركة متاليــف إيــه آي 
جــي العربــي للتأمــن التعاونــي 

إن التواريــخ املبينــة فــي اجلــدول أدنــاه هــي إرشــادية فقــط بحيــث أنهــا قــد تتغيــر كونهــا تســتند علــى عــدة أمــور، مــن بينهــا اســتيفاء 
شــروط صفقــة االندمــاج، ســتقوم شــركة والء للتأمــن باإلعــالن علــى موقعهــا اإللكترونــي و/أو علــى موقــع تــداول عــن أي تغييــرات 

فــي التواريــخ املذكــورة فــي اجلــدول الزمنــي املبــّن أدنــاه. 

اجلدول الزمني/التاريخاحلدث

1-  اإلجراءات املتعلقة باجلمعيات العامة غير العادية

تقــدمي مســتند العــرض النهائــي لهيئــة الســوق املاليــة للموافقة 
على نشــره.

1441/04/28هـ )املوافق 2019/12/25م(

موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب زيــادة رأس املــال 
ونشــر مســتند العــرض.

1441/05/04هـ )املوافق 2019/12/30م(

 نشــر تعميــم مســاهمي شــركة والء للتأمــن ومســتند العــرض 
املوجــه ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.

1441/05/07هـ )املوافق 2020/01/02م(

1441/05/07هـ )املوافق 2020/01/02م(نشر تعميم مجلس إدارة شركة متاليف إيه آي جي العربي.

مــن تاريــخ 1441/05/07هـــ )املوافــق 2020/01/02م( حتــى توفير املستندات املتاحة للمعاينة.
ــس  ــى اخلمي ــوم األحــد إل ــرة العــرض )مــن ي ــاء فت ــخ انته تاري
مــن الســاعة التاســعة صباحــاً وحتــى الســاعة اخلامســة مســاًء 

باســتثناء أيــام اإلجــازة الرســمية فــي اململكــة(

موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى انعقــاد اجلمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج 
واجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي 

العربــي اخلاصــة بصفقــة االندمــاج.

1441/05/07هـ )املوافق 2020/01/02م(

اإلعــالن علــى موقــع تــداول عــن دعــوة اجلمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج )مــع 
اإلشــارة إلــى إمكانيــة عقــد اجتمــاع ثانــي بعــد ســاعة واحــدة 
مــن انتهــاء املــدة احملــددة النعقــاد االجتمــاع األول، ذلــك فــي 
حــال عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي الــالزم لعقــد االجتمــاع 

األول(.

1441/05/10هـ )املوافق 2020/01/05م(

اإلعــالن علــى موقــع تــداول عــن دعــوة اجلمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اخلاصــة بصفقة 
االندمــاج )مــع اإلشــارة إلــى إمكانيــة عقــد اجتمــاع ثانــي بعــد 
ســاعة واحــدة مــن انتهــاء املــدة احملــددة النعقــاد االجتمــاع 
األول، ذلــك فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي الــالزم 

لعقــد االجتمــاع األول(.

1441/05/10هـ )املوافق 2020/01/05م(

ج



اجلدول الزمني/التاريخاحلدث

بــدء فتــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمن فــي اجلمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن.

1441/05/27هـ )املوافق 2020/01/22م(

بــدء فتــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمن فــي اجلمعيــة 
ــي. ــه آي جــي العرب ــف إي ــة لشــركة متالي ــر العادي ــة غي العام

1441/05/27هـ )املوافق 2020/01/22م(

انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن 
اخلاصــة بصفقــة االندمــاج )االجتمــاع األول(. يكتمــل النصاب 
القانونــي للجمعيــة بحضــور عــدد مــن املســاهمن ميثلــون علــى 

األقــل نصــف رأس مــال شــركة والء للتأمــن.

1441/06/02هـ )املوافق 2020/01/27م(

انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن 
اخلاصــة بصفقــة االندمــاج )االجتمــاع الثانــي( فــي حــال عــدم 
اكتمــال النصــاب القانونــي الــالزم لالجتمــاع األول. يكتمــل 
مــن  عــدد  بحضــور  الثانــي  لالجتمــاع  القانونــي  النصــاب 
املســاهمن ميثلــون علــى األقــل ربــع رأس مــال شــركة والء 

للتأمــن.

بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء املــدة احملــددة النعقــاد االجتمــاع 
األول للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الــذي لــم يكتمــل فيــه 

النصــاب القانونــي الــالزم النعقــاده.

انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه 
)االجتمــاع  االندمــاج  بصفقــة  اخلاصــة  العربــي  جــي  آي 
األول(. يكتمــل النصــاب القانونــي للجمعيــة بحضــور عــدد 
مــن املســاهمن ميثلــون علــى األقــل نصــف رأس مــال شــركة 

متاليــف إيــه آي جــي العربــي.

1441/06/02هـ )املوافق 2020/01/27م(

انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي 
ــي(  ــي اخلاصــة بصفقــة االندمــاج )االجتمــاع الثان جــي العرب
فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي الــالزم لالجتمــاع 
األول. يكتمــل النصــاب القانونــي لالجتمــاع الثانــي بحضــور 
عــدد مــن املســاهمن ميثلــون علــى األقــل ربــع رأس مــال شــركة 

متاليــف إيــه آي جــي العربــي. 

بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء املــدة احملــددة النعقــاد االجتمــاع 
األول للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الــذي لــم يكتمــل فيــه 

النصــاب القانونــي الــالزم النعقــاده.

نشــر قــرار االندمــاج والقــرارات األخــرى التــي مت اتخاذهــا 
فــي االجتمــاع األول أو االجتمــاع الثانــي للجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج علــى 
موقــع تــداول )أو اإلعــالن عــن عــدم انعقــاد اجلمعيــة العامــة 

غيــر العاديــة فــي حــال عــدم حتقــق نصابهــا القانونــي(.

1441/06/03هـ )املوافق 2020/01/28م(

نشــر قــرار االندمــاج والقــرارات األخــرى التــي مت اتخاذهــا 
العامــة  للجمعيــة  الثانــي  أو االجتمــاع  فــي االجتمــاع األول 
غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اخلاصــة 
بصفقــة االندمــاج علــى موقــع تــداول )أو اإلعــالن عــن عــدم 
انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي حــال عــدم حتقــق 

نصابهــا القانونــي(.

1441/06/03هـ )املوافق 2020/01/28م(

ح



اجلدول الزمني/التاريخاحلدث

2-  اإلجراءات في حال عدم حتقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكال الشركتن 

موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى الدعــوة النعقــاد االجتمــاع 
الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن 
اخلاصــة بصفقــة االندمــاج و/أو موافقــة هيئــة الســوق املاليــة 
العامــة  للجمعيــة  الثالــث  االجتمــاع  النعقــاد  الدعــوة  علــى 
غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اخلاصــة 

ــاج. ــة االندم بصفق

1441/06/08هـ )املوافق 2020/02/02م(

اإلعــالن علــى موقــع تــداول عــن الدعــوة لالجتمــاع الثالــث 
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة 
عــن  تــداول  موقــع  علــى  اإلعــالن  و/أو  االندمــاج  بصفقــة 
العاديــة  غيــر  العامــة  للجمعيــة  الثالــث  لالجتمــاع  الدعــوة 
بصفقــة  اخلاصــة  العربــي  جــي  آي  إيــه  متاليــف  لشــركة 

االندمــاج.

1441/06/09هـ )املوافق 2020/02/03م(

ــي للمســاهمن فــي االجتمــاع  ــت اإللكترون ــرة التصوي ــدء فت ب
الثالــث للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة لشــركة والء للتأمــن و/
أو بــدء فتــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمن فــي االجتمــاع 
الثالــث للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي 

جــي العربــي.

1441/06/26هـ )املوافق 2020/02/20م(

انعقــاد االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة 
االجتمــاع  و/أو  االندمــاج  بصفقــة  اخلاصــة  للتأمــن  والء 
الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه 
آي جــي العربــي اخلاصــة بصفقــة االندمــاج. يتحقــق النصــاب 
القانونــي النعقــاد االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر 

ــه. ــة في ــاً كان عــدد األســهم املمثل ــة أي العادي

1441/07/01هـ )املوافق 2020/02/25م(

نشــر علــى موقــع تــداول قــرار االندمــاج والقــرارات األخــرى 
التــي مت اتخاذهــا فــي االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة لشــركة والء للتأمــن و/أو لشــركة متاليــف إيــه آي 

جــي العربــي )بحســب احلالــة(.

1441/07/02هـ )املوافق 2020/02/26م(

3-  فترة اعتراض الدائنن

1441/06/03هـــ )املوافــق 2020/01/28م( فــي حــال 	 ابتداء فترة اعتراض الدائنن.
صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
ــي  ــة األول أو الثان ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع اجلمعي اجتم
جــي  آي  إيــه  متاليــف  وشــركة  للتأمــن  والء  لشــركة 

العربــي.
1441/07/02هـــ )املوافــق  2020/02/26م( في حال 	 

صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة 

ــي. ــه آي جــي العرب ــف إي والء للتأمــن وشــركة متالي

تستمر فترة اعتراض الدائنن ملدة )30( يوماً.

خ
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إعــالن تذكيــري مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عــن 
قــرب انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن

1441/06/30هـــ )املوافــق 2020/02/24م( فــي حــال 	 
صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
ــي  ــة األول أو الثان ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع اجلمعي اجتم
جــي  آي  إيــه  متاليــف  وشــركة  للتأمــن  والء  لشــركة 

العربــي.
1441/07/29هـــ )املوافــق 2020/03/24م( فــي حــال 	 

صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة 

ــي. ــه آي جــي العرب ــف إي والء للتأمــن وشــركة متالي

بنهاية يوم 1441/07/03هـ )املوافق 2020/02/27م( 	 انتهاء فترة اعتراض الدائنن.
فــي حــال صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج 
خــالل اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول أو 
الثانــي لشــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي 

العربــي.
بنهاية يوم 1441/08/03هـ )املوافق 2020/03/27م( 	 

فــي حــال صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج 
خــالل اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث 
جــي  آي  إيــه  متاليــف  وشــركة  للتأمــن  والء  لشــركة 

العربــي.

إعــالن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عــن وجــود أو عــدم 
وجــود اعتراضــات لدائنن. 

1441/07/06هـــ )املوافــق 2020/03/01م( فــي حــال 	 
صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
ــي  ــة األول أو الثان ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع اجلمعي اجتم
جــي  آي  إيــه  متاليــف  وشــركة  للتأمــن  والء  لشــركة 

العربــي.
1441/08/05هـــ )املوافــق  2020/03/29م( في حال 	 

صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة 

ــي. ــه آي جــي العرب ــف إي والء للتأمــن وشــركة متالي

4-  إمتام صفقة االندماج

بعــد انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن أو التاريــخ الــذي تتــم فيــه نفاذ قرار االندماج.
تســوية جميــع اعتراضــات الدائنــن علــى صفقــة االندمــاج 
)أيهمــا يأتــي الحقــاً(. ومــن املتوقــع أن يكــون قــرار االندمــاج 

نافــذ بتاريــخ:
1441/07/06هـــ )املوافــق 2020/03/01م( فــي حــال 	 

صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
ــي  ــة األول أو الثان ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع اجلمعي اجتم
جــي  آي  إيــه  متاليــف  وشــركة  للتأمــن  والء  لشــركة 

العربــي.
1441/08/05هـــ )املوافــق 2020/03/29م( فــي حــال 	 

صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة 

ــي. ــه آي جــي العرب ــف إي والء للتأمــن وشــركة متالي

د



اجلدول الزمني/التاريخاحلدث

أول فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج، ومــن املتوقــع أن تعليق تداول أسهم شركة متاليف إيه آي جي العربي.
يتــم ذلــك بتاريــخ: 

1441/07/06هـــ )املوافــق 2020/03/01م( فــي حــال 	 
صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
ــي  ــة األول أو الثان ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع اجلمعي اجتم
جــي  آي  إيــه  متاليــف  وشــركة  للتأمــن  والء  لشــركة 

العربــي.
1441/08/05هـــ )املوافــق 2020/03/29م( فــي حــال 	 

صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة 

ــي. ــه آي جــي العرب ــف إي والء للتأمــن وشــركة متالي

ــه آي  إعــالن كل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إي
جــي العربــي عــن نفــاذ االندمــاج.

1441/07/06هـــ )املوافــق 2020/03/01م( فــي حــال 	 
صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
ــي  ــة األول أو الثان ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع اجلمعي اجتم
جــي  آي  إيــه  متاليــف  وشــركة  للتأمــن  والء  لشــركة 

العربــي.
1441/08/05هـــ )املوافــق 2020/03/29م( فــي حــال 	 

صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة 

ــي. ــه آي جــي العرب ــف إي والء للتأمــن وشــركة متالي

ــي فــي  ــه آي جــي العرب ــف إي ــاء إدراج أســهم شــركة متالي إلغ
ــداول. ت

ــداول بعــد نفــاذ قــرار  ــرة ت ــث فت ــرة ال تقــل عــن ثال خــالل فت
االندمــاج وال تزيــد عــن ســادس فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار 

ــاج. االندم

إدراج األســهم اجلديــدة فــي تــداول وتخصيصهــا ملســاهمي 
بســجل  املقيديــن  العربــي  جــي  آي  إيــه  متاليــف  شــركة 
ــي  ــة ثان ــي بنهاي ــه آي جــي العرب مســاهمي شــركة متاليــف إي

فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج.

ــداول بعــد نفــاذ قــرار  ــرة ت ــث فت ــرة ال تقــل عــن ثال خــالل فت
االندمــاج وال تزيــد عــن ســادس فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار 

ــاج. االندم

األجنبــي  االســتثمار  وترخيــص  التجــاري  الســجل  تعديــل 
للتأمــن.  والء  لشــركة 

1441/07/10هـــ )املوافــق 2020/03/05م( فــي حــال 	 
صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
ــي  ــة األول أو الثان ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع اجلمعي اجتم
جــي  آي  إيــه  متاليــف  وشــركة  للتأمــن  والء  لشــركة 

العربــي.
1441/08/09هـــ )املوافــق 2020/04/02م( فــي حــال 	 

صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة 

ــي. ــه آي جــي العرب ــف إي والء للتأمــن وشــركة متالي

ذ
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شــطب وإلغــاء الســجل التجــاري وترخيــص االســتثمار األجنبي 
لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. 

قــرار  نفــاذ  تاريــخ  مــن  يومــاً   )30( تتجــاوز  مــدة ال  خــالل 
بتاريــخ: ذلــك  يتــم  أن  املتوقــع  ومــن  االندمــاج، 

1441/08/07هـــ )املوافــق 2020/03/31م( فــي حــال 	 
صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
ــي  ــة األول أو الثان ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع اجلمعي اجتم
جــي  آي  إيــه  متاليــف  وشــركة  للتأمــن  والء  لشــركة 

العربــي.
1441/09/05هـــ )املوافــق 2020/04/28م( فــي حــال 	 

صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة 

ــي. ــه آي جــي العرب ــف إي والء للتأمــن وشــركة متالي

املوعــد النهائــي لتوزيــع متحصــالت بيــع كســور األســهم التــي 
مت بيعهــا

خــالل ثالثــن )30( يومــاً مــن تاريــخ إمتــام صفقــة االندمــاج. 
ومــن املتوقــع أن يتــم ذلــك بتاريــخ:

1441/08/07هـــ )املوافــق 2020/03/31م( فــي حــال 	 
صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
ــي  ــة األول أو الثان ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع اجلمعي اجتم
جــي  آي  إيــه  متاليــف  وشــركة  للتأمــن  والء  لشــركة 

العربــي.
1441/09/05هـــ )املوافــق 2020/04/28م( فــي حــال 	 

صــدور قــرار باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة 

ــي. ــه آي جــي العرب ــف إي والء للتأمــن وشــركة متالي

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

ــى  ــرض وحت ــخ نشــر مســتند الع ــن تاري ــرة م ــة خــالل الفت ــن المســتندات المتاحــة للمعاين ــر نســخ م * * ســيتم توفي
نهايــة فتــرة العــرض وذلــك فــي المقــر الرئيســي لشــركة والء للتأميــن )العنــوان: مبنــى عــادل خاشــقجي، شــارع خــادم 
الحرميــن الشــريفين ص.ب. 31616 الخبــر 31952، المملكــة العربيــة الســعودية، هاتــف: 966138299380+(، وذلــك 
مــن يــوم األحــد إلــى الخميــس مــن الســاعة التاســعة صباحــاً وحتــى الســاعة الخامســة مســاًء باســتثناء أيــام اإلجــازة 

الرســمية فــي المملكــة.

ر
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شركة والء للتأمن التعاوني

املركز الرئيسي: اخلبر، مبنى عادل خاشقجي شارع 
خادم احلرمن الشريفن ص.ب. 31616 اخلبر 31952 

اململكة العربية السعودية
هاتف: 966138299380+
فاكس: 966138252255+

 investors@walaa.com :البريد اإللكتروني
www.walaa.com :املوقع اإللكتروني

ممثلو شركة والء للتأمن

االسم: عبدالرحمن بن عبداحملسن بالغنيم
عنوان العمل: شارع إسحاق بن إبراهيم، حي الغدير

الرياض، اململكة العربية السعودية
هاتف: 966112455242+
فاكس: 966138652255+

 abgn        @gmail.com :البريد اإللكتروني

االسم: بندر بن حمد السماعيل
عنوان العمل: شارع خادم احلرمن الشريفن، الثقبة

اخلبر، اململكة العربية السعودية
هاتف: 966138299405+ 
فاكس: 966138652255+

 bandar.alismail@walaa.com :البريد اإللكتروني

املستشار املالي لشركة والء للتأمن

شركة اجلزيرة لألسواق املالية )اجلزيرة كابيتال(
الرياض، طريق امللك فهد ص.ب. 20438

الرياض 11455، اململكة العربية السعودية
هاتف: 966112256000+
فاكس: 966112256182+ 

    www.aljaziracapital.com.sa :املوقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

املستشار القانوني لشركة والء للتأمن

مكتب العنزي للمحاماة 
شارع املعذر، فوتورو تاور، الطابق الثالث،

ص.ب. 69171 الرياض 11547
اململكة العربية السعودية 

هاتف: 966112767372+
فاكس: 966112766960+

  www.ekplegal.com :املوقع اإللكتروني
 info@ekplegal.com البريد اإللكتروني:

ز
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مستشار العناية املهنية الالزمة املالي لشركة والء للتأمن

شركة برايس وترهاوس كوبرز 
برج اململكة، الدور 21

ص.ب. 13934، الرياض 11414
اململكة العربية السعودية

هاتف: 966112110400+
فاكس: 966112110250+

 www.pwc.com/me :املوقع اإللكتروني
khalid.mahdhar@pwc.com :البريد اإللكتروني

مراجعو احلسابات لشركة والء للتأمن

شركة ديلويت آند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون 
قانونيون، 

شارع األمير تركي بن عبد اهلل آل سعود، السليمانية 
الرياض اململكة العربية السعودية

هاتف: 966112828400+
فاكس: 966112828428+

www.deloitte.com :املوقع اإللكتروني
 riyadhconnect@deloitte.com :البريد اإللكتروني

العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون
ص.ب. 10504، الرياض 11443

اململكة العربية السعودية 
هاتف: 966112175000+
فاكس: 966112176000+

 www.crowehorwath.com :املوقع اإللكتروني
 ch@crowehorwath.com.sa :البريد اإللكتروني

املستشار االكتواري لشركة والء للتأمن

شركة شاما االستشارية 
أبراج بحيرات اجلميرا، قولد تاور 

ص.ب. 338526، دبي
اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: 97145897025+
فاكس: 97144539336+

 www.shmaconsulting.com :املوقع اإللكتروني
 info@shmaconsulting.com :البريد اإللكتروني

س



محاسب القوائم املالية االفتراضية لشركة والء للتأمن

شركة بيكر تلي ام كي ام وشركاه محاسبون قانونيون 
شارع امللك فيصل، مبنى الديوان – مكتب 310

ص.ب. 34422 اخلبر
اململكة العربية السعودية 

هاتف: 966138300906+
فاكس: 966138347582+

 www.bakertillyjfc.com :املوقع اإللكتروني
info@bakertillyjfc.com :البريد اإللكتروني

لقــد قــّدم جميــع املستشــارين واحملاســبن القانونيــن الــواردة أســمائهم أعــاله موافقاتهــم اخلطيــة علــى نشــر أســمائهم 
وشــعاراتهم وإفاداتهــم وفقــاً للســياق الــوارد فــي مســتند العــرض، ولــم يقــم أي منهــم بســحب هــذه املوافقــة حتــى تاريــخ 
صــدور هــذا املســتند. كمــا أنــه ليــس لديهــم أيــة أســهم أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي شــركة والء للتأمــن كمــا فــي 

تاريــخ هــذا املســتند.

ش



جدول المحتويات

ص

أ مستند العرض
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ت التوقعات واإلفادات المستقبلية

ت قيود النشر والتوزيع والقبول واإلرسال

ث عرض البيانات المالية وغيرها

ج التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج

ز دليل الشركة والمستشارين

ص جدول المحتويات

1 1. المصطلحات والتعريفات
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التــي ميكــن أن تكــون مهمــة إلجــراء التقييــم الصحيــح للعــرض

52 5-10 املــالك احلاليــن فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي واملســاهمن املســيطرين فــي شــركة والء 
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خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة والء للتأمن

املوضــوع: النيــة املؤكــدة لشــركة والء للتأمــن لتقــدمي عــرض لغــرض دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي 
فــي شــركة والء للتأمــن 

اإلخوة واألخوات مساهمي شركة متاليف إيه آي جي العربي،

أشــكركم علــى االطــالع علــى مســتند العــرض هــذا ودراســة محتوياتــه بعنايــة، كمــا يطيــب لــي اإلشــارة إلــى إعــالن 
شــركة والء للتأمــن بتاريــخ 1441/1/30هـــ )املوافــق 2019/9/29م( عــن نيتهــا املؤكــدة لالندمــاج مــع شــركة متاليــف 
إيــه آي جــي العربــي وذلــك اســتناداً  التفاقيــة االندمــاج التــي مت إبرامهــا بــن مجلســي إدارة شــركة والء للتأمــن 
وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي والتــي تتضمــن الشــروط واألحــكام املتفــق عليهــا بــن شــركة والء للتأمــن 
وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لغــرض دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن ونقــل 
جميــع أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن مقابــل إصــدار أســهم العــوض، 
وذلــك وفقــاً ألنظمــة ولوائــح هيئــة الســوق املاليــة، مبــا فــي ذلــك الئحــة االندمــاج واالســتحواذ وقواعــد طــرح األوراق 
املاليــة وااللتزامــات املســتمرة وكذلــك قواعــد اإلدراج و نظــام الشــركات. ســتصدر شــركة والء للتأمــن أســهم عــوض 
ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بعــدد )11٬839٬706( أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن 
ألــف وســبعمائة وســتة ســهم جديــد فــي شــركة والء للتأمــن، بواقــع نســبة مبادلــة تبلــغ 0.657761444444444 ســهم 
فــي شــركة والء للتأمــن لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مقابــل كل ســهم مملــوك مــن قبلهــم 
فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، والتــي ســيتم إصدارهــا عــن طريــق زيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن مــن 
مبلــغ )528٬000٬000( خمســمائة وثمانيــة وعشــرين مليــون ريــال ســعودي إلــى مبلــغ )646٬397٬060( ســتمائة وســتة 
ــاً للشــروط  ــة وفق ــال ســعودي. وفــي حــال إمتــام الصفق ــف وســتن ري ــة وســبعة وتســعن أل ــون وثالثمائ وأربعــن ملي
ــل شــركة والء للتأمــن  ــة بالكامــل مــن قب ــي شــركة مملوك ــه آي جــي العرب ــف إي ــا، ســتصبح شــركة متالي دة له احملــدّ
وســيتم إلغــاء كافــة التراخيــص الصــادرة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وذلــك حلــن أن يتــم االنتهــاء مــن 

إجــراءات شــطب الســجل التجــاري لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. 

 )BBB+( تشــهد شــركة والء للتأمــن التعاونــي حاليــاً تطــوراً ملموســاً فــي أدائهــا ممــا يؤكــده حصولهــا علــى تقييــم
مــع نظــرة مســتقبلية إيجابيــة مــن قبــل وكالــة التصنيــف املالــي العامليــة إس آنــد بــي )S&P( خــالل عــام 2019م. كمــا 
حصلــت شــركة والء للتأمــن خــالل العــام 2018م علــى شــهادة األيــزو )9001:2015( وبالتالــي، باتــت أول شــركة تأمــن 
فــي اململكــة العربيــة الســعودية حتصــل علــى هــذه الشــهادة التــي تعتمــد نظــام إدارة اجلــودة. واســتطاعت شــركة والء 
للتأمــن وللســنة الرابعــة بعــد زيــادة رأس املــال فــي عــام 2015م، احملافظــة علــى كفايــة رأس مالهــا وكفايــة الســيولة 
عنــد املســتوى املطلــوب. وقامــت بتوزيــع أربــاح وأســهم منــح للمســاهمن خــالل العامــن 2018 و2019م، إضافــة إلــى 
ذلــك فقــد قامــت شــركة والء للتأمــن خــالل عــام 2018م بشــراء عــدد 47 فــرع مــن وكيلهــا الســابق وهــي شــركة 
امليازيــن لوكالــة التأمــن، ومــن خاللــه زادت عــدد فــروع شــركة والء للتأمــن إلــى 64 فــرع فــي أنحــاء اململكــة كخطــوة 

اســتراتيجية لتنشــيط احلركــة فــي قطــاع خدمــة األفــراد ولزيــادة املبيعــات مــن خــالل هــذه الفــروع. 

يُعــّد االندمــاج املقتــرح لشــركة والء للتأمــن مــع شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خطــوة هامــة لالســتحواذ علــى 
حصــة ســوقية أكبــر، مّمــا يعــزز مــن الوضــع التنافســي للشــركة الدامجــة. إضافــة إلــى ذلــك، ستســتفيد الشــركة 
الدامجــة مــن تقــدمي منتــج تأمينــي جديــد، وهــو تأمــن احلمايــة واالدخــار -وهــو منتــج لــم تكــن تقدمــه شــركة والء 
للتأمــن ســابقاً- وتعتقــد شــركة والء للتأمــن بــأن اخلبــرة التــي ميتلكهــا فريــق شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي 
والبنيــة التقنيــة فيمــا يختــص بتأمــن احلمايــة واالدخــار ســيعد نقطــة إيجابيــة ذات ميــزة نســبية لتحســن احلصــة 
ــة واالدخــار. ونظــراً ألن الشــركة الدامجــة ســتتمتع  ــص بســوق تأمــن احلماي ــا يخت الســوقية للشــركة الدامجــة فيم
بــرأس مــال أقــوى، فإنهــا ســتكون أكثــر قــدرة علــى حتمــل املخاطــر واســتيعاب املزيــد مــن االكتتابــات التأمينيــة وتقــدمي 
خدمــات تأمينيــة أفضــل لعمالئهــا. إضافــة إلــى ذلــك وبحكــم زيــادة حجــم األعمــال املتوقعــة، ســتتمتع الشــركة الدامجــة 
بقــدرة أفضــل علــى التفــاوض باألســعار مــع شــركات إعــادة التأمــن ممــا يعــود بالنفــع علــى مســاهمي الشــركة الدامجــة 

احلاليــن واملســتقبلين.

ط



ــواردة  ــون كافــة املســؤولية عــن املعلومــات ال جتــدر اإلشــارة إلــى أن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن يتحّمل
فــي مســتند العــرض مــا عــدا تلــك املقدمــة مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باإلضافــة إلــى املعلومــات التــي 
ــة إجــراء شــركة والء للتأمــن -مبســاعدة  مت احلصــول عليهــا مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــالل مرحل
مستشــاريها- دراســات العنايــة املهنيــة الالزمــة علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. حســب علــم واعتقــاد أعضــاء 
مجلــس اإلدارة الذيــن اتخــذوا كل العنايــة الالزمــة لضمــان ذلــك، فــإن املعلومــات الــواردة فــي مســتند العــرض واملتعلقــة 
ــة  ــى أهمي ــر عل ــل أن تؤث ــن احملتم ــة م ــى أخطــاء جوهري ــوي عل ــق وال حتت ــة للحقائ بشــركة والء للتأمــن هــي مطابق

واكتمــال مســتند العــرض. 

 فــي حــال وجــود أيــة استفســارات حــول املعلومــات املبّينــة فــي مســتند العــرض، أو عــن أي أمــر آخــر يتعلــق بصفقــة 
االندمــاج، يُرجــى التواصــل مــع إدارة شــؤون املســاهمن فــي املركــز الرئيســي لشــركة والء للتأمــن: اخلبــر، مبنــى عــادل 
خاشــقجي، شــارع خــادم احلرمــن الشــريفن، ص.ب. 31616 اخلبــر 31952، اململكــة العربيــة الســعودية، هاتــف: 
966138299380+، أو عبــر البريــد اإللكترونــي علــى العنــوان التالــي  investors@walaa.com أو عبــر زيــارة موقعنــا 
اإللكترونــي www.walaa.com، علمــاً أن أي إجابــة علــى االستفســارات التــي قــد تــرد ال ميكــن اعتبارهــا بــأي حــال 

مــن األحــوال ترويجــاً للصفقــة أو استشــارة قانونيــة أو ماليــة أو ضريبيــة. 

ويجــدر بالذكــر أن صفقــة االندمــاج حتظــى بتأييــد وتوصيــة مــن مجلســي إدارة شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف 
ــة الســوق  ــي لهيئ ــًة عــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن، أتقــدم بشــكري وامتنان ــه آي جــي العربــي. نياب إي
املاليــة ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي والهيئــة العامــة للمنافســة ووزارة املاليــة ووزارة التجــارة واالســتثمار وشــركة 

الســوق املاليــة الســعودية علــى تعاونهــم مــع كافــة أطــراف صفقــة االندمــاج.

