
 

 
 

  ع.م.ش  تأمين –تكافل اإلمارات شرآة 
 )، اإلمارات العربية المتحدةدبي قيد التأسيس في إمارة (

 

سهم مائة وخمسين مليون  150,000,000درهم موزعة على مائة وخمسون مليون  150,000,000 رأس المال
 للسهم الواحد) 1(سمية درهم إماراتي واحد ابقيمة 

 
) 1(درهم إماراتي واحد اسمية من إجمالي رأس المال بقيمة )  ٪55(تاب العام تمثل سهم لالآت  82,500,000طرح ي

 لكل سهم آمصاريف إصدار) 3(س وفل ثالثة لكل سهم باإلضافة إلى
 

ي لطرح     نشرة ام األول ل     82,500,000االآتتاب الع ي شرآة      % 55سهم عادي تمث ة ف الي األسهم العادي ل   من إجم تكاف
ارة   ") شرآةال(" تأمين -اإلمارات  ي إم ي وهي شرآة مساهمة عامة قيد التأسيس ف ة المتحدة   دب ارات العربي ذا   . ، اإلم ل ه وقب
ة أسواق         الالطرح ل ي أي م تكن أسهم الشرآة مطروحة ف ة آتتاب العام ل ي        . مالي د أسهمها ف ول قي تتقدم الشرآة بطلب لقب س

خالل   ها في ذلك السوق عند االنتهاء من عملية التأسيسوإدراج أسهم الماليدبي  الالئحة الرسمية لألوراق المالية في سوق
  .التأسيسعن اإلعالن  قرار تاريخ من ينإسبوع

دول مجلس  مواطنيمفتوح أمام مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة و تأمين -تكافل اإلمارات شرآة  االآتتاب في أسهم
أو الهيئات العامة للحكومات االتحادية  أو المؤسسات الشرآات األشخاص الطبيعيين واالعتباريين أومن  التعاون الخليجي

آما يجب   من رأس المال، على أن ال تتجاوز حًصة األجانب الخمس و عشرون بالمائة ،االجانبباإلضافة إلى  والمحلية
                                                    .أن يبلغ  المستثمرين األفراد الحادي و العشرين من العمر على األقل في تاريخ تقديم طلب االآتتاب

  
ام              إعالن  تمت الموافقة على  ًا ألحك دة وفق ة المتح ارات العربي ة اإلم ة والسلع بدول ة األوراق المالي ل هيئ ذه النشرة من قب ه

ة  وقراراته النافذة، وذلك بعد استيفاء جميع اإلجراءات االتجارية االتحادي قانون الشرآات  لقانونية الالزمة والمطبقة في دول
 .اإلمارات العربية المتحدة

  

الزم بخصوص       الخاصة بالشرآة   يجب على المشترين المحتملين لألوراق المالية المطروحة  التحري ال انبهم ب ام من ج القي
ة،   د يكون    األوراق المالي ا ق د     آم الي معتم ارة مستشار م يهم استش ي أسهم الش      .عل تثمار ف ة   رآة ميتضمن االس خاطر معين

 .15 الصفحةفي بداية " االستثمار خاطرم " ونموضحة في القسم المعن
 

 االآتتاب الرئيسيبنك مدير االآتتاب و المستشار المالي و  
 

 
 

 المستشار القانوني
 

 

 
 مدقق الحسابات

 
 طالل أبو غزالة و شرآاه الدولية

 



 

 مالحظة هامة
 

ة من المعلومات واآلراء   اب هي مساعدة      إن الغاي ذه وأي معلومات أو آراء أخرى ذات صلة باالآتت اب ه ي تتضمنها نشرة االآتت الت
وال يسمح بنشرها أو تصويرها أو نسخها أو الكشف عنها آليًا أو جزئيًا . المستثمرين المحتملين الذي قد يرغبون المشارآة في االآتتاب

 .  فقة خطية مسبقة من االستشاري أو مدير االآتتابأو استخدامها ألية أغراض تتجاوز االآتتاب دون موا

