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وافقت عليها تعتبر هذه النسخة هي النسخة العربية التي . ا الهيئة العامة لسوق املالهرشادات املعمول بها التي نصت عليتم إعداد مستند العرض هذا وفقا لل 

يجوز تفسير موافقة الهيئة العامة لسوق املال على مستند العرض   وال .2022 نوفمبر  23بتاريخ  1674/2022/ه س مالهيئة العامة لسوق املال بالخطاب رقم:  

ال .  ُترجح النسخة العربية  وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين اإلنجليزية والعربية من مستند العرض،.  على أنها إشارة إلى أن الهيئة توص ي بهذا العرض

ة عن أي ضرر أو تتحمل الهيئة العامة لسوق املال أي مسؤولية عن دقة وكفاية البيانات واملعلومات الواردة في مستند العرض املاثل وال تتحمل أي مسؤولي

 . خسارة ناتجة عن االعتماد على أي جزء منها أو استخدامه من قبل أي شخص
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 ش.م.ع.ع  األهلية التأمين شركة ملساهمي هام إشعار .1

 

ا تعتبر  التي  الجوهرية  والبيانات  املعلومات  كافة  هذا  العرض  مستند  الحياة    لشركةيتضمن  على  للتأمين  الوطنية 

ش ولم  .ع.م.والعام  مضللة  معلومات  أي  علمها،  حد  على  تتضمن،  وال  مناسبة  معلومات    التغاض ي   يتم ع  أي  عن 

ع بشأن  .ع.م.ش شركة التأمين األهلية ي جوهرية قد يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على القرار الذي سيتخذه مساهم

 .قبول العرض أو رفضه

 

الحياة والعام ش  لشركة ا  إدارة إن أعضاء مجلس   للتأمين على    عن   ومنفردين ع مسؤولون مجتمعين  .ع.م.الوطنية 

صحة وكفاية املعلومات الواردة في هذا املستند، ويؤكدون أنه وفقا لعلمهم، لقد تم بذل العناية الواجبة املناسبة في  

العرض هذا أن يصبح  .  إعداد مستند  يتم حذف أي معلومات جوهرية من شأن حذفها  لم  أنه  كما يؤكدون أيضا 

 
ا
 .   مستند العرض هذا مضلال

 

في مستند العرض هذا ومراجعته بعناية من أجل    التمعن  ع .ع.م.ش  لتأمين األهلية شركة ايجب على جميع مساهمي  

تحديد ما إذا كانوا يرغبون في قبول العرض، من خالل األخذ في االعتبار جميع املعلومات الواردة في مستند العرض 

يعتبروا مستند العرض هذا  ع أال  . ع.م.ش  شركة التأمين األهليةكذلك يجب على مساهمي  .   املاثل في سياقها الصحيح

ا الحياة والعام ش  لشركة كتوصية من قبل  للتأمين على  أو  .ع.م.الوطنية  إدارتها،  أو أعضاء مجلس  مدير عرض  ع 

القانوني لقبول العرض  اإلستحواذ ع املسؤولية  .ع.م.ش  شركة التأمين األهليةيتحمل كل مساهم في  .  أو املستشار 

مشورة مهنية مستقلة حول ما إذا كان يتعين عليه قبول العرض وينبغي عليه إجراء تقييم  الخاصة به في الحصول على  

 .مستقل مناسب للمعلومات واالفتراضات الواردة في هذا املستند

 

با تتعلق  أو تقديم معلومات  بيانات  بأي  باإلدالء  الحياة والعام    لشركةلم يصرح ألي شخص  للتأمين على  الوطنية 

العرض.ع.م.ش أو  بذلك  ع  للقيام  املاثل  العرض  في مستند  املذكورين  األشخاص  أي شخص  .  بخالف  قام  في حال 

الوطنية للتأمين    لشركةباإلدالء بأي بيان أو تقديم معلومات، يجب أال يتم التعامل معه على أنه مفوض من قبل ا

ستشار القانوني، ويجب عدم  أو امل  مدير عرض اإلستحواذع أو أعضاء مجلس إدارتها أو  .ع.م.على الحياة والعام ش

 . االستناد إلى أي بيان مماثل من قبل أي شخص

 

تم إعداد البيانات الواردة في مستند العرض املاثل كما في تاريخ املستند ما لم يتم تحديد وقت آخر فيما يتعلق بهذه  

أنه يؤدي إلى أي داللة على  على  (  أو أي إجراء متخذ وفقا له) البيانات ويجب عدم تفسير نشر مستند العرض املاثل  

ال  .   ع أو شؤونها منذ ذلك التاريخ.ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش  لشركةعدم وجود أي تغيير في وقائع ا

يوجد أي نص في مستند العرض املاثل يقصد به أو سيعتبر توقعا أو تنبؤا أو تقديرا لألداء املالي الحالي أو املستقبلي  

 .   ع. ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش لشركة
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    السوق  وبيانات والقطاعية  املالية البيانات عرض .2

 

البيانات األخرى    /بالتحقق بشكل مستقل من أي من البيانات املالية    اإلستحواذ  عرض  مديرلم يقم  :  البيانات املالية

 . ع. ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش  لشركةا  إدارة ي أعدها أعضاء مجلستال

 

 . إن أي اختالف في مستند العرض املاثل بين إجمالي املبالغ ذات الصلة املدرجة ومجموعها يرجع إلى عملية التقريب

 

.  تعني الريال العماني، وهو العملة الرسمية في سلطنة عمان"  ريال"جميع اإلشارات إلى كلمة    إن:  العرض عملة مستند  

يتكون  .  دوالر أمريكي  2.6008=  ريال عماني    1إن الريال العماني مرتبط بالدوالر األمريكي وسعر الصرف املرتبط هو  

 .بيسة 1000الريال العماني من 

 

يجب االعتماد على أي ملخصات أو مقتطفات من املستندات الواردة في    ال:  املستنداتملخص أو مقتطفات من  

 .مستند العرض على أنها بيانات شاملة فيما يتعلق بهذه املستندات

 

مصادر  تم الحصول على بيانات السوق الواردة في مستند العرض املاثل من جهات خارجية أو من  :  بيانات السوق 

الوطنية للتأمين على الحياة    الشركةلم يتحقق أي من  .  عامة مثل مواقع شبكة املعلومات اإللكترونية واملنشورات