سليمان بن عبد اهلل القاضي
رئيس مجلس إدارة شركة والء للتأمن التعاوني

ظ
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1.   المصطلحات والتعريفات

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

هي شركة والء للتأمن التعاونيشركة والء للتأمن

مجلس إدارة شركة والء للتأمن، 
أو أعضاء مجلس إدارة شركة والء 

للتأمن

مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن كمــا هــو معــّرف فــي الفقــرة 4-11 مــن 
هذا املســتند.

العــرض اخلــاص مببادلــة األوراق املاليــة املقــّدم مــن شــركة والء للتأمــن العرض
ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املتضمــن فــي مســتند 

العــرض. 

يقصد بها شركة "والء للتأمن التعاوني".الشركة الدامجة

يقصــد بهــا شــركة "متاليــف وإيــه آي جــي والبنــك العربــي للتأمــن الشركة املندمجة
التعاونــي".

هــو املســتند املوّجــه، واملتــاح ملســاهمي شــركة والء للتأمــن فيمــا يتعلــق تعميم املساهمن
ــه  ــادة رأس املــال لغــرض االندمــاج مــع شــركة متاليــف إي بالصفقــة وزي

آي جــي العربــي. 

اجلمعية العامة غير العادية لشركة 
والء للتأمن اخلاصة بصفقة االندماج

اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن والــذي 
ســيُعقد للتصويــت علــى صفقــة االندمــاج وعــدد مــن القــرارات األخــرى 
ذات العالقــة. وســتكون بنــود اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة 
والء للتأمــن هــي التصويــت علــى زيــادة رأس املــال، وأحــكام اتفاقيــة 
االندمــاج، والتعديــالت املقترحــة علــى النظــام األساســي لشــركة والء 
للتأمــن  اخلاصــة بصفقــة االندمــاج )ملحــق 1 مــن هــذا املســتند(، 
والتصويــت علــى التعديــالت األخــرى املقترحــة علــى النظــام األساســي 
لشــركة والء للتأمــن )ملحــق 2 مــن هــذا املســتند(، وتفويــض مجلــس 
ــس  ــل مجل ــن قب ــه م ــوض ل إدارة شــركة والء للتأمــن أو أي شــخص مف
إدارة شــركة والء للتأمــن بإصــدار أي قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء قــد 
يكــون ضروريــاً لتنفيــذ أي مــن القــرارات املذكــورة التــي تخــص صفقــة 

االندمــاج.

ــال أسهم شركة والء للتأمن ــغ 10 ري ــة فــي شــركة والء للتأمــن بقيمــة اســمية تبل األســهم العادي
ســعودي للســهم.

هــو إدراج األســهم اجلديــدة لشــركة والء للتأمــن فــي الســوق وفقــاً اإلدراج
لقواعــد اإلدراج، ليتــم تداولهــا علــى "تــداول"، أو حيــث يســمح ســياق 
النــص بذلــك، تقــدمي التســجيل لــدى هيئــة الســوق املاليــة و/أو تــداول 

لقبــول اإلدراج.

طلب زيادة رأس مال شركة والء 
للتأمن لغرض االندماج 

هــو طلــب زيــادة رأس املــال لشــركة والء للتأمــن لغــرض دمــج شــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن وفقــاً لقواعــد طرح 

األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمّرة والئحــة االندمــاج واالســتحواذ. 
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هو التاريخ الذي سيصبح فيه اإلدراج سارياً.تاريخ اإلدراج

أي مما يلي:عرض بديل أو عرض منافس

)1( عــرض، أو عــرض محتمــل مقــدم مــن قبــل أي طــرف ثالــث غيــر 
شــركة والء للتأمــن، أو

ــع، أو البيــع احملتمــل ألي أصــول أو موجــودات شــركة متاليــف  )2( البي
إيــه آي جــي العربــي، يُعتبــر أمــر جوهــري فــي ســياق أعمــال شــركة 

متاليــف إيــه آي جــي العربــي أو فــي إطــار الصفقــة، أو 

)3( أيــة صفقــة أخــرى قــد ينتــج عنهــا، فــي حــال تنفيذهــا، تغييــر 
أو العربــي،  إيــه آي جــي  فــي شــركة متاليــف  الســيطرة 

)4( أيــة صفقــة مــن قبــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تتضمــن 
توزيــع مقتــرح غيــر روتينــي علــى مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي 

العربــي.

وذلــك بغــض النظــر عــن الطريقــة املقترحــة لتنفيــذ العــرض، أو االقتراح، 
أو الصفقة.

هو اإلعالن الذي صدر بتاريخ 1441/01/30هـ املوافق 2019/09/29م . اإلعالن، أو إعالن النية املؤكدة
بخصوص الصفقة وفقاً للمادة 17)هـ( من الئحة االندماج واالستحواذ.

ــه التقرير السنوي واحلسابات ــة املدققــة لشــركة متاليــف إي ــر الســنوي، واحلســابات اخلتامي التقري
آي جــي العربــي أو شــركة والء للتأمــن عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 

31 ديســمبر عــام 2018م.

العطــالت يوم عمل أيــام  أو  والســبت  يومــي اجلمعــة  يــوم عمــل عــدا  أي  هــو 
الســعودية. العربيــة  اململكــة  فــي  الرســمية 

مــن زيادة رأس املال للتأمــن  والء  شــركة  مــال  رأس  فــي  املقترحــة  الزيــادة  هــي 
528٬000٬000 ريــال ســعودي إلــى 646٬397٬060 ريــال ســعودي لغــرض 
دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن ونقــل 
جميــع أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة 

والء للتأمــن.

ــم احلصــول سعر اإلقفال ــذي يت ــي الســوق، وال ــور ف ــال للســهم املذك هــو ســعر اإلقف
عليــه مــن الســوق املاليــة الســعودية "تــداول" فــي أي تاريــخ مذكــور فــي 

ســياق النــص.

بتاريــخ نظام الشركات م/3،  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  الشــركات  نظــام  هــو 
التنفيــذ  والــذي دخــل حّيــز  2015/05/10م  املوافــق  1437/1/28هـــ 
ــالت  ــاراً مــن 1437/07/25هـــ املوافــق 2016/05/02م، وأي تعدي اعتب

قد يتم إدخالها عليه.  
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ــرة 2-3 مــن الشروط ــة كمــا هــي موضحــة فــي الفق ــذ الصفق هــي شــروط تنفي
هــذا املســتند )شــريطة إدراج أيــة تعديــالت أو حــذف أو إضافــة كمــا 
ــة، أو )2( هــو  ــة الســوق املالي ــات هيئ ــزام مبتطلب ــوب لاللت )1( هــو مطل
مطلــوب فــي األنظمــة واللوائــح الســارية املفعــول، أو )3( يتــم االتفــاق 
ــي(،  ــه آي جــي العرب ــه بــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إي علي

ــب الســياق. ــر حســبما يتطل ويقصــد "بالشــروط" شــرط واحــد أو أكث

ــى السيطرة ــدرة عل ــاج واالســتحواذ، الق ــي الئحــة االندم ــا ف ــا يقصــد به هــي كم
التأثيــر فــي أفعــال أو قــرارات شــخص آخــر، بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر )باســتثناء امللكيــة غيــر املباشــرة عــن طريــق اتفاقيــة املبادلــة 
أو عــن طريــق صنــدوق اســتثماري ال يكــون ملالــك وحداتــه أي حــق 
ــاً مــع شــخص أو أشــخاص  فــي قــرارات اســتثماره(، منفــرداً أو مجتمع
ــر  ــالك )بشــكل مباشــر أو غي ــاق، مــن خــالل امت ــه باالتف يتصرفــون مع
مباشــر( نســبة تســاوي 30٪ أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت فــي شــركة، 

ــر مصطلــح "املســيطر" وفقــاً لذلــك. ويفسَّ

الشــخص الــذي يســيطر علــى شــخص آخــر، أو يســيطر عليــه ذلــك تابع
ــل  ــن قب ــه م ــه مســيطراً علي ــي كون ــه ف الشــخص اآلخــر، أو يشــترك مع
شــخص ثالــث. وفــي أي ممــا ســبق تكــون الســيطرة بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر.

يقصــد بــه، وفقــاً لتقديــر الهيئــة، التعــاون الفعلــي مبوجــب اتفــاق )ســواًء يتصّرف باالتفاق
أكان ملزمــاً أم غيــر ملــزم( أو تفاهــم )ســواًء أكان رســمياً أم غيــر رســمي( 
بن أشــخاص ليســيطروا )ســواًء بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، باســتثناء 
امللكيــة غيــر املباشــرة عــن طريــق اتفاقيــة املبادلــة أو عــن طريــق صنــدوق 
اســتثماري ال يكــون ملالــك وحداتــه أي حــق فــي قــرارات اســتثماره( علــى 
شــركة، مــن خــالل اســتحواذ أي منهــم )مــن خــالل ملكيــة مباشــرة أو غير 
مباشــرة( علــى أســهم تتمتــع بحــق التصويــت فــي تلــك الشــركة. ومبــا ال 
يتعــارض مــع تطبيــق هــذا التعريــف، ســيعد األشــخاص املذكوريــن أدنــاه، 
علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، ممــن يتصرفــون باالتفــاق مــع أشــخاص 

آخريــن فــي ذات الفئــة مالــم يثبــت خــالف ذلــك:

األشخاص األعضاء في ذات املجموعة؛. 1
أقارب الشخص؛. 2

ــه  ــوم ب ــا يق ــة )بخــالف م ــوا مســاعدات مالي شــخص أو أشــخاص قدم
بنــك فــي ســياق عملــه املعتــاد( إلــى العــارض أو األشــخاص األعضــاء فــي 
ذات املجموعــة مــع ذلــك الشــخص لغــرض شــراء أســهم تتمتــع بحقــوق 

التصويــت أو أدوات ديــن قابلــة للتحويــل.

أي شــكل مــن أشــكال أربــاح األســهم، أو التوزيعــات )ســواًء كان ذلــك فــي التوزيع
صــورة نقديــة أو عينيــة(.

ــداول" وتشــمل حيــث يســمح ســياق النــص السوق ــة الســعودية "ت الســوق املالي
ــة، أو موظــف، أو مســؤول، أو شــخص  ــة فرعي ــة، أو جلن ــك أي جلن بذل
تابــع، أو وكيــل ميكــن أن يتــم تكليفــه فــي الوقــت احلاضــر بالقيــام بــأي 
ــن  ــم م ــي أي نشــاط يت ــي الســوق" تعن ــارة "ف ــف الســوق، وعب ــن وظائ م

ــا الســوق. ــي توفره ــزات الت خــالل أو بواســطة التجهي
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هي شركة متاليف وإيه آي جي والبنك العربي للتأمن التعاوني.شركة متاليف إيه آي جي العربي

تعميم مجلس إدارة شركة متاليف إيه 
آي جي العربي 

وهــو املســتند املوجــه، واملتــاح ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي 
ــوي، ضمــن أشــياء أخــرى،  ــق بالصفقــة، والــذي يحت العربــي  فيمــا يتعل
علــى رأي مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربي حول الصفقة 
وخطــط شــركة والء للتأمــن بشــأن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي  
وموظفيهــا، باإلضافــة إلــى معلومــات أخــرى تتعلــق بحصــص امللكيــة 
ــادة 39 مــن الئحــة  ــة مبــا يتوافــق مــع امل والتعامــالت والعقــود اجلوهري
االندمــاج واالســتحواذ، والــذي يشــمل أيضــاًً، الدعــوة حلضــور اجتمــاع 
اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي  
والتصويــت، باإلضافــة إلــى أيــة مســتندات أخــرى تتعلــق بالصفقــة وفــق 

ــه الســياق والئحــة االندمــاج واالســتحواذ. مــا يقتضي

هــي شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة، املستشــار املالــي لشــركة والء اجلزيرة كابيتال 
للتأمــن فيمــا يختــص بصفقــة االندمــاج.

اجلمعية العامة غير العادية لشركة 
متاليف إيه آي جي العربي اخلاصة 

بصفقة االندماج

اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي 
العربــي والــذي ســيُعقد للتصويــت علــى العــرض املقــدم مــن شــركة والء 
للتأمــن وعــدد مــن القــرارات األخــرى ذات العالقــة. وســتكون بنــود 
اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي هــي 
التصويــت علــى أحــكام اتفاقيــة االندمــاج وتفويــض مجلــس إدارة شــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي، أو أي شــخص مفــوض مــن قبــل مجلــس 
إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، بإصــدار أي قــرار أو اتخــاذ 
أي إجــراء قــد يكــون ضروريــاً لتنفيــذ أي مــن القــرارات املتعلقــة بصفقــة 

االندمــاج.

أسهم شركة متاليف إيه آي جي 
العربي 

األســهم العاديــة فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بقيمــة اســمية  
تبلــغ 10 ريــال ســعودي لــكل ســهم.

ــل اجتماع اجلمعية العامة غير العادية ــك أي تأجي ــي ذل ــة )مبــا ف ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع اجلمعي هــو اجتم
لهــا(، وذلــك ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، أو مســاهمي 
شــركة والء للتأمــن، حســب الســياق، والــذي ســينعقد فيمــا يتعلــق بهــذه 

الصفقــة.

اململكة العربية السعودية.اململكة

هــي شــركة تأمــن خاضعــة إلشــراف مؤسســة النقــد ونظــام مراقبــة شركة تأمن
شــركات التأمــن التعاونــي الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/32 وتاريــخ 
1424/06/02هـــ املوافــق 2003/07/31م والالئحــة التنفيذيــة لنظــام 
مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي الصــادر باألمــر الــوزاري رقــم 561/1 

ــخ 1425/03/01هـــ املوافــق 2004/04/20م. وتاري

هي مؤسسة النقد العربي السعودي في اململكة العربية السعودية.مؤسسة النقد

تعني متداولة في السوق الرئيسية )تداول(.متداولة

هــي األوراق املاليــة أو األســهم التــي مت قبــول إدراجهــا فــي الســوق مدرجة
تــداول. فــي  الرئيســية 
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قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 
املستمرة

الصــادرة  املســتمرة  وااللتزامــات  املاليــة  األوراق  طــرح  قواعــد  هــي 
ــم 2017-123-3  ــة مبوجــب القــرار رق ــة الســوق املالي ــس هيئ عــن مجل
وتاريــخ 1439/4/9هـــ املوافــق 2017/12/27م بنــاًء علــى نظــام الســوق 
1424/6/2هـــ  وتاريــخ  م/30  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  املاليــة 
املعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم 1-104-2019 وتاريــخ 

2019/09/30م. املوافــق  1441/02/01هـــ 

ــداول( قواعد اإلدراج ــة )ت ــدى شــركة الســوق املالي ــة ل هــي قواعــد إدراج األوراق املالي
املوافــق عليهــا بقــرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم 2017-123-3 
بتاريــخ 1439/4/9هـــ املوافــق 2017/12/27م. واملعدلــة مبوجــب قــراره 
رقــم 1-104-2019 وتاريــخ 1441/02/01هـــ املوافــق 2019/09/30م.

ــخ النظام ــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/30 وتاري هــو نظــام الســوق املالي
ــم )م/16( ــي رق ــة مبرســوم ملك 1424/6/2هـــ واملعدل

وتاريخ 19-1-1441هـ.

هــي استشــارة مســتقلة مختصــة مقدمــة مــن مستشــاري شــركة متاليــف االستشارة املستقلة
إيــه آي جــي العربــي املســتقلن إلــى مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي 
جــي العربــي ومــن مستشــاري شــركة والء للتأمــن املســتقلن إلــى مجلــس 
إدارة شــركة والء للتأمــن وفقــاً للمــادة 3 )أ( واملــادة 18 مــن الئحــة 

االندمــاج واالســتحواذ.

تغيير جوهري سلبي أو تغييرات 
جوهرية سلبية

هــي أي مــن احلــاالت اخلمســة املبينــة فــي الفقــرة 2-6-2 فــي هــذا 
ــة  ــاء اتفاقي ــى إنه ــا إل ــوت حــدوث أي منه ــؤدي ثب ــد ي ــي ق املســتند، والت
االندمــاج وتســديد رســم اإلنهــاء )عــدا حالــة القــوة القاهــرة التــي ينتــج 
عــن حتقــق شــروطها إنهــاء اتفاقيــة االندمــاج لكــن بــدون تســديد رســم 

ــاء(. اإلنه

االندمــاج مستند العرض الئحــة  مــن   38 للمــادة  وفقــاً  املطلــوب  املســتند  هــذا  هــو 
واالســتحواذ واملوّجــه واملتــاح ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي 

بالصفقــة. يتعلــق  فيمــا  العربــي 

ــة الســوق الئحة االندماج واالستحواذ هــي الئحــة االندمــاج واالســتحواذ الصــادرة عــن مجلــس هيئ
1428/9/21هـــ،  بتاريــخ   2007-50-1 رقــم  القــرار  مبوجــب  املاليــة 
الصــادر  املاليــة  الســوق  نظــام  علــى  بنــاًء  2007/10/3م(  )املوافــق 
باملرســوم امللكــي رقــم م/30 وتاريــخ 1424/6/2هـــ، املعدلة بقرار مجلس 
هيئــة الســوق املاليــة رقــم 3-45-2018 وتاريــخ 1439/08/7هـــ املوافــق 
2018/4/23م بنــاًء علــى نظــام الســوق املاليــة الصــادر باملرســوم امللكــي 
ــخ 1424/6/2هـــ ونظــام الشــركات الصــادر باملرســوم  رقــم م/30 وتاري

ــخ 1437/1/28هـــ. امللكــي رقــم م/3 وتاري

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

هــو العضــو املنتــدب عضــو مجلــس إدارة، أو كبــار التنفيذيــن أو أي شخص ذو صلة
ــه آي جــي  ــر فــي شــركة والء للتأمــن أو شــركة متاليــف إي مســاهم كبي
العربــي، أو املستشــار املالــي أو املستشــار القانونــي ألي مــن شــركة والء 
للتأمــن أو شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، أو أي شــخص ذي 

ــف. ــه هــذا التعري ــق علي ــة بشــخص ينطب عالق
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هــو شــخص ميلــك 5٪  أو أكثــر مــن أســهم أي مــن شــركة والء للتأمــن مساهم كبير
أو شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.

هــو أي شــخص طبيعــي يديــر ويكــون مســؤوالً عن وضع وتنفيــذ القرارات كبار التنفيذين
االســتراتيجية للشــركة مبــا فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي ونوابــه واملديــر 

املالي.

هــو أي نطــاق ســلطة خــارج اململكــة العربيــة الســعودية يحظــر فيــه توزيــع والية قضائية محظورة
مســتند العــرض، أو إنشــاء، أو مــد، أو قبــول أي عــرض آخــر يتعلــق 
بالصفقــة يكــون مــن شــأنه خــرق القانــون، أو التشــريع الســاري تنفيــذه 
فــي نطــاق الســلطة املذكــور، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، 
أســتراليا، وكنــدا، ومركــز دبــي املالــي العاملــي، واليابــان، واألردن، ومملكــة 
املتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  عمــان،  وســلطنة  والكويــت،  البحريــن، 

واململكــة املتحــدة، والواليــات املتحــدة األمريكيــة.

هو الريال السعودي.الريال

الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن هــي هيئــة ســعودية تختــص الهيئة السعودية للمحاسبن القانونين
بريــادة مهنــة احملاســبة واملراجعــة واإلشــراف عليهــا باململكــة العربيــة 

الســعودية.

هــي الهيئــة العامــة للمنافســة التــي مّت إنشــاؤها مبوجــب نظــام املنافســة الهيئة العامة للمنافسة
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/25( وتاريــخ 1425/5/4هـــ.

معايير الهيئة السعودية للمحاسبن 
القانونين

هي املعايير املطبقة لدى الهيئة السعودية للمحاسبن القانونين.

ــص، أي الهيئة أو هيئة السوق املالية ــا يســمح الن ــة الســعودية شــاملة حيثم ــة الســوق املالي هــي هيئ
جلنــة، أو جلنــة فرعيــة، أو موظــف، أو وكيــل ميكــن أن يتــم تفويضــه 

ــة. ــف الهيئ ــن وظائ ــة م ــأي وظيف ــام ب للقي

هــي الهيئــة، أو مؤسســة النقــد، أو أي ســلطة أخــرى فــي اململكــة، أو هيئة إشرافية
خارجهــا تقــوم باملراقبــة واإلشــراف علــى ممارســة أعمــال األوراق املالية، 
أو األعمــال املصرفيــة أو املاليــة أو أعمــال التأمــن أو االســتثمارـ مبــا فــي 

ذلــك الهيئــات ذاتيــة الرقابــة.

اململكــة تداول أو السوق املالية السعودية فــي  املنشــأة  )تــداول(  الســعودية  املاليــة  الســوق  هــي شــركة 
املاليــة. الســوق  لنظــام  وفقــاً  الســعودية  العربيــة 

هو التاريخ الذي تنتهي فيه اتفاقية االندماج وفقاً لشروطها وأحكامه.تاريخ اإلنهاء
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هــو االندمــاج املقتــرح مــن قبــل شــركة والء للتأمــن مــع شــركة متاليــف الصفقة أو االندماج
إيــه آي جــي العربــي مقابــل نقــل جميــع أصــول والتزامــات شــركة متاليف 
ــادة  ــق زي ــي إلــى شــركة والء للتأمــن وذلــك عــن طري ــه آي جــي العرب إي
ــن خــالل إصــدار 11٬839٬706 ســهم  ــال شــركة والء للتأمــن م رأس م
عــادي جديــد ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي دون تســديد 
ــن الشــركتن  ــا ب ــق عليه ــاً للشــروط املتف ــك وفق ــدي، وذل ــل نق أي مقاب
مبوجــب اتفاقيــة االندمــاج، ووفقــاً لألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن هيئــة 
الســوق املاليــة )مبــا فــي ذلــك الئحــة االندمــاج واالســتحواذ وقواعــد 
ــات املســتمرة(، وقواعــد اإلدراج، ونظــام  ــة وااللتزام طــرح األوراق املالي
مســتند  فــي  املوضحــة  للشــروط  وفقــاً  أساســي  وبشــكل  الشــركات، 
العــرض هــذا، الســيما الفقــرة 2-3 منــه، )شــريطة إدراج أي شــروط 
وأحــكام إضافيــة كمــا )1( هــو مطلــوب لاللتــزام مبتطلبــات هيئــة الســوق 
املاليــة، و)2( مطلــوب مبوجــب األنظمــة واللوائــح الســارية، و)3( قــد يتــم 
االتفــاق عليــه بــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي 

العربــي(.

اعتراضــات نفاذ قرار االندماج جميــع  تســوية  أو  الدائنــن  اعتــراض  فتــرة  انتهــاء  بعــد 
وفقــاً  وذلــك  يأتــي الحقــاً(  )أيهمــا  االندمــاج  علــى صفقــة  الدائنــن 

الشــركات.  نظــام  ألحــكام 

هــي اتفاقيــة االندمــاج التــي مت إبرامهــا مــن قبــل كٍل مــن شــركة والء اتفاقية االندماج
للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتاريــخ 1441/01/30هـــ 

2019/09/29م. املوافــق 

الفتــرة املمتــدة مــن تاريــخ إعــالن النيــة املؤكــدة لشــركة والء للتأمــن فترة العرض
ــى  ــي وحت ــه آي جــي العرب ــف إي ــدمي عــرض ملســاهمي شــركة متالي بتق
تاريــخ صــدور قــرار اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بصفقــة 
ــة االندمــاج وفقــاً  ــم إنهــاء اتفاقي ــكل مــن الشــركتن أو أن يت االندمــاج ل

ألحكامهــا. 

الفتــرة التــي يحــق لدائنــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خاللهــا فترة اعتراض الدائنن
تقــدمي اعتراضاتهــم علــى صفقــة االندمــاج وفقــاً ألحــكام املــادة )193( 
مــن نظــام الشــركات، وتبــدأ مــن تاريــخ نشــر املوافقــة علــى قــرارات 
االندمــاج لــكل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي 

ــاً. ــدة )30( يوم ــي وتســتمر مل العرب

يعنــي أي تغييــر فــي  رأس مــال شــركة والء للتأمــن بســبب أمــر يتعلــق إعادة هيكلة
القيــام  عبــر  باحلقــوق  يتعلــق  أمــر  أو  للتأمــن  والء  شــركة  برســملة 
بإصــدار أي أســهم أو توزيــع أربــاح أو تخفيــض عــدد األســهم أو أي 
تعديــل آخــر فــي احلقــوق املتعلقــة بــأي جــزء مــن أســهم  رأس مــال شــركة 

والء للتأمــن املصــّدر.

أي عــدد 0.657761444444444 ســهم فــي شــركة والء للتأمــن مقابــل معامل املبادلة
كل ســهم مملــوك فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. 
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هــي أســهم العــوض فــي شــركة والء للتأمــن التــي ســيتم إصدارهــا األسهم اجلديدة أو أسهم العوض
ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي نتيجــة صفقــة االندمــاج 
والبالــغ عددهــا )11٬839٬706( أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة 
ــغ )10(  ــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهم عــادي بقيمــة اســمية تبل وثالث
ريــال ســعودي للســهم الواحــد )وال تختلــف هــذه األســهم اجلديــدة عــن 
األســهم احلاليــة املصــدرة لشــركة والء للتأمــن بــأي شــكل من األشــكال(.

دمــج أعمــال شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي دمج األعمال
)مبــا فــي ذلــك دمــج الوظائــف اإلداريــة والهيــكل التنظيمــي وأنظمــة 
املعلومــات وغيرهــا( لتحقيــق ســير أعمــال الشــركة الدامجــة بعــد إمتــام 

صفقــة االندمــاج.

متثل شهادة األيزو )9001:2015 ( اعتماداً دولياً لضمان اجلودة.شهادة األيزو )9001:2015(

شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مختلطة، حاصلة على سجل جتاري رقم شركة مدنت العربية السعودية احملدودة
4030284374 بتاريخ 1429/7/19هـ صادر عن وزارة التجارة واالستثمار، 

وتزاول نشاط تسوية املطالبات التأمينية في اململكة العربية السعودية مبوجب 
تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي

رقم )ت س م/ش/20105/4(.   

هو رأي تقوم بنشره وكاالت التصنيف االئتماني املستقلة بشأن مستوى التصنيف االئتماني
األهلية االئتمانية جلهة أو مستوى األهلية االئتمانية لورقة مالية من حيث 

القدرة على الوفاء بااللتزامات املالية، باستخدام رموز أو حروف أو أعداد أو 
أي شكل آخر. 

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

"A+" تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن اجلهة املصنَّفة تصنيف
لديها قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها املالية، ولكن لديها عرضة إلى حد 

ما لآلثار الضارة للتغيرات في الظروف االقتصادية. وجتدر املالحظة أنه 
متت إضافة عالمة موجبة )+( لدرجة التصنيف إلظهار املكانة النسبية ضمن 

فئات التصنيف، حيث أن اإلشارة املوجبة )+( تشير إلى احلد األعلى في 
مجموعة "A" )مخاطر منخفضة(.

"AA-" تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن اجلهة املصنَّفة تصنيف
لديها قدرة عالية جداً على الوفاء بالتزاماتها املالية. وجتدر املالحظة أنه 

متت إضافة عالمة سالبة )-( لدرجة التصنيف إلظهار املكانة النسبية ضمن 
فئات التصنيف، حيث أن اإلشارة السالبة )-( تشير إلى احلد األدنى في 

مجموعة "AA" )مخاطر منخفضة جداً(.

"BBB+" تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن اجلهة املصنَّفة تصنيف
لديها قدرة كافية على الوفاء بالتزاماتها املالية. ولكن من املرجح أن تضعف 

في الظروف االقتصادية املواتية أو املتغيرة. وجتدر املالحظة أنه متت إضافة 
عالمة موجبة )+( لدرجة التصنيف إلظهار املكانة النسبية ضمن فئات 

التصنيف، حيث أن اإلشارة املوجبة )+( تشير إلى احلد األعلى في مجموعة 
"BBB" )متوسط اجلودة(.

S&P من قبل "BBB" ويعني أنه من املرجح أن تضعف الظروف االقتصادية املعاكسة أو الظروف تصنيف
املتغيرة قدرة اجلهة على الوفاء بالتزاماتها املالية.
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"GCC AA+" تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز خاص بدول مجلس تصنيف
التعاون اخلليجي ويعني أن اجلهة املصنَّفة لديها قدرة عالية جداً على الوفاء 
بالتزاماتها املالية جتاه اجلهات اخلليجية األخرى. وجتدر املالحظة أنه متت 

إضافة عالمة موجبة )+( لدرجة التصنيف إلظهار املكانة النسبية ضمن 
فئات التصنيف، حيث أن اإلشارة املوجبة )+( تشير إلى احلد األعلى في 

مجموعة "AA" )مخاطر منخفضة جداً(.

تصنيف من املرجح أنه لن يتغير.مستقر

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

"A3" تصنيف من قبل وكالة موديز ويعني أن اجلهة املصنَّفة من الدرجة املتوسطة تصنيف
العليا وتخضع ملخاطر ائتمانية منخفضة. وجتدر املالحظة أنه متت إضافة 
الرقم )3( لدرجة التصنيف إلظهار املكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، 

."A" حيث أن الرقم )3( يشير إلى احلد األدنى في مجموعة

"Baa" تصنيف من قبل وكالة موديز ويعني أن اجلهة ذات جودة متوسطة وتخضع تصنيف
ملخاطر ائتمانية معتدلة، وبالتالي قد متتلك بعض خصائص املضاربة.

A.M. Best وكالة إيه إم بيست، هي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف
االئتماني تركز على قطاع التأمن في جميع أنحاء العالم.

"A" تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيست ويعني أن اجلهة املصنَّفة لديها قدرة تصنيف
ممتازة للوفاء بالتزامات التأمن املستمرة.

"B+" تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيست ويعني أن اجلهة لديها القدرة اجليدة على تصنيف
الوفاء بالتزاماتها التأمينية.