انونيون والضريبيون         اليون والق م مستشاروهم الم ديها له ي يس يتعين على المستثمرين المحتملين استشارة واعتماد النصيحة المهنية الت
بة بشأن االآ      رارات المناس رد في        والقيام بعمليات الفحص والتدقيق التي يعتبرونها ضرورية التخاذ الق ا ي ى م اد عل دون االعتم اب ب تت

 . نشرة االآتتاب هذه

ؤدي         د عدم وجود معلومات أخرى ي تتحمل الشرآة آامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة وآفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة وتؤآ
 .  حذفها إلى جعل هذه المعلومات مضللة

الئهم أو ممثليهم أو المدراء أو المحاسبين أو المستشارين القانونيين أو الموظفين  ال يتحمل مدير االآتتاب أو بنك االآتتاب أو أي من وآ
 . أي مسؤولية بشأن تقديم معلومات إضافية بعد تاريخ نشرة االآتتاب

ى   "إن الهدف من استعمال آلمات أو جمل من قبيل  ؤدي إل ع الشرآة  "و " من المحتمل أن ت ع "و " ستستمر "و " تتوق در "و" يتوق و " يق
ل   . أو أي تعبيرات مشابهة هو التنبؤ بنتائج مستقبلية" سوف"و " نظرة مستقبلية" ى مث على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد آليًا عل

اريخ صدورها  ًا لت تقبلية وفق ديرات المس ذه التق الظروف   . ه ؤ ب تحيل التنب ن المس ه م ث إن ر، حي ديرات عرضة للتغيي ذه التق ل ه إن مث
 .د تؤدي إلى نتائج فعلية تختلف بصورة ملموسة عن العوائد المتوقعة أو المقدرة حاليًاالمستقبلية التي ق

ذا        وال في ه تثمار أي أم تثمر عدم اس قد يتضمن االستثمار في األوراق المالية المطروحة درجة عالية من المخاطر لذا يجب على المس
 . "محاذير االستثمار"أنظر بند  –خاطر وبخاصة مخاطر االستثمارالطرح قبل أن يقرأ هذه النشرة جيدا وقبل أن يقوم بتقييم الم

اد للجدوى وال           23/03/2008تم الموافقة على إعالن هذه النشرة من الهيئة بتاريخ  ة اعتم ى اإلعالن بمثاب ة عل ة الهيئ د موافق وال تع
ا  ه في نشرات         توصية باالآتتاب من عدمه وإنما تعني فقط أن النشرة تتضمن الحد األدنى من متطلب ا هو معمول ب ا لم ت اإلفصاح وفق

دم تضمين نشرة                 ذه النشرة وال تتحمل أي مسؤولية لع واردة في ه ة المعلومات ال ة مسؤولة عن صحة وآفاي الطرح، وال تعتبر الهيئ
ة مسؤولة   االآتتاب أي معلومات أو بيانات ضرورية وهامة أو تضمينها معلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة وال تكو ن الهيئ

عن أي ضرر أو خسارة تلحق بأي شخص نتيجة االعتماد على هذه البيانات والمعلومات وإنما يكون ذلك من مسؤولية الجهة المصدرة  
 . لألوراق المالية 

ة األوراق الم        ة هيئ ى موافق د الحصول عل ديل أو اإلضافة إال بع ة    إن المعلومات الواردة في هذه النشرة غير قابلة للتع ة والسلع بدول الي
 . اإلمارات العربية المتحدة وإخطار العامة بذلك عن طريق النشر في الصحف اليومية 

دة أو في             ال تشكل  ة المتح ارات العربي ر اإلم د اخر غي ة في أي بل ع أو شراء أوراق مالي ق ببي هذه النشرة عرض أو طلب عرض يتعل
 .بيع أو الشراء محظورا أو يستوجب التسجيل أو اإلعتمادالحالة التي يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو ال