أو أعضاء مجلس  .ع.م.والعام ش أي    اإلستحواذ  عرض   مدير أو    إدارتهاع  القانوني بشكل مستقل من  أو املستشار 

ها في مستند العرض هذا أو لم يتأكدوا من االفتراضات  بيانات مأخوذة من مصادر تابعة لجهات خارجية مشار إلي

التي تستند إليها هذه املصادر إلى ذلك، لم يقم  .  األساسية  أو املستشار القانوني   اإلستحواذ  عرض  مديرباإلضافة 

دقة  وعليه، فإن  .  بالتحقق بشكلي مستقل من أي من بيانات القطاع أو املصادر األخرى املشار ليها في هذا املستند

يعتمد مدى أهمية بيانات السوق املستخدمة في  . واكتمال بيانات السوق ليست مضمونة وال يمكن ضمان موثوقيتها

 . مستند العرض هذا على معرفة القارئ وإدراكه للمنهجيات املستخدمة في جمع هذه البيانات
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 مالحظتها يجب إضافية نقاط .3

 

به    يتم:  املعلوماتنطاق   القانون املعمول  أحكام  يتوافق مع  بما  املاثل  العرض  في مستند  الواردة  املعلومات  توفير 

إال أن مستند العرض املاثل ال  .   ع بمعلومات تتعلق بالعرض. ع.م.ش شركة التأمين األهليةوتهدف إلى تزويد مساهمي 

ال يجوز  . ع جوهرية. ع. م.ش التأمين األهلية شركةيحتوي بالضرورة على جميع املعلومات التي قد يعتبرها املساهم في 

أو تجارية أو ضريبية أنه مشورة قانونية  العرض هذا على  في  .  تفسير محتوى مستند  شركة  يجب على كل مساهم 

املالي أو مستشاره الضريبي للحصول على مشورة  .ع. م.ش  التأمين األهلية أو مستشاره  ع استشارة محاميه الخاص 

 . ضريبية فيما يتعلق بقبول العرضقانونية أو مالية أو 

 

ع  . ع.م.ش  شركة التأمين األهلية قبل اتخاذ أي قرار بشأن قبول العرض، يجب على املساهمين في  :  العناية الواجبة

ع االعتماد على  .ع.م. ش  شركة التأمين األهليةوعند اتخاذ القرار، يجب على مساهمي  .  قراءة مستند العرض بالكامل

 .بشروط مستند العرض املاثل واملخاطر التي ينطوي عليها قبول العرضتمعنهم الخاص 

 

  شركة التأمين األهلية توزيع مستند العرض املاثل على مساهمي    يقتصر:  املاثل القيود على توزيع مستند العرض  

الوطنية للتأمين على الحياة والعام    لشركة تطلب ا(.  م) ب  .م.آر إس إيه الشرق األوسط ش  الشركة ع باستثناء  .ع.م.ش

إدارتها  .ع.م.ش مجلس  وأعضاء  إليهم    اإلستحواذ  عرض  مديرو ع  يصل  الذين  األشخاص  من  القانوني  واملستشار 

وال يقبل  . مستند العرض املاثل، التعرف على جميع هذه القيود املنصوص عليها في مستند العرض املاثل وااللتزام بها

أو    اإلستحواذ  عرض  مدير ع أو أعضاء مجلس إدارتها أو  .ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش  لشركةأي من ا

املستشار القانوني تحّمل أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألي قيود مماثلة على العرض من قبل أي شخص، سواء  

 . ع أو لم يكن.ع.م.ش شركة التأمين األهليةكان مساهما في 

 

ال يجوز نشر املعلومات الواردة في مستند العرض  :  ى استخدام املعلومات الواردة في مستند العرض املاثلالقيود عل

املاثل أو نسخها أو تصويرها أو إفشاؤها كليا أو جزئيا أو استخدامها ألي غرض بخالف ما يتعلق بالعرض، وذلك من  

  عرض  مديرو ع  .ع.م. الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش الشركة من  دون الحصول على املوافقة الخطية املسبقة

 . اإلستحواذ

 

  الشركة باستثناء ما هو مطلوب بموجب القانون املعمول به، ال تقدم    :  إخالء املسؤولية عن الضمانات الضمنية

القانوني أو أي من أعضاء مجلس  أو املستشار    اإلستحواذ  عرض  مديرع أو  .ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش

اإلدارة أو املديرين أو املحاسبين أو املحامين أو املوظفين لكل منهم أو أي شخص آخر أي إقرار أو ضمان، صريحا كان  

أو ضمنيا، فيما يتعلق باكتمال محتويات مستند العرض املاثل؛ أو التوقعات املدرجة في العرض أو أي مستند أو  

 .   في أي وقت فيما يتعلق بالعرض؛ أو يفيد بأن أي مستند من هذا القبيل لم يتغير بعد إصداره  معلومات أخرى مقدمة
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 واالختصارات   التعاريف .4

 

في   نموذج القبول  املساهمون  الذي سيستخدمه  القبول  األهليةنموذج  التأمين  لتقديم  .ع.م.ش  شركة  ع 

سيتم إرسال هذه النماذج إلى كل مساهم في  .  قبولهم للعرض وفقا لشروط مستند العرض

األهلية التأمين  بيانات  .ع.م.ش  شركة  على  بناء  اإللكتروني  البريد  عبر  مسقط    شركةع 

اإللكترونية   املواقع  على  واملتاحة  واإليداع  الحياة    لشركةللمقاصة  على  للتأمين  الوطنية 

 . والهيئة العامة لسوق املال. م.ع.م.أوبار لالستثمارات املالية ش الشركةع و .ع.م.والعام ش

 

 .القوانين واللوائح املعمول بها في سلطنة عمان والسارية في تاريخ مستند العرض املاثل  القانون املعمول به 

  

  الشركة مجلس إدارة 

الوطنية للتأمين على الحياة  

 ع .ع.م.والعام ش 

مصطلح   إدارة  "يفسر  ش  الشركةمجلس  والعام  الحياة  على  للتأمين  " ع.ع.م.الوطنية 

 . وفقا لذلك" ع.ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش  الشركةأعضاء مجلس إدارة "و

  

 .سلطة عمانالهيئة العامة لسوق املال في  الهيئة العامة لسوق املال 

 