هي وكالة تصنيف ائتمان أمريكية.Fitch Ratings فيتش راتينغ

تصنيف "BBB" من قبل
Fitch Ratings 

ويعني أن اجلهة لديها قدرة كافية على سداد االلتزامات املالية، ولكن من 
املرجح أن تؤدي الظروف التجارية أو االقتصادية السيئة إلى إضعاف هذه 

القدرة )مخاطر منخفضة( .
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2.   لمحة عاّمة عن صفقة االندماج

2-1 مقدمة

بتاريــخ 1440/10/15هـــ املوافــق ليــوم 2019/06/18م، أعلنــت شــركة والء للتأمــن عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم غيــر 
ملزمــة مــع شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، وذلــك بغــرض تقييــم جــدوى اندمــاج الشــركتن، باإلضافــة إلــى 
املباشــرة بدراســات التحقــق والفحــص النافــي للجهالــة مــن الناحيــة املاليــة، القانونيــة واالكتواريــة. وقــد جــاء التوقيــع 
علــى مذّكــرة التفاهــم غيــر امللزمــة تبعــاًً للنتائــج األوليــة للدراســات واملناقشــات حــول عمليــة االندمــاج املقترحــة. وقــد 
اتفقــت الشــركتان مبوجــب هــذه املذكــرة غيــر امللزمــة علــى أن االندمــاج املقتــرح ســيتم مــن خــالل عــرض مبادلــة أوراق 
ماليــة لشــراء كل أســهم مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مقابــل أســهم تصــدر لصاحلهــم فــي شــركة 
والء للتأمــن. تبعــاًً لذلــك، شــكلّت الشــركتن فريــق عمــل يتألــف مــن أعضــاء فــي اإلدارة التنفيذيــة لــكل شــركة وذلــك 

لدراســة ومراجعــة اجلوانــب التجاريــة واملاليــة والقانونيــة للهيــكل املقتــرح لصفقــة االندمــاج.

وفــي تاريــخ 1441/1/30هـــ املوافــق 2019/9/29م ، أعلنــت شــركة والء للتأمــن عــن نيتهــا املؤكــدة لدمــج شــركة 
متاليــف إيــه آي جــي فــي شــركة والء للتأمــن وذلــك بعــد توقيــع اتفاقيــة اندمــاج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي 
تفّصــل الشــروط املتعلقــة بالصفقــة، وذلــك اســتناداً لألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة وال ســيما 
الئحــة االندمــاج واالســتحواذ ونظــام الشــركات. وقــد مت االتفــاق بــن مجلســي إدارة الشــركتن علــى أن تتــم الصفقــة 
علــى أســاس مبادلــة أســهم الشــركتن دون أي مقابــل نقــدي أي مــن خــالل تبــادل 0.657761444444444 ســهم فــي 
شــركة والء للتأمــن مقابــل كل ســهم مملــوك فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. وبنــاًء علــى ذلــك ســوف يكــون 
ــه آي جــي  ــف إي ــح مســاهمي شــركة متالي ــي شــركة والء للتأمــن لصال ــدرة ف ــدة املُص ــي عــدد األســهم اجلدي إجمال
ــة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهم جديــد مــن  العربــي هــو )11٬839٬706( أحــد عشــر مليــون وثمامنائ
أســهم شــركة والء للتأمــن وهــو مــا يشــكل نســبة 18.32٪  مــن إجمالــي عــدد أســهم رأس مــال شــركة والء للتأمــن بعــد 
إمتــام صفقــة االندمــاج. مــع العلــم بــأن رأس مــال شــركة والء للتأمــن احلالــي هــو )528٬000٬000( خمســمائة وثمانيــة 
وعشــرين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )52٬800٬000( اثنــن وخمســن مليــون وثمامنائــة ألــف ســهم بقيمــة اســمية 
قدرهــا )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. وبعــد عمليــة زيــادة رأس املــال وإمتــام صفقــة االندمــاج، ســيصبح 
رأس مــال شــركة والء للتأمــن )646٬397٬060( ســتمائة وســتة وأربعــن مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعن ألــف وســتن 
ريــال ســعودي وســيبلغ عــدد أســهمها )64٬639٬706( أربعــة وســتن مليــون وســتمائة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة 

وســتة ســهم.

2-2 خلفية وأسباب الصفقة

تتمحــور دوافــع الصفقــة الرئيســية حــول تنافســية وتركــز احلصــص الســوقية فــي قطــاع التأمــن حاليــاً، حيــث تســتحوذ 
أكبــر خمــس شــركات علــى مــا نســبته حوالــي 66.4٪  مــن الســوق – وذلــك بحســب إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة 
لعــام 2018م )بحســب التقريــر الداخلــي املعــد مــن قبــل شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة(. وبلغــت احلصــة الســوقية 
لشــركة والء للتأمــن مانســبته 3.23٪  مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة لعــام 2018م وبلغــت احلصــة الســوقية لشــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــا نســبته 0.49٪  لنفــس العــام. إن االندمــاج املقتــرح لشــركة والء للتأمــن مــع شــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي يعــد خطــوة هامــة لالســتحواذ علــى حصــة ســوقية أكبــر ممــا يعــزز مــن الوضــع التنافســي 
ــج  ــك، ستســتفيد الشــركة الدامجــة مــن تقــدمي منت ــى ذل ــة إل ــة االندمــاج. إضاف ــد إمتــام صفق للشــركة الدامجــة عن
تأمينــي جديــد، وهــو تأمــن احلمايــة واالدخــار – وهــو منتــج لــم تكــن تقدمــه شــركة والء للتأمــن ســابقاً– و يــرى أعضــاء 
مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن بــأن اخلبــرة التــي ميتلكهــا فريــق شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي والبنيــة التقنيــة 
التــي متتلكهــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فيمــا يختــص بتأمــن احلمايــة واالدخــار ســيعد نقطــة إيجابيــة ذات 
ميــزة نســبية لتحســن احلصــة الســوقية للشــركة الدامجــة فيمــا يختــص بســوق تأمــن احلمايــة واالدخــار علــى وجــه 
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اخلصــوص، وبذلــك ســتغطي الشــركة الدامجــة كافــة منتجــات التأمــن بقطاعاتــه املختلفــة )العــام، الصحــي، احلمايــة 
واالدخــار(. ويجــدر بالذكــر أنــه تتطلــب موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي علــى إصــدار رخصــة تأمــن احلمايــة 

واالدخــار للشــركة الدامجــة لتســتطيع االســتفادة مــن تقــدمي هــذا املنتــج.

إضافــة إلــى ذلــك، ونظــراً ألن الشــركة الدامجــة ســتتمتع بــرأس مــال أقــوى، فإنهــا ســتكون أكثــر قــدرة علــى حتمــل 
املخاطــر واســتيعاب املزيــد مــن االكتتابــات التأمينيــة وتقــدمي خدمــات تأمينيــة أفضــل لعمالئهــا. كمــا أنــه مــن املتوقــع 
أن يســهم  رأس مــال الشــركة الدامجــة اجلديــد فــي حتســن قــدرة الشــركة الدامجــة علــى اســتثمار أموالهــا وبالتالــي 
العوائــد االســتثمارية الناجتــة عــن تلــك االســتثمارات. ومــن ناحيــة أخــرى، يُتّوقــع أن يســهم  رأس مــال الشــركة الدامجة 
اجلديــد باحلصــول علــى تقييــم أفضــل مــن قبــل وكاالت التصنيــف املالــي العامليــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك وبحكــم 
زيــادة حجــم األعمــال املتوقعــة، ســتتمتع الشــركة الدامجــة بقــدرة أفضــل علــى التفــأوض باألســعار مــع شــركات إعــادة 

التأمــن. 

ــأن الشــركة الدامجــة ستســتطيع أن تُخّفــض مــن نســبة نفقــات املصاريــف  يــرى مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن ب
العموميــة واإلداريــة )G&A Expense Ratio(  مبــا يتناســب مــع حجــم أعمالهــا اجلديــد والــذي سيشــمل أعمــال 
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعتقــد مجلــس اإلدارة فــي شــركة والء للتأمــن بــأن الشــركة 
الدامجــة ســتصبح قــادرة علــى املــدى الطويــل أن تقــدم أســعار أكثــر تنافســية لعمالئهــا فــي ســوق التأمــن علــى صعيــد 

قطــاع األفــراد وقطــاع الشــركات، وذلــك عنــد اكتمــال عمليــة دمــج األعمــال. 

تتلخص دوافع االندماج على سبيل املثال ال احلصر في اآلتي:

قدرة الشركة الدامجة على تقدمي منتجات تأمينية تغطي كافة قطاعات التأمن؛ 	 

زيادة وتنوع قاعدة العمالء؛ 	 

تعزيز االنتشار اجلغرافي ألعمال الشركة الدامجة؛ 	 

تخفيض نسبة نفقات املصاريف العمومية واإلدارية؛ 	 

حتسن رأس مال الشركة الدامجة؛ 	 

حتسن قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها؛ 	 

إمكانية حصول الشركة الدامجة على تقييم أفضل من قبل وكاالت التصنيف املالي العاملية؛ 	 

حتسن قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على األسعار مع معيدي التأمن؛ 	 

القدرة على تقدمي منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على املدى الطويل؛	 

االستفادة من تكامل اخلبرات اإلدارية والفنية التي قد تنتج نتيجة دمج األعمال. 	 

ويجــدر بالذكــر أن صفقــة االندمــاج حتظــى بتأييــد وتوصيــة مــن مجلســي إدارة شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف 
إيــه آي جــي العربــي. 
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2-3 حملة عن صفقة االندماج

يشــتمل العــرض املقــدم مــن قبــل شــركة والء للتأمــن علــى دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء 
للتأمــن نقــل جميــع أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن مقابــل إصــدار 
ــك الئحــة االندمــاج  ــة )مبــا فــي ذل ــة الســوق املالي ــح الصــادرة عــن هيئ ــاً لألنظمــة واللوائ ــك وفق أســهم العــوض وذل
واالســتحواذ وقواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة( ونظــام الشــركات ووفقــاً للشــروط املوّضحــة أدنــاه. 
وإذا مّتــت املوافقــة علــى إقــرار الصفقــة مــن قبــل النســبة املطلوبــة ملســاهمي شــركة والء للتأمــن ومســاهمي شــركة 
ــاً  ــي، ووفق ــى التوال ــا الشــركتن عل ــة لكلت ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع اجلمعي ــي خــالل اجتم ــه آي جــي العرب ــف إي متالي
للشــروط املبينــة فــي مســتند العــرض هــذا، ســيترتب علــى ذلــك أن يصبــح جميــع مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي 
جــي العربــي مســاهمن ُجــدد فــي شــركة والء للتأمــن وســوف ميتلكــون مــا نســبته 18.32٪ مــن إجمالــي رأس مــال 
شــركة والء للتأمــن. وســوف تصبــح شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي شــركة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة والء 
للتأمــن وســيتم إلغــاء كافــة التراخيــص الصــادرة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وذلــك حلــن أن يتــم االنتهــاء مــن 

إجــراءات شــطب الســجل التجــاري لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.

اســتناداً  لشــروط وأحــكام العــرض املوضحــة فــي هــذا املســتند وأحــكام وشــروط اتفاقيــة االندمــاج املوّقعــة بتاريــخ 
1441/1/30هـــ املوافــق 2019/9/29م بــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، عرضــت شــركة 
والء للتأمــن االندمــاج مــع شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي نقــل جميــع أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي 
جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن مقابــل إصــدار أســهم العــوض. وقــد مت االتفــاق بــن مجلســي إدارة الشــركتن على 
أن تتــم الصفقــة علــى أســاس مبادلــة أســهم الشــركتن دون أي مقابــل نقــدي، وعلــى أن يكــون إجمالــي مــا ســتُصدره 
شــركة والء للتأمــن ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي هــو عــدد )11٬839٬706( أحــد عشــر مليــون 
وثمامنائــة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهماً جديــداً مــن أســهم شــركة والء للتأمــن وهــو مــا يشــكل نســبة 
18.32٪ مــن إجمالــي أســهم رأس مــال شــركة والء للتأمــن بعــد زيــادة رأس املــال. علمــاً بــأن رأس مــال شــركة والء 
للتأمــن احلالــي هــو )528٬000٬000( خمســمائة وثمانيــة وعشــرين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )52٬800٬000( 
اثنــن وخمســن مليــون وثمامنائــة ألــف ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. بعــد 
الزيــادة، ســيصبح رأس مــال شــركة والء للتأمــن )646٬397٬060( ســتمائة وســتة وأربعــن مليــون وثالثمائــة وســبعة 
ــون وســتمائة وتســعة  ــة وســتن ملي ــال ســعودي وســيبلغ عــدد أســهمها )64٬639٬706( أربع ــف وســتن ري وتســعن أل

وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهم.

وقــد مت إقــرار شــروط االندمــاج مــن قبــل مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن ومجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي 
ــة املتفــق عليــه، أي عــدد 0.657761444444444 ســهم جديــد فــي شــركة والء  العربــي مبــا فــي ذلــك معامــل املبادل
للتأمــن لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مقابــل كل ســهم واحــد مملــوك فــي شــركة متاليــف 
إيــه آي جــي العربــي. فــي حــال قيــام شــركة والء للتأمــن باإلعــالن عــن توزيعــات أربــاح األســهم، أو قيامهــا بتوزيــع أو 
إصــدار أي أســهم أخــرى )مقابــل رســملة األربــاح أو إصــدار أســهم حقــوق أولويــة أو تخفيــض رأس املــال أو أي تعديــل 
آخــر  فــي احلقــوق املتعلقــة بــأي جــزء مــن أســهم رأس املــال املصــدرة مــن قبلهــا(، أو فــي حــال إعــادة تنظيــم أســهم رأس 
املــال اخلاصــة بهــا قبــل إمتــام صفقــة االندمــاج )يشــار إليــه فيمــا بعــد "إعــادة هيكلــة"(، فســيتم تعديــل املقابــل الــذي 
ســتقدمه شــركة والء للتأمــن ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بالقــدر املناســب لضمــان تلقــي مســاهمي 
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي القيمــة االقتصاديــة نفســها اخلاصــة بأســهم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي 

دون أن يتأثــر مســاهمو شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي  بعمليــة إعــادة الهيكلــة.

إن الزيــادة املقترحــة لــرأس مــال شــركة والء للتأمــن لغــرض صفقــة االندمــاج مشــروطة مبوافقــة مســاهمي شــركة 
والء للتأمــن خــالل اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة بزيــادة رأس مالهــا لغــرض 
دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن ، باإلضافــة إلــى موافقــة مســاهمي شــركة متاليــف 
إيــه آي جــي العربــي خــالل اجتمــاع اجلمعيــة العامــة الغيــر عاديــة علــى العــرض املقــدم مــن شــركة والء للتأمــن. ســيتم 
إصــدار األســهم اجلديــدة فــي شــركة والء للتأمــن إنفــاذاً لصفقــة االندمــاج كأســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل. وســوف 
تتســاوى هــذه األســهم مــع أســهم شــركة والء للتأمــن املصــّدرة حاليــاً بكافــة احلقــوق املّتصلــة بهــا. وكمــا ســيتم متلـّـك 
األســهم مــن قبــل مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خاليــة مــن أي رهونــات أو قيــود أو رســوم أو أعبــاء 
أو حقــوق شــفعة أو غيرهــا مــن حقــوق أو مصالــح الغيــر، باإلضافــة إلــى أن مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي 
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العربــي ســيحصلون علــى جميــع احلقــوق الناشــئة عــن امتــالك تلــك األســهم، مبــا فــي ذلــك احلــق فــي احلصــول علــى 
أي أربــاح تعلنهــا شــركة والء للتأمــن بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج.

إذا مت إقــرار صفقــة االندمــاج مــن قبــل مســاهمي شــركة والء للتأمــن خــالل اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
وذلــك مبوافقتهــم علــى زيــادة رأس املــال لغــرض االندمــاج مــع شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، ومــن قبــل مســاهمي 
ــى العــرض  ــة وذلــك مبوافقتهــم عل ــر العادي ــة العامــة غي ــه آي جــي العربــي خــالل اجتمــاع اجلمعي شــركة متاليــف إي
ــد نفــاذ قــرار االندمــاج ســتقوم شــركة والء للتأمــن بإصــدار  ــق باالندمــاج وعن املقــدم مــن شــركة والء للتأمــن املتعل
األســهم اجلديــدة لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املالكــن ألســهم الشــركة املندمجــة واملقيديــن 
بســجل مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بنهايــة ثانــي فتــرة يــوم تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج بعــدد 
0.657761444444444 ســهم فــي شــركة والء للتأمــن مقابــل كل ســهم مملــوك فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي 
العربــي. حيــث ســتصبح نســبة ملكيــة مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي18.32٪ مــن رأس مــال شــركة والء 
ــه االســمية )646٬397٬060(  ــادة رأس املــال والــذي ســتصبح إجمالــي قيمت للتأمــن بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج وزي
ســتمائة وســتة وأربعــن مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعن ألــف وســتن ريــال ســعودي، ليشــمل أســهم رأس مــال شــركة 
ــة ألــف ســهم بقيمــة اســمية  ــون وثمامنائ ــاً وعددهــا )52٬800٬000( اثنــن وخمســن ملي والء للتأمــن املصــدرة حالي
ــح مســاهمي  ــدة املصــدرة لصال ــى األســهم اجلدي ــاالت ســعودية للســهم الواحــد، باإلضافــة إل قدرهــا )10( عشــر ري
ــف وســبعمائة  ــن أل ــة وتســعة وثالث ــون وثمامنائ ــي بعــدد )11٬839٬706( أحــد عشــر ملي ــه آي جــي العرب ــف إي متالي

وســتة ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

وبعــد أن يتــم إقــرار صفقــة االندمــاج مــن قبــل مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــالل اجتمــاع اجلمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة للشــركة اخلــاص باملوافقــة علــى العــرض املقــدم مــن شــركة والء للتأمــن املتعلــق باالندمــاج، وبعــد 
نفــاذ قــرار االندمــاج وإصــدار األســهم ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن، ســيتم 
ــة  ــاء كاف ــداول( وســيتم إلغ ــة الســعودية )ت ــي فــي الســوق املالي ــه آي جــي العرب ــف إي ــاء إدراج أســهم شــركة متالي إلغ
التراخيــص الصــادرة لهــا وبعــد ذلــك ســيتم شــطب ســجلها التجــاري وســتنقضي بذلــك شــركة متاليــف إيــه آي جــي 

العربــي. 

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

ــة  ــذ صفق ــرة تنفي ــة خــالل فت ــم التجاري ــه ستســتمر الشــركتن باســتخدام أســمائهم وعالماته ــى أن ونشــير أيضــاًً إل
ــر.  ــاج دون تغيي ــة االندم ــد إمتــام صفق ــى اســم شــركة والء للتأمــن بع ــى أن يبق ــاج عل االندم

يوّضــح اجلــدول )2-1( التالــي تفاصيــل امللكيــة فــي شــركة والء للتأمــن قبــل وبعــد زيــادة رأس مــال الشــركة الدامجــة 
وإمتــام صفقــة االندمــاج. 

املساهم
بعد زيادة رأس املالقبل زيادة رأس املال

نسبة امللكيةعدد األسهمنسبة امللكيةعدد األسهم

4.29٪ 5.252٬772٬000٪ 2٬772٬000شركة اي جي اي الكتتاب التأمن*1

5.5٪ 3٬551٬911 ال يوجدأميريكان اليف انشورنس2

5.48٪ 3٬545٬146 ال يوجدالبنك العربي الوطني3

ايه آي جي ام اي ايه  انفسمنت آند 4
1.83٪ 1٬183٬970 ال يوجدسيرفسس*

82.9٪*53٬586٬679 94.75٪ 50٬028٬000اجلمهور 

100٪ 10064٬639٬706٪ 52٬800٬000اإلجمالي
*جتــدر اإلشــارة إلــى أن ملكيــة كل مــن شــركة اي جــي اي الكتتــاب التأمــن وشــركة ايــه آي جــي ام اي ايــه  انفســمنت آنــد سيرفســس 
ستحتســب مــن ضمــن ملكيــة اجلمهــور بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج، حيــث أن نســبة ملكيتهمــا ســتكون أقــل مــن 5٪  مــن إجمالــي رأس مــال 
شــركة والء للتأمــن. وبالتالــي، ســتكون نســبة ملكيــة اجلمهــور بعــد زيــادة رأس املــال 89.02 ٪ مــن إجمالــي رأس مــال شــركة والء للتأمــن.
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ويوّضح اجلدول )2-2( التالي منوذج مبسط لهيكل صفقة االندماج:

2-4 تقييم شركة متاليف إيه آي جي العربي  

مّت االتفــاق بــن كل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى معامــل املبادلــة الــذي يُحــدد 
عــدد األســهم التــي ســيحصل عليهــا مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي الشــركة الدامجــة عنــد نفــاذ 
صفقــة االندمــاج، وذلــك بعــد التفــاوض والتباحــث بــن الشــركتن. وقامــت شــركة والء للتأمــن خــالل مرحلــة التفــاوض 
هــذه باألخــذ مبشــورة مستشــاريها باإلضافــة إلــى مراجعــة بيانــات العنايــة املهنيــة الالزمــة اخلاصــة بأعمــال شــركة 

متاليــف إيــه آي جــي العربــي.

لقــد خضعــت املناقشــات التــي أجريــت حــول معامــل املبادلــة ألحــكام مذكــرة التفاهــم املوّقعــة بــن شــركة والء للتأمــن 
وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتاريــخ 2019/06/18م، بحيــث أنــه مت االتفــاق بــن الشــركتن علــى أنــه وفــي 
حــال التوصــل إلــى قــرار نهائــي بشــأن صفقــة االندمــاج، فإنــه ســيتم ذلــك عــن طريــق دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي 
العربــي فــي شــركة والء للتأمــن عبــر قيــام شــركة والء للتأمــن بإصــدار األســهم اجلديــدة ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي 
العربــي مقابــل نقــل أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن. كمــا مت االتفــاق بــن 
الشــركتن أن التقييــم ســيكون علــى أســاس اســتخدام القيمــة الدفتريــة حلقــوق امللكيــة وذلــك بعــد إجــراء التعديــالت 
التــي ســيتم االتفــاق عليهــا تبعــاً لنتائــج الفحــص املهنــي الــالزم، علــى أن تســتند القيمــة الدفتريــة حلقــوق امللكيــة علــى 
البيانــات املاليــة املعلنــة لــكٍل مــن الشــركتن قبــل أو بتاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج. بنــاًء عليــه، مّت التقييــم باســتخدام 
منهجيــة القيمــة الدفتريــة حلقــوق امللكيــة )كمــا هــو منشــور فــي البيانــات املاليــة للربــع الثانــي لعــام 2019م(، وذلــك بعــد 

إجــراء تعديــالت العنايــة املهنيــة الالزمــة مــن أجــل التوّصــل إلــى معامــل املبادلــة املتعلــق بصفقــة االندمــاج.
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وفيما يلي يوضح جدول رقم )2-2( طريقة التقييم واحتساب معامل املبادلة

الشركة الدامجة متاليف إيه آي جي 
العربي والء للتأمن كما في القوائم املالية املعلنة للربع الثاني

لعام 2019م

ال ينطبق 146٬553٬000 637٬196٬000 القيمة الدفترية حلقوق امللكية

ال ينطبق استبعادات )1٬483٬864( إضافات 9٬750٬000  تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي 
واالكتواري1

792٬015٬136 145٬069٬136 646٬946٬000 التقييم بعد خصم تعديالت الفحص النافي 
للجهالة

 ٪100  ٪18.32  ٪81.68 امللكية في الشركة الدامجة

52٬800٬000 عدد أسهم شركة والء للتأمن التعاوني

18٬000٬000 عدد أسهم شركة متاليف إيه آي جي العربي

0.657761444444444 معامل املبادلة مقابل كل )1( سهم مملوك في شركة متاليف إيه آي جي العربي

11٬839٬706 عدد األسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة متاليف إيه آي جي العربي

64٬639٬706 إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة )بعد إمتام صفقة االندماج(

1 تتلخــص تعديــالت الفحــص النافــي للجهالــة املالــي واالكتــواري بإضافــة مــا قيمتــه 9٬750٬000 ريــال ســعودي إلــى 

ــة لشــركة والء للتأمــن )كمــا فــي2019/06/30م(، وذلــك بســبب عكــس مخصــص احتياطــي نقــص  القيمــة الدفتري
أقســاط التأمــن )Premium Deficiency Reserve(حيــث مت تعديــل طريقــة احتســاب املخصــص لشــركة والء 
للتأمــن ليتماشــى بنفــس الطريقــة التــي مت احتســابها لنفــس املخصــص لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. حيــث 
مت احتســاب احتياطــي نقــص أقســاط التأمــن لشــركة والء للتأمــن بالطريقــة الشــاملة )Overall Expenses( وهــي 
التــي تأخــذ بعــن االعتبــار جميــع التكاليــف بينمــا مت احتســاب نفــس املخصــص لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي 
ــار  ــن االعتب ــي تأخــذ بع ــق )Maintenance Expenses(، وهــي الت ــف الوثائ ــة بتكالي ــف املتعلق ــة املصاري بطريق
املصاريــف املباشــرة للوثائــق التأمينيــة فقط-علــى ســبيل املثــال- مصاريــف معاجلــة املطالبــات ومصاريــف االكتتــاب 
ورســوم اجلهــات النظاميــة، مثــل رســوم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ومجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي. 
ويجــدر بالذكــر، أن الطريقــة الشــاملة تعتبــر الطريقــة األكثــر حتفظــاً الحتســاب احتياطــي نقــص أقســاط التأمــن. 
كمــا مت خصــم إجمالــي مــا قيمتــه 1٬483٬864 ريــال ســعودي مــن القيمــة الدفتريــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي 
ــال ســعودي بســبب معاجلــة  ــي: خصــم 1٬362٬136 ري ــي اخلصــم كالتال ــي2019/06/30م( ويتلخــص إجمال ــا ف )كم
Zakat Deduct- )شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي الســتثمارها فــي الصكــوك علــى أنهــا تخصــم مــن الــزكاة 
ible(، خصــم 53٬497 ريــال سعـــودي بســبب معاجلــة شركـــة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ملصاريــف تغييــر رأس املــال 
)تخفيض/زيــادة( كمصاريــف تخصــم مــن الــزكاة )Zakat Deductible(، خصــم 68٬231 ريــال ســعودي بســبب قيام 
ــة )Pension Contributions( لبعــض موظفيهــا  ــه آي جــي العربــي بدفــع مســتحقات تقاعدي شــركة متاليــف إي

لشــركات خــارج اململكــة العربيــة الســعودية بــدون دفــع ضرائــب علــى تلــك املبالــغ للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

وبنــاء علــى معامــل املبادلــة املذكــور أعــاله، ســوف تقــوم شــركة والء للتأمــن بزيــادة رأس مالهــا وإصــدار )11٬839٬706( 
ــغ )10( عشــر  ــف وســبعمائة وســتة ســهم عــادي بقيمــة اســمية تبل ــن أل ــة وتســعة وثالث ــون وثمامنائ أحــد عشــر ملي
ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وتســّجل لصالــح املســاهمن فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. ويبلــغ إجمالــي 
ــاًء علــى معامــل املبادلــة وعلــى ســعر اإلغــالق لســهم شــركة والء للتأمــن البالــغ  القيمــة الســوقية ألســهم العــوض بن
)14.46( ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ )2019/9/26م( )وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج( 
مبلــغ وقــدره )171٬202٬148( مائــة وواحــد وســبعن مليــون ومائتــن واثنــن ألــف ومائــة وثمانيــة وأربعــن ريال ســعودي. 
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وســيتم حتديــد إجمالــي قيمــة أســهم العــوض التــي ســيتم عكســها فــي القوائــم املاليــة لشــركة والء للتأمــن فــي وقــت 
الحــق بنــاًء علــى ســعر اإلغــالق لســهم شــركة والء للتأمــن فــي آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج.

وفيمــا يلــي جــدول يبــن قيمــة العــوض بحســب ســعر ســهم شــركة والء للتأمــن ومقارنتــه بالقيمــة الســوقية لشــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي:

عدد األسهم التي سوف تصدر لصالح 
مساهمي شركة متاليف إيه آي جي 

العربي
11٬839٬706 سهم عادي

القيمة اإلجمالية للعوض بحسب سعر 
إغالق شركة والء للتأمن في تاريخ 

)2019/9/26م( )وهو آخر يوم تداول 
سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج(

171٬202٬148 ريال سعودي
	 سعر اإلغالق لشركة والء

للتأمن: )14.46( ريال 
سعودي.

القيمة السوقية لشركة متاليف إيه آي 
جي العربي في تاريخ )2019/9/26م( 
)وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام 

316٬080٬000 ريال سعودياتفاقية االندماج(

	 سعر اإلغالق لشركة متاليف
إيه آي جي العربي: )17.56( 

ريال سعودي.
	 ًعدد األسهم الصادرة حاليا

في شركة متاليف إيه آي جي 
العربي )18٬000٬000( سهم 

عادي.