لع       ة والس ة األوراق المالي ى هيئ إن طرح األسهم بموجب نشرة االآتتاب وفقًا للشروط واألحكام المبينة في هذه النشرة قد تم عرضه عل
بما فيها لجنة البورصة   . أخرى في أي بلد آخرلم يتم تسجيل اعتماد األسهم لدى أية هيئة تنظيمية  و في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ة    ات المتحدة األميريكي الي ال يجوز عرض أو    .  و األوراق المالية األميريكية أو أي لجنة أوراق مالية تابعة ألي والية في الوالي و بالت
ة أو لحساب أو مصلحة    بيع أو إعادة بيع أو تحويل أو تسليم هذه األسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الواليات ال متحدة األميريكي

ام  شيا مع أحكام قانون األوراق المالية األمريكي اأي شخص تم ر معروضة و ال يجوز عرضها في          1933لع ذه األسهم غي ا أن ه آم
ة ألوراق المالي اب ل انون عروض اإلآتت دة بحسب ق ة المتح ي المملك اب ف ك تسجيل نشرة اإلآتت توجب ذل دة إذ يس ة المتح ام  المملك لع

وانين     1995 ذه الق د به اب التقي ذه النشرة ال تشكل عرضا      . ، و على األشخاص الذين يستحوذون على نسخة من نشرة اإلآتت ا أن ه آم
 .ألي شخص يتواجد في أي بلد تحظر قوانينه مثل هذه العروض

 .لإلآتتابفيما يخص األسهم المطروحة لم يتم تفويض أي شخص بإعطاء أي معلومات أو تقديم أي تعهدات 

 

ن           ي م اون الخليج س التع واطني دول مجل دة وم ة المتح ارات العربي ة اإلم واطني دول ام م وح أم رآة مفت هم الش ي أس اب ف إن االآتت
ة        ة والمحلي ة للحكومات االتحادي ات العام ة أو الشرآات أو الهيئ ب،     األشخاص الطبيعيين أو المؤسسات االعتباري ى االجان باإلضافة إل

 .وز حًصة األجانب الخمس و عشرون بالمائة من رأس المالعلى أن ال تتجا

 



 

 

 

 المقدمة
 

 المؤسسون

اه  لقد قام المؤسسون المدرجة أسماؤهم   بة    أدن اب بنس ي   نيخمسة و أربع  باالآتت ة ف ا     %) 45( المائ من أسهم الشرآة أي م
مائة   سبع( درهم 67,500,000قيمتها اإلجمالية  جميعها أسهم نقدية ،سهم 67,500,000يعادل  ون و خمس ة و ستون ملي
. إصدارلواحد بمثابة مصاريف اس للسهم وفلثالثة مبلغ قدره  اإليه امضاف درهم إماراتي للسهم) 1(بقيمة إسمية  )درهم ألف

 .أسماء مؤسسي الشرآة أدناه ويوضح الجدول 

 
 % الجنسية عدد األسهم اإلسم مسلسل

 20.00 ماراتاإل 30.000.000 شرآة البحيرة الوطنية للتأمين 1
 فيروالتنج    -يونيكا العالمية بيتيليجنجز  2

UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH 22.500.000 15.00 النمسا 

 0.55 اإلمارات 825.000 ستثمار االقتصاديمؤسسة البحيرة لإل 3
 1.35 اإلمارات 2.025.000 الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي 4
 1.35 اإلمارات 2.025.000  الشيخ عبد اهللا بن محمد آل ثاني 5
 1.35 اإلمارات 2.025.000 الشيخ خالد بن عبد اهللا بن سلطان القاسمي 6
 1.35 اإلمارات 2.025.000 السيد عبد اهللا جمعة السري 7
 1.35 اإلمارات 2.025.000 السيد راشد علي راشد ديماس السويدي 8
 1.35 اإلمارات 2.025.000 يصل بن خالد القاسميالشيخ طارق بن ف 9

 1.35 اإلمارات 2.025.000 السيد حميد محمد حميد شطاف 10
 45.00  67,500,000 المجموع

 