بما في ذلك أي حق في االستحواذ أو خيار أو حق  )أي مصلحة أو حقوق ملكية ألي شخص   األسهم الخاضعة لاللتزامات 

أو أي رهن عقاري أو رسم أو رهن أو تأمين أو تنازل أو رهن حيازي أو حق ضمان  (  الشفعة

 . أو االحتفاظ بحق امللكية أو أي اتفاقية أو ترتيب ضمان آخر

 

شركة  ع املرهونة من قبل مساهم في  .ع.م.ش  شركة التأمين األهليةألغراض العرض، أسهم  

األهلية قضائي  .ع.م.ش  التأمين  أمر  أو  قيود  بسبب  املحجوزة  أو  مالية  مؤسسة  أي  مع  ع 

 .صادر عن أي محكمة أو هيئة ذات صلة

 

سلطنة عمان واإلمارات العربية املتحدة واململكة  مجلس التعاون الخليجي الذي يتكون من   مجلس التعاون الخليجي 

 . العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت

 

 حكومة سلطنة عمان  الحكومة

 

 .   ع من وقت إلى آخر.ع.م.ش شركة التأمين األهليةإجمالي رأس املال املصدر ل  رأس املال املصدر 

 

 قانونيون  ومستشارون  محامون  العامري  يونس  مكتب  القانوني  املستشار 

 

مسقط للمقاصة   شركة

 واإليداع 

 م .ع.م.مسقط للمقاصة واإليداع ش شركة
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 بورصة مسقط بورصة مسقط 

 

 شركة التأمين األهلية

 ع .ع.م.ش

 ع.ع.م.ش  شركة التأمين األهلية

 

شركة التأمين  مجلس إدارة 

 ع.ع.م.ش األهلية

شركة  أعضاء مجلس إدارة  "و"  ع.ع.م.ش  األهليةشركة التأمين  مجلس إدارة  "يفسر مصطلح  

 .وفقا لذلك" ع.ع.م.ش  التأمين األهلية

 

شركة التأمين   يمساهم

 ع  .ع.م.ش األهلية

آر إس إيه الشرق األوسط    الشركة   بستثناءع  .ع.م.ش  شركة التأمين األهليةاملساهمون في  

 (.م)ب .م.ش

 

 شركة التأمين األهليةسهم 

 ع .ع.م.ش

في رأس مال   التأمين األهليةسهم  التأمين  أسهم  "ع ويفسر مصطلح  .ع.م.ش  شركة  شركة 

 . وفقا لذلك" ع.ع.م.ش  األهلية

 

ع إلى مساهمي شركة  . ع.م.العرض املقدم من الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش العرض

 ع وفقا لشروط مستند العرض املاثل.ع.م.األهلية للتأمين ش

 

 .من مستند العرض املاثل " ملخص العرض"تاريخ انتهاء العرض املبين في الفصل املعنون  تاريخ انتهاء العرض 

 

في   إتمام عملية العرض البائعين  للمساهمين  العرض  سعر  دفع  تاريخ  في  سيحدث  الذي  العرض  شركة  إتمام 

 .  اإللزاميع بعد تاريخ انتهاء فترة العرض وتنفيذ االستحواذ .ع.م.ش  التأمين األهلية

 

 تاريخ إتمام عملية العرض

 

 . التاريخ الذي يتم فيه إتمام عملية العرض

 

 .  مستند العرض املاثل ويحتوي على نموذج القبول  مستند العرض  

 

 .  م٠ع.م.أوبار لالستثمارات املالية ش الشركة   مدير عرض اإلستحواذ

 

  الشركةمقدم العرض أو 

الوطنية للتأمين على الحياة  

 ع .ع.م.والعام ش 

 ع.ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش الشركة

  شركة العرض أو   متلقي

 ع .ع.م.ش األهلية التأمين

 ع.ع.م.ش  األهلية التأمين شركة

 .من مستند العرض املاثل " ملخص العرض"تاريخ بداية العرض املبين في الفصل املعنون  تاريخ بداية العرض  
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اليومين    فترة العرض  كال  شامال  العرض  انتهاء  وتاريخ  العرض  بداية  تاريخ  بين  ما    يمكن  اللذينالفترة 

 . نموذج القبول ع تقديم .ع.م.ش شركة التأمين األهليةخاللهما للمساهم في 

 

 سلطنة ُعمان  ُعمان

 

 . الريال العماني، وهو العملة الرسمية لسلطنة عمان ريال عماني 

  

 . من مستند العرض" ملخص العرض"تاريخ تسجيل العرض املبين في الفصل املعنون  تاريخ التسجيل  

 

 (.  2/2019/خ)الئحة االستحواذ والسيطرة العمانية رقم  الئحة االستحواذ 

 

 للعرض اإلرشادي ين الزم الجدول  .5

 

 التاريخ اإلرشادي  الوصف .م

 2022نوفمبر  20  إعالن العرض  1

ع . ع.م.ش  شركة التأمين األهليةإرسال مستند العرض إلى مجلس إدارة  2

 ع .ع.م.ش  شركة التأمين األهليةومساهمي 

 2022نوفمبر  24 

 2022ديسمبر  5  بداية فترة العرض  3

االفصاح على موقع بوصة مسقط االلكتروني، ونشر االعالنات الصحفية،   4

 %  90وإعالم الهيئة العامة لسوق املال بقبول العرض بنسبة 

 2022ديسمبر  11

 2022ديسمبر  12 الحصول على موافقة الهئية العامة لسوق املال باالستحواذ االجباري  5

 2022ديسمبر  13 إرسال إشعار الى املساهمين املعارضين   6

 2022ديسمبر  25 انتهاء فترة العرض  7

 2022 ديسمبر  29 ع لسعر العرض .ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش لشركةدفع ا 8

ع على بقية  .ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش لشركة استحواذ ا 9

   جباري اإل االستحواذ  -األسهم 

 2022ديسمبر  29

افقاتن إن الجدول الزم: مالحظة  .ي أعاله إرشادي وقد يكون عرضة للتغيير بعد قيام الجهات املختصة بإجراء املراجعة والتعديالت واملو
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 العرض   ملخص .6

 

 تفاصيل العرض   6.1

 

أو   العرض    الشركةمقدم 

الوطنية للتأمين على الحياة  

 ع .ع.م.والعام ش 

ش  الشركة والعام  الحياة  على  للتأمين    ملزاولة  مرخصة  عامة  مساهمة  شركة  وهيع،  .ع.م.الوطنية 