نســبة الفــرق بــن القيمــة الســوقية لشــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي وإجمالــي 
قيمــة العــوض مقابــل االندمــاج فــي تاريــخ 
)2019/9/26م( )وهــو آخــر يــوم تــداول 

ــة االندمــاج( ــرام اتفاقي ــخ إب ســبق تاري

            انخفاض بحوالي ٪45.9 
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تقييم شركة والء للتأمن

تقييم الشركة الدامجة )فيما بعد االندماج(

تقييم شركة متاليف إيه آي جي العربي

تقييم الشركة الدامجة )فيما بعد االندماج(

وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح طريقة احتساب معامل املبادلة:

اإليضاح البند

تقييم شركة والء للتأمن + تقييم شركة متاليف إيه آي جي العربي تقييم الشركة الدامجة
)فيما بعد االندماج(

نسبة ملكية شركة والء للتأمن 
في الشركة الدامجة )فيما بعد 

االندماج(

نسبة ملكية شركة متاليف إيه 
آي جي العربي في الشركة 

الدامجة )فيما بعد االندماج(

كما هو قبل زيادة رأس املال أي  52٬800٬000 سهم
عدد األسهم ملساهمي شركة 

والء للتأمن احلالين بعد 
االندماج

عدد األسهم اجلديدة ملساهمي 
شركة متاليف إيه آي جي 

العربي احلالين

معامل املبادلة مقابل كل )1( 
سهم مملوك في شركة متاليف 

إيه آي جي العربي

عدد األسهم ملساهمي شركة والء للتأمن احلالين بعد االندماج

نسبة ملكية شركة والء للتأمن في الشركة الدامجة بعد االندماج

عدد األسهم ملساهمي شركة
والء للتأمن احلالين بعد 

االندماج

عدد األسهم التي سوف تُصدر لصالح مساهمي شركة متاليف إيه آي جي العربي لغرض االندماج

عدد األسهم في شركة متاليف إيه آي جي العربي لغرض االندماج
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2-5 متويل صفقة االندماج

لــن تســّدد شــركة والء للتأمــن أي مقابــل نقــدي لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لغــرض دمــج 
ــل خارجــي إلمتــام صفقــة  ــى أي متوي ــن حتصــل عل ــي فــي شــركة والء للتأمــن ول ــه آي جــي العرب شــركة متاليــف إي
االندمــاج. ســيتم تنفيــذ صفقــة االندمــاج مــن خــالل عمليــة تبــادل لألســهم بــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف 
إيــه آي جــي العربــي وذلــك مــن خــالل إصــدار 0.657761444444444 ســهم فــي شــركة والء للتأمــن مقابــل كل ســهم مملــوك 
فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. أي ســوف يتــّم إصــدار مــا مجموعــه )11٬839٬706( أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة 
وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهماً جديــداً بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر ريــاالت ســعودية نتيجــة لزيــادة 
رأس مــال شــركة والء للتأمــن. وســوف تُســّجل هــذه األســهم لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، 
وســتكون األســهم اجلديــدة الصــادرة نتيجــة زيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن متســاوية القيمــة والتصنيــف واحلقــوق 

مــن جميــع النواحــي مــع أســهم شــركة والء للتأمــن املصــدرة حاليــاً.

ــة أو ســداد أي قيمــة أو  ــّم تســديد أي عمول ــن يت ــه ل ــس إدارة شــركة والء للتأمــن بأن ــد مجل وفــي هــذا اإلطــار، يؤك
إعطــاء أي ضمــان علــى أيــة أوراق ماليــة فــي شــركة والء للتأمــن )ســواء كان عرضيــاً أم ال( بــأي شــكل مــن األشــكال 

فــي إطــار صفقــة االندمــاج مــع شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. 

2-6 اتفاقية االندماج وملخص شروط إمتام صفقة االندماج

أبــرم كل مــن مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن ومجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اتفاقيــة اندمــاج 
بتاريــخ 1441/1/30هـــ املوافــق 2019/9/29م )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ "اتفاقيــة االندمــاج" و/أو "االتفاقيــة"(. 
وقــد تضّمنــت هــذه االتفاقيــة شــروط خاصــة لتنفيــذ صفقــة االندمــاج وفقــاً للخطــوات واإلجــراءات ومعامــل املبادلــة 
دة فــي مســتند العــرض، باإلضافــة إلــى تعّهــدات وضمانــات معّينــة مــن قبــل إدارة الشــركتن. وبالتالــي ســتخضع  احملــدّ

صفقــة االندمــاج إلــى الشــروط املبّينــة فــي بنــود اتفاقيــة االندمــاج واملذكــورة أدنــاه. 

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

2-6-1 الشروط امُلسبقة

وافــق مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن ومجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى أن تكــون بنــود اتفاقيــة 
االندمــاج خاضعــة إلمتــام الشــروط املُســبقة التالية: 

موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إمتام صفقة االندماج؛ و. 1
موافقة أو عدم ممانعة مؤسسة النقد على إمتام صفقة االندماج؛ و. 2
ــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن عبــر إصــدار أســهم جديــدة . 3 موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب زي

ــى مســتند  ــة عل ــا املوافق ــاج، مبــا فيه ــذ االندم ــي لغــرض تنفي ــه آي جــي العرب ــف إي ملســاهمي شــركة متالي
العــرض وعلــى تعميــم املســاهمن، مبــا يتوافــق مــع الئحــة االندمــاج واالســتحواذ وقواعــد طــرح األوراق املاليــة 

وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة مــن هيئــة الســوق املاليــة؛ و
موافقة تداول على طلب إدراج األسهم اجلديدة لشركة والء للتأمن وفقاً لقواعد اإلدراج.. 4
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2-6-2 التغيير اجلوهري السلبي

وافــق مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن ومجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى أنــه فــي حــال حصــول 
أي ظــرف أو حــدث أو سلســلة ظــروف أو أحــداث ينتــج عنهــا، انخفــاض بنســبة 15٪  أو أكثــر مــن إجمالــي القيمــة 
الدفتريــة ألي مــن الشــركتن، )وذلــك بنــاًء علــى منهجيــة التقييــم، طريقــة االحتســاب واالفتراضــات املُعتمــدة مــن قبــل 
كل شــركة للشــركة األخــرى لتقييــم األصــول وااللتزامــات بغــرض االندمــاج( وذلــك قبــل نفــاذ قــرار االندمــاج، يُشــّكل 

ذلــك "تغييــراً جوهريــاً ســلبياً" ألعمــال كل مــن الشــركتن. 

فــي حــال تبــّن ألًي مــن الطرفــن حــدوث )أو احتمــال حــدوث( أي تغييــر جوهــري ســلبي قبــل نفــاذ قــرار االندمــاج، 
يقتضــي أن يتــّم إخطــار الطــرف اآلخــر فــوراً بذلــك. وعليــه، يجتمــع ممثلــي الشــركتن ملناقشــة ظــروف وأســس التغييــر 
اجلوهــري الســلبي وذلــك ضمــن فتــرة ال تتعــدى الـــ 10 أيــام مــن تاريــخ اإلخطــار. فــي حــال لــم يّتفــق ممثلــي الشــركتن 
علــى اعتبــار أن احلــدث أو الظــرف يشــكل تغييــراً جوهريــاً ســلبياً، ســيتم تعيــن خبيــر مــن قبــل الشــركتن )أو مــن قبــل 
املركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري فــي حــال عــدم اتفــاق الطرفــن علــى تعيــن خبيــر( لدراســة الظــرف أو احلــدث 
وحتديــد مــا إذا كان يشــكل تغييــراً جوهريــاً ســلبياً. فــي حــال اتفــق ممثلــي الشــركتن أو اعتبــر اخلبيــر املعــّن أن 

احلــدث أو الظــرف يشــكل فعــاًل تغييــراً جوهريــاً ســلبياً، يعــود لألطــراف القيــام مبــا يلــي: 

ــة االندمــاج بغــّض النظــر عــن التغييــر اجلوهــري . 1 ــود اتفاقي ــى املضــي قدمــاً بالصفقــة وفقــاً لبن االتفــاق عل
ــدى إحــدى الشــركتن؛ أو  الســلبي ل

إعــادة التفــاوض علــى معامــل مبادلــة األســهم املبــّن فــي هــذا العــرض و/أو علــى بنــود أخــرى فــي االتفاقيــة . 2
ليتــم االتفــاق علــى شــروٍط جديــدة واملضــي قدمــاً بالصفقــة بعــد إجــراء التعديــالت الالزمــة علــى بنــود 
اتفاقيــة االندمــاج، ذلــك دون اإلخــالل بحــق الشــركة املتضــررة مــن التغييــر اجلوهــري الســلبي لــدى الشــركة 

األخــرى إنهــاء اتفاقيــة االندمــاج واملطالبــة بتســديد رســم اإلنهــاء كمــا هــو مبــّن أدنــاه؛ أو 
إنهــاء اتفاقيــة االندمــاج ومطالبــة الشــركة التــي تعّرضــت لتغييــر جوهــري ســلبي تســديد رســم اإلنهــاء احملــّدد . 3

بقيمــة )3٬000٬000( ثالثــة ماليــن ريــال ســعودي بشــكٍل فــوري. 

2-6-3 شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج

مــا لــم يتفــق مجلــس إدارة الشــركتن خطيــاً علــى خــالف ذلــك، تنتهــي اتفاقيــة االندمــاج إمــا بحلــول التاريــخ األخيــر 
ــن الشــروط أو األحــداث  ــخ حــدوث أٍي م ــو 2020م( أو بتاري ــة )وهــو 30 يوني ــه مبوجــب االتفاقي ــق علي ــذ املتف للتنفي

التاليــة، إيهمــا أقــرب: 

في حال عدم استيفاء أي من الشروط املُسبقة املبّينة في الفقرة 2-6-1 أعاله.. 1
بنــاًء علــى موافقــة مشــتركة وخطيــة بــن كٍل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي . 2

علــى إنهــاء اتفاقيــة االندمــاج. 
يحــق ألي مــن الشــركتن فــي حــال تبــّن أن الشــركة األخــرى قــد خرقــت موجبهــا لناحيــة الضمانــات املعطــاة . 3

ضمــن اتفاقيــة االندمــاج وبشــرط أن يكــون هــذا اخلــرق قــد أّدى إلــى تأثيــر مالــي ســلبي أو ضــرر بإجمالــي 
قيمــة )4٬000٬000( أربعــة ماليــن ريــال ســعودي. 

يحــق ألي مــن الشــركتن فــي حــال تبــّن أن الشــركة األخــرى قــد خرقــت موجبهــا لناحيــة االلتــزام بعــدم حــّث . 4
ــق  ــا يتعلّ ــع أي شــركة أو طــرف آخــر فيم ــاس أي مناقشــات أو مفاوضــات م أو تشــجيع أو مباشــرة أو التم
ــي  ــدرة الشــركتن ف ــى ق ــر عل ــد يؤّث ــة، أو اتخــاذ أي إجــراء آخــر ق ــة مماثل ــاج أخــرى أو صفق ــة اندم بعملي

اســتكمال الصفقــة الراهنــة.
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يحــق ألي مــن الشــركتن فــي حــال إخــالل أو عــدم التــزام أو إخفــاق الشــركة األخــرى بعــدد مــن االلتزامــات . 5
الــواردة فــي اتفاقيــة االندمــاج واملتعلّقــة بــــ )1( اإلفصــاح عــن أي حالــة أو ظــرف يحــدث بعــد توقيــع اتفاقيــة 
ــة املعلومــات املفصــح عنهــا  االندمــاج والــذي يشــكل أو مــن احملتمــل أن يشــكل خــرق لضمانــات صّحــة ودّق
مــن قبــل إدارة الشــركتن قبــل توقيــع االتفاقيــة، و)2( عــدم القيــام بــأي إجــراء لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمــال 
وأصــول والشــهرة اإليجابيــة للشــركة، )3( عــدم التنــازل أو االســتحواذ علــى أي أصــول قــد يكــون لهــا تأثيــر 
ســلبي علــى أعمــال الشــركة، )4( عــدم القيــام بــأي إجــراء مــن شــأنه إنشــاء قيــود أو رهونــات علــى أصــول 
ــّن فــي الفقــرة  ــر جوهــري ســلبي كمــا هــو مب ــاح، )6( فــي حــال حــدوث تغيي ــع أرب الشــركة، )5( عــدم توزي

2-6-2 أعــاله.

فــي حــال حــدوث أي حالــة أو ظــرف يشــكل قــوة قاهــرة خارجــة عــن ســيطرة أي مــن الشــركتن )علــى ســبيل 6. 
املثــال وليــس احلصــر حــدوث ثــورة، حــرب، اضطرابــات مدنيــة، أعمــال شــغب، هجــوم إرهابــي، فعــل عــدو 
ــق، انفجــار،  ــات ديبلوماســية، حرائ ــض حلــرب، قطــع عالق ــد بالتحري ــب، تهدي عــام، حصــار، حظــر، تخري
عاصفــة، إعصــار، فيضــان، زلــزال، حالــة خمــود، تشــعب وبــاء أو غيرهــا مــن الكــوارث الطبيعيــة، وانقطــاع 

الطاقــة الكهربائيــة( وتســتمر آثــار هــذه القــوة القاهــرة لفتــرة زمنيــة ال تقــل عــن شــهرين.

 فــي حــال صــدور حكــم أو أمــر قضائــي أو مرســوم أو قــرار مــن أي جهــة حكوميــة أو محكمــة أو أي جهــة 7. 
ناظمــة لديهــا واليــة قضائيــة يقضــي بعــدم االســتمرار باالندمــاج بــن الشــركتن ويكــون هــذا احلكــم أو األمــر 

أو املرســوم نهائــي وغيــر قابــل لالعتــراض عليــه.

صدور نظام يجعل االستمرار باالندماج أو الصفقة غير نظامي.8. 

2-6-4 رسوم اإلنهاء

مت االتفــاق علــى حتديــد رســوم اإلنهــاء مببلــغ قــدره )3٬000٬000( ثالثــة ماليــن ريــال ســعودي، متثــل رســوم وتكاليــف 
االستشــارات املاليــة والقانونيــة واالكتواريــة وغيرهــا مــن املصاريــف التــي تكبدتهــا كٍل مــن الشــركتن الســتكمال صفقــة 

االندمــاج. يتــم تســديد رســوم اإلنهــاء مــن قبــل إحــدى الشــركتن للشــركة األخــرى فــي أي مــن احلــاالت التاليــة:

فــي حــال قــرر مجلــس إدارة أي مــن الشــركتن عــدم التوصيــة ملســاهمي الشــركة بالتصويــت لصالــح العــرض، . 1
أو قــرر ســحب توصيتــه بهــذا اخلصــوص أو تعديلهــا بشــكٍل جوهــري عّمــا هــو محــّدد فــي مســتند العــرض 

وفــي اتفاقيــة االندمــاج. 
ــام باخلطــوات الالزمــة فــي حــدود ســلطة كل مــن الشــركتن، والتــي تكــون مناســبة أو . 2 فــي حــال عــدم القي

مطلوبــة إلنفــاذ صفقــة االندمــاج فــي مهلــة ال تتعــّدى التاريــخ األخيــر للتنفيــذ املتفــق عليــه مبوجــب االتفاقيــة 
)وهــو 30 يونيــو 2020م(. عــدا اخلطــوات التــي يكــون قــد وافــق مجلــس إدارة إحــدى الشــركتن خطيــاً عــدم 

اتخاذهــا مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة األخــرى.
فــي حــال تبــّن أن إحــدى الشــركتن قــد خرقــت موجبهــا لناحيــة االلتــزام بعــدم حــث أو تشــجيع أو مباشــرة . 3

أو التمــاس أي مناقشــات أو مفاوضــات مــع أي شــركة أو طــرف آخــر فيمــا يتعلــق بعمليــة اندمــاج أخــرى أو 
صفقــة مماثلــة، وقــد أدى ذلــك علــى ســحب أو إنهــاء العــرض.

فــي حــال حــدوث تغييــر جوهــري ســلبي كمــا هــو مبــّن فــي الفقــرة 2-6-2 أعــاله )وهــو أي ظــرف أو حــدث . 4
أو سلســلة ظــروف أو أحــداث ينتــج عنهــا، انخفــاض بنســبة 15٪  أو أكثــر مــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة( 
وعــدم متكــن الشــركتن مــن االتفــاق علــى املضــي قدمــاً بالصفقــة أو عــدم متكنهمــا مــن االتفــاق علــى معامــل 

مبادلــة جديــد بعــد التفــاوض. 
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فــي حــال قيــام شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بــأي مــن األعمــال التاليــة مخالفــًة بهــا للفقــرة )أ( مــن . 5
املــادة )36( مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ، وذلــك خــالل فتــرة هــذا العــرض ودون موافقــة اجلمعيــة العامــة 

للمســاهمن فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي:

إصدار أي أسهم مصّرح بها غير مصّدرة؛	 

إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصّدرة؛	 

إنشــاء أو الســماح بإنشــاء أو إصــدار أي أوراق ماليــة قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق اكتتــاب 	 
أســهم؛

بيــع أو التصــرف أو االندمــاج، أو املوافقــة علــى بيــع أو التصــرف أو االندمــاج، فــي أي أصــول ذات 	 
قيمــة تســأوي 10٪  أو أكثــر مــن صافــي موجــودات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وفقــاً آلخــر 
قوائــم ماليــة مفحوصــة، أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث، ســواًء عــن طريــق صفقــة 

واحــدة أو عــدة صفقــات؛

شراء شركة متاليف إيه آي جي العربي ألسهمها؛ أو	 
إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي لشركة متاليف إيه آي جي العربي.	 

فــي حــال عــدم إمثــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بالتزامهــا تســديد ديونهــا احلاليــة أو تقــدمي . 6
ضمانــات كافيــة للوفــاء بالديــون اآلجلــة جتــاه أي مــن الدائنــن الــذي يعترضــون علــى صفقــة االندمــاج خــالل 
فتــرة الـــ)30( يــوم العتــراض الدائنــن املنصــوص عليهــا فــي املــادة 193 مــن نظــام الشــركات واملوّضحــة فــي 

مســتند العــرض هــذا. 
فــي حــال ثبــوت خــرق )أو عــّدة خروقــات( للضمانــات املعطــاة مــن قبــل الشــركتن واملبينــة فــي اتفاقيــة . 7

االندمــاج بنــاًء علــى املعلومــات التــي مت اإلفصــاح عنهــا مــن قبــل الشــركتن فــي ســياق الصفقــة، شــرط أن 
يكــون إجمالــي قيمــة الضــرر أو التأثيــر املالــي النــاجت عــن هــذا اخلــرق )أو عــن عــّدة خروقــات ال تقــل قيمتهــا 
أو تأثيرهــا املالــي عــن 500٬000 ريــال ســعودي لــكل خــرق( قــدره )4٬000٬000( أربعــة ماليــن ريــال ســعودي 
ــن الشــركتن مــن االتفــاق علــى معامــل مبادلــة جديــد للمضــي قدمــاً بالصفقــة  أو أكثــر، وشــرط عــدم متّك

بعــد التفــاوض. 
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2-6-5 حوكمة الشركة الدامجة

مّت االتفــاق بــن الشــركتن علــى التغييــرات املقترحــة علــى مجلــس اإلدارة بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج، والتــي تتمثــل 
فــي اســتمرار األعضــاء احلاليــن لشــركة والء للتأمــن والبالــغ عددهــم عشــرة أعضــاء فــي واليتهــم كأعضــاء مجلــس 
إدارة. علــى أن يتــم تعديــل النظــام األســاس لزيــادة عــدد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة إلــى أحــد عشــر عضــواً 
)ملحــق 1 مــن هــذا املســتند(، وذلــك بإضافــة عضــو إلــى املجلــس يتــم تعيينــه مــن قبــل الشــركة الدامجــة بعــد إمتــام 
صفقــة االندمــاج، علــى أن يرشــح ذلــك العضــو مــن قبــل أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة ويتــم تعيينــه بعــد أخــذ 
موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ويجــب احلصــول علــى مصادقــة اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة الدامجــة 
علــى التعيــن. ويجــدر بالذكــر أنــه ســيتم زيــادة أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــد احلصــول علــى موافقــة املســاهمن فــي 
ــى قــرار صفقــة االندمــاج والقــرارات األخــرى ذات العالقــة،  ــة لشــركة والء للتأمــن عل ــر العادي ــة العامــة غي اجلمعي
باإلضافــة إلــى املوافقــات النظاميــة الالزمــة. مــع اإلشــارة إلــى أن األعضــاء احلاليــن ملجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن 

هــم علــى النحــو التالــي:

السيد/ سليمان عبداهلل حمد القاضي، رئيساً للمجلس	 

السيد/ خليفة عبداللطيف امللحم، نائباً للرئيس	 

السيد/ سليمان عبدالعزيز التويجري، عضواً في املجلس	 

السيد/ واصف سليم اجلبشة، عضواً في املجلس	 

السيد/ وليد محمد اجلعفري، عضواً في املجلس	 

السيد/ جميل عبداهلل امللحم، عضواً في املجلس	 

السيد/ عبدالرحمن عبداحملسن بالغنيم، عضواً في املجلس	 

السيد/ حامت فهد بالغنيم، عضواً في املجلس	 

السيد/ عبد العزيز سعد الشيخ، عضواً في املجلس	 

السيد/ خالد عبدالرحمن العمران، عضواً في املجلس	 

بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ســيبقى الســيد/ ســليمان عبــداهلل حمــد القاضــي رئيســاً ملجلــس اإلدارة والســيد خليفــة 
بــن عبداللطيــف امللحــم نائبــاً لرئيــس مجلــس اإلدارة. أمــا بالنســبة لــإلدارة التنفيذيــة للشــركة الدامجــة فلــن يكــون 
ــذي  ــس التنفي ــه الرئي ــة، ســيبقى كاًل مــن الســّيد/ جونســون فارغــس بصفت ــرات فــي املناصــب التنفيذي ــك تغيي هنال
ــأن  ــر ب ــا يجــدر بالذك ــف( للشــركة الدامجــة. كم ــي )املكلّ ــر املال ــه املدي ــن محمــود الدســوقي بصفت ــد ب والســّيد/ مهن
الشــركة الدامجــة ســوف تســتفيد مــن بعــض كبــار موظفــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ومــن املتوقــع أن يشــغروا 

بعــض املناصــب اإلداريــة فيمــا بعــد االندمــاج.

2-6-6 ملخص شروط إمتام صفقة االندماج

تخضع صفقة االندماج للشروط التالية:

املوافقــة علــى نشــر مســتند العــرض مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة، وموافقــة تــداول علــى طلــب إدراج األســهم - 1
اجلديــدة لشــركة والء للتأمــن فــي تــداول وفقــاً لقواعــد اإلدراج، وموافقــة الهيئــة علــى طلــب تســجيل وطــرح 

أســهم زيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن. 
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التــزام كل مــن مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن ومجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي واملديريــن - 2
التنفيذيــن بكافــة بنــود اتفاقيــة االندمــاج، وعــدم إنهائهــا مــن قبــل أي مــن الشــركتن فــي حــال حــدوث أي مــن 
حــاالت التغييــر اجلوهــري الســلبي اخلمســة املبينــة فــي الفقــرة 2-6-2 مــن هــذا املســتند، وعــدم خــرق أي بنــد 

مــن بنــود اتفاقيــة االندمــاج، وااللتــزام بكافــة األنظمــة واللوائــح الســارية فــي اململكــة.

موافقــة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن علــى )1( شــروط وأحــكام الصفقــة و)2( زيادة  رأس - 3
مــال شــركة والء للتأمــن مــن خــالل إصــدار عــدد )11٬839٬706( أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن 
ألــف وســبعمائة وســتة ســهماً جديــداً لصالــح كافــة املســاهمن فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي و)3( 
ــق  ــي عــن طري ــه آي جــي العرب ــى كامل أسهم رأس املال املُصّدرة واملدفوعة لشــركة متاليــف إي االســتحواذ عل
مبادلــة أوراق ماليــة بواقــع 0.657761444444444 ســهم فــي شــركة والء للتأمــن مقابــل كل ســهم مملــوك فــي شــركة 
ــس إدارة شــركة والء للتأمــن  ــل نقــدي، و)4( تفويــض مجل ــدون تســديد أي مقاب ــي ب ــه آي جــي العرب ــف إي متالي
باتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة إلمتــام الصفقــة. مــع اإلشــارة إلــى أن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ اشــترطت 
إلمتــام االســتحواذ، ودون اإلخــالل بأحــكام نظــام الشــركات، أن تتــم املوافقــة عليــه مــن قبــل عــدد مســاهمن فــي 
الشــركة الدامجــة واملندمجــة مالكــن ملــا ال يقــل عــن 75٪  مــن األســهم املمثلــة خــالل اجتمــاع اجلمعيــة العامــة 

غيــر العاديــة، ســواء األول أو الثانــي أو الثالــث، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد.

ــن - 4 ــّدم م ــرض املق ــى )1( الع ــي عل ــه آي جــي العرب ــف إي ــة لشــركة متالي ــر العادي ــة غي ــة العام ــة اجلمعي موافق
ــق بصفقــة االندمــاج و)2( احلصــول علــى أســهم فــي شــركة والء للتأمــن  قبــل شــركة والء للتأمــن فيمــا يتعلّ
إنفــاذاً لصفقــة االندمــاج وذلــك عــن طريــق مبادلــة أوراق ماليــة بواقــع 0.657761444444444 ســهم فــي شــركة 
والء للتأمــن مقابــل كل ســهم مملــوك فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بــدون تســديد أي مقابــل نقــدي، و)3( 
تفويــض مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة إلمتــام الصفقــة. 
مــع اإلشــارة إلــى أن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ اشــترطت إلمتــام االســتحواذ، ودون اإلخــالل بأحــكام نظــام 
الشــركات، أن تتــم املوافقــة عليــه مــن قبــل عــدد مســاهمن فــي الشــركة الدامجــة واملندمجــة مالكــن ملــا ال يقــل 
عــن 75٪  مــن األســهم املمثلــة خــالل اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة، ســواء األول أو الثانــي أو الثالــث، 

إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد.

انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن دون أن يتقــّدم أي مــن الدائنــن لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باعتراض - 5
علــى صفقــة االندمــاج أو فــي حــال تقــدم أي مــن الدائنــن باعتــراض خــالل املــدة املشــار إليهــا، قيــام شــركة 

متاليــف إيــه آي جــي العربــي بالوفــاء بالديــن إن كان حــاالً، أو بتقــدمي ضمــان كاٍف للوفــاء بــه إن كان آجــاًل.

إمتــام الصفقــة قبــل التاريــخ املتفــق عليــه فــي اتفاقيــة االندمــاج، وهــو 2020/06/30م إال إذا وافقــت كل مــن - 6
شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خطيــاً علــى تعديــل اتفاقيــة االندمــاج لناحيــة متديــد 

تاريــخ إمتــام الصفقــة.

عــدم قيــام مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي -خــالل فتــرة العــرض )أو قبــل بدايــة فتــرة 7- 
ــه يعتقــد بوجــود عــرض  ــه آي جــي العربــي ســبب يجعل العــرض إذا كان لــدى مجلــس إدارة شــركة متاليــف إي
حقيقــي وشــيك احلــدوث(- بــأي مــن اآلتــي دون موافقــة اجلمعيــة العامــة ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي 
العربــي: )1( إصــدار أي أســهم مصــرح بهــا غيــر مصــدرة، أو )2( إصــدار أو منــح حقــوق تتعلــق بــأي أســهم غيــر 
ــى أســهم  ــل إل ــة للتحوي ــة قابل مصــدرة، أو )3( إنشــاء أو إصــدار أو الســماح بإنشــاء أو إصــدار أي أوراق مالي
ــع أو التصــرف أو  ــى بي ــة عل ــع أو التصــرف أو االســتحواذ، أو املوافق ــي أســهم، أو )4( بي ــاب ف ــوق اكتت أو حق
االســتحواذ علــى أي أصــول ذات قيمــة تســاوي10٪ أو أكثــر مــن صافــي موجــودات شــركة متاليــف إيــه آي جــي 
العربي وفقــاً آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة، أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث، ســواًء عــن 
طريــق صفقــة واحــدة أم عــدة صفقــات، أو )5( شــراء شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ألســهمها، أو )6( 

إبــرام عقــود خارجــة عــن إطــار النشــاط العــادي لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.   
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ــة - 8 ــة باتخــاذ، أو املطالب ــة فــي اململك ــة، أو مؤسســة حكومي ــة، أو هيئ ــة تنظيمي ــة محكمــة، أو جه ــام أي عــدم قي
باتخــاذ أي إجــراء، أو اقتــراح تعديــل علــى األنظمــة والقوانــن أو اإلجــراءات بعــد تاريــخ اإلعــالن، مبــا يــؤدي، 

أو مــن املتوقــع أن يــؤدي إلــى أي ممــا يلــي:

ــي، باطــل أو  ــه آي جــي العرب ــف إي ــاج مــع شــركة متالي ــة، أو تنفيذهــا، أو االندم ــل هــذه الصفق أ.    جع
غيــر قانونــي، أو غيــر قابــل للتنفيــذ مبوجــب قوانــن اململكــة، أو منــع أو حظــر، أو تقييــد، أو حتديــد، أو 
ــة  ــذ، أو فــرض شــروط أو التزامــات إضافي ــر مباشــر، فــي تنفي ــر أو التدخــل، بشــكل مباشــر أو غي تأخي
بهــذا اخلصــوص، أو إعاقــة، أو عرقلــة الصفقــة أو التدخــل فيهــا، أو املطالبــة بتعديــل الصفقــة، أو عمليــة 

اســتحواذ شــركة والء للتأمــن علــى أي مــن تلــك األوراق املاليــة.

ب.    إلــزام أي عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بالتخلــص أو التصــرف فــي 
أي مــن أو جميــع أعمــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أو ممتلكاتهــا أو أصولهــا أو منــع أو وضــع 
قيــود عليهــا أو علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي ممارســتها ألي مــن نشــاطاتها أو متلــك أي 

مــن أو جميــع أصولهــا وممتلكاتهــا.

ت.    فــرض أيــة قيــود علــى أو التســبب، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي أي تأخيــر فيمــا يتعلــق بقــدرة 
شــركة والء للتأمــن، املباشــرة أو غيــر املباشــرة، علــى شــراء، أو متلــك، أو ممارســة كافــة أو بعــض حقــوق 
امللكيــة فيمــا يتعلــق بــاألوراق املاليــة اخلاصــة بشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، أو فــرض أيــة قيــود، 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، علــى قــدرة أي مــن مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى 
ــل شــركة والء  ــدة املصــدرة مــن قب ــق باألســهم اجلدي ــة فيمــا يتعل ــك أو ممارســة أي مــن حقــوق امللكي متل

للتأمــن ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.

ث.    فــرض أيــة قيــود علــى قــدرة أي عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى 
دمــج، أو التنســيق بــن جميــع، أو جــزء مــن أعمالــه مــع جميــع، أو جــزء مــن أعمــال أي عضــو فــي مجلــس 

إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، أو

ج.    أي إجراء أو أمر قد يؤثر سلباً كلياً أو جزئياً، على أي من األعمال املتعلقة بهذه الصفقة.