د أصدر ي   توق ارة دب ي إم ادية ف ة اإلقتص رة التنمي م  دائ رار رق نة  )42(الق يو   2008لس ادر ف     02/142008/ الص
ى  ة عل رآة بالموافق يس ش ارات تكاتأس ل اإلم أمين -ف ة ( – ت اهمة عام رآة مس يس –ش د التأس ع ) قي تيفاء جمي د اس ك بع  وذل

 . اإلجراءات القانونية الالزمة لتأسيس الشرآة والمطبقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 مجلس اإلدارة

ولى إدارة الشرآة مجلس إدارة مكون من       بعة  سوف يت ة     أعضاء  س ة العمومي بهم الجمعي ية تنتخ اهمين  التأسيس دورة   للمس ل
 . سنوات) 3(مدتها ثالث 

ام             ييتعّين أن  ًا ألحك دة وفق ة المتح ارات العربي ة اإلم واطني دول رئيس من م يهم ال كون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة بمن ف
  .االتحاديالتجارية قانون الشرآات 

 
 لجنة المؤسسين

ام المؤسس    . لتأسيس الشرآة الضروريةيتعهد المؤسسون باستكمال آافة اإلجراءات الالزمة و ك، ق ة   وألجل ذل ين لجن ن بتعي
 . ذات العالقة ختصةكمال إجراءات التأسيس بالتعاون مع السلطات المستتتكون من ثالثة أعضاء إل

 :تتكون لجنة المؤسسين من

 المنصب االسم
 رئيس اللجنة  الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي

  اللجنة عضو بن سلطان القاسمي الشيخ خالد بن عبداهللا
 اللجنة عضو السيد عبداهللا جمعة السري

 



 

 

 تعاريفال
 
 :  يكون للعبارات التالية في هذه النشرة المعاني المبينة لها فيما يلي

 

 دولة اإلمارات العربية المتحدةالرسمية لملة الع دراهم/ درهم 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة الدولة

اذ    تتاب نشرة االآ ي اتخ النشرة التي تتضمن البيانات التي تساعد المستثمر ف
تثمار   ا   قراره باالس تثمار إذ انه تتضمن شروط    أو عدم االس

اإلصدار وتفاصيل وإجراءات االآتتاب والمخاطر المرتبطة  
 .هاالمطروحة لالآتتاب على النحو المفصل في سهمباأل

رآة  ا النظام األساسي ام األساسي للش ات النظ وق و اإللتزام دد الحق ذي يح ل
 .المرتبطة بملكية األسهم

 مجلس إدارة الشرآة المجلس أو مجلس اإلدارة

 قانون الشرآات التجاري
 

ة االتحادي   ة     قانون الشرآات التجاري ارات العربي ة اإلم لدول
دة م  المتح نة ) 8(رق وائح  1984لس ه والل وتعديالت

 .والقرارات المنفذة له 

 صدرالُم/ الشرآة 
 

ارات شرآة   ل اإلم أمين  –تكاف ة ت اهمة عام  – ”شرآة مس
 قيد التأسيس

 سوق دبي المالي اإلدراج سوق

اير من آل        السنة المالية ي األول من ين دأ ف السنة المالية للشرآة والتي تب
ي   ي ف ام وتنته ام   31ع س الع ن نف مبر م نة  . ديس دأ الس وتب

وتنتهي   التجاري قيدها في السجلالمالية األولى للشرآة عند 
 .ديسمبر من السنة التالية 31في 

ماؤهم  المؤسسون ر أس ذين تظه رآة ال و الش يس مؤسس د تأس ي عق ف
 .الشرآة

 مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
 

م األشخاص اريين وه ين واالعتب ى  الطبيعي ون إل ذين ينتم ال
ة قطر،     ت، دول جنسية المملكة العربية السعودية، دولة الكوي