  قطعة   ، 115:  رقم  املبنى   في  سجل امل  مكتبها  1487876:  رقمب   تجاري ال   سجل ال   في   ومسجلة  التأمين  أعمال 

  الرمز  ،798:  ب.ص  في   البريدي   وعنوانها   عمان   سلطنة  مسقط،   الكبرى،  مطرح   ،330:  رقم  األرض

يوجد  .  عمان  سلطنة   كبير،   وادي  ، 117  البريدي العرض فقط وال  العرض مقدم من قبل مقدم  إن 

 . أشخاص يتصرفون بالتنسيق مع مقدم العرض في تقديم هذا العرض

 

أو   عليه   الشركةاملعروض 

 ع .ع.م.األهلية للتأمين ش

  ومسجلة  التأمين،   أعمال  ملزاولة  مرخصة  عامة  مساهمة  شركة  وهي  ، ع.ع.م.ش  شركة التأمين األهلية

  ،95:  رقم  املبنى  لألعمال،  أومنفيست  مركز   في   سجل امل   مكتبها  ، 1754807:  رقمب   تجاري ال   سجل ال   في

  روي،   ،112:  البريدي  الرمز  ، 751:  ب.ص  في   البريدي  وعنوانها  املطار  مرتفعات  ،501  رقم  الطريق 

 .  عمان  سلطنة مسقط، 

 

رويال    بإستثناء ع.ع.م.ش  شركة التأمين األهليةالعرض املقدم من مقدم العرض لجميع املساهمين في  العرض 

  %47.5  البالغةتبقية  املنسبة  ال لالستحواذ على    م.ب.م.ش  (  وسطاأل الشرق  )أند صن الالينس للتأمين  

مقدم العرض في رأس    انتفاع والذي من شأنه زيادة حصة    األهلية التأمين  لشركة   من رأس املال املصدر 

شركة  من أسهم    (100,000,000) من رأس املال املصدر    %100ع إلى  .ع.م.ش  شركة التأمين األهليةمال  

 (. في تاريخ التسجيل  كما ع املدفوعة بالكامل  .ع.م.ش  التأمين األهلية

 

ع الذين يمثلون نسبة ال تقل عن  .ع.م.ش شركة التأمين األهلية    قبول مساهميل إتمام العرض    يخضع

 .    من العرض % 90

 

 2022 ديسمبر  5 :بداية العرض   تاريخ تاريخ العرض 

 2022 ديسمبر  25: انتهاء العرض  تاريخ

ا ملدة  مالحظة: ا ،  21يجب أن يكون العرض مفتوحا %  100في حال تم الحصول على نسبة قبول ويوما

 . فسيتم إغالقه قبل انتهاء هذه املدة.  قبل تاريخ إغالق العرض  شركة التأمين األهلية من مساهمي 

التسجيل   لغرض  )تاريخ 

 (العرض

 

 العرض   شعار إ

 

 

 2022 نوفمبر  24

   العرض  هذا مستند  شركة التأمين األهلية ش.م.ع.عادارة  مجلسفيه  تلقى التاريخ الذي  هو

 

العرض  قبل   املنشور   إشعار  خالل    الشركة  من  من  ش.م.ع.ع  والعام  الحياة  على  للتأمين  الوطنية 

متاحة   . نسخة من اإلشعار  2022  نوفمبر  20بورصة مسقط بتاريخ  ل  اإللكتروني   املوقع  علىاإلفصاح  

 الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع.  لشركةعلى املوقع اإللكتروني 
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ع بمجرد قبول العرض من قبل  .ع. م.ش األهلية التأمين  أسهم شركة سيتم تعليق التداول في التداول تعليق 

 %90 من املساهمين والحصول على املوافقات من الجهات املعنية خالل فترة العرض. 

 :لألغراض التالية مقدم هذا العرض  العرض من غرض ال

  الذي   ع.ع.م.ش  والعام  الحياة  على  للتأمين  الوطنية  شركة ال  قبل  من   استراتيجي  قرار .أ 

  وشركة   ع .ع.م.ش  والعام  الحياة  على  للتأمين  الوطنية   الشركة  من   كل  مكانة  سيعزز 

 . املنطقة  في التأمين  قطاع في مجتمعين  ع.ع.م.ش األهلية  التأمين

  التأمين   وشركة  والعام  الحياة  على  للتأمين   الوطنية   الشركة   عمليات  دمج   خالل   من . ب

  التعاون   أوجه   من   ويستفيد   الكفاءة  املشترك   الكيان  يعزز   أن   املتوقع  من  ،   األهلية 

  املصلحة   وأصحاب  وللمساهمين مين  أالت  وثائق  لحملة أكبر   قيمة  خلق  وبالتالي

 .اآلخرين

ولن يكون  التأمين األهلية بعملهم   سيستمر جميع موظفي شركةعند تكملة العرض,  . ت

  األهلية   التأمين   سيخضع موظفو شركة  كما .   هناك تغيير فوري في هيكل التوظيف

حسب   ، الهيكلة  وإعادة  الدورية  عليها    للتقييمات  املتعارف  مع    املعايير   ، لألعمال 

 . االعتبارات الواجبة للتعاون في املجال التشغيلي ومتطلبات العملمراعاة  

  ببورصة النظامية    السوق   من  األهلية  التأمين   شركة  أسهم   إدراج   إلغاءاملتوقع    من . ث

،    .الصلة  ذات  الحكومية  الجهاتموافقة    شريطة  ،  مسقط العرض  اكتمال  وبعد 

الوطنية للتأمين على الحياة والعام    الشركةستكون هناك عملية إعادة هيكلة لكل من  

   ع.ع.م.ش األهلية  التأمين  وشركة ع  .م ع.ش

 

فقط   سعر العرض  نقدي  األهلية    سهم  لكل  عماني  ريال  0.466  بقيمةعرض  التأمين  شركة  أسهم  من 

يوليو    7  بتاريخ  العرض  مقدم  قبل  من  والصادروهو ما يتماش ى مع اإلفصاح السابق    ع،.ع.م.ش

 : ، ويمثل ما يلي م2022

الدفترية  ×    1.15 .1 سبتمبر    30  في  كما  ع .ع.م.ش  األهلية   التأمين   لشركة القيمة 