باســتثناء مــا مت اإلفصــاح عنــه مــن قبــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي  فــي تقريرهــا وحســاباتها الســنوية - 9
ــه آي جــي  ــف إي ــل شــركة متالي ــداول مــن قب ــه فــي ت ــن عن ــام املنتهــي فــي 31 ديســمبر 2018م، أو مــا أعل للع
العربــي أو نيابــة عنهــا قبــل تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج، أو مــا تضمنتــه غرفــة البيانــات التــي أعدتهــا شــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي  بخصــوص الصفقــة ملستشــاريها، أو مــا أفصحــت عنــه شــركة متاليــف إيــه آي 
جــي العربــي كتابــًة لشــركة والء للتأمــن أو مستشــاريها قبــل توقيــع اتفاقيــة االندمــاج بتاريــخ 1441/1/30هـــ 
)املوافــق 2019/09/29م(، ال توجــد أيــة ترتيبــات أو عقــود أو تعامــالت لــم يتــم اإلفصــاح أو اإلعــالن عنهــا أو 
اتفاقيــات أو التزامــات أو امتــالكات أو تراخيــص أو مســتندات أو تعهــدات أو إقــرارات أو تصاريــح أو امتيــازات 
ــم  ــم يت ــات أخــرى ل ــة أو أي معلوم ــن( أو إيجــارات أو دعــاوى قضائي ــن أو ألطــراف ثالث ــروض )للموظف أو ق
ــن أو  ــن أو القانوني ــا لشــركة والء للتأمــن أو أي مــن مستشــاريها املســتقلن املالي اإلفصــاح أو اإلعــالن عنه
للعنايــة املاليــة الالزمــة )يشــار اليهــا فيمــا بعــد بـــالـ"ترتيبات غيــر املعلنــة"(، تكــون شــركة متاليــف إيــه آي جــي 
ــه آي جــي العربــي طرفــاً فيهــا،  ــار التنفيذيــن أو أعضــاء مجلــس إدارة شــركة متاليــف إي العربــي أو أحــد كب
ويــؤدي – أو مــن احملتمــل أن يــؤدي – إلــى حتمــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أو أحــد كبــار التنفيذيــن 
أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا، أو أي مــن أصولهــم، اللتــزام مــا، أو ملســؤوليٍة مــا، أو أن يكــون خاضعــاً مبوجبهــا 
أو مــن خاللهــا االلتــزام مبــا ال تعلــم بــه إدارة شــركة والء للتأمــن أو أي مــن مستشــاريها املســتقلن املاليــن أو 

القانونيــن أو للعنايــة املاليــة الالزمــة بتاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج.
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2-7 املوافقات النظامية الالزمة إلمتام صفقة االندماج

ــات  ــات مــن اجله ــى موافق ــة واحلصــول عل ــدد مــن اإلجــراءات النظامي ــام بع ــاج، القي ــة االندم ــترط إلمتــام صفق يُش
ــي:  ــة كمــا يل النظامي

أ.    احلصــول علــى عــدم ممانعــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى التركــز االقتصــادي النــاجت عــن صفقــة االندمــاج. 
وقــد مت احلصــول علــى عــدم ممانعــة الهيئــة العامــة للمنافســة بتاريــخ 1441/04/25هـ املوافــق 2019/12/22م.

ب.    احلصــول علــى عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد علــى صفقــة االندمــاج وزيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن. 
وقــد مت احلصــول علــى عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد بتاريــخ 1441/04/27هـــ املوافــق 2019/12/24م.

ــه آي  ــف إي ــح مســاهمي شــركة متالي ــى إدراج األســهم الصــادرة لصال ــداول عل ــة ت ــى موافق ت.    احلصــول عل
جــي العربــي تبعــاًً لعمليــة زيــادة  رأس مــال شــركة والء للتأمــن. وقــد مت احلصــول علــى موافقــة تــداول بتاريــخ 

1441/04/28هـــ املوافــق 2019/12/25م.

ث.    احلصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب زيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن ونشــر مســتند 
العــرض. وقــد مت احلصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق املاليــة بتاريــخ 1441/05/04هـــ املوافــق 2019/12/30م.

ــكل مــن شــركة والء  ــة ل ــر العادي ــة العامــة غي ــة لدعــوة اجلمعي ــة الســوق املالي ــة هيئ ــى موافق ج.    احلصــول عل
ــة االندمــاج.  ــى حــدى واخلاصــة بصفق ــي عل ــه آي جــي العرب ــف إي للتأمــن وشــركة متالي

2-8 اجتماعات اجلمعية العامة غير العادية

باإلضافــة إلــى املوافقــات النظاميــة املذكــورة فــي الفقــرة )2-7( مــن مســتند العــرض، يُشــترط إلمتــام صفقــة االندمــاج 
احلصــول علــى عــدد مــن املوافقــات مــن مســاهمي شــركة والء للتأمــن ومســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي 

ضمــن اجتماعــات اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركتن، وذلــك كمــا يلــي: 

2-8-1 اجتماعات اجلمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمن

االجتماع األول:

يتحقــق النصــاب القانونــي الجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن مــن خــالل حضــور مســاهمن 
ــا شــخصياً أو  ــك إم ــال شــركة والء للتأمــن، وذل ــل نصــف رأس م ــون عــدد أســهم ميث ــي شــركة والء للتأمــن ميلك ف
بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد.  فــي حــال إقــرار الصفقــة عــن طريــق تصويــت املســاهمن املالكــن ملــا ال 
يقــل عــن ثالثــة أربــاع األســهم املمثلــة فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن، إمــا شــخصياً 
أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد، ســيُعتبر بــأن صفقــة االندمــاج قــد أُقــّرت مــن قبــل شــركة والء للتأمــن 
وســتتم املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال، علــى أن تُصبــح هــذه الزيــادة نافــذة بعــد موافقــة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اخلاصــة باملوافقــة علــى عــرض االندمــاج وبعــد انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن 
أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنــن علــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً( وذلــك وفقــاً ألحــكام نظام الشــركات. 



26

االجتماع الثاني:

فــي حــال لــم يتحقــق النصــاب القانونــي الــالزم الجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول لشــركة والء للتأمــن، 
ــة  ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع اجلمعي ــة للشــركة )"اجتم ــر العادي ــة غي ــة العام ــاٍن للجمعي ــاع ث ــد اجتم ســتتم الدعــوة لعق
الثانــي لشــركة والء للتأمــن"(. ويجــوز أن يُعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء املــّدة احملــددة النعقــاد االجتماع 
ــي. وفــي  ــاع الثان ــة عقــد هــذا االجتم ــد عــن إمكاني ــا يفي األول، بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول م
هــذا االجتمــاع الثانــي، يتحقــق النصــاب القانونــي بحضــور عــدد أســهم متثــل ربــع رأس مــال شــركة والء للتأمــن، إمــا 
شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد. فــي حــال إقــرار الصفقــة عــن طريــق تصويــت املســاهمن 
املالكــن ملــا ال يقــل عــن ثالثــة أربــاع األســهم املمثلــة فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن، 
إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد، ســيُعتبر بــأن صفقــة االندمــاج قــد أُقــّرت مــن قبــل شــركة 
والء للتأمــن وســتتم املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال، علــى أن تُصبــح هــذه الزيــادة نافــذة بعــد موافقــة اجلمعيــة العامــة 
ــرة  ــد انقضــاء فت ــاج وبع ــى عــرض االندم ــة عل ــي اخلاصــة باملوافق ــه آي جــي العرب ــف إي ــة لشــركة متالي ــر العادي غي
اعتــراض الدائنــن أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنــن علــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً( وذلــك وفقــاً 

ألحــكام نظــام الشــركات.

االجتماع الثالث: 

فــي حــال لــم يتحقــق النصــاب القانونــي الــالزم لعقــد اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثانــي لشــركة والء 
للتأمــن، ســتتم الدعــوة لعقــد اجتمــاع ثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة )"اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر 
ــة. ويتحقــق النصــاب  ــة الســوق املالي ــة هيئ ــى موافق ــد احلصــول عل ــك بع ــث لشــركة والء للتأمــن"( وذل ــة الثال العادي
القانونــي فــي هــذا االجتمــاع أيــاً كان عــدد مســاهمي شــركة والء للتأمــن املمثلــن فيــه، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة أو 
عــن طريــق التصويــت عــن بعــد. فــي حــال إقــرار الصفقــة عــن طريــق تصويــت املســاهمن املالكــن ملــا ال يقــل عــن ثالثــة 
أربــاع األســهم املمثلــة فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو 
عــن طريــق التصويــت عــن بعــد، ســيُعتبر بــأن صفقــة االندمــاج قــد أُقــّرت مــن قبــل شــركة والء للتأمــن وســتتم املوافقــة 
علــى زيــادة رأس املــال، علــى أن تُصبــح هــذه الزيــادة نافــذة بعــد موافقــة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف 
إيــه آي جــي العربــي اخلاصــة باملوافقــة علــى عــرض االندمــاج وبعــد انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن أو تســوية جميــع 

اعتراضــات الدائنــن علــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً( وذلــك وفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات. 

ميكــن ملســاهمي شــركة والء للتأمــن الذيــن ال يســتطيعون احلضــور شــخصياً الجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
لشــركة والء للتأمــن )أو االجتمــاع الثانــي أو الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إذا لــزم األمــر(، التصويــت عــن بعــد 
وفقــاً لآلليــة املوّضحــة فــي الفقــرة 2-8-3 مــن مســتند العــرض، أو توكيــل شــخص آخــر بالتصويــت نيابــًة عنهــم فــي 
االجتمــاع. وبنــاًء علــى الفقــرة )4( مــن املــادة )191( مــن نظــام الشــركات، ال يحــق للمســاهم الــذي ميلــك أســهماً فــي 
كل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي التصويــت علــى قــرارات االندمــاج إال فــي اجلمعيــة 

العامــة غيــر العاديــة إلحــدى الشــركتن.

2-8-2 اجلمعية العامة غير العادية لشركة متاليف إيه آي جي العربي  

االجتماع األول:

يتحقــق النصــاب القانونــي الجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن خــالل 
حضــور مســاهمن فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ميلكــون عــدد أســهم ميثــل نصــف رأس مــال شــركة متاليــف 

إيــه آي جــي العربــي، وذلــك إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد.

وفــي هــذا االجتمــاع، ســيتم إقــرار الصفقــة فــي حــال التصويــت لصاحلهــا مــن قبــل مســاهمي شــركة متاليــف إيــه 
آي جــي العربــي املالكــن ملــا ال يقــل عــن ثالثــة أربــاع األســهم املمثلــة فــي االجتمــاع، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن 

طريــق التصويــت عــن بعــد.



27

االجتماع الثاني:

فــي حــال لــم يتحقــق النصــاب القانونــي الــالزم الجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول لشــركة متاليــف إيــه آي 
جــي العربــي، ســتتم الدعــوة لعقــد اجتمــاع ثــاٍن للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة )"اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة الثانــي لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي"(. ويجــوز أن يُعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء املــّدة 
احملــددة النعقــاد االجتمــاع األول، بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول مــا يفيــد عــن إمكانيــة عقــد هــذا 
االجتمــاع الثانــي. وفــي هــذا االجتمــاع الثانــي، يتحقــق النصــاب القانونــي بحضــور عــدد مــن مســاهمي شــركة متاليــف 
إيــه آي جــي العربــي، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد، ممــن ميلكــون عــدد أســهم ميثــل مــا 
ال يقــل عــن ربــع رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. فــي حــال تصويــت مســاهمن مالكــن ملــا ال يقــل عــن 
ثالثــة أربــاع األســهم املمثلــة فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثانــي لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، 
إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد، ســيتم إقــرار صفقــة االندمــاج مــن قبــل شــركة متاليــف 

إيــه آي جــي العربــي فــي حــال التصويــت لصاحلهــا. 

االجتماع الثالث: 

فــي حــال لــم يتحقــق النصــاب القانونــي الــالزم لعقــد اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثانــي لشــركة متاليــف إيــه 
آي جــي العربــي، ســتتم الدعــوة لعقــد اجتمــاع ثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة )"اجتمــاع اجلمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة الثالــث لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي"( وذلــك بعــد احلصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق املاليــة. 
ويتحقــق النصــاب القانونــي فــي هــذا االجتمــاع أيــاً كان عــدد مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املمثلــن 
فيــه، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد. وفــي هــذا االجتمــاع الثالــث، ســيتم إقــرار الصفقــة 
فــي حــال التصويــت لصاحلهــا مــن قبــل مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املالكــن ملــا ال يقــل عــن ثالثــة 

أربــاع األســهم املمثلــة فــي هــذا االجتمــاع، إمــا شــخصياً أو بالوكالــة، أو عــن طريــق التصويــت عــن بعــد.

ميكــن ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي الذيــن ال يســتطيعون احلضــور شــخصياً الجتمــاع اجلمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي )أو االجتمــاع الثانــي أو الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إذا 

لــزم األمــر( التصويــت عــن بعــد أو توكيــل شــخص آخــر بالتصويــت نيابــًة عنهــم فــي االجتمــاع.

2-8-3 التصويت عن بعد

رغبــة مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي إعطــاء الفرصــة ألكبــر عــدد مــن املســاهمن 
فــي التصويــت علــى القــرارات املزمــع اقتراحهــا فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لكلتــا الشــركتن، مبــا فــي 
ذلــك قــرار إقــرار صفقــة االندمــاج، ووفقــاً  لتعليمــات هيئــة الســوق املاليــة فإنــه ميكــن ملســاهمي شــركة والء للتأمــن 
ــى العــرض املقــدم مــن شــركة والء للتأمــن لالندمــاج  ــد عل ــت عــن بع ــي التصوي ــه آي جــي العرب ــف إي وشــركة متالي
مــع شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وذلــك مــن خــالل خدمــة تداوالتــي التــي تســمح للمســاهمن بالتصويــت  
اإللكترونــي. ويكــون التســجيل فــي هــذه اخلدمــة مــن خــالل موقــع تداوالتــي مباشــرة أو عــن طريــق زيــارة شــركة 

الوســاطة التــي ميتلــك املســاهم فيهــا محفظــة نشــطة تســمح لــه بتقــدمي طلــب للتســجيل فــي نظــام تداوالتــي.  

فيمــا يلــي شــروط وأحــكام التصويــت عــن بعــد، والتــي يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار قبــل الشــروع فــي عمليــة التصويــت 
عــن بعــد:

ســيتم احتســاب التصويــت عــن بعــد ضمــن نصــاب اجلمعيــة العامــة املنعقــدة لهــذا اخلصــوص وعنــد اتخــاذ القــرارات ذات . 1
العالقة.

ســيتم تعميــم الصــوت علــى جميــع األســهم التــي ميلكهــا املســاهم أو ســوف يتملكهــا فــي متاليــف إيــه آي جــي العربــي ســواء . 2
فــي احملفظــة التــي مت التصويــت مــن خاللهــا أو غيرهــا.

يلغي التصويت األخير عمليات التصويت السابقة.. 3
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كمــا ســيتم أخــذ جميــع التدابيــر الالزمــة للتأكــد مــن أن جميــع مــن صوتــوا عــن بعــد ميلكــون األســهم محــل التصويــت فــي تاريــخ 
انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة املنعقــدة لهــذا اخلصــوص، مبــا فــي ذلــك اســتبعاًد األصــوات املتعلقــة باألســهم التــي مت بيعهــا 

أو بيــع جــزء منهــا خــالل فتــرة التصويــت عــن بعــد.

إذا مت إقــرار الصفقــة مــن قبــل مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ومــن قبــل مســاهمي شــركة والء للتأمــن 
وبعــد نفــاذ قــرار االندمــاج، ســيتم إلغــاء إدراج أســهم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي تــداول. وســوف يحصــل 
ــى القــرارات املقترحــة إلقــرار  ــوا عل ــم يصوت ــي مبــا فيهــم مــن ل ــه آي جــي العرب ــع مســاهمي شــركة متاليــف إي جمي
الصفقــة، أو مــن قامــوا بالتصويــت ضدهــا، علــى أســهم جديــدة فــي شــركة والء للتأمــن وفقــاً لشــروط وأحــكام هــذا 

العــرض. 

2-9 فترة اعتراض الدائنن

بعــد احلصــول علــى املوافقــات النظاميــة املذكــورة فــي الفقــرة )2-7( مــن هــذا املســتند، وبعــد احلصــول علــى موافقــة 
اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وفقــاً لآلليــة احملــّددة 
فــي الفقــرة )2-8( مــن هــذا املســتند، ســتقوم كل مــن الشــركتن بنشــر قــرارات اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة. وسيشــير 
اإلعــالن إلــى حــق أي دائــن لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي االعتــراض علــى صفقــة االندمــاج مــن خــالل 
إرســال خطــاب مســجل إلــى املركــز الرئيســي لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وذلــك خــالل ثالثــن يومــاً مــن تاريــخ 

نشــر نتائــج اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بصفقــة االندمــاج.

اســتناداً  لنظــام الشــركات، ال يكــون قــرار االندمــاج نافــذاً إال بعــد انقضــاء ثالثــن يومــاً مــن اإلعــالن عنــه دون اســتالم 
أي اعتــراض مــن أي مــن دائنــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى صفقــة االندمــاج. وفــي حــال تقــدم أي مــن 
الدائنــن باعتراضهــم خــالل املــدة املشــار إليهــا فســيتم إيقــاف االندمــاج إلــى أن يتنــازل الدائــن عــن اعتراضــه أو إلــى 
أن تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بالوفــاء بالديــن إن كان حــاالً، أو بتقــدمي ضمــان كاٍف للوفــاء بــه إن كان 

آجاًل.

بعــد انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن، ســتقوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باإلعــالن علــى موقــع تــداول عــن 
نتائــج تلــك الفتــرة وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

أنــه لــم يتــم اســتالم أي اعتراضــات خــالل تلــك الفتــرة، أو أنــه مت اســتالم اعتراضــات ولكنهــا ســحبت أو متــت 	 
تســويتها أو أن احملكمــة املختصــة رفضــت طلــب الدائــن بإيقــاف االندمــاج، أو

بتوضيــح تفاصيــل االعتراضــات املســتلمة والتــي لــم تتــم تســويتها بعــد ومــا زالــت قائمــة وفــق مــا يتــم االتفــاق 	 
عليــه مــع شــركة والء للتأمــن. وفــي هــذه احلالــة، ســتقوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بعــد االنتهــاء 

مــن تســوية جميــع االعتراضــات املســتلمة باإلعــالن عــن ذلــك علــى موقــع تــداول.

2-10 إمتام صفقة االندماج

بعــد انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن أو التاريــخ الــذي تتــم فيــه تســوية جميــع اعتراضــات الدائنــن علــى صفقــة 
االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً(، ســيصبح قــرار االندمــاج نافــذاً وســتقوم شــركة والء للتأمــن بإصــدار أســهم ملســاهمي 
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املقيديــن فــي ســجل مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــالل فتــرة 
ال تقــل عــن ثانــي فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج وال تزيــد عــن ســادس فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج، 
وســتنتقل جميــع أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن وستســتمر شــركة 
والء للتأمــن فــي الوجــود، أمــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فســتنقضي وســتلغى جميــع أســهمها وســيتم شــطب 
ســجلها التجــاري وإلغــاء كافــة التراخيــص الصــادرة لهــا. كمــا ســتقوم شــركة والء للتأمــن باإلعــالن عــن نفــاذ قــرار 

االندمــاج فــي حينــه.
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2-11 تفاصيل املساهمن بعد إمتام صفقة االندماج

حلــن أن يتــم االنتهــاء مــن إجــراءات شــطب الســجل التجــاري لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ســتصبح شــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي ، مملوكــة بشــكٍل مباشــر مــن قبــل شــركة والء للتأمــن. ولــن يتــّم حتويــل أي أســهم أو نقــل 
ملكيــة أي منهــا إلــى أي أشــخاص أو أطــراف آخريــن غيــر شــركة والء للتأمــن. إضافــة إلــى ذلــك، ال يوجــد أي اتفــاق أو 
ترتيبــات أو تفاهمــات خاصــة مــع أي طــرف ميلــك أســهم فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، مــن شــأنه أن يؤّثــر 
علــى عمليــة نقــل ملكيــة األســهم. لــن يكــون فــي الشــركة الدامجــة بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج مســاهمن مســيطرين، 

أي ممــن ميتلكــون أو يتحكمــون ب 30٪  مــن الشــركة الدامجــة أو قادريــن علــى التحكــم بقراراتهــا. 

نتيجــة إلمتــام صفقــة االندمــاج وزيــادة  رأس مــال شــركة والء للتأمــن وتســجيل األســهم املصــّدرة لصالــح مســاهمي 
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، ســيتغّير عــدد األســهم ونســب امللكيــة فــي شــركة والء للتأمــن علــى الشــكل التالــي:

املساهم
بعد زيادة رأس املالقبل زيادة رأس املال

نسبة امللكيةعدد األسهمنسبة امللكيةعدد األسهم

4.29٪ 5.252٬772٬000٪ 2٬772٬000شركة اي جي اي الكتتاب التأمن*1

5.5٪ 3٬551٬911 ال يوجدأميريكان اليف انشورنس2

5.48٪ 3٬545٬146 ال يوجدالبنك العربي الوطني3

ايه آي جي ام اي ايه  انفسمنت آند 4
1.83٪ 1٬183٬970 ال يوجدسيرفسس*

82.9٪*53٬586٬679 94.75٪ 50٬028٬000اجلمهور 

100٪ 10064٬639٬706٪ 52٬800٬000اإلجمالي
*جتــدر اإلشــارة إلــى أن ملكيــة كل مــن شــركة اي جــي اي الكتتــاب التأمــن وشــركة ايــه آي جــي ام اي ايــه انفســمنت آنــد سيرفســس ستحتســب 
مــن ضمــن ملكيــة اجلمهــور بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج، حيــث أن نســبة ملكيتهمــا ســتكون أقــل مــن 5٪  مــن إجمالــي رأس مــال شــركة والء 

للتأمــن. وبالتالــي، ســتكون نســبة ملكيــة اجلمهــور بعــد زيــادة رأس املــال 89.02 ٪  مــن إجمالــي  رأس مــال شــركة والء للتأمــن.

2-12 اإلدارة والعاملن 

ترتكــز سياســة شــركة والء للتأمــن املتعلّقــة باملــوارد البشــرية علــى حســن اختيــار وتدريــب وتطويــر قــدرات العاملــن 
لديهــا واحملافظــة عليهــم وتأمــن املعاملــة العادلــة والفــرص املتســاوية لهــم ضمــن بيئــة عمــل مناســبة، تســمح جلميــع 
العاملــن بالتقــّدم فــي مناصبهــم وفــي مســيرتهم املهنيــة. وتســاهم هــذه السياســة فــي إنتاجيــة وفعاليــة فــي العمــل مّمــا 

ينعكــس إيجابــاً علــى عمــل شــركة والء للتأمــن وعلــى حتقيــق عوائــد أفضــل للمســاهمن.

بعــد إمتــام الصفقــة، تنــوي شــركة والء للتأمــن تقــدمي خططهــا املســتقبلية فيمــا يتعلّــق باملــوارد البشــرية لديهــا 
وباملــوارد البشــرية التــي ســتنتقل مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. وســوف تناقــش هــذه اخلّطــة مــع إدارة شــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي وســوف تســتمع إلــى وجهــات نظرهــا بهــدف االســتفادة مــن كل العناصــر اإلداريــة املتاحــة 
ــى املســاهمة فــي حتقيــق خطــط الشــركة الدامجــة. وبهــذا اخلصــوص فــإن شــركة والء للتأمــن ســوف  والقــادرة عل
تقــدم عــروض وظيفيــة حســب سياســة وشــروط التوظيــف لديهــا حســب احلاجــة وذلــك بعــد التنســيق مــع اجلهــات 

الرقابيــة ذات العالقــة. 

وتنــوي شــركة والء للتأمــن االســتفادة مــن الفــروع ونقــاط البيــع اخلاصــة بشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لتحقيــق 
اخلطــط واألهــداف االســتراتيجية للشــركة الدامجة.
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2-13 الترتيبات أو الشروط اخلاصة 

بتاريــخ مســتند العــرض الراهــن، ال توجــد أيــة اتفاقيــات أو ترتيبــات أو تفاهمــات )مهمــا كانــت طبيعتهــا( بــن شــركة 
والء للتأمــن )أو أي شــخص يتصــرف بنيابــٍة عنهــا أو باالتفــاق معهــا(، وبــن أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة 
ــا أو  ــس إدارته ــا أو أي شــخص آخــر كان عضــو فــي مجل ــن فيه ــي أو املســاهمن احلالي ــه آي جــي العرب ــف إي متالي

مســاهماً فيهــا خــالل االثنــي عشــر شــهراً الســابقة لتاريــخ نشــر هــذا املســتند.

باســتثناء اتفاقيــة االندمــاج التــي مّت توقيعهــا بــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، لــم تبــرم 
شــركة والء للتأمــن أيــة ترتيبــات أو صفقــات خاصــة فيمــا يتعلــق بالصفقــة الراهنــة مــع أي طــرف آخــر.

2-14 تأكيد الكفاية النقدية

ســيتم ســداد كامــل قيمــة العــرض مــن خــالل إصــدار أســهم لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. 
وبالتالــي لــن يتــم ســداد قيمــة العــرض أو أي جــزء منــه بشــكل نقــدي. وملزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى 

ــي"( مــن هــذا املســتند. ــه آي جــي العرب ــف إي ــم شــركة متالي ــرة 2-4 )"تقيي الفق

2-15 الهيكل التنظيمي لشركة والء للتأمن في حال إمتام صفقة االندماج
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3.   المعلومات المالية 
 

3-1 سعر إقفال األسهم

يبــّن اجلــدول )3-1( التالــي ســعر إقفــال ســهم شــركة والء للتأمــن فــي اليــوم األول للتــداول مــن كل شــهر مــن األشــهر الســتة 
الســابقة لتاريــخ نشــر هــذا املســتند، وآخــر يــوم للتــداول قبــل إعــالن النيــة املؤكــدة، وآخــر تاريــخ متــاح قبــل نشــر هــذا املســتند 

كالتالــي:

سعر اإلقفال )بالريال السعودي(التاريخ

2020/01/0116.80م )آخر تاريخ متاح قبل نشر مستند العرض(

2019/7/117.06م 

2019/8/115.86م 

2019/9/114.00م 

2019/10/114.84م

2019/11/313.50م

2019/12/114.50م

2019/9/2614.46م )آخر يوم للتداول قبل تاريخ إبرام اتفاقية االندماج(

املصــدر: تــداول. مالحظــة: قامــت شــركة والء للتأمــن باإلعــالن عــن توزيــع أســهم منحــة فــي تاريــخ 2019/05/22م وقــد مت احتســاب نســبة تذبــذب ســعر 
الســهم عنــد 19.66 ريــال.

يبــّن اجلــدول )3-2( التالــي ســعر إقفــال ســهم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي اليــوم األول للتــداول مــن كل شــهر مــن 
األشــهر الســتة الســابقة لتاريــخ نشــر هــذا املســتند، وآخــر يــوم للتــداول قبــل إعــالن النيــة املؤكــدة، وآخــر تاريــخ متــاح قبــل نشــر 

هــذا املســتند كالتالــي:

سعر اإلقفال )بالريال السعودي(التاريخ

2020/01/0119.20م )آخر تاريخ متاح قبل نشر مستند العرض(

2019/7/119.10م

2019/8/118.02م

2019/9/117.46م

2019/10/116.40م

2019/11/314.58م

2019/12/113.78م

2019/9/2617.56م )آخر يوم للتداول قبل تاريخ إبرام اتفاقية االندماج(

املصدر: تداول
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3-2 التوزيعات وسياسة توزيع األرباح

فــي حــال متــت املوافقــة علــى الصفقــة الراهنــة ومــن بعدهــا حققــت الشــركة الدامجــة أرباحــاً خــالل ســنة ماليــة معّينــة -وفــي 
حــال أعلنــت الشــركة الدامجــة عــن توزيــع أربــاح- ســيتم توزيــع األربــاح أو العوائــد علــى كافــة املســاهمن فــي الشــركة الدامجــة كٍل 
بحســب عــدد األســهم التــي ميلكهــا ومــن دون أي متييــز فــي التصنيــف أو احلقــوق، ومــن ضمنهــم املســاهمن فــي شــركة متاليــف 
ــة وتســعة  ــون وثمامنائ ــدد )11٬839٬706( أحــد عشــر ملي ــم بع ــدة له ــن ســيتم إصــدار األســهم اجلدي ــي الذي ــه آي جــي العرب إي
ــاج. ســتكون األســهم  ــة االندم ــاًً إلمتــام صفق ــداً مــن أســهم شــركة والء للتأمــن تبع ــف وســبعمائة وســتة ســهماً جدي ــن أل وثالث
اجلديــدة املصــدرة ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مماثلــة لألســهم املصــدرة حاليــاً ملســاهمي شــركة والء للتأمــن 
ومتســاوية القيمــة والتصنيــف فــي احلقــوق. ولــن يكــون هنــاك أي حقــوق أولويــة أو تفضيليــة للمســاهمن احلاليــن فــي شــركة والء 

للتأمــن بالنســبة للمســاهمن فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي الذيــن ســيتم إصــدار األســهم اجلديــدة لهــم.  

3-3 أثر انتهاء العرض

فــي حــال عــدم إقــرار صفقــة االندمــاج مــن قبــل كل مــن شــركة والء للتأمــن و/أو شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، خــالل 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لكلتــا الشــركتن كٍل علــى حــدى )ويشــمل ذلــك أي موعــد الحــق لعقــد اجلمعيــة غيــر العاديــة 
وال ميكــن متديدهــا بعــد ذلــك( ســواء بســبب عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي الــالزم لصحــة عقــد االجتمــاع ذي الصلــة، أو عــدم 
احلصــول علــى األغلبيــة املطلوبــة إلصــدار القــرارات، يُعتبــر العــرض الراهــن منتهــي ولــن يكــون هنالــك إمكانيــة قبولــه الحقــاً. 
ــي لغــرض صفقــة  ــه آي جــي العرب ــف إي ــى مســاهمي شــركة متالي ــك، ينتهــي العــرض املقــدم مــن شــركة والء إل ــى ذل ــة إل إضاف
االندمــاج فــي حــال مت إنهــاء اتفاقيــة االندمــاج وفقــاً ألحكامهــا قبــل تاريــخ انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف 
إيــه آي جــي العربــي واخلاصــة بصفقــة االندمــاج وفــي حــال حــدوث ذلــك، لــن يكــون ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي 
احلــق فــي قبــول العــرض ولــن تُعــد شــركة والء للتأمــن أو مســاهميها ملزمــن باملضــي بالعــرض اســتناداً  إلــى أي موافقــة ســابقة 

صــادرة عنهــم.