 .سلطنة عمان و البحرين مملكة

أي شخص من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة   األجانب
ة أو    ة أو مؤسس ي أو أي هيئ اون الخليج س التع أو دول مجل
ة أو واطني الدول ل م ن قب ل م ة بالكام ر مملوآ رآة غي  ش

 .دول مجلس التعاون الخليجي مواطني

 العربية المتحدة وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات الوزارة 

ة  الهيئة/   هيئة األوراق المالية ة األوراق المالي ة    هيئ ارات العربي ة اإلم ي دول لع ف والس
 .المتحدة

م     سعر اإلآتتاب/  سعر اإلصدار السعر المطلوب لالآتتاب في األسهم المطروحة وهو دره
د   اراتي واح ه    ) 1(إم افًا إلي د مض هم الواح وس ) 3(للس فل
 .صاريف إصدارللسهم الواحد آم

ام   سهم  82.500.000 األسهم المطروحة اب الع ود    مطروحة لإلآتت حسب بن
من إجمالي أسهم %  55نشرة االآتتاب ، وتمثل هذه األسهم 

 .الشرآة

الي        العرض غ إجم ام بمبل اب الع ة لالآتت هم المطروح رض األس ع
ه  ي    82.500.000قيمت ة ف م ممثل  82.500.000دره



 

 

 .سهم

ة     تكاليف اإلآتتاب/   مصاريف اإلصدار ددة بثالث دار المح اريف اإلص ي مص ع أن تغط ن المتوق م
 .فلوس لكل سهم تكاليف تأسيس الشرآة

وق    اليف تف ت التك ال آان ي ح دالف ر عوائ لة نظي  المحص
د          ي بن نقص ف ك ال د ذل ذ قي تم عندئ دار، ي اريف اإلص مص

 . النفقات في سجل الشرآة

د الفي حال آانت    ر   عوائ اإلصدار  يف مصار  المحصلة نظي
د   ائض تفوق تكاليف تأسيس الشرآة، فيتم عندئذ قي دخل   الف آ

 .لشرآةل

ون )األسهم(السهم  ي تك هم الت ذه   أالس ون ه ز بك رآة ، وتتمي ال الش رأس م
 .األسهم اسمية ومتساوية القيمة ، قيمة آل سهم درهم واحد

 .أسهم الشرآة يمالك المساهمون

ذ )المكتتبون(المكتتب  اطبون به رة والمخ ون ه النش راء ل المؤهل ات لش دم بطلب لتق
. األسهم المطروحة وفقا للشروط المحددة في نشرة االآتتاب

 الفئات المؤهلة لالآتتاب
 

ة المتحدة     الطرح  ارات العربي ة اإلم مفتوح أمام مواطني دول
خاص     ن األش ي م اون الخليج س التع واطني دول مجل وم

رآات اريين أو الش ين واالعتب اتأو  الطبيعي أو  المؤسس
ة    ة والمحلي ى    الهيئات العامة للحكومات االتحادي باإلضافة إل

س و     ب الخم ة األجان اوز حًص ى أن ال تتج ب، عل االجان
ال  ن رأس الم ة م رون بالمائ ام   عش روط واألحك حسب الش

 .المفصلة في هذه النشرة

 التميمي و مشارآوه للمحاماة و اإلستشارات القانونية المستشار القانوني

 بنك أبو ظبي الوطني  لمستشار المالي و مدير اإلآتتاب و سجل المساهمينا

 : بنك أبو ظبي الوطني، بفروعه التالية بنك اإلآتتاب الرئيسي

 إمارة أبو ظبي               هاتف

 02-6111111الفرع الرئيسي                 

 02-4105000فرع الخالدية                   

 02-6112453                 فرع اإلتحاد   

 02-5834374فرع بني ياس                  

             02-6668792فرع البطين                    

 

 :العين

 03-7516900فرع العين الجديد               

 03-7642400فرع برج الساعة               

 

 :مدينة زايد

 02-8846146فرع مدينة زايد                 

 

 

 إمارة دبي



 

 