 ؛ م 2022

  مدى   على شركة التأمين األهلية    سهم  سعر  متوسط  من   أعلى %  52.3  تمثل  والتي  .2

  املوافق   اإلفصاح  تاريخ  قبل  َعماني  ريال  0.306  بلغ  والذي  املاضية  أشهر  الستة

 .  2022 يوليو 7

البالغ  50.3بنسبة    زيادة .3 اإلغالق  سعر  عن  عماني    ٪0.310  تاريخ   في  كماريال 

  اإلغالق   بسعر  مقارنة%  2.2  بنسبة  وزيادة  ،  م2022  يوليو  7  املوافقاإلفصاح  

 . 2022نوفمبر  14  في كما عماني ريال 0.456 البالغ
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من رأس  %  75ش.م.ع.ع الذين يمتلكون أقل من نسبة    األهلية شركة التأمين    مساهمي في حال قبول   أهلية قبول العرض 

وبإستثناء حصة رويال أند صن الالينس للتأمين )الشرق األوسط(  املال املصدر للعرض بسعر العرض  

.م.ب.م    )معا  ش  العرض  مستند  لشروط  في  "ووفقا  البائعون   األهلية   التأمين  شركة املساهمون 

  لشركةا  تختار  قد  ، "(ش.م.ع.ع  شركة التأمين األهليةمساهم بائع في  "  على حدة   وكل منهم  " ش.م.ع.ع

  ذات الصلةالوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع سحب العرض أو االستحواذ على عدد أسهم  

 . ش.م.ع.ع  شركة التأمين األهليةش.م.ع.ع من املساهمين البائعين في   التأمين األهلية لشركة

 

   ش.م.ع.ع الذين يمتلكون   شركة التأمين األهليةفي حال قبول املساهمين البائعين في  
ا
أكثر من    إجماال

  فإن   العرض،  مستند  لشروط   ووفقا  العرض   سعر   مقابلمن رأس املال املصدر للعرض    % 90نسبة  

ش والعام  الحياة  على  للتأمين  الوطنية  األسهم    سوفع  .ع.م.الشركة  على  إلزامي  بشكل  تستحوذ 

شركة    في   املباشرة   املساهمةمن    %47.5  من املساهمين املتبقين من أجل الحصول على نسبة  املتبقية

في شركة  %  100من بقية املساهمين والتي تمثل مساهمة باالنتفاع بنسبة    ع.ع.م.شالتأمين األهلية  

 . ع.ع.م.التأمين األهلية ش

 

الخاضعة  األسهم  

 لاللتزامات 

  مال تخضع أسهمه  الذين ع  .ع.م.شركة التأمين األهلية ش  يال يجوز قبول العرض إال من قبل مساهم

 . رهنع ألي .ع.م.في شركة التأمين األهلية ش

 

 االجباري االستحواذ 

 

 

 

هو   ملا   
ا
االستحواذ،  وفقا الئحة  في  عليه  مساهم  الحصول بمجرد  و منصوص  موافقات  شركة    يعلى 

األهلية يمتلكون .ع.م.ش  التأمين  الذين  في    %  90  نسبة  ع  األسهم  أكثر من  األهليةأو  التأمين    شركة 

ال .ع.م.ش تعتزم  والعام ش  شركةع،  الحياة  للتأمين على   االستحواذ "أحكام    ممارسة  ع.ع.م.الوطنية 

  على حصول ال   شريطة  ، الئحة االستحواذ   من(  شاملة)  65إلى    62  كما هو مذكور في املواد من" اإلجباري 

  .الصلة ذات الحكومية الجهاتموافقات 

املس عليها  تاألسهم  حوذ 

 اجباريا

في   للمساهمين  األهلية بالنسبة  التأمين  ال  .ع.م.ش  شركة  والذين  فترة    للعرض   يستجيبون ع  خالل 

الوطنية للتأمين   شركةمن جانب ال  إلزاميفإنه سيتم االستحواذ على أسهمهم بشكل   املحددةالعرض 

 . شريطة الحصول على موافقات الجهات الحكومية ذات الصلةع، .ع.م.على الحياة والعام ش

لألسهم   النقدي  املقابل 

أحكام   تحت  املدرجة 

 االجباري االستحواذ 

 

ع .ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش  شركة االستحواذ، ستدفع ال من الئحة    65وفقا للمادة  

مستند    اإللزامي   االستحواذ   أحكام  تحت  املدرجة  األسهم  لحملة في  عليه  املنصوص  العرض  سعر 

 .  العرض

 

 إتمام العرض

 

 

التأمين األهلية  العرض الذي سيحدث في تاريخ دفع سعر العرض للمساهمين البائعين في شركة    إتمام

    . االجباري ع بعد تاريخ انتهاء فترة العرض وتنفيذ االستحواذ .ع.م.ش

 

 .التاريخ الذي يتم فيه إتمام عملية العرض هو تاريخ إتمام العرض 
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والتي     العرض من الغرض أقوى  تأمين  شركة  تكوين  إلى  العرض  إتمام  وإدارتها     إدارةمجلس    يرى سيؤدي  أنها  الشركة 

 . واإلقليمي املحلي  الصعدين علىستصبح أكثر قدرة على املنافسة  

 

املالية ش عرض اإلستحواذ  مدير  لالستثمارات  أوبار  عمان  وهي    م،  .ع.م.شركة  سلطنة  في  تأسست  مقفلة  مساهمة  شركة 

 .  ، سلطنة عمانCPO، 111الرمز البريدي  ، 1137ب . ومكتبها املسجل في ص

 07 949 24 968+:  الهاتف

   capital.net-corporatefinance@u-ubhar  : البريد اإللكتروني

  

 

 تفاصيل ومعلومات أخرى تتطلبها الئحة االستحواذ  6.2

 

في   التأمين  األسهم  شركة 

التي تمتلكها  .ع.م.ش  األهلية ع 

على    لشركةا للتأمين  الوطنية 

 ع .ع.م .الحياة والعام ش

ع أي أسهم مباشرة في شركة التأمين  .ع.م.ال تمتلك الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش

وعلى الرغم من ذلك، تعتبر شركة آر إس إيه  .  العرض هذا  إعالنع اعتبارا من تاريخ  .ع.م.األهلية ش

  األهلية   التأمين باملئة من رأس املال املصدر لشركة    52.5التي تمتلك  (  م)ب  .م.الشرق األوسط ش