33

4.   معلومات تتعلق بشركة والء للتأمين

4-1 نبذة عامة 
التأسيس

تأسســت " شــركة والء للتأمــن التعاونــي"  كشــركة مســاهمة ســعودية عامــة مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )233( فــي 
يــوم 1427/09/16هـــ املوافــق 2006/10/09م ومبوجــب املرســوم امللكــي رقــم )م/60( بتاريــخ 1427/09/18هـــ املوافــق يــوم 
2006/10/11م. )وتأسســت مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم )114/ق( بتاريــخ 1428/05/02هـــ املوافــق 2007/05/18م(، ومت 
ــخ 1428/06/19هـــ املوافــق  ــم 2051034982 بتاري ــر حتــت الرق ــدى الســجل التجــاري فــي اخلب تســجيل شــركة والء للتأمــن ل
2007/07/04م. وقــد حصلــت شــركة والء للتأمــن علــى ترخيــص مبزاولــة نشــاط التأمــن رقــم  )ت م ن /16/ 20087( بتاريــخ 

ــي الســعودي. 1429/06/28هـــ املوافــق فــي 2008/08/03م الصــادر مــن مؤسســة النقــد العرب

يقــع املقــر الرئيســي احلالــي لشــركة والء للتأمــن فــي اخلبــر، مبنــى عــادل خاشــقجي شــارع خــادم احلرمــن الشــريفن وعنــوان 
مكتبهــا املســّجل ص.ب. 31616 اخلبــر 31952. 

ــي وحتــت إشــراف مؤسســة  ــادئ التأمــن التعاون ــاً ملب ــن نشــاطات التأمــن وفق ــة م ومتــارس شــركة والء للتأمــن أنواعــاً مختلف
النقــد العربــي الســعودي، والتــي تعتبــر اجلهــة الرســمية املســؤولة عــن تطبيــق نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي ولوائحــه 
التنفيذيــة. تشــمل خدمــات التأمــن الرئيســية التــي تقــوم بهــا شــركة والء للتأمــن أعمــال التأمــن العــام والصحــي مبــا فــي ذلــك 
التأمــن علــى الســيارات، والتأمــن الطبــي، والهندســي، والتأمــن علــى أخطــاء ممارســة املهــن الطبيــة، والتأمــن ضــد احلريــق، 

والتأمــن البحــري، وتأمــن املســؤولية العامــة، وذلــك وفــق ضوابــط الشــريعة اإلســالمية.

يبلغ رأس مال شــركة والء للتأمن )528٬000٬000( خمســمائة وثمانية وعشــرين مليون ريال ســعودي مقســم إلى )52٬800٬000( 
اثنــن وخمســن مليــون وثمامنائــة ألــف ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. وجميــع تلــك 
ــون فــي  ــغ عــدد املوظفــن الذيــن يعمل األســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل وُمدرجــة فــي تــداول منــذ تاريــخ 2007/07/17م.  ويبل

شــركة والء للتأمــن كمــا فــي تاريــخ 2019/09/29م حوالــي 438 موظفــاً.  

السنة املالية ومراجعي احلسابات

تبــدأ الســنة املاليــة لشــركة والء للتأمــن فــي األول مــن ينايــر وتنتهــي فــي 31 ديســمبر فــي الســنة نفســها مــن كل عــام ميــالدي، 
وقــد عّينــت اجلمعيــة العامــة لشــركة والء للتأمــن الســادة/ شــركة ديلويــت آنــد تــوش وشــركاهم محاســبون ومراجعــون قانونيــون، 

والســادة/ العظــم والســديري محاســبون قانونيــون واستشــاريون كمراجعــي حســابات لهــا.

هيكل رأس املال واملساهمن

يبلغ  رأس مال شــركة والء للتأمن )528٬000٬000( خمســمائة وثمانية وعشــرين مليون ريال ســعودي مقســم إلى )52٬800٬000( 
اثنــن وخمســن مليــون وثمامنائــة ألــف ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. ويوضــح اجلــدول 

)4-1( التالــي هيــكل ملكيــة شــركة والء للتأمــن كمــا فــي تاريــخ مســتند العــرض: 

نسبة امللكية )٪(عدد األسهماالسم

5.25٪ 2٬772٬000شركة اي جي اي الكتتاب التأمن )األردن(

94.75٪ 50٬028٬000اجلمهور

100٪ 52٬800٬000اإلجمالي
املصدر: تداول وشركة والء للتأمن
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4-2 أبرز احملطات التاريخية 

يوضح اجلدول )4-2( التالي أبرز احملّطات التاريخية التي مّرت بها شركة والء للتأمن منذ تأسيسها حتى اآلن:

التاريخاحلدث

الترخيص بتأسيس شركة والء للتأمن مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 233/ق 
بتاريخ 1427/09/16هـ املوافق 2006/10/09م.

1427/09/16هـ  
)املوافق 2006/10/09م(

1427/09/18هـصدور املرسوم امللكي رقم م/60 اخلاص بتأسيس شركة والء للتأمن.
)املوافق 2006/10/11م(

اكتتب املساهمون املؤسسون بـ )8٬000٬000( ثمانية مالين سهماً من مجموع عدد 
أسهم شركة والء للتأمن أي بنسبة 40٪ ، ومّت طرح األسهم املتبقية والبالغ عددها 

)12٬000٬000( اثنا عشر مليون سهم متساوية القيمة لالكتتاب العام أي بنسبة ٪60  
بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت للسهم الواحد.

1428/02/27هـ
)املوافق 2007/03/17م(

1428/07/03هـإدراج أسهم شركة والء للتأمن في السوق املالية السعودية )تداول(.
)املوافق 2007/07/17م( 

حصول شركة والء للتأمن على تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 
)ت م ن /16/ 20087( مبزاولة نشاط التأمن وإعادة التأمن وفقاً ألحكام نظام مراقبة 

شركات التأمن التعاوني ولوائحه التنفيذية.

1429/06/28هـ
)املوافق 2008/08/03م(

زيادة رأس مال شركة والء للتأمن من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية بعدد 
)20٬000٬000( عشرين مليون سهماً وبقيمة اسمية قدرها )10( عشر رياالت سعودية 
للسهم الواحد، ليصبح  رأس مال شركة والء للتأمن )400٬000٬000( أربعمائة مليون 

ريال سعودي. 

1435/06/26هـ
)املوافق 2014/04/24م(

زيادة رأس مال شركة والء للتأمن من خالل إصدار أسهم منحة بعدد )4٬000٬000( 
أربعة مالين سهماً وبقيمة اسمية قدرها عشر رياالت )10( للسهم الواحد، ليصبح  

رأس مال شركة والء للتأمن )440٬000٬000( أربعمائة وأربعن مليون ريال سعودي.

1439/02/10هـ 
)املوافق2017/10/30م(

زيادة رأس مال شركة والء للتأمن من خالل إصدار أسهم منحة بعدد )8٬800٬000( 
ثمانية مالين وثمامنائة ألف سهماً وبقيمة اسمية قدرها )10( عشر رياالت سعودية 

للسهم الواحد، ليصبح  رأس مال شركة والء للتأمن )528٬000٬000( خمسمائة وثمانية 
وعشرين مليون ريال سعودي.

1440/09/17هـ
)املوافق 2019/05/22م(

أبرمت شركة والء للتأمن اتفاقية االندماج مع شركة متاليف إيه آي جي العربي لشراء 
كامل أسهم رأس املال املصدرة واملدفوعة لشركة متاليف إيه آي جي العربي. 

1441/1/30هـ
)املوافق 2019/09/29م( 
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4-3 الرؤية 

تطمــح شــركة والء للتأمــن أن تصبــح إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال التأمــن مــن حيــث نوعيــة خدماتهــا ومنتجاتهــا وتعاملهــا 
املهنــي مــع العمــالء، ممــا ينعكــس إيجابــاً علــى أعمــال شــركة والء للتأمــن وعلــى إيراداتهــا ويضيــف القيمــة احلقيقيــة للمســاهمن 

فيهــا مــن خــالل زيــادة فــي نســبة األربــاح. 

4-4 الرسالة 

أن تكون من أفضل شركات التأمن في اململكة.	 
حتقيق درجة عالية من الكفاءة وحسن اإلدارة.	 
االهتمام الكامل بخدمة العمالء. 	 
العمل على رفع نسبة األرباح.	 

4-5 املزايا التنافسية 

لشــركة والء للتأمــن فريــق إدارة عليــا مؤهــل فنيــاً وإداريــاً وتنظيميــاً ممــا يخلــق للشــركة فرصــة للتوســع املــدروس واحلصــول 	 
علــى حصــة ســوقية معتبــرة فــي ســوق التأمــن. 

كمــا لشــركة والء للتأمــن نظامــاً لتقنيــة املعلومــات متطــور يؤّمــن الربــط الســريع بــن مختلــف أقســام شــركة والء للتأمــن، 	 
وبــن شــركة والء للتأمــن وعمالئهــا كمــا مــع اجلهــات ذات العالقــة.

متتلــك شــركة والء للتأمــن فريــق للدعــم الفنــي وخلدمــة العمــالء يســّهل عملياتهــم ويحّقــق متطلباتهــم )خــط ســاخن خلدمــة 	 
العمــالء علــى مــدار الســاعة(.

شــركة والء للتأمــن ملتزمــة بتطويــر وتقــدمي باقــة متنوعــة مــن املنتجــات واخلدمــات، آخــذة بعــن االعتبــار املخاطــر املرتبطــة 	 
. بها

تقــدم شــركة والء للتأمــن خدمــات تأمــن طبيــة مــن خــالل شــبكة رعايــة طبيــة مكونــة مــن أكثــر مــن 680 مستشــفى وعيــادة 	 
فــي شــتى أنحــاء اململكــة وذلــك عــن طريــق شــركة مدنــت العربيــة الســعودية احملــدودة التــي ترتبــط تعاقديــاً مــع شــركة والء 

للتأمــن إلدارة املطالبــات الطبيــة. 
حصلــت شــركة والء للتأمــن علــى تصنيــف القــوة املاليــة )A3( مــع نظــرة مســتقبلية منخفضــة مــن وكالــة موديــز للتصنيــف 	 

االئتمانــي، وتصنيــف ائتمانــي )+BBB( مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة وتصنيــف )+GCC AA( مبعاييــر خليجيــة مــن وكالــة 
ســتاندرد آنــد بــورز للتصنيــف االئتمانــي وتصنيــف )+BBB(  مــع نظــرة مســتقبلية إيجابيــة مــن قبــل وكالــة التصنيــف املالــي 

العامليــة إس آنــد بــي )S&P( خــالل عــام 2019م. 
حققــت شــركة والء للتأمــن مؤخــراً مســتوى ســعودة بنســبة 83٪  كمــا فــي تاريــخ 2019/10/24م كمــا بلغــت نســبة الســعودة 	 

فــي قطــاع التأمــن ككل 72٪ ، وذلــك بحســب تقريــر مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لقطــاع التأمــن للعــام 2018م. 
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4-6 االستراتيجية 

وضعــت شــركة والء للتأمــن اســتراتيجية متكنهــا مــن حتقيــق رســالتها ورؤيتهــا، حيــث تهــدف أن تصبــح واحــدة مــن الشــركات 
الرائــدة فــي تقــدمي خدمــات التأمــن التعاونــي فــي اململكــة، وتشــمل اســتراتيجية شــركة والء للتأمــن البنــود التاليــة: 

تعتمــد شــركة والء للتأمــن علــى خطــوط التأمــن العــام متضمنــاً تأمــن املركبــات، ولديهــا محفظــة تأمينيــة متنوعــة لباقــي 	 
خطــوط التأمــن. 

قامــت شــركة والء للتأمــن بتّبنــي وتطويــر فئــات جديــدة مــن األعمــال واملنتجــات فــي خطــوط التأمــن غيــر اإللزامــي، بحيــث 	 
تــوازن محفظتهــا التأمينيــة بــن منتجــات التأمــن اإللزامــي والتأمــن غيــر اإللزامــي. 

عملــت شــركة والء للتأمــن علــى بنــاء وتطويــر خطــط تشــغيلية ديناميكيــة تســتجيب بســرعة للمتغيــرات والتحديــات التــي 	 
تواجههــا مــن أجــل االســتفادة مــن الفــرص املتاحــة ومواجهــة التهديــدات التــي تنتــج فــي قطــاع التأمــن. 

ال ترّكــز شــركة والء للتأمــن فقــط علــى االســتحواذ احلجمــي مــن االكتتابــات فــي ســوق التأمــن وإمنــا علــى اختيــار نوعيــة 	 
العمــالء ودراســة املخاطــر، بحيــث حتقــق نســبة عاليــة مــن االحتفــاظ بالعمــالء خاصــة فــي مجــال التأمــن الصحــي والتأمــن 

العام. 
تراجــع شــركة والء للتأمــن باســتمرار آليــة نقــل املخاطــر مــن خــالل التعاقــد مــع شــركات إعــادة تأمــن متخصصــة، وذات 	 

تصنيــف ائتمانــي عالــي.
إدارة وتوزيع املخاطر من خالل تنويع محفظة أعمال شركة والء للتأمن.	 
قامــت شــركة والء للتأمــن بتعزيــز شــبكات توزيــع خاصــة بهــا، مــن خــالل فتــح فــروع ونقــاط بيــع متوزعــة فــي مناطــق اململكــة، 	 

وقامــت بتعيــن وتدريــب فــرق مبيعــات ذوي خبــرات وعالقــات مهنيــة واســعة. 
تســعى شــركة والء للتأمــن إلــى التقليــل مــن االعتمــاد علــى معيــدي التأمــن تدرجيــاً وذلــك عــن طريــق دعــم وتقويــة مــالءة 	 

شــركة والء للتأمــن املاليــة.
تنفيــذ إدارة رشــيدة لسياســات االســتثمار ومــوارد شــركة والء للتأمــن الداخليــة واخلارجيــة، وخفــض املصروفــات والتكاليــف، 	 

وذلــك لتحقيــق أفضــل عوائــد والربحية.
تســعى شــركة والء للتأمــن للنمــو بــإدارة املــوارد البشــرية مــن خــالل التأهيــل والتدريــب املتخصــص وحتقيــق مســتويات عاليــة 	 

من الســعودة. 
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4-7 املبيعات

يوضح اجلدول )4-3( املبّن أدناه حتليل ملبيعات شركة والء للتأمن بحسب املنتجات التأمينية:

املبيعات بحسب املنتجات التأمينية

السنة املنتهية في 31 من شهر ديسمبر
)آالف الرياالت السعودية(

النسبة من إجمالي 
املبيعات

2018م2016م2017م2018م

55.4٪612٬213706٬600572٬265 تأمن مركبات1

17.9٪197٬55693٬941161٬359 تأمن ممتلكات2

 8.6٪95٬569103٬299148٬903التأمن الصحي 3

 6.6٪72٬71365٬28942٬260تأمن املسئولية العامة4

 6.6٪73٬06787٬21348٬399تأمن هندسي5

 4.9٪53٬84045٬99143٬423أخرى6

100٪ 1٬104٬9581٬102٬3221٬016٬608إجمالي املبيعات

املصدر: شركة والء للتأمن والقوائم املالية املراجعة لشركة والء للتأمن للعام 2018م، والعام 2017م والعام 2016م
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4-8 املنتجات

يوّضــح اجلــدول )4-4( املبــّن أدنــاه املنتجــات التأمينيــة للشــركة والتــي تلقــت شــركة والء للتأمــن موافقــة نهائيــة لهــا مــن مؤسســة 
النقــد العربــي الســعودي:

تاريخ املوافقة وصف املنتج اسم املنتج  رقم

1434/05/19هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة املسؤولية املدنية جتاه الغير، 
بحيث تقوم شركة والء للتأمن بتعويض الغير عند حدوث أي ضرر أو 

خسارة ناجتة عن خطر غير مستثنى في هذه الوثيقة، بسبب حادث 
سير تسببت فيه املركبة. 

التأمن اإللزامي 
للمركبات

1

1434/05/19هـ  تلتزم شركة والء للتأمن ضمن هذه التغطية بشكل ال يتعارض مع 
أحكام وشروط الوثيقة في تعويض املؤمن له مقابل االشتراك الذي 
يدفعه، عن أي ضرر أو خسارة حتصل على املركبة نتيجة تعرضها 
حلادث سير، وتغطي أيضاًً املسؤولية املدنية جتاه الغير التي تترتب 

على صاحب املركبة نتيجة حادث سير تسببت فيه املركبة.

التأمن الشامل على 
املركبات )خاص / 

جتاري(

2

1430/05/03هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة تكاليف تقدمي اخلدمات الطبية 
والعالجية والرعاية الصحية واألدوية لألشخاص املؤمن عليهم 

)املستفيدين( حسب الفئات احملددة من شبكة مقدمي اخلدمات 
الطبية املعينن من قبل شركة والء للتأمن، ووفقاً للشروط 

واألحكام والقيود الواردة في الوثيقة. 

وثيقة التأمن الطبي 3

1431/08/12هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة توفير احلماية ألي ممارس طبي 
عن مسؤولياته املترتبة نتيجة خطأ أو إهمال أو سهو ارتكبه خالل 
عمله. وسداد جميع التكاليف املترتبة بشكل ال يتعارض مع أحكام 

وشروط الوثيقة. 

وثيقة التأمن ضد 
أخطاء ممارسة املهن 

الطبية

4

1433/04/07هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة النقد/األموال خالل وجودها في 
خزنة مغلقة أو غرفة منيعة، فيتّم تعويض املؤمن له عن أي خسارة 
أو ضرر يلحق باخلزنة أو الغرفة املنيعة نتيجة السرقة أو محاولة 

السرقة.

وثيقة تأمن األموال 5

1431/01/16هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة التعويض عن الوفاة وعن العجز 
الكلي الدائم والتعويض عن العجز اجلزئي الدائم.

وثيقة تأمن ضد 
احلوادث الشخصية 

لألفراد

6

1431/01/16هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة التعويض عن الوفاة والتعويض عن 
العجز الكلي الدائم والتعويض عن العجز اجلزئي الدائم.

وثيقة تأمن ضد 
احلوادث الشخصية 

للمجموعات

7
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تاريخ املوافقة وصف املنتج اسم املنتج  رقم

1431/11/22هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة األضرار الناجتة عن حالة كسر 
أي زجاج في املباني وإذا كان هذا الكسر ميتد من خالل السماكة 
الكاملة للزجاج نتيجة ألي حادث أو سبب غير مستثنى. وفي هذه 

احلالة، تقوم شركة والء للتأمن باستبدال الزجاج املكسور بزجاج من 
نوعية مماثلة أو بنوعية أخرى وفقاً لتقديرها، أو تسّدد قيمة الزجاج 

املكسور للمؤمن عليه وفقاً  لألسعار السارية بتاريخ الكسر. وعلى 
شركة والء للتأمن أن تسّدد أيضاً التكاليف املعقولة لقيمة أي ألواح 

يلزم تركيبها مؤقتاً إلى حن استبدال الزجاج املكسور.

وثيقة تأمن الزجاج 8

1430/01/20هـ يغطي التأمن تعويضات للموظفن عند الوفاة أو عند تعرضهم 
إلصابة أو مرض أو عجز من جراء حوادث العمل التي تقع 

وتكون التعويضات مبوجب هذه الوثيقة كما هي محددة في نظام 
العمل والعمال السعودي. وتستثني هذه الوثيقة أي مسؤولية عن 
دفع األضرار املغّطاة مبوجب برنامج املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية أو تلك التي كان ميكن أن تقبلها التأمينات االجتماعية لو 
التزم املؤمن عليه بتقدمي وحتصيل املطالبات ذات الصلة. 

وثيقة تأمن إصابات 
العمل

9

1434/05/15هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة اخلسارة أو التلف الذي يحدث 
للمشاريع التي تتطلّب تركيب / تثبيت املعدات، واآلالت واألجهزة، 

والتي تتراوح من تركيب آلة واحدة إلى حّد تركيب محطة طاقة كاملة. 
وتتضمن أيضاًً تغطية للتلف الذي قد يصيب ممتلكات الغير واإلصابة 

اجلسدية للغير. ميكن إصدار هذه الوثيقة باسم املقاول وصاحب 
العمل مشتركن. وتتيح هذه الوثيقة للمقاول وصاحب العمل االلتزام 

مبتطلبات التأمن اخلاصة بالعقود.

وثيقة تأمن التركيب 
ضد جميع املخاطر

10

1434/05/15هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة اخلسارة أو التلف الذي يحدث 
ملشروعات إنشاءات الهندسة املدنية والتي تتراوح من إنشاءات 

سكنية صغيرة إلى إنشاءات اجلسور واملباني الشاهقة وتوفر احلماية 
الشاملة ملصالح املقاولن وأصحاب املشاريع وكذلك مقاولي الباطن 

ضد جميع املخاطر التي قد يتعرضون لها فيما عدا استثناءات 
خاصة حسبما هو مذكور في الوثيقة.

وثيقة تأمن املقاولن 
ضد جميع األخطار

11

1434/05/15هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة البضائع احملفوظة في املخازن 
الباردة.

وثيقة تأمن تلف 
املخزون املودع في 

املخازن الباردة

12

1434/05/15هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة مختلف اآلليات والتي تعرضت 
للفقدان والضرر الذي قد يحدث أثناء التشغيل. ويشمل غطاء 

التأمن جميع املعدات واآلليات الثقيلة الثابتة واملتحركة من جميع 
املخاطر مالم تكن مستثناة مبوجب الوثيقة.

وثيقة التأمن ضد 
جميع مخاطر اآلليات

13

1434/05/15هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة احلماية لتجهيزات ومعدات 
املقاولن من الفقدان وكذلك األضرار املفاجئة وغير املتوقعة التي 

تصيب املعدات واآلليات أثناء التشغيل.

وثيقة التأمن على 
جتهيزات أو معدات 

املقاولن

14
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تاريخ املوافقة وصف املنتج اسم املنتج  رقم

1434/05/15هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة األجهزة، واآلالت، واملعدات 
امليكانيكية في العمل أو التي ال تعمل، كما وعمليات الصيانة. ويشمل 
هذا التأمن اخلسائر املادية غير املتوقعة واملفاجئة أو األضرار التي 

تلحق باملواد املؤمن عليها والتي تستدعي اإلصالح أو االستبدال.

وثيقة التأمن ضد 
تعطل األجهزة واآلالت

15

1434/05/15هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة التعويض عن اخلسائر الفعلية 
إلجمالي األرباح، والذي نتج عن توقف العمل أو عدم انتظامه بسبب 

حادث غير متوقع ناجت عن توقف اآلالت كاحلريق أو العطب الفني.

وثيقة التأمن على 
خسارة األرباح الناجتة 

من تعطل اآلالت

16

1438/01/10هـ التعويض عن تكلفة إصالح أو استبدال املعدات  اإللكترونية 
وملحقاتها نتيجة للفقدان أو الضرر ألي سبب من األسباب وهي 

خاضعة الستثناءات مشابهة لتلك الواردة في بوليصة تعطل اآلليات 
/ املعدات.

وثيقة التأمن على 
األجهزة اإللكترونية

17

1439/12/25هـ توفر تغطية تأمينية بعد انتهاء ضمان املعدات املؤمن عليها. وثيقة تأمن متديد 
الضمان

18

1438/01/10هـ توفر تغطية تأمينية على البضائع املنقولة عبر البحر أو اجلو أو البر 
ضد اخلسائر اجلزئية أو الكلية حسب الوثيقة.

وثيقة تأمن نقل 
البضائع العامة

19

1438/02/23هـ توفر تغطية تأمينية على البضائع املنقولة عبر البحر ضد اخلسائر 
اجلزئية أو الكلية حسب الوثيقة.

وثيقة التأمن البحري 
- البضائع

20

1438/01/10هـ توفر للمؤَمن له تغطية جلميع الشحنات الواقعة ضمن نطاق العقد، 
ويتم اإلعالن عن كل شحنة وتفاصيلها لشركة التأمن، وتقوم شركة 

والء للتأمن بإصدار شهادة تأمن لتغطية الشحنات.

وثيقة التأمن البحري 
-بضائع- التغطية 

مفتوحة

21

1438/01/10هـ توفر تغطية تأمينية على اليخوت واملراكب الترفيهية الشخصية. وثيقة تأمن زوارق 
النزهة البحرية

22

1438/02/23هـ توفر الوثيقة خيار احلماية من إصابة بدنية وضرر ممتلكات أو ضرر 
إعالني وضرر شخصي يصيب الغير ويثبت مسؤولية الشركة عنه 

قانوناً.

وثيقة تأمن املسؤولية 
العامة الشاملة

23

1437/06/15هـ تقدم هذه الوثيقة التغطية ملسؤولية مدراء الشركات حلمايتهم من 
املطالبات التي قد حتدث بسبب اتخاذ القرارات والقيام بأعمال من 

ضمن مسؤوليتهم املعتادة.

وثيقة تأمن مسؤولية 
املديرين واملسؤولن

24

1436/12/04هـ تقدم هذه الوثيقة التغطية لكافة املهنيون من الفئات التي متلك 
خبرات فنية حيث ال ميكن تفادي اخلطأ البشري في كل األوقات 

فالسهو أو اخلطأ من األمور التي قد نتعرض لها في كثير من 
احلاالت نتيجة تقصير أو إهمال غير متعمد لكنه في النهاية يؤدي 
إلى إقامة مطالبة ضد مزاولي هذه املهن أو احلرف نتيجة تسببهم 

في تكبد عمالءهم خلسائر مادية.

وثيقة تأمن املسؤولية 
املهنية

25
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تاريخ املوافقة وصف املنتج اسم املنتج  رقم

1438/05/26هـ تقدم هذه الوثيقة التغطية لكافة املهنيون من الفئات التي متلك 
خبرات فنية حيث ال ميكن تفادي اخلطأ البشري في كل األوقات 

فالسهو أو اخلطأ من األمور التي قد نتعرض لها في كثير من 
احلاالت نتيجة تقصير أو إهمال غير متعمد لكنه في النهاية يؤدي 
إلى إقامة مطالبة ضد مزاولي هذه املهن أو احلرف نتيجة تسببهم 

في تكبد عمالءهم خلسائر مادية.

وثيقة تأمن املسؤولية 
املهنية – املهن األخرى

26

1438/01/10هـ توفر الوثيقة تعويض للنفقات القانونية مقابل اخلسارة الناجمة عن 
تقصير، سهو أو خطأ في املهام من قبل املؤمن في فترة تغطية وثيقة 

التأمن.

وثيقة تأمن املسؤولية 
املهنية – املهندسن 
املعمارين واملدنين

27

1437/07/06هـ يغطي التأمن مبوجب هذه الوثيقة التعويض عن األخطار اإللكترونية 
التي تتضمن الطرف األول والثالث من مستخدمي تقنية املعلومات 

باإلضافة إلى مسؤولية خسارة البيانات.

وثيقة تأمن األمن 
واحلماية

28

1439/02/11هـ يوفر التأمن على الطيران تغطية تضرر هيكل الطائرة وكذلك 
املسؤولية جتاه إصابات الركاب وأضرار الطرف الثالث الناجمة عن 

حوادث الطائرات.

وثيقة تأمن هيكل 
الطائرة

29

1438/02/23هـ يغطي هذا النوع من التأمن اخلسائر املالية التي قد يتعرض لها 
املؤمن له نتيجة ألي عمل من أعمال االحتيال أو عدم األمانة يرتكبه 

أي موظف في سياق عمله لدى املؤمن له. وتعتبر هذه الوثيقة مالئمة 
لتغطية خيانة األمانة خاصة لبعض فئات املستخدمن مثل الصرافون 
واحملاسبون املاليون وأمناء املخازن نظراً ملا تفرضه عليهم مسؤوليات 

وظائفهم في التعامل مع النقود أو املخزون.

وثيقة تأمن ضمان 
األمانة

30

1438/02/23هـ صممت هذه الوثيقة لتوفير احلماية الشاملة للمسافرين ضد أخطار 
السفر. وتغطي املؤمن له أثناء سفره للخارج ضد اخلسارة أو الضرر 
الناجت عن إلغاء الرحلة أو اختصار مدتها أو فوات موعد املغادرة أو 

املصروفات الطبية الطارئة أو احلوادث الشخصية أو فقدان األمتعة 
أو تأخر وصول األمتعة.

وثيقة تأمن السفر 31

1438/01/10هـ تغطي هذه الوثيقة خسارة األرباح بسبب التوقف عن العمل والناجت 
عن اخلسارة املادية أو الضرر للممتلكات نتيجة احلريق أو األخطار 

األخرى املؤمن عليها مبوجب وثيقة تأمن احلريق القياسية والتي 
تشمل أخطار احلريق واألخطار اإلضافية أو وثيقة جميع األخطار 

وتشمل التغطية مبوجب هذا التأمن زيادة تكلفة األعمال التي تعقب 
اخلسارة باإلضافة إلى النفقات الثابتة للعمل.

تأمن املمتلكات: 
للخسارة التبعية

32

1438/01/10هـ توفر الوثيقة تغطية على املساكن واملمتلكات ضد مخاطر احلريق 
والصواعق والزالزل والتفجيرات والشغب واإلضرابات العمالية 

وتعديات األشخاص املزعجن واملخاطر الناجتة من تصادم الطائرات 
أو وقوع شيء منها على املنزل وغيرها وترسبات املياه والسطو 
واملخاطر األخرى التي تشمل صاحب املنزل من مستأجر املنزل.

وثيقة تأمن املنازل 33
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تاريخ املوافقة وصف املنتج اسم املنتج  رقم

1438/01/10هـ توفر الوثيقة تغطية األخطار املترتبة على املمتلكات بشكل كلي من 
خالل إدارة املخاطر.

