
 
 

 (2017\06\22اعالن ادراج شركة اورينت يو ان بي تكافل )ش.م.ع( بسوق دبي املالي كشركة مساهمة عامة بتاريخ )

االمارات العربية املتحدة وفقا  –( 774683تكافل هي شركة مساهمة عامة )الشركة( مسجلة في دبي بترخيص رقم ) بي ان يو  اورينت شركة

تحت  2017-01-23, حصلت الشركة علي ترخيص هيئة االوراق املالية والسلع بتاريخ  2015لسنة 2لقانون الشركات بالدولة القانون رقم 

 (. 1047رقم ) 

تم منح الشركة املوافقة من قبل هيئة االوراق املالية والسلع الدراج اسهمها للتداول في سوق دبي املالي كشركة مساهمة خاصة بتاريخ 

31/05/2017. 

  نشاط الشركة 
 
اإلسالمية الشريعة ألحكام تقديم خدمات التامين وفقا  

درهم اماراتي  200,000,000 راس املال املدفوع   

سهم  2,000,000 عدد االسهم   

درهم امارتي للسهم الواحد   100 القيمة االسمية   

 OUTFL رمز التداول 

 اليوجد  الشركات التابعة 

 

 التنفيذيين المدراء و اسماء اعضاء مجلس االدارة :  1جدول رقم 

  الجنسية املسمي االسم

ماراتاإل  رئيس مجلس اإلدارة  عمر عبدهللا الفطيم   

اجه و محمد علي محمد يوسف الخ ماراتاإل  نائب رئيس مجلس اإلدارة   

ماراتاإل  عضو مجلس اإلدارة يوسف على أحمد عبيد بن زايد الفالس ي  

 السودان عضو مجلس اإلدارة عمر حسن األمين

 مصر عضو مجلس اإلدارة محمد زين العابدين عبدالهادي محمد 

عاصم محمد سيد الشركة عام مدير    باكستان 

 



 
 

 

 )ش.م.ع.(  تكافل  اشركة اورينت يو ان بي التنفيذيين واملدراء اإلدارة مجلس أعضاء من كل يملكها التي األسهم بيان:  2جدول رقم  

 أو  الحليفة أو  التابعة أو  األم الشركة في أم اإلدراج طالبة الشركة في مملوكة األسهم كانت سواء األولى، الدرجة من منهم كل وأقرباء

   الشقيقة

 / االجمالي االسهم   ةاالسهم اململوك املسمي االسم

  النسبة

 رئيس مجلس اإلدارة عمر عبدهللا الفطيم 

 =  ) من االكتتاب ( عمر الفطيم

 سهم 47,691

) من االكتتاب  ميره عمر الفطيم ) ابنه (

 سهم 46,556 =  (

) من  موزه عمر الفطيم ) ابنه (

 سهم  46,556=  االكتتاب (

) من االكتتاب  عبد هللا الفطيم ) االب (

 سهم  47,691=  (

( %9 سهم ) 494,881  

محمد علي محمد يوسف 

اجه و الخ  
 ال يوجد ال يوجد نائب رئيس مجلس اإلدارة

د يوسف على أحمد عبيد بن زاي

 الفالس ي
 ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة

سهم 1,000االمين ) مؤسسين ( = عمر  عضو مجلس اإلدارة عمر حسن األمين ( %00.05سهم )  1,000   

 محمد زين العابدين عبدالهادي

 محمد 
 ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة

عاصم محمد سيد الشركة عام مدير    ال يوجد ال يوجد 

 

 

 

 



 
 

 

 

 إدارات مجالس في )ش.م.ع.(تكافل شركة اورينت يو ان بي  التنفيذيين واملدراء اإلدارة مجلس أعضاءمن  أي عضوية:  3جدول رقم 

 األخرى  العامة املساهمة الشركات

  املنصب املسمي االسم

 رئيس مجلس اإلدارة عمر عبدهللا الفطيم 

 االستثمار بنك ادارة مجلس رئيس

 التجاري  دبي بنك ادارة مجلس عضو 

 للتامين اورينت شركة ادارة مجلس عضو 

اجه و يوسف الخمحمد علي محمد   مصر – الوطني االتحاد بنك ادارة مجلس عضو  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

يوسف على أحمد عبيد بن زايد 

 الفالس ي
 ال يوجد عضو مجلس اإلدارة

 ال يوجد عضو مجلس اإلدارة عمر حسن األمين

 ال يوجد عضو مجلس اإلدارة محمد زين العابدين عبدالهادي محمد 

عاصم محمد سيد الشركة عام مدير    ال يوجد 

 

تكافل شركة اورينت يو ان بي  أسهم من فأكثر ( %5) القصر  أوالدهم مع مساهماتهم تصل أو  يملكون  من أسماء:  4جدول رقم 

 )ش.م.ع.(

  امللكية املسمي االسم

  ( 2) موضح بالجدل رقم  %9  رئيس مجلس اإلدارة عمر عبدهللا الفطيم 

 

 )ش.م.ع.( تكافل  شركة اورينت يو ان بي رأسمال في املواطنين غير  مساهمة نسبة:  5جدول رقم 

  امللكية الجنسية املسمي االسم

 %00.05 السودان واملؤسسين عضو مجلس اإلدارة عمر حسن األمين



 

يةالواليات املتحدة االمريك املؤسسين  مروان شحاته  00.05% 

 %00.05 سوريا املؤسسين رياض احمد

 