مملوكة  .ع.م.ش تابعة  شركة  والعام    بالكاملع  الحياة  على  للتأمين  الوطنية  الشركة  قبل  من 

 . تبارا من تاريخ مستند العرض هذااع ع.ع.م.ش

 

 اإلقرارات 6.3

 

 : يؤكدان على ما يلي  اإلستحواذ عرض  مدير و ع .ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش شركةإن ال  6.3.1

ع بموارد مالية كافية ولن يتم إبطال العرض  .ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش  شركةتتمتع ال  .1

 .القدرة املالية ملقدم العرضبسبب عدم كفاية 

 املقابل النقدي  في قبول العرض علىيرغب   ممنع  .ع.م.ش  شركة التأمين األهليةسيحصل كل مساهم في   .2

ا    . وفقا للشروط املبينة في مستند العرضو  سعر العرضل ، وفقا

مساهم  يحق أليفإن تسوية املقابل النقدي الذي  باستثناء موافقة الهيئة العامة لسوق املال على ذلك،  .3

 مقاصة  حق   أو  امتيازالعرض بصرف النظر عن أي    شروطسيتم تنفيذها بالكامل وفقا ل بموجب العرض  

 .اي  مساهمقد يدعي مقدم العرض أنه يستحقها ضد  مقابل  عرض أو

 

 : ما يليبع .ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش لشركةا تقر 6.3.2

الوطنية للتأمين    لشركة العرض املاثل، ال توجد مفاوضات جارية بين ابخالف ما هو موضح في مستند   .1

ا .ع.م.على الحياة والعام ش يتعلق بأسهم  الوطنية   لشركةع أو مساهميها املسيطرين وأي شخص فيما 

 .ع.ع.م.ش  شركة التأمين األهليةع أو .ع.م.للتأمين على الحياة والعام ش

  لشركةاملاثل، ال توجد اتفاقيات أو ترتيبات أو تفاهم موجود بين ا بخالف ما هو موضح في مستند العرض   .2

الوطنية للتأمين    لشركةأو أي شخص يعمل بالتنسيق مع ا)ع  .ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش

  لشركةوأي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة السابقين  (  ع.ع.م.على الحياة والعام ش

mailto:ubhar-corporatefinance@u-capital.net
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للت  ع، حاملي أسهم ذات حق التصويت أو الحاملين السابقين  .ع.م.أمين على الحياة والعام شالوطنية 

ع الذين لهم أي صلة  .ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش  لشركةألسهم ذات حق التصويت في ا

 . بالعرض

ا  .3 إدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  تتأثر  ش  لشركةلن  والعام  الحياة  على  للتأمين  بإتمام  .ع.م.الوطنية  ع 

 . العرض

 

إن   السابقين "لغرض ما ورد أعاله،  السابقين"أو  "  أعضاء مجلس اإلدارة  التصويت  هم األشخاص  "  حاملي أسهم ذات حق 

    6الذين كانوا خالل فترة  
ا
التصويت، وفقا تولي حق  أو حاملي أسهم  في مجلس اإلدارة  العرض، أعضاء  فترة  بدء  أشهر قبل 

 .   ملقتض ى الحال

 

 :معلومات أخرى  6.3.3

ع أي  .ع.م.ش  شركة التأمين األهلية ع وال  .ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش  لشركةمتلك ات ال   .1

 .أوراق مالية قابلة للتحويل 

شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع  أسهم ملكية  ونسبة عدد تفاصيل  فإناعتبارا من تاريخ مستند العرض،  .2

التي تمتلك حق التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل األشخاص التالية أسماؤهم هي على النحو  

 املبين أدناه:  

األوسط ش (أ الشرق  إيه  إس  آر  في    52,500,000:  تمتلك  (م)ب  .م.شركة  التأمين  سهما  شركة 

 % 52.5 -ع .ع.م.ش  األهلية

ا (ب ش  لشركةأسهم  والعام  الحياة  على  للتأمين  في  .ع.م.الوطنية  الشرق    الشركةع  إيه  إس  آر 

 %100(: م)ب .م.األوسط ش

سهم في  أال يوجد  :  ع.ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش  لشركةأعضاء مجلس إدارة ا ( ج

 . نسبة التملك %صفر  -ع .ع.م.ش  شركة التأمين األهلية

 

األسهم التي لها حق التصويت خالل الفترة  بتداول أعاله " 2"و" 1" 6.3.3األطراف املنصوص عليها في الفقرات لم تقم أي من 

  .  العرض التي تبدأ قبل ستة أشهر من تاريخ بداية العرض وتنتهي بتاريخ مستند 
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 االتصال  عن املسؤولون  واألشخاص بالعرض الصلة ذات األطراف .7

 

 ع .ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش لشركةا العرض مقدم

  

 :مسؤول االتصال

 

 حبيب رستم علي محمود

، وادي كبير،  798ص.ب:  العنوان البريدي:  مسؤول عالقات املستثمرين  

 117الرمز البريدي: 

 سلطنة ُعمان

 24630812 968+رقم الهاتف: 

 mahmoodali@nlicgulf.comالبريد اإللكتروني: 

 ع.ع .م.ش شركة التأمين األهلية العرض  متلقي

  

 :مسؤول االتصال

 

 كيبريا  ميرون

 املالي  املدير

 ، روي، مسقط 112: ، الرمز البريدي751: ب.ص: العنوان البريدي

 سلطنة ُعمان

 24766895 968+: هاتف

   miron.kibria@om.rsagroup.com: البريد اإللكتروني

 

 .  م٠ع.م.أوبار لالستثمارات املالية ش شركة مدير عرض اإلستحواذ 

  

 :مسؤول االتصال

 

 محمد كاشف صبيح  

 رئيس تمويل الشركات والخدمات االستشارية  

 سلطنة عمان ،111، الرمز البريدي 1137: ص ب: العنوان البريدي

 949008 24 968+: رقم الهاتف

    ubhar-corporatefinance@u-capital.net  : البريد اإللكتروني

 

   

 مكتب يونس العامري محامون ومستشارون قانونيون  املستشار القانوني  

 