وثيقة تأمن املمتلكات 
ضد جميع األخطار

34

1438/01/10هـ تغطي املؤمن له ضد اخلسائر املادية العرضية أو األضرار التي 
تصيب املمتلكات والتي يتسبب فيها احلريق والصواعق والتفجيرات 

واألضرار الطبيعية والكوارث وغيرها التي ميكن إضافتها باتفاق 
الطرفن.

وثيقة تأمن املمتلكات 
ضد احلريق واألخطار 

املسماة

35

1439/12/25هـ املجمعات البتروكيماوية الكبيرة، ووحدات توليد الطاقة وعمليات 
التعدين وغيرها، معرضة للكثير من املخاطر أثناء مراحل التطوير 
واإلنشاء والتشغيل. لذلك فإنها في حاجة ملحة لتوفير أكثر أنواع 

التغطيات التأمينية شموالً وتعقيداً.

وثيقة تأمن الطاقة 36

املصدر: شركة والء للتـأمن
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4-9 إعادة التأمن

تقــوم شــركة والء للتأمــن بإعــادة التأمــن علــى جــزء مــن املخاطــر التــي تؤمــن عليهــا مبوجــب عمليــات التأمــن التــي تقــوم بهــا 
وذلــك لتقليــل تعرضهــا للخســائر، والعمــل علــى اســتقرار أرباحهــا وحمايــة مصــادر رأس مالهــا مبــا يتماشــى مــع اللوائــح التنفيذيــة 
الصــادرة مــن مؤسســة النقــد. ولتقليــل مخاطــر تركيــز إعــادة التأمــن، قامــت شــركة والء للتأمــن بوضــع برامــج إلعــادة التأمــن مــع 

العديــد مــن شــركات إعــادة التأمــن العامليــة املعروفــة. 

تقــوم شــركة والء للتأمــن بالتعامــل مــع عــدة شــركات إلعــادة التأمــن ال يقــل تصنيفهــا عــن تصنيــف "BBB" مــن قبــل ســتاندرد 
أنــد بــورز )S&P( أو تصنيــف "+B"  مــن قبــل شــركة إيــه إم بيســت )AM BEST(، كمــا تنــص عليــه الالئحــة التنظيميــة ألعمــال 
إعــادة التأمــن الصــادرة عــن مؤسســة النقــد. كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى أن مؤسســة النقــد تســمح أيضــاً لشــركات التأمــن فــي 
اململكــة بالتعامــل مــع شــركات إعــادة الـــتأمن التــي لديهــا تصنيــف "Baa"  مــن قبــل موديــز انفســتور ســرفيس )Moody's( أو 
تصنيــف "BBB" مــن قبــل فيتــش راتينــغ كحــد أدنــى. وفــي حــال أرادت شــركة والء للتأمــن أن تتعامــل مــع معيــدي تأمــن غيــر 
ــى قــوة املركــز  ــُدل التصنيفــات عل ــة منهــا. وت ــى موافقــة خطي ــل مؤسســة النقــد، فيتوجــب عليهــا احلصــول عل ــن مــن قب معتمدي
املالــي لشــركة إعــادة التأمــن وعلــى كفاءتهــا بتغطيــة املطالبــات، إضافــة إلــى جــودة خدمتهــا وقــوة برامجهــا فــي إعــادة التأمــن.

تعاقــدت شــركة والء للتأمــن مــع عــدة شــركات إعــادة تأمــن عامليــة للتقليــل مــن مخاطــر أعمــال التأمــن وضمــان اســتقرار 
العمليــات ومصــادر رأس املــال، إضافــة إلــى تقليــل مخاطــر اخلســائر واســتقرار الربحيــة. تتعامـــل شركـــة والء للتأمــن مــع
 80 شــركة مــن معيــدي تأمــن مصنفــن مــن وكاالت التصنيــف العامليــة )AM BEST وS&P و Moody's( مبــا ال يقــل عــن 
]BBB[. اجلــدول التالــي يوضــح شــركات إعــادة التأمــن التــي تتعامــل معهــا شــركة والء للتأمــن وتصنيــف كل شــركة إعــادة تأمــن.

يوضح اجلدول )4-5( التالي شركات إعادة التأمن التي تتعامل معها شركة والء للتأمن:

الشركة املُصنفةالتصنيفالدولةاالسم

موديزA3اململكة العربية السعوديةالشركة السعودية إلعادة التأمن

الشركة السويسرية إلعادة التأمن 
إيه إم بيست+Aسويسرااحملدودة

إيه إم بيست+Aسويسراشركة زيورخ للتأمن

إيه إم بيست-AAأملانياشركة ميونخ إلعادة التأمن

إيه إم بيست+Aاإلمارات العربية املتحدةشركة اميركان هوم للتأمن

إيه إم بيستAاإلمارات العربية املتحدةشركة رويال اند صن للتأمن

إيه إم بيست-Aمملكة البحرينشركة ذا نيو آنديا للتأمن

إيه إم بيست+Aأملانياشركة هاننوفر إلعادة التأمن

إيه إم بيستAسنغافورةشركة سامسوجن إلعادة التأمن

إيه إم بيست+Aبريطانياشركة بيركلي للتأمن

إيه إم بيستAبريطانياشركة 6 باينز للتأمن

إيه إم بيستAبريطانياشركة أكسا إلعادة التأمن

إيه إم بيستAبريطانياشركة بارتنر إلعادة التأمن
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الشركة املُصنفةالتصنيفالدولةاالسم

إيه إم بيستAبريطانياشركة لويدز للتأمن

إيه إم بيست-Aقطرشركة الكوت للتأمن وإعادة التأمن

إيه إم بيست++Aبريطانيامجموعة تشب األوروبية للتأمن

ستاندرد آند بورز-Aاإلمارات العربية املتحدةشركة أبوظبي الوطنية للتأمن

إيه إم بيست-Aسنغافورةشركة آسيا كابيتال إلعادة التأمن

إيه إم بيستAكورياالشركة الكورية إلعادة التأمن

إيه إم بيست+Aالواليات املتحدة األمريكيةترانزاتالنتك إلعادة التأمن

إيه إم بيست++Aبريطانيابيركشاير هاذاواي انترناشونال للتأمن

إيه إم بيستAبريطانيامجموعة كيو بي اي للتأمن

إيه إم بيستAمملكة البحريناتش دي ال جيرلنق

إيه إم بيستAبريطانياشركة النكشاير للتأمن

إيه إم بيستAاإلمارات العربية املتحدةشركة أورينت للتأمن

إيه إم بيستAاإلمارات العربية املتحدةشركة مالكايت لالكتتاب

إيه إم بيستAاإلمارات العربية املتحدةشركة إلسيكو

إيه إم بيست-Aالكويتشركة الكويت إلعادة التأمن

إيه إم بيست-AAأملانياشركة بارينتس إلعادة التأمن

ستاندرد آند بورز-Aاإلمارات العربية املتحدةشركة هالفيتيا للتأمن

إيه إم بيستAبريطانياشركة ليبرتي الكتتاب التأمن

إيه إم بيست+Aأملانياشركة عمان للتأمن

إيه إم بيستAسنغافورةشركة ستيلر للتأمن

إيه إم بيستAكورياشركة اإلمارات انترناشونال

إيه إم بيست-Aالكويتشركة التعاونية للتأمن

إيه إم بيستAاإلمارات العربية املتحدةشركة ايفيرست إلعادة التأمن

إيه إم بيستAاإلمارات العربية املتحدةشركة ميونخ إلعادة التأمن

إيه إم بيستAاإلمارات العربية املتحدةشركة انترناشونال جينرال للتأمن

إيه إم بيستAاإلمارات العربية املتحدةشركة آرما للتأمن
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الشركة املُصنفةالتصنيفالدولةاالسم

إيه إم بيستAبرموداشركة نوفاي ان في ايه  2007

ستاندرد آند بورز-Aاإلمارات العربية املتحدةشركة هسكوكس اتش اس اكس 3624

ستاندرد آند بورز-Aاململكة العربية السعوديةشركة التعاونية للتأمن

إيه إم بيست+Aالواليات املتحدة األمريكيةشركة الظفرة للتأمن

إيه إم بيستAبرموداشركة ليبرتي سبيشلتي ماركتس

إيه إم بيست+Aأملانياشركة ارقو قلوبال لالكتتاب

جي أر رسك شركاء ملجموعة تشب 
إيه إم بيست-Aالكويتاألوروبية

إيه إم بيست-Aاإلمارات العربية املتحدةشركة جينرال انشورنس أوف انديا

شركة كونكت انرايتنق وورلد وايد 
موديزA3اململكة العربية السعوديةإلعادة التأمن

إيه إم بيستAبريطانياشركة سنترال إلعادة التأمن

إيه إم بيستAاإلمارات العربية املتحدةرويال اند صن للتأمن

امييرلد إلعادة التأمن )عن شركة 
إيه إم بيستAبريطانيامينوخ ري(

إيه إم بيستAبريطانياأكتف كابيتال إلعادة التأمن

إيه إم بيستAبريطانياشركة تشب للتأمن التعاوني

إيه إم بيست+Aبريطانياشركة جينيرالي للتأمن

إيه إم بيستAبريطانياشركة سي في ستار

ستاندرد آند بورز-Aاململكة العربية السعوديةشركة آليانز قلوبال

موديزBaa1اإلمارات العربية املتحدةشركة أفيفا للتأمن

إيه إم بيست+Aسويسراشركة بيازلي

إيه إم بيست-Aمملكة البحرينشركة تشب لالكتتاب

موديزA3اململكة العربية السعوديةشركة طوكيو مارين كيلن للتأمن

موديزA3اململكة العربية السعوديةالشركة السنغافورية إلعادة التأمن

إيه إم بيستAاإلمارات العربية املتحدةشركة عنتره احملدودة لدى لويدز

موديزA3اململكة العربية السعوديةبيبول انشورنس أوف الصن للتأمن
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الشركة املُصنفةالتصنيفالدولةاالسم

إيه إم بيستAاإلمارات العربية املتحدةبيبول انشورنس أوف الصن للتأمن

موديزA3اململكة العربية السعوديةالشركة البحرينية العاملية للتأمن

إيه إم بيست+Aسويسراجريت ليكس إلعادة التأمن

إيه إم بيست+Aاإلمارات العربية املتحدةمابفري قلوبال رسك

إيه إم بيستAاإلمارات العربية املتحدةمتسوي سوميتومو للتأمن

ستاندرد آند بورزAAاإلمارات العربية املتحدةدبليو تي اي لالكتتاب )عن ميونخ ري(

موديزBaa1اإلمارات العربية املتحدةتشوسير مارين

إيه إم بيست+Aسويسراالشركة األهلية الكويت

إيه إم بيست-Aمملكة البحرينشركة هيوسنت كاجوالتي

موديزA3اململكة العربية السعوديةالشركة الهندية العاملية

إيه إم بيست-Aاإلمارات العربية املتحدةترافيلرز

موديزA3اململكة العربية السعوديةشركة اميريكان اندورنس للتأمن

إيه إم بيست-Aمملكة البحرينشركة فيجينوري لالكتتاب

املصدر: شركة والء للتأمن 

4-10 الهيكل التنظيمي احلالي لشركة والء للتأمن

املصدر: شركة والء للتأمن
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4-11 أعضاء مجلس اإلدارة  

يتألف مجلس إدارة شركة والء للتأمن كما في تاريخ نشر هذا املستند من )10( أعضاء على النحو التالي:

التمثيلاملنصباالسم

غير تنفيذيرئيسسليمان بن عبد اهلل القاضي1

غير تنفيذينائب الرئيسخليفة بن عبداللطيف امللحم2

غير تنفيذيعضووليد بن محمد اجلعفري3

غير تنفيذيعضوسليمان بن عبدالعزيز التويجري4

غير تنفيذيعضوواصف بن سليم اجلبشة5

غير تنفيذيعضوجميل بن عبداهلل امللحم6

مستقلعضوعبدالرحمن بن عبداحملسن بالغنيم7

مستقلعضوحامت بن فهد بالغنيم8

مستقلعضوعبد العزيز بن سعد الشيخ9

مستقلعضوخالد بن عبدالرحمن العمران10

املصدر: شركة والء للتأمن
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5.   معلومات إضافية

5-1 بيانات املسؤولية فيما يتعلق مبحتوى هذا العرض 

ــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن، املوضحــة أســماؤهم فــي الفقــرة 4-11 مــن هــذا املســتند، مســؤولية جميــع  يتحّم
ــه آي جــي العربــي. مّت إدراج  ــك املعلومــات املــزودة مــن قبــل شــركة متاليــف إي ــواردة فــي هــذا املســتند باســتثناء تل املعلومــات ال
املعلومــات الــواردة فــي هــذا املســتند، والتــي يتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن مســؤوليتها اســتناداً  ملــا مّت تزويــده 
لهــم مــن قبــل إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي )بعــد أن قامــوا بإجــراء التحريــات املعقولــة واملمكنــة لضمــان صّحتهــا 
ودقتهــا(، ويــرى أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن أن تلــك املعلومــات تأتــي موافقــة للحقائــق وال تغفــل أي جــزء يحتمــل 

أن يؤثــر علــى دقــة وأهمّيــة هــذه املعلومــات.

5-2 بيان حصص امللكية والتعامالت في أسهم شركة والء للتأمن

كمــا فــي تاريــخ )2019/09/29م( ال متلــك شــركة والء للتأمــن أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو األشــخاص الذيــن يتصرفــون 
باالتفــاق مــع شــركة والء للتأمــن )وفقــاً لتعريــف " التصــرف باالتفــاق"  الــوارد فــي الئحــة االندمــاج واالســتحواذ(، أيــة أســهم 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وليــس لديهــم خيــار شــراء أســهم شــركة متاليــف إيــه آي جــي 
العربــي كمــا بتاريــخ هــذا املســتند. وفيمــا يلــي عــدد األســهم اململوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن، وكبــار 

التنفيذيــن فــي رأس مــال شــركة والء للتأمــن:

عدد األسهم اململوكة في املنصباالسم
شركة والء للتأمن*

نسبة امللكية في شركة والء 
للتأمن

رئيس مجلس اإلدارة – غير سليمان عبد اهلل حمد القاضي1
0.0051٪ 2٬719 سهمتنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة – خليفة بن عبداللطيف امللحم2
4.1777٪ 2٬205٬834 سهمغير تنفيذي

عضو مجلس إدارة – غير وليد محمد عبداهلل اجلعفري3
1.3212٪ 697٬600 سهمتنفيذي

سليمان عبدالعزيز صالح 4
التويجري

عضو مجلس إدارة – غير 
0.0025٪ 1٬320 سهمتنفيذي

عضو مجلس إدارة – غير جميل عبداهلل عبدالعزيز امللحم5
0.0024٪ 1٬276 سهمتنفيذي

4.4088٪ 2٬327٬871 سهمعضو مجلس إدارة – مستقلحامت بن فهد بالغنيم6

3.9051٪ 2٬061٬916 سهمعضو مجلس إدارة – مستقلخالد بن عبدالرحمن العمران7

13.823٪ 7٬298٬536  سهماإلجمالي – أعضاء مجلس اإلدارة

ال يوجدال يوجداإلجمالي – كبار التنفيذين 

13.823٪ 7٬298٬536  سهماإلجمالي – أعضاء مجلس اإلدارة واإلداريون 

املصدر: شركة والء للتأمن
* متثــل األســهم اململوكــة مــن قبــل األعضــاء بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي شــركة والء للتأمــن مــن خــالل ملكيتهــم فــي شــركات متلــك أســهم فــي شــركة 
والء للتأمــن أو األســهم اململوكــة مــن قبــل أقربــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــالل ملكيتهــم فــي شــركات متلــك أســهم فــي شــركة 

والء للتأمــن.
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5-3 بيان حصص امللكية والتعامالت في أسهم شركة متاليف إيه آي جي العربي

كمــا فــي تاريــخ )2019/09/29م( ال متلــك شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا واألشــخاص 
ــي الئحــة  ــوارد ف ــاق"  ال ــف " التصــرف باالتف ــاً لتعري ــي )وفق ــه آي جــي العرب ــف إي ــع شــركة متالي ــاق م ــون باالتف ــذي يتصرف ال
االندمــاج واالســتحواذ(، أيــة أســهم مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي شــركة والء للتأمــن، وليــس لديهــم خيــار شــراء أســهم شــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي كمــا بتاريــخ هــذا املســتند. فيمــا يلــي عــدد األســهم اململوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة 

متاليــف إيــه آي جــي العربــي، وكبــار التنفيذيــن فــي رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي:

املنصباالسم
عدد األسهم اململوكة في 
شركة متاليف إيه آي جي 

العربي

نسبة امللكية في شركة 
متاليف إيه آي جي العربي

رئيس مجلس اإلدارة -غير رمزي كنعان يوسف أبو خضرا1
0.0002833٪ 51 سهمتنفيذي

0.0285666٪ 5٬142 سهمعضو مجلس إدارة -مستقلسليمان سعود إبراهيم السياري2

0.02885٪ 5٬193 سهماإلجمالي – أعضاء مجلس اإلدارة

ال يوجدال يوجداإلجمالي – كبار التنفيذين

0.02885٪ 5٬193 سهماإلجمالي – أعضاء مجلس اإلدارة واإلداريون

املصدر: شركة متاليف إيه آي جي العربي 

كمــا ال توجــد أي حصــص ملكيــة أو حصــص مســيطرة لشــركة والء للتأمــن فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وال توجــد أي 
حصــة مســيطرة فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي يكــون ألي عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن مصلحــة فيهــا 
أو ميتلكهــا أو يســيطر عليهــا أشــخاص يتصرفــون باالتفــاق مــع شــركة والء للتأمــن أو أشــخاص التزمــوا بقبــول العــرض الراهــن 

بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء وذلــك قبــل نشــر مســتند العــرض الراهــن. 

كمــا لــم يقــم أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الــواردة أســماؤهم أعــاله، مطلــوب اإلفصــاح عــن حصــص ملكيتــه مبوجــب املــادة 38 
مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ، بالتعامــل فــي أســهم شــركة والء للتأمــن وأســهم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــالل 

االثنــي عشــر شــهراً الســابقة وحتــى اليــوم الســابق لنشــر مســتند العــرض هــذا. 

كمــا لــم يتــم إجــراء أيــة ترتيبــات حــول ســداد أي نــوع مــن التعويضــات تتعلــق بأســهم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن قبــل 
شــركة والء للتأمــن، أو شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، أو أي شــخص آخــر يتصــرف باالتفــاق مــع شــركة والء للتأمــن أو 
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. وليســت هنــاك أيــة ترتيبــات خاصــة تتعلــق بأســهم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن 
قبــل شــركة والء للتأمــن أو شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، أو مــن قبــل أي شــخص آخــر يتصــرف باالتفــاق مــع شــركة والء 

للتأمــن أو شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.

لــم تتقــدم شــركة والء للتأمــن أو أي شــخص يتصــرف باالتفــاق معهــا بــأي التــزام أو اتفــاق يشــتمل علــى ترتيــب تعويــض أو خيــار 
)بشــكل رســمي أو غيــر رســمي( بحيــث يكــون حافــزاً ألي شــخص لالحتفــاظ أو التعامــل أو االمتنــاع عــن التعامــل فــي أســهم شــركة 

متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
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5-4 االلتزامات غير قابلة لإللغاء

لــم تتلقــى شــركة والء للتأمــن أيــة التزامــات غيــر قابلــة لإللغــاء مــن أي مــن مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تنــص 
علــى اعتزامهــم التصويــت لصالــح صفقــة االندمــاج الراهنــة خــالل اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه 

آي جــي العربــي.

5-5 بيان تداول األسهم

لــم تتعامــل شــركة والء للتأمــن أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا واألشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معهــا فــي أســهم شــركة متاليــف 
ــوم  ــى الي ــرة العــرض وحت ــي عشــر شــهراً الســابقة لفت ــرة االثن ــي أو فــي أســهم شــركة والء للتأمــن خــالل فت ــه آي جــي العرب إي

الســابق لنشــر مســتند العــرض هــذا. 

5-6 الضرائب والزكاة

تخضــع شــركة والء للتأمــن ألنظمــة ولوائــح الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي اململكــة العربيــة الســعودية، ويتــم احتســاب 
الــزكاة والضريبــة وفقــاً ألنظمــة ضريبــة الدخــل والــزكاة وضريبــة القيمــة املضافــة املعمــول بهــا لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل. وحتتســب الــزكاة والضريبــة علــى أســاس االســتحقاق احملاســبي ويتــم احتســاب مبالــغ الــزكاة بنــاًء علــى الوعــاء الزكــوي 
أو صافــي الدخــل املعــدل، ويتــم تســجيل أي اختــالف فــي التقديــرات عنــد اعتمــاد الربــط النهائــي والــذي يتــم فيــه تســوية 
املخصــص. لــم حتصــل شــركة والء للتأمــن علــى الربــط الزكــوي عــن جميــع الســنوات الســابقة وإلــى الســنة املاليــة املنتهيــة بتاريــخ
 31 ديســمبر 2018م، فيمــا عــدا الربــط الزكــوي عــن العــام 2016م والــذي مت تســويته وســداده مــن قبــل شــركة والء للتأمــن. وال 
تــزال اإلقــرارات عــن الســنوات األخــرى قيــد الدراســة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، ولــم حتصــل شــركة والء للتأمــن 
علــى الربــوط النهائيــة عــن جميــع الســنوات الســابقة )بخــالف عــام 2016م( حتــى تاريــخ هــذا املســتند. تقدمــت شــركة والء للتأمــن 
بطلــب احلصــول علــى شــهادة الــزكاة وقــد منحــت شــركة والء للتأمــن شــهادة الــزكاة وهــي ســارية حتــى تاريــخ 1441/09/07هـــ 
املوافــق فــي 2020/04/30م. ويجــدر بالذكــر أن الــزكاة تســتحق علــى املســاهمن وفقــاً لألنظمــة ذات الصلــة املعمــول بهــا 
فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وتقتطــع شــركة والء للتأمــن الــزكاة املســتحقة عليهــا مــن أرباحهــا الصافيــة قبــل توزيعهــا.

5-7 إعالن التقّيد

يؤكــد أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن املوضحــة أســماؤهم فــي الفقــرة 4-11 مــن هــذا املســتند أنهــم قــد التزمــوا وتقيــدوا 
بجميــع الشــروط املطلوبــة، واملوضحــة فــي املادتــن )3( و )18( مــن الئحــة االندماج واالســتحواذ.

5-8 العوائد التي ستشارك فيها األسهم اجلديدة وتصنيف أولويتها

ــف  ــح مســاهمي شــركة متالي ــدة أو أســهم العــوض لصال ــة بإصــدار  األســهم اجلدي ســتقوم شــركة والء للتأمــن لغــرض الصفق
إيــه آي جــي العربــي، بعــدد )11٬839٬706( أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهماً جديــداً. 
وســيكون لألســهم اجلديــدة التــي ســيتم إصدارهــا ملصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وإدراجهــا علــى تــداول 
نفــس احلقــوق اخلاصــة باألســهم املصــدرة حاليــاً فــي شــركة والء للتأمــن، مبــا فــي ذلــك حقــوق التصويــت، حقــوق فــي حصــص 
األربــاح، حقــوق إعــادة الشــراء أو حقــوق فــي فائــض األصــول عنــد التصفيــة أو احلــل وغيرهــا مــن احلقــوق مــع اإلشــارة أيضــاًً إلــى 
أن جميــع األســهم الصــادرة و األســهم التــي ســتصدر لغــرض الصفقــة فــي شــركة والء للتأمــن هــي مــن فئــة واحــدة وال يعطــي أي 
ســهم حلاملــه أي حقــوق تفضيليــة أو أولويــة أيــاً كان نوعهــا. فــي حــال مت قبــول العــرض ســيصبح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه 
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آي جــي العربــي مالكــن ملــا نســبته 18.32٪  مــن رأس مــال الشــركة الدامجــة، أمــا فيمــا يتعلــق بالدخــل املتحقــق ملســاهمي شــركة 
متاليــف إيــه آي جــي العربــي فســيكون ملالكــي األســهم اجلديــدة احلــق فــي احلصــول علــى األربــاح املوزعــة التــي تقــوم الشــركة 
الدامجــة باإلعــالن عنهــا بعــد تاريــخ إمتــام صفقــة االندمــاج، ويســتحق املســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة 
الصــادر فــي هــذا الشــأن، ويبــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع. وتكــون أحقيــة األربــاح ملالكــي األســهم املســجلن فــي 

ســجالت املســاهمن فــي نهايــة اليــوم احملــدد لالســتحقاق.

5-9 تأثيــر قبــول العــرض )بالكامــل( لغــرض الســيطرة فــي أصــول شــركة والء للتأمــن وأرباحهــا 
وأعمالهــا التــي ميكــن أن تكــون مهمــة إلجــراء التقييــم الصحيــح للعــرض

فــي حــال مت قبــول العــرض بالكامــل ســيصبح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مالكــن ملــا نســبته 18.32٪  مــن رأس 
مــال وأصــول الشــركة الدامجــة )بينمــا تبلــغ نســبة مليكتهــم احلاليــة فــي رأس مــال وأصــول شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي 
نســبة 100٪(، وســيصبح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مســتحقن لنســبة 18.32٪  مــن أعمــال وأربــاح الشــركة 
ــاً نســبة 100٪(.  ويجــدر  ــي حالي ــه آي جــي العرب ــف إي ــاح شــركة متالي ــال وأرب ــي أعم ــم ف ــغ نســبة أحقيته ــا تبل الدامجــة )بينم
بالذكــر، أنــه فــي حــال مت قبــول العــرض بالكامــل -وكمــا نصــت اتفاقيــة االندمــاج- فإنــه لــن يتغيــر هيــكل اإلدارة التنفيذيــة للشــركة 
الدامجــة حيــث ســيبقى املديــر التنفيــذي واملديــر املالــي )املكلــف( احلاليــن لــدى شــركة والء للتأمــن فــي مناصبهــم. وســيتم زيــادة 
عــدد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة مــن )10( إلــى )11(، حيــث ســيتم تعيــن عضــو مجلــس إدارة واحــد مــن قبــل الشــركة 
الدامجــة بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج،  وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أنــه لــدى مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي حاليــاً 
ســيطرة كاملــة علــى اإلدارة التنفيذيــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، وفــي حــال قبــول العــرض 
بالكامــل فإنــه لــن تســتمر تلــك الســيطرة الكاملــة علــى اإلدارة التنفيذيــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركة الدامجــة. ويجــدر 
بالذكــر بأنــه قــد ال يكــون العضــو اجلديــد فــي املجلــس ممثــاًل عــن مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي، حيــث أنــه ســيتم 
ترشــيح العضــو مــن قبــل أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة ويتــم تعيينــه بعــد أخــذ موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي 
علــى ذلــك العضــو كمــا يجــب احلصــول علــى مصادقــة قــرار التعيــن فــي اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة الدامجــة، وعليــه فــال 

يوجــد ضمــان بــأن العضــو اإلضافــي ســيكون ممثــاًل عــن مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي. 
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5-10 املــالك احلاليــن فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي واملســاهمن املســيطرين فــي شــركة 
والء للتأمــن والشــركة الدامجــة

يتضمــن اجلــدول التالــي بيانــاً عــن األشــخاص الذيــن ميلكــون أو لديهــم الســيطرة علــى مــا نســبته 30٪  أو أكثــر مــن رأس املــال 
و/أو األشــخاص القادريــن علــى توجيــه القــرارات واإلدارة لــكٍل مــن )أ( شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي و )ب( شــركة والء 

للتأمــن )قبــل االندمــاج( و )ت( الشــركة الدامجــة )بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج(: 

أ.  شركة متاليف إيه آي جي العربي

الوصفنسبة امللكيةعدد األسهماملساهمن

أميريكان اليف 1
30٪5٬400٬000انشورنس كومباني

شــركة أميريــكان اليــف انشــورنس كومبانــي )"أليكــو" ( هــي شــركة عامليــة 
ــر  ــي ديالوي ــام 1921م ف ــة واالدخــار تأسســت ع ــات احلماي ــي تأمين ــدة ف رائ
– الواليــات املتحــدة األمريكيــة حتــت الرقــم 123730 وهــي مملوكــة بالكامــل 
ــف إنــك. توفــر شــركة أليكــو لألفــراد والشــركات منتجــات  مــن شــركة متالي
وخدمــات تأمــن احلمايــة واالدخــار واحلــوادث الشــخصية والتأمــن الصحــي 
والتخطيــط للتقاعــد وحلــول إدارة الثــروات، وتقــّدم خدماتهــا مــن خالل شــبكة 
واســعة مــن الــوكالء والوســطاء واملؤسســات املاليــة وقنــوات التوزيــع األخــرى.

البنك العربي 2
29.94٪5٬389٬714الوطني

البنــك العربــي الوطنــي تأســس كشــركة مســاهمة ســعودية مبوجــب املرســوم 
امللكــي رقــم م/38 وتاريــخ 1399/07/18هـــ )املوافــق 1979/06/13م(. يقــدم 
البنــك جميــع اخلدمــات املصرفيــة التجاريــة واإلســالمية لألفــراد والشــركات، 
ويقــوم أيضــاًً بشــراء وبيــع العمــالت األجنبيــة وخدمــات اخلزينــة واالســتثمار. 

يقــع املركــز الرئيســي للبنــك مبدينــة الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية.