 طاهر نور سيد  :مسؤول االتصال 

: رقم املكتب األول، الطابق ،1135:  رقم املبنى العنوان: )العضو املنتدب(

 4505: السماء، الطريق رقمخلف بدر   ،113

 سلطنة ُعمانالخوير، مسقط، 

 24473212 968+: رقم الهاتف

 taher@anlawoman.com: البريد اإللكتروني

 

  

mailto:mahmoodali@nlicgulf.com
mailto:miron.kibria@om.rsagroup.com
mailto:taher@anlawoman.com
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افقات .8    بالعرض املتعلقة املو

 

افقات األساسية للهيئة العامة لسوق املال  8.1  املو

 

 : ع فيما يتعلق بالعرض. ع.م .الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش لشركةالتي حصلت عليها ا الهيئة العامة لسوق املال فيما يلي ملخص ملوافقات 

 

 :التالي املوافقة على إعفاءات معينة من الئحة االستحواذ بموجب •

الشركة  رسال مستندات العرض عبر الوسائل اإللكترونية إلى مساهمي  إواملتعلق ب  2022أكتوبر    24بتاريخ    صادر  بريد إلكتروني .أ

 من إرسال النسخ املطبوعة بالبريد ، كما هو مطلوب في املادة ع. ع.م .أمين ش تاألهلية لل
ا
  .، بدال

 .65لتخفيض فترة العرض كما هو مطلوب في املادة   2022نوفمبر  17بريد إلكتروني مؤرخ  .ب

 

 .1674/2022ه س م/ :رقم 2022 نوفمبر  23بتاريخ املوافقة على مستند العرض بموجب كتاب  •

  



15 

 

   ع.ع.م.ش والعام الحياة على للتأمين الوطنية لشركةا تفاصيل .9

 

 ع.ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش لشركةتفاصيل املساهمة في ا 9.1

 

تقريبا من األسهم التي لها حق التصويت في   %  48.857( نفستيأوم)ع  . ع.م .العمانية العاملية للتنمية واالستثمار ش  لشركة تمتلك ا •

 . ع .ع. م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش لشركةا

  6.377و  %  14.348علي زيد القريش ي وإخوانه    الشركةعبد هللا وسعيد محمد عبيد بن زقر املحدودة و   الشركةيمتلك بنك الرياض و  •

 . ع على التوالي.ع. م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش  لشركةتقريبا في األسهم التي لها حق التصويت في ا  % 6.377و %

الوطنية للتأمين على الحياة والعام   لشركةأو أكثر من أسهم حق التصويت في ا%    5ال يمتلك أي مساهمين آخرين بشكل مباشر   •

 .  ع .ع. م.ش

 

 ع.ع.م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش لشركةمجلس إدارة ا 9.2

 

 (املناصب)املنصب  االسم 

 الرئيس  الشيخ خالد محمد الزبير 

 نائب الرئيس   تقي إبراهيممحمد  /الفاضل

 عضو مجلس إدارة عبد العزيز محمد أحمد البلوش ي  /الفاضل

 عضو مجلس إدارة زكي بن هالل سعود البوسعيدي /السيد

 عضو مجلس إدارة أنور هالل حمدون الجابري  /الفاضل

 عضو مجلس إدارة محمد علي سعيد القصابي /الفاضل

 عضو مجلس إدارة سنجاي كاواترا  الفاضل/ 

 عضو مجلس إدارة عدنان حمزه محمد بوقرى  / الفاضل

 عضو مجلس إدارة يوسف القريش ي  / الفاضل

 عضو مجلس إدارة طارق السدحان   / الفاضل

 عضو مجلس إدارة سعيد بن زقر   / الفاضل
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 واإلجراءات واألحكام الشروط - العرض قبول  .10

 

اإلخطار/اإلشعار إجراءات  

 

 

مسقط    شركةمن مستند العرض هذا استنادا إلى بيانات  النسخة اإللكترونية فقط  سيتم إرسال  

الوطنية للتأمين على    شركةوسيكون متاحا على املواقع اإللكترونية ل  .م.ع.مش للمقاصة واإليداع

ش.م.ع املالية  لالستثمارات  أوبار  وشركة  ش.م.ع.ع  والعام  للمقاصة    مسقط    وشركةم  ٠الحياة 

 . ش.م.ع.م واإليداع

 

ع لتقديم قبولهم للعرض  . ع.م .ش  شركة التأمين األهلية   ي ساهممنموذج القبول الذي سيستخدمه   العرض  قبول  إستمارة

  شركة التأمين األهلية سيتم إرسال هذه النماذج إلى كل مساهم في  .  وفقا لشروط مستند العرض

وسيكون  م  .ع .م.شمسقط للمقاصة واإليداع    ع عبر البريد اإللكتروني بناء على بيانات شركة.ع. م.ش

اإللكترونية   املواقع  على  أيضا  متاح  القبول  والعام شركة  لنموذج  الحياة  على  للتأمين  الوطنية 

 .  م .ع .م. أوبار لالستثمارات املالية ش   ع وشركة.ع. م.ش

إجراءات قبول العرض من قبل  

 األهلية التأمين شركة مساهمي 

 ش.م.ع.ع 

ع القيام بما  . ع.م. ش  شركة التأمين األهلية من أجل قبول العرض، يتعين من املساهمين في    .1

 :يلي

 

ا  نموذج القبول    تسليم  (1  وموقعا
ا

أوبار لالستثمارات  على النحو املطلوب إلى شركة  مكتمال

لألعمال، الطابق العلوي    نفيستياوم  بمركز  مكاتبهم الكائنةم وذلك في  .ع .م. املالية ش

(PH) مرتفعات املطار، مسقط، سلطنة عمان 501، الطريق رقم 95، املبنى رقم ، . 