3
ايه آي جي ام اي 
ايه  انفسمنت آند 

سيرفسس
1٬800٬000٪10

شــركة ايــه آي جــي ام اي ايــه انفســمنت آنــد سيرفســس هــي شــركة ذات 
مســئولية محــدودة تابعــة ومملوكــة بالكامــل مــن شــركة إيــه آي جــي بروبرتــي 
عــام  تأسســت  محــدودة(  مســئولية  ذات  )شــركة  إنترناشــيونال  كاجولتــي 
1999م فــي ديالويــر – الواليــات املتحــدة األمريكيــة مبوجــب الترخيــص رقــم 

.2111942

ب.  شركة والء للتأمن

الوصفنسبة امللكيةعدد األسهماملساهمن

شركة اي جي اي 1
5.25٪2٬772٬000الكتتاب التأمن

مســئولية  ذات  شــركة  هــي  التأمــن-األردن:  الكتتــاب  اي  جــي  اي  شــركة 
محــدودة، ســجل جتــاري رقــم 60 بتاريــخ 2001/10/4م صــادر عــن وزارة 
الهاشــمية،  األردنيــة  اململكــة  لقوانــن  وفقــاً  قائمــة  والتجــارة،  الصناعــة 
وعنوانهــا: ص.ب. 941428 عمــان 11194 اململكــة األردنيــة الهاشــمية، وهــي 
شــركة إعــادة تأمــن متخصصــة فــي إعــادة تأمــن الطاقــة والتأمــن الهندســي.
ــات العامــة القابضــة  ــة للتأمين وهــي مملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة العاملي
احملــدودة وهــي شــركة خاصــة مســجلة لــدى مركــز دبــي املالــي العاملــي برخصة 
ــي  ــا ف ــول به ــة املعم ــن واألنظم ــع القوان ــة جلمي ــم )CL0177( وخاضع رق

املركــز، وعنوانهــا: ص.ب. 50664 دبــي، اإلمــارات العربيــة املتحــدة.    

ت.  الشركة الدامجة )بعد إمتام صفقة االندماج(

لن يكون هناك مساهمن مسيطرين على ما نسبته 30٪ أو أكثر من رأس املال في الشركة الدامجة أو قادرين على توجيه قرارات 
وإدارة الشركة الدامجة بعد إمتام صفقة االندماج.

 املصدر: شركة والء للتأمن وشركة متاليف إيه آي جي العربي
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وتؤكــد شــركة والء للتأمــن أنــه ليــس هنــاك أي حتويــل ألي أســهم يتــم االســتحواذ عليهــا مبوجــب العــرض الراهــن لصالــح 
أشــخاص أو أطــراف آخريــن، كمــا أنــه ال يوجــد أي اتفــاق أو ترتيــب أو تفاهــم ذي عالقــة علــى ذلــك النحــو.

5-11 بيان استرداد األوراق املالية لدى العارض

لــم تقــم شــركة والء للتأمــن باســترداد أو شــراء أي ســهم فــي شــركة والء للتأمــن خــالل فتــرة االثنــي عشــر شــهراً الســابقة لتاريــخ 
نشــر مســتند العــرض هــذا.
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6.   البيانات المالية لشركة والء للتأمين
تلخص اجلداول التالية أداء شركة والء للتأمن واملركز املالي لها كما هو في تاريخ 31 ديسمبر 2018م:

قائمة الدخل - للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018 )األرقام مبالين الرياالت السعودية(

2014م 2015م 2016م 2017م 2018م

عمليات التأمن 

649.61 752.99 1٬016.61 1٬102.33 1٬104.96 إجمالي أقساط التأمن املكتتبة 

269.59 435.71 627.09 792.09 798.33 صافي أقساط التأمن املكتسبة 

19.25 18.15 20.35 16.95 28.56 عمولة إعادة التأمن  

0.65 2.61 5.00 6.16 3.98 ايرادات اكتتاب أخرى 

289.49 456.47 652.44 815.20 830.87 مجموع االيرادات 

)206.34( )382.97( )405.96( )484.46( )480.24( صافي املطالبات املتكبدة مبا فيها االحتياطيات 

)36.00( )45.27( )62.38( )73.40( )71.60( تكاليف اكتتاب وثائق التأمن 

)9.37( - - - -  مصاريف فائض اخلسارة*

)10.59( )18.59( )28.77( )3.33( )9.68( مصاريف أخرى 

)14.39( )9.50( 36.11 )2.44( )5.33( مخصصات أقساط تأمن إضافية 

)0.10( )5.15( )4.92( 5.15 )21.06( مخصصات فنية أخرى 

)276.79( )461.48( )465.92( )558.47( )587.91( مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

12.70 )5.01( 186.52 256.73 242.97 صافي دخل االكتتاب 

)48.82( )54.21( )62.52( )91.64( )129.50( رواتب، مصاريف عمومية وإدارية 

)36.12( )59.22( 124.00 165.09 113.47 فائض/)عجز( عمليات التأمن   

- - )12.40( )16.51( )11.35( حصة املساهمن من الفائض 

)36.12( )59.22( 111.60 148.58 102.12 صافي نتيجة السنة 

)36.12( )59.22( 111.60 148.58 102.12 صافي الفائض/)العجز( احملول من عمليات التأمن 

0.82 1.31 6.23 4.33 10.94 إيراد عموالت على ودائع في البنوك 

41.92 2.32 2.72 )4.76( )6.44( األرباح املتحققة لالستثمارات املتاحة للبيع 

)1.99( )0.62( )3.22( )6.41( )6.25( مصاريف إدارية وعمومية 

4.84 )56.26( 117.32 141.73 100.37 صافي الربح/ )اخلسارة( للفترة 

)34.70( )15.56( 4.50 7.15 13.94 األرباح الغير محققة من استثمارات متاحة للبيع 

)8.53( )4.00( زكاة وضريبة دخل 

)38.39( )75.82( 121.82 148.88 114.30 إجمالي الربح/اخلسارة الشاملة للفترة 

0.19 )1.65( 2.93 3.22 2.28 ربحية السهم )ريال سعودي(

املصدر: شركة والء للتأمن
*مالحظة: كما في 2017م مت إعادة تبويب مصاريف فائض اخلسارة حتت أقساط إعادة التأمن املسندة )إجمالي اإليرادات(
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قائمة املركز املالي - كما في 31 ديسمبر 2018   )األرقام مبالين الرياالت السعودية(

2014م 2015م 2016م 2017م 2018م  

 األصول 

 عمليات التأمن 

5.6 4.8 9.7 9.2 10.7  ممتلكات ومعدات 

102.9 112.8 108.6 127.3 202.4  ذمم تأمن مدينة 

119.0 118.4 136.6 130.2 195.6  حصة إعادة التأمن من األقساط غير املكتسبة 

239.8 177.0 150.8 152.7 166.2  حصة إعادة التأمن من املطالبات حتت 
التسوية 

15.5 22.8 32.5 37.0 23.6  تكاليف اكتتاب في وثائق تأمن – مؤجلة 

1.2 1.3 - - -  مطلوب من عمليات املساهمن 

10.4 33.6 43.7 28.4 34.1  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

0.1 - - 3.3 1.8  إيرادات عمولة مستحقة 

- - - 400.0 431.4  ودائع قصيرة األجل  

211.0 373.2 594.4 289.5 222.7  نقد وما في حكمه 

705.4 843.9 1٬076.3 1٬177.7 1٬288.3  املجموع 

 عمليات املساهمن: 

20.0 40.0 40.0 40.0 44.0  وديعة نظامية 

79.3 84.7 109.6 96.8 162.9  موجودات مالية أخرى 

- - - 424.8 447.7  ودائع قصيرة األجل  

1.1 - - - -  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

- 1.4 2.1 3.2 4.3  عمولة مستحقة عن الوديعة النظامية  

1.1 0.5 - 2.1 2.7  إيرادات عمولة مستحقة 

- - 19.9 15.1 26.5  مطلوب من عمليات التأمن 

83.0 214.0 289.9 20.4 20.6  نقد وما في حكمه 

184.5 340.6 461.6 602.4 708.7  املجموع 

 مجموع األصول      1٬997.0     1٬780.2     1٬537.9     1٬184.5        890.0 

 املطلوبات وحقوق املساهمن 

 عمليات التأمن 

600.12 718.77 932.81 964.85 928.32  احتياطي نظامي 

27.36 36.86 0.75 3.20 8.53  مخصصات أقساط تأمن إضافية 

0.40 5.55 10.47 5.32 26.38  مخصصات فنية أخرى 
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قائمة املركز املالي - كما في 31 ديسمبر 2018   )األرقام مبالين الرياالت السعودية( - تتمة

2014م 2015م 2016م 2017م 2018م  

24.15 10.02 15.67 61.79 140.90  ذمم معيدي تأمن دائنة

4.20 5.82 7.21 10.60 12.41  تعويض نهاية اخلدمة 

47.05 64.77 74.96 85.87 131.79  مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

- - 19.86 15.06 26.51  مطلوب إلى املساهمن 

2.15 2.15 14.55 31.06 13.50  حصة من الفائض 

705.4 843.9 1٬076.3 1٬177.7 1٬288.3  املجموع 

 عمليات املساهمن 

1.2 1.3 - - -  مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمن 

- 1.4 2.1 3.2 4.3  عمولة وديعة نظامية مستحقة الدفع 

15.0 15.3 23.9 27.9 33.6  مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

16.2 17.9 26.1 31.0 37.8  املجموع 

 حقوق املساهمن 

200.00 400.00 400.00 400.00 440.00  رأس املال 

- 30.11 30.11 30.11 30.11  عالوة إصدار 

- - 5.98 31.73 48.83  االحتياطي النظامي 

)18.17( )78.44( 23.90 126.89 155.31  األرباح املبقاة/ اخلسائر املتراكمة 

)13.44( )29.00( )24.40( )17.35( )3.42(  احتياطي القيمة العادلة 

168.4 322.7 435.6 571.4 670.8  املجموع  

890.0 1٬184.5 1٬537.9 1٬780.2 1٬997.0  مجموع املطلوبات وحقوق املساهمن 

املصدر: شركة والء للتأمن
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7.   المستندات المتاحة للمعاينة

ســوف تكــون نســخ مــن املســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة فــي املقــر الرئيســي لشــركة والء للتأمــن )العنــوان: اخلبــر، مبنــى عــادل 
خاشــقجي شــارع خادم احلرمن الشــريفن ص.ب. 31616 اخلبر 31952، اململكة العربية الســعودية، هاتف: 966138299380+، 
فاكــس: 966138252255+(، مــن يــوم األحــد إلــى اخلميــس مــن الســاعة التاســعة صباحــاً وحتــى الســاعة اخلامســة مســاًء 

باســتثناء أيــام اإلجــازات الرســمية فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن تاريــخ نشــر مســتند العــرض وحتــى نهايــة فتــرة العــرض:

النظام األساسي وعقد التأسيس لشركة والء للتأمن وأي تعديالت عليها )إن وجدت(.	 

القوائــم املاليــة املراجعــة لشــركة والء للتأمــن عــن الســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م  و31 ديســمبر 2017م 	 
و31 ديســمبر 2016م.

القوائــم املاليــة االفتراضيــة املفحوصــة التــي تعكــس الوضــع املالــي لشــركة والء للتأمــن بعــد االندمــاج عــن الســنة املنتهيــة 	 
فــي 31 ديســمبر 2018.

اتفاقيــة االندمــاج املبرمــة بــن كل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي )باللغــة االجنليزيــة( بتاريــخ 	 
1441/1/30هـــ )املوافق 2019/9/29م(. 

خطابات موافقات مستشاري املُصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا املستند.	 

تقرير التقييم.	 

تقرير اخلبير االكتواري على شركة متاليف إيه آي جي العربي.	 
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8.   المالحق

ملحق 1:  التعديالت على النظام األساس لشركة والء للتأمن املرتبطة بصفقة االندماج 

املادة بعد التعديلاملادة قبل التعديل

املادة الثامنة: رأس املال:

وثمانيــة  خمســمائة   )528٬000٬000( هــو  الشــركة  مــال  رأس 
وعشــرون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )52٬800٬000( اثنــان 
وخمســون مليــون وثمامنائــة الــف ســهم متســاوية القيمــة بقيمــة 
اســمية )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وجميعهــا 

أســهم عاديــة نقديــة.

املادة الثامنة: رأس املال:

ــون  ــال الشــركة هــو )646٬397٬060( ســتمائة وســتة وأربع رأس م
مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعن ألــف وســتن ريــال ســعودي، 
مقســم إلــى )64٬639٬706( أربعــة وســتن مليــون وســتمائة وتســعة 
القيمــة بقيمــة  ألــف وســبعمائة وســتة ســهم متســاوية  وثالثــن 
اســمية )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وجميعهــا 

ــة. ــة نقدي أســهم عادي

املادة اخلامسة عشرة: إدارة الشركة:

ــة  ــم اجلمعي ــس إدارة الشــركة مــن 10 أعضــاء تنتخبه يتكــون مجل
العامــة العاديــة ملــدة ال تزيــد علــى ثــالث ســنوات – علــى أن ال يقــل 
عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن )7( ســبعة أعضــاء وال يزيــد علــى 
ــس اإلدارة   ــة مجل )10( عشــرة أعضــاء - ويجــب أن تعكــس تركيب
متثيــاًل مناســباً مــن األعضــاء املســتقلن. وفــي جميــع األحــوال 
ال يجــوز أن يقــل عــدد أعضــاء املجلــس املســتقلن عــن عضويــن 
أو ثلــث أعضــاء املجلــس أيهمــا أكثــر. واســتثناًء مــن ذلــك تعــّن 
اجلمعيــة التأسيســية أعضــاء أول مجلــس إدارة ملــدة ال تتجــاوز 
)3( ثــالث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ شــهر قــرار وزارة التجــارة 

واالســتثمار بتأســيس الشــركة.

املادة اخلامسة عشرة: إدارة الشركة:

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة يتكــون مــن )11( عضــواً تنتخبهم 
اجلمعيــة العامــة العاديــة ملــدة ال تزيــد علــى ثــالث ســنوات علــى أن 
ال يقــل عــدد أعضائــه عــن )5( خمســة أعضــاء وال يزيــد علــى )11( 
أحــد عشــر عضــواً، ويجــب أن تعكــس تركيبــة مجلــس اإلدارة متثياًل 
مناســباً مــن األعضــاء املســتقلن. وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن 
يقــل عــدد أعضــاء املجلــس املســتقلن عــن عضويــن أو ثلــث أعضــاء 
املجلــس أيهمــا أكثــر. واســتثناًء مــن ذلــك تعــّن اجلمعيــة التأسيســية 
أعضــاء أول مجلــس إدارة ملــدة ال تتجــاوز )3( ثــالث ســنوات تبــدأ 
مــن تاريــخ شــهر قــرار وزارة التجــارة واالســتثمار بتأســيس الشــركة.
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ملحق 2:  التعديالت العامة على النظام األساس لشركة والء للتأمن

املادة بعد التعديلاملادة قبل التعديل

املادة الثالثة: أغراض الشركة:

مزاولــة أعمــال التأمــن التعاونــي فــي فــرع التأمــن العــام 
والصحــي وكل مــا يتعلــق بهــذه األعمــال مــن إعــادة تأمــن 
أو توكيــالت أو متثيــل أو مراســلة وللشــركة أن تقــوم بجميــع 
األعمــال التــي يلــزم القيــام بهــا لتحقيــق أغراضهــا ســواًء فــي 
مجــال التأمــن أو اســتثمار أموالهــا وأن تقــوم بتملــك وحتريك 
األمــوال الثابتــة والنقديــة أو بيعهــا أو اســتبدالها أو تأجيرهــا 
بواســطتها مباشــرة أو بواســطة شــركات تؤسســها أو تشــتريها 
أو باالشــتراك مــع جهــات أخــرى ومتــارس الشــركة أنشــطتها 
التعاونــي  التأمــن  شــركات  مراقبــة  نظــام  ألحــكام  وفقــاً 
والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة والقواعــد الســارية فــي اململكــة 
العربيــة الســعودية وبعــد احلصــول علــى التراخيــص الالزمــة 

مــن اجلهــات املختصــة إن وجــدت.

املادة الثالثة: أغراض الشركة:

مزاولــة أعمــال التأمــن التعاونــي فــي فــرع التأمــن العــام 
والصحــي وكل مــا يتعلــق بهــذه األعمــال مــن إعــادة تأمــن 
وللشــركة أن تقــوم بجميــع األعمــال التــي يلــزم القيــام بهــا 
لتحقيــق أغراضهــا ســواًء فــي مجــال التأمــن أو اســتثمار 
أموالهــا وأن تقــوم بتملــك وحتريــك األمــوال الثابتــة والنقديــة 
أو بيعهــا أو اســتبدالها أو تأجيرهــا بواســطتها مباشــرة أو 
بواســطة شــركات تؤسســها أو تشــتريها أو باالشــتراك مــع 
ألحــكام  وفقــاً  أنشــطتها  الشــركة  ومتــارس  أخــرى  جهــات 
نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي والئحتــه التنفيذيــة 
واألنظمــة والقواعــد الســارية فــي اململكــة العربيــة الســعودية 
اجلهــات  مــن  الالزمــة  التراخيــص  علــى  احلصــول  وبعــد 

املختصــة إن وجــدت.

املادة احلادية عشرة: إصدار األسهم:

تكــون أســهم الشــركة اســمية وال يجــوز أن تصــدر بأقــل مــن 
قيمتهــا االســمية وإمنــا يجــوز أن تصــدر بأعلــى مــن هــذه 
القيمــة، وفــي هــذه احلالــة األخيــرة يضــاف فــرق القيمــة فــي 
بنــد مســتقل ضمــن حقــوق املســاهمن. وال يجــوز توزيعهــا 
كأربــاح علــى املســاهمن، والســهم غيــر قابــل للتجزئــة فــي 
الســهم أشــخاص متعــددون  فــإذا ملــك  الشــركة،  مواجهــة 
وجــب عليهــم أن يختــاروا أحدهــم لينــوب عنهــم فــي اســتعمال 
احلقــوق املتعلقــة بــه، ويكــون هــؤالء األشــخاص مســؤولن 

ــة الســهم. ــن ملكي ــات الناشــئة م ــن عــن االلتزام بالتضام

املادة احلادية عشرة: إصدار األسهم:

تكــون أســهم الشــركة اســمية وال يجــوز أن تصــدر بأقــل 1. 
ــى مــن  مــن قيمتهــا االســمية وإمنــا يجــوز أن تصــدر بأعل
هــذه القيمــة، وفــي هــذه احلالــة األخيــرة يضــاف فــرق 
القيمــة فــي بنــد مســتقل ضمــن حقــوق املســاهمن. وال 
يجــوز توزيعهــا كأربــاح علــى املســاهمن، والســهم غيــر 
ــك الســهم  ــإذا مل ــة الشــركة، ف ــي مواجه ــة ف ــل للتجزئ قاب
أشــخاص متعــددون وجــب عليهــم أن يختــاروا أحدهــم 
لينــوب عنهــم فــي اســتعمال احلقــوق املتعلقــة بــه، ويكــون 
ــات  ــن عــن االلتزام هــؤالء األشــخاص مســؤولن بالتضام

ــة الســهم. ــن ملكي الناشــئة م
يجــوز للشــركة شــراء وبيــع أســهمها ضمــن برنامــج أســهم 2. 

والضوابــط  الشــركات  لنظــام  وفقــاً  وذلــك  املوظفــن، 
الصــادرة مــن قبــل اجلهــات الرقابيــة والتنظيميــة.
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املادة بعد التعديلاملادة قبل التعديل

املادة التاسعة عشرة: مكافأة أعضاء املجلس:

تكــون مكافــأة رئيــس مجلــس اإلدارة مقابــل اخلدمــات التــي 
يقــوم بهــا مبلــغ )250٬000 ريــال ( مائتــان وخمســون ألــف 
ريــال ســعودي ســنوياً، ومكافــأة كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة مقابــل اخلدمــات التــي يقــوم بهــا مبلــغ ) 180.000 
ريــال ( مائــة وثمانــون ألــف ريــال ســعودي ســنوياً، وتكــون 
اللجــان مقابــل اخلدمــات  مــن أعضــاء  مكافــأة كل عضــو 
التــي يقــوم بهــا مبلــغ )70٬000 ريــال( ســبعون الــف ريــال 
 ( الرئيــس وكل عضــو مبلــغ  لــكل مــن  ســنوياً، كمــا يدفــع 
5٬000 ريــال( خمســة آالف ريــال ســعودي عــن كل اجتمــاع 
يحضــره مــن اجتماعــات املجلــس ومبلــغ ) 2٬500 ريــال ( 
ألــف وخمســمائة ريــال ســعودي عــن كل اجتمــاع يحضــره مــن 
اجتماعــات اللجــان، غيــر شــاملة مصاريــف الســفر واإلقامــة، 
علــى أن ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس 
ــة  ــي أي جلن ــة مشــاركة العضــو ف ــي حال اإلدارة أو اللجــان ف
مــن اللجــان املنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا 
ماليــة أو عينيــة مبلــغ )500٬000 ريــال( خمســمائة ألــف ريــال 
ســنوياً. وفــي حــال حققــت الشــركة أربــاح يجــوز أن يتــم توزيــع 
نســبة تعــادل )10٪ ( مــن باقــي صافــي الربــح بعــد خصــم 
االحتياطيــات التــي قررتهــا اجلمعيــة العامــة تطبيقــاً ألحــكام 
نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي وبعــد توزيــع ربــح 
علــى املســاهمن ال يقــل عــن )5٪( مــن رأس مــال الشــركة 
املدفــوع، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه املكافــأة متناســباً مــع 
عــدد اجللســات التــي يحضرهــا العضــو، وكل تقديــر يخالــف 
ــس  ــن أعضــاء املجل ــكل عضــو م ــع ل ــون باطــاًل. يُدف ــك يك ذل
التــي  الفعليــة  النفقــات  قيمــة  املجلــس؛  رئيــس  فيهــم  مبــا 
يتحملونهــا مــن أجــل حضــور اجتماعــات املجلــس أو اللجــان 
املنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة مبــا فــي ذلــك مصروفــات الســفر 

واإلقامــة واإلعاشــة.

يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى اجلمعيــة العامــة 
لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء  بيــان شــامل  العاديــة علــى 
وبــدل  مكافــآت  مــن  املاليــة  الســنة  خــالل  اإلدارة  مجلــس 
مصروفــات وغيــر ذلــك مــن املزايــا. وأن يشــتمل كذلــك علــى 
بيــان مــا قبضــه أعضــاء املجلــس بوصفهــم عاملــن أو إداريــن 
ــة أو استشــارات.  ــة أو إداري ــر أعمــال فني أو مــا قبضــوه نظي
وأن يشــتمل أيضــاًً علــى بيــان بعــدد جلســات املجلــس وعــدد 
اجللســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع 

ــة العامــة. للجمعي

املادة التاسعة عشرة: مكافأة أعضاء املجلس:

وأعضــاء  لرئيــس  الســنوية  للمكافــأة  األدنــى  احلــد  يكــون 
مجلــس اإلدارة مبلــغ )180٬000( مائــة وثمانــون ألــف ريــال 
ســعودي واحلــد األعلــى مبلــغ )500٬000( خمســمائة ألــف 
ريــال ســعودي ســنوياً نظيــر عضويتهــم فــي مجلــس اإلدارة 
ومشــاركتهم فــي أعمالــه، شــاملة للمكافــآت اإلضافيــة فــي 
حالــة مشــاركة العضــو فــي أي جلنــة مــن اللجــان املنبثقــة مــن 
مجلــس اإلدارة.  وفــي حــال حققــت الشــركة أربــاح يجــوز أن 
يتــم توزيــع نســبة تعــادل )10٪ ( مــن باقــي صافــي الربــح بعــد 
ــة العامــة تطبيقــاً  خصــم االحتياطيــات التــي قررتهــا اجلمعي
ونظــام  التعاونــي  التأمــن  مراقبــة شــركات  نظــام  ألحــكام 

ــى املســاهمن ال يقــل عــن ــح عل ــع رب ــد توزي الشــركات وبع
يكــون  أن  علــى  املدفــوع،  الشــركة  مــال  رأس  مــن   )٪5(  
ــي  اســتحقاق هــذه املكافــأة متناســباً مــع عــدد اجللســات الت
يحضرهــا العضــو، وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باطــاًل.  
ــه  ــا يحصــل علي ــوع م ــع األحــوال، ال يتجــاوز مجم ــي جمي وف
مبلــغ  ماليــة  ومزايــا  مكافــآت  مــن  اإلدارة  مجلــس  عضــو 

ســنوياً.  ريــال  ألــف  خمســمائة   )500٬000(

ويســتثنى أعضــاء جلنــة املراجعــة مــن احلــد األعلــى للمكافآت 
والبــدالت واملزايــا املاليــة أو العينيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
واللجــان املنبثقــة واملذكــورة أعــاله.  كمــا ال تنــدرج املكافــأة 
اخلاصــة برئيــس مجلــس اإلدارة واملشــار إليهــا فــي املــادة 
احلاديــة والثمانــون مــن نظــام الشــركات ضمــن احلــد األعلــى. 
يكــون احلــد األعلــى لبــدل حضــور جلســات املجلــس وجلانــه 
)5٬000 ريال( خمســة آالف ريال عن كل جلســة، غير شــاملة 

مصاريــف الســفر واإلقامــة.
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املادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماع املجلس:

إذا حضــره ســبعة  إال  يكــون اجتمــاع املجلــس صحيحــاً  ال 
ــم عضــو مســتقل بأنفســهم أو  ــن بينه ــل م ــى األق أعضــاء عل
بطريــق اإلنابــة، وللعضــو أن ينيــب عنــه عضواً آخر في حضور 
اجتماعــات املجلــس وفــي التصويــت فيهــا. تصــدر قــرارات 
املجلــس بأغلبيــة آراء األعضــاء احلاضريــن أو املمثلــن فيــه، 
وعنــد تســاوي اآلراء يرجــح اجلانــب الــذي صــوت معــه رئيــس 
اجللســة. وملجلــس اإلدارة أن يصــدر القــرارات فــي األمــور 
العاجلــة بعرضهــا علــى األعضــاء متفرقــن مــا لــم يطلــب أحــد 
األعضــاء -كتابــة- اجتمــاع املجلــس للمداولــة فيهــا، وفــي هذه 
احلالــة تعــرض هــذه القــرارات علــى مجلــس اإلدارة فــي أول 

اجتمــاع تــال لــه. 

املادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماع املجلس:

)ثلثــا(  إذا حضــره  إال  يكــون اجتمــاع املجلــس صحيحــاً  ال 
األعضــاء بأنفســهم أو بطريــق اإلنابــة بشــرط أن يكــون عــدد 
األعضــاء احلاضريــن بأنفســهم )أربعــة( أعضــاء علــى األقــل 
مــن بينهــم عضــو مســتقل، وللعضــو أن ينيــب عنــه عضــواً 
آخــر فــي حضــور اجتماعــات املجلــس وفــي التصويــت فيهــا. 
تصــدر قــرارات املجلــس بأغلبيــة آراء األعضــاء احلاضرين أو 
املمثلــن فيــه، وعنــد تســاوي اآلراء يرجــح اجلانب الذي صوت 
معــه رئيــس اجللســة. وملجلــس اإلدارة أن يصــدر القــرارات 
فــي األمــور العاجلــة بعرضهــا علــى األعضــاء متفرقــن مــا 
لــم يطلــب أحــد األعضــاء -كتابــة- اجتمــاع املجلــس للمداولــة 
فيهــا، وفــي هــذه احلالــة تعــرض هــذه القــرارات علــى مجلــس 

اإلدارة فــي أول اجتمــاع تــال لــه. 

املادة الثالثون: دعوة اجلمعيات:

تنعقــد اجلمعيــات العامــة أو اخلاصــة للمســاهمن بدعــوة 
مــن مجلــس اإلدارة، وعلــى مجلــس اإلدارة أن يدعــو اجلمعيــة 
العامــة العاديــة لالنعقــاد إذا طلــب ذلــك مراجــع احلســابات أو 
جلنــة املراجعــة أو عــدد مــن املســاهمن ميثــل )5٪ ( مــن رأس 
املــال علــى األقــل. ويجــوز ملراجــع احلســابات دعــوة اجلمعيــة 
ــة خــالل )30(  ــم يقــم املجلــس بدعــوة اجلمعي لالنعقــاد إذا ل

ثالثــن يومــاً مــن تاريــخ طلــب مراجــع احلســابات. 

تنشــر هــذه الدعــوة فــي صحيفــة تــوزع فــي املنطقــة التــي 
ــاد  ــاد احملــدد لالنعق ــل امليع ــز الشــركة الرئيــس قب ــا مرك فيه
بـــ )21( واحــد وعشــرين يــوم علــى األقــل وترســل صــورة مــن 
الدعــوة وجــدول األعمــال إلــى هيئــة الســوق املاليــة. ومــع ذلــك 
يجــوز االكتفــاء بتوجيــه الدعــوة فــي امليعــاد املذكــور إلــى جميــع 
ــات مســجلة. وترســل صــورة مــن الدعــوة  املســاهمن بخطاب
وجــدول األعمــال إلــى هيئــة الســوق املاليــة وذلــك خــالل املــدة 

احملــددة للنشــر.

املادة الثالثون: دعوة اجلمعيات:

تنعقــد اجلمعيــات العامــة أو اخلاصــة للمســاهمن بدعــوة 
مــن مجلــس اإلدارة، وعلــى مجلــس اإلدارة أن يدعــو اجلمعيــة 
العامــة العاديــة لالنعقــاد إذا طلــب ذلــك مراجــع احلســابات أو 
جلنــة املراجعــة أو عــدد مــن املســاهمن ميثــل )5٪ ( مــن رأس 
املــال علــى األقــل. ويجــوز ملراجــع احلســابات دعــوة اجلمعيــة 
ــة خــالل )30(  ــم يقــم املجلــس بدعــوة اجلمعي لالنعقــاد إذا ل

ثالثــن يومــاً مــن تاريــخ طلــب مراجــع احلســابات. 

تنشــر هــذه الدعــوة وجــدول األعمــال فــي صحيفــة يوميــة 
ــل  ــس قب ــز الشــركة الرئي ــا مرك ــي فيه ــة الت ــي املنطق ــوزع ف ت
امليعــاد احملــدد لالنعقــاد بـــ )21( واحــد وعشــرين يــوم علــى 
األقــل. ومــع ذلــك يجــوز االكتفــاء بتوجيــه الدعــوة فــي امليعــاد 
ــات مســجلة. وترســل  ــع املســاهمن بخطاب ــى جمي ــور إل املذك
التجــارة  وزارة  إلــى  األعمــال  وجــدول  الدعــوة  مــن  صــورة 

ــدة احملــددة للنشــر. ــك خــالل امل ــة وذل ــة الســوق املالي وهيئ
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