 أو

-ubharع إرسال بريد إلكتروني إلى  .ع. م.ش  شركة التأمين األهليةبإمكان املساهمين في   (2

corporatefinance@u-capital.net    يوضح قبولهم للعرض إلى جانب نسخة ممسوحة

 ضوئيا من نموذج القبول 
ا

 لألصول  مكتمال
ا
 وفقا

 

ا  2في أو قبل الساعة  (  كما هو موضح أدناه)إضافة إلى املستندات املطلوبة    في تاريخ انتهاء   ظهرا

 .العرض

 

لل .2 يمكن  في  ال  األهليةمساهمين  التأمين  اإللكتروني  . ع.م .ش  شركة  البريد  إلغاء  نموذج    /ع 

 . القبول املكتمل بمجرد التقديم

 

 ابتداء من    21يظل العرض متاح للقبول ملدة    .3
ا
 2022  ديسمبر  25حتى    2022  ديسمبر  5يوما

ا  2صباحا حتى    8أثناء ساعات العمل من  (  كال اليومين مشموالن ) يتم قبول الطلبات ولن  .  ظهرا

 .املستلمة بعد ساعات العمل في تاريخ انتهاء العرض

 

  التأمين  شركة(  مساهمي )القبول املقدم من قبل املساهم    إستمارة/خطابالعرض  مدير  قد يرفض   املطلوبة املستندات

 . أدناه باعتباره غير مكتمل وغير صالح املدرجةع دون املستندات املطلوبة . ع.م .ش األهلية

 

 :القبول  إستمارة /يجب إرفاق املستندات التالية مع خطاب 
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 :للمتقدمين األفراد

ع  .ع .م. ش  شركة التأمين األهليةللمساهمين العمانيين في    البطاقة الشخصيةنسخة من    •

 .  ع. ع.م .ش شركة التأمين األهليةونسخة من جواز السفر للمساهمين غير العمانيين في 

القصر   • للمساهم  امليالد  األهليةلدى  شهادة  التأمين  األب .ع .م. ش  شركة  كان  إذا  ع، 

 .  يقبل العرض نيابة عن أوالده القصرس

ل يجب تضمين نسخة من توكيل رسمي ساري املفعول ومعتمد حسب األصول من قب •

باستثناء قبول األب نيابة عن  )الجهات املختصة في حالة القبول نيابة عن شخص آخر  

 (.   أبنائه القصر

 

 :    للمتقدمين من الشركات 

 بطاقة نموذج التوقيع  •

   السجل التجاري للشركة شهادة نسخة من •

يخول  معتمدة  نسخة   • اإلدارة  مجلس  قرار  العرض  لألمن  قبول  نموذج    معشخاص 

    .ؤالء األشخاص املخولين التوقيع له 

 

قبول الشركة الوطنية للتأمين على 

ع لألسهم  . ع.م .الحياة والعام ش

 املطروحة

ال قبول  الحياة والعام ش  شركةيخضع  للتأمين على  األهلية ع ألسهم  .ع.م.الوطنية  التأمين    شركة 

في  .ع. م.ش املساهمين  قبل  من  املطروحة  األهلية ع  التأمين  للشروط  .ع. م. ش  شركة  والتسوية  ع 

 :   التالية

 . إتمام عملية العرض •

 .موافقة الهيئة العامة لسوق املال على نتيجة العرض النهائية •

تتعارض • ال  أسهم    أن  األهليةتسوية  التأمين  املطروحة  .ع. م.ش   شركة  قانون  مع  ع  أي 

 .معمول به

املستندات    على النحو الواجب والصحيح مع إرفاق القبول    إستمارة  /خطاب  استكمال   •

 . العرضإقفال تاريخ أو قبل في  مدير عرض اإلستحواذإلى  ااملطلوبة وإرساله 

 . ع.ع .م.ش  شركة التأمين األهليةالشخص الذي يقبل العرض هو مساهم مؤهل في  •

 ألحكام .ع. م.الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش   شركة عدم سحب ال •
ا
ع للعرض وفقا

 . الئحة االستحواذ 

 

خطاب العرض  سعر سداد موعد استالم  ساري  إستمارة/عند   املفعول    ةالقبول 
َ
والخاضعة ب  مدعوما املطلوبة  املستندات 

املرض ي،   في    بإخطار  اإلستحواذ  عرض  مدير  سيقومللتحقق  املؤهلين    التأمين  شركةاملساهمين  

وترتيب.ع. م.ش  األهلية العرض  قبول  بخصوص  مصرفية   اتإجراء  اتع  حوالة  طريق  عن  الدفع 

 املتاحة لدى تفاصيل الحساب املصرفي    استنادا إلى)مع شركة مسقط للمقاصة واإليداع    بالتنسيق

 10ع في خالل  .ع. م.األهلية ش  لصالح املساهم في شركة التأمين (  شركة مسقط للمقاصة واإليداع

 . أيام من تاريخ انتهاء العرض( عشرة)

 

لن يتم دفع أي فائدة، أو هامش ربح أو رسوم إضافية أو ضريبة أو أي زيادة أخرى ألي سبب على  

ع والتي تم شراؤها من قبل الشركة الوطنية  .ع .م. السعر اإلجمالي ألسهم شركة التأمين األهلية ش
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ع ألي سبب .ع. م. ع من أي مساهم في شركة التأمين األهلية ش. ع.م .الحياة والعام ش للتأمين على  

في   البائع  املساهم  قبل  من  العرض  قبول  يسمح  .ع. م.ش  األهلية   التأمين   شركةمابعد  لن  ع، 

ع ذات الصلة إلى أي جهة أخرى ما لم أو حتى .ع. م.ش  األهلية  التأمين   شركةلهم ببيع أسهم  /لها/له

 .ع العرض. ع.م .الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام شتسحب 
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 العرض  بإصدار التفويض  .11

 

 : ما يلي ع بموجبه.ع.م .شالوطنية للتأمين على الحياة والعام  شركةيؤكد كل عضو من أعضاء مجلس إدارة ال

 

 .لقد بذل العناية املعقولة للتأكد من أن كافة الوقائع املذكورة واآلراء املعبر عنها في مستند العرض هذا صحيحة ودقيقة  .1

2.  
ا
 . لم يتم حذف أي معلومات جوهرية والتي قد يؤدي حذفها إلى جعل مستند العرض هذا مضلال

ع املسؤولية عن البيانات الواردة .ع .م. لحياة والعام شالوطنية للتأمين على ا  شركةيتحمل كل عضو من أعضاء مجلس إدارة ال .3

 . أعاله وفقا لذلك

 

والعام  الحياة  على  للتأمين  الوطنية  إدارة  مجلس  أعضاء  قرار  بموجب  العرض  مستند  على  بالتوقيع  مفوضون  أسماؤهم  التالية  إن 

 . ع .ع. م.ش

 

 التوقيع االسم 

 

 عبد العزيز محمد أحمد البلوش ي  /الفاضل

 
-   موقع من -  

 التوقيع االسم 

 

 سنجاي كاواترا الفاضل/ 

 

 

 - موقع من -

 