 04-2226141فرع ديرة                          

 04-3433311فرع الشيخ زايد                   

 

 إمارة الشارقة

 06-5721111فرع الشارقة                       

 238525006 فرع خورفكان                      

 569550006                           فرع البرج 
 

 09-2222633                      فرع الفجيرة

 

                  :رأس الخيمة

 07-2056666فرع رأس الخيمة                 

 07-2281753                       فرع النخيل

 

 طالل أبو غزالة و شرآاه الدولية مدقق طلبات اإلآتتاب 

 



 

 

 ملخص تنفيذي 

هذا الملخص ال آون في سياق المعلومات المفصلة المتضمنة في أجزاء أخرى من هذه النشرة  يجب قراءة هذا الجزء
يحتوي على آافة المعلومات التي يجب أخذها في اإلعتبار قبل إتخاذ قرار اإلستثمار، آما يتعين قراءة النشرة آاملة خاصة 

 .الجزء المتعلق بمخاطر اإلستثمار

 

 :تمهيد

على ) التعاوني(، و متخصصة بالتأمين التكافلي التأسيس قيدهي شرآة مساهمة عامة  تأمين  –تكافل اإلمارات شرآة 
، ويتم تأسيسها استنادا إلى أحكام قانون الشرآات التجارية االتحادي رقم الحياة و التأمين الصحي بحسب الشريعة اإلسالمية

، بشأن 2007لسنة  6االتحادي رقم  ا إلى أحكام القانونوتعديالته والقرارات الوزارية المنفذة له، واستناد 1984لسنة  8
 UNIQA International)فيروالتنج    -و قد ساهمت يونيكا العالمية بيتيليجنجز  .إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها

Beteiligungs-verwaltung GmbH)  ، وهي من أآبر المجموعات األوروبية المتخصصة في عالم التأمين
لضمان تقديم أوسع التغطيات " تأمين –شرآة تكافل اإلمارات "في تأسيس  ،ة مع شرآة البحيرة الوطنية للتأمينوبالشراآ

تأمين  –تستهدف  شرآة تكافل اإلمارات و  .التأمينية على الحياة والتامين الصحي، وأفضل الخدمات على المستوى العالمي
 :ليةفي القطاعات التاالتأمين اإلسالمي   تقديم خدمات

 قطاع البناء 

 القطاع المالي 

 القطاع الصناعي 

 المالءة المالية والمواطنين و المقيمين ذو 

 العمالء من العامة 

 

 

 مجلس اإلدارة 

لدورة  للمساهمين الـتأسيسيةتنتخبهم الجمعية العمومية  أعضاء سبعةكون من يتسوف يتولى إدارة الشرآة مجلس إدارة 
كون غالبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس من مواطني دولة اإلمارات العربية ين يتعين أ. سنوات) 3(مدتها ثالث 

 .التجارية االتحادي المتحدة وفقًا ألحكام قانون الشرآات
  

 رأس المال 

درهم للسهم ) 1(سهم بقيمة اسمية تبلغ  150,000,000على  ادرهم موزع 150,000,000مبلغ برأس مال الشرآة  حدد
 . فلس آمصاريف إصدار للسهم الواحد) 3(فة إلى ، باإلضاالواحد

 

 ابـــــآتتاإل

ادل   رأسمال من ) ٪45( المائةفي  و اربعونما نسبته خمسة تغطية لقد قام المؤسسون ب ا يع  67,500,000الشرآة ، أي م
م   ا بالكامل   سهم، ت دا  تسديد قيمته ل المؤسسين    نق ة  من قب م   67,500,000 بقيم ى مصاري   دره  اإلصدار ف ، باإلضافة إل

  .درهما 2,025,000 فلوس للسهم الواحد أي ما مجموعه) 3(البالغة 

من إجمالي رأس المال، والتي %) 55(لطرح ما نسبته  هيئة األوراق المالية والسلع وقد عرضت الشرآة خطتها على 
س مصاريف إصدار وفل )3(للسهم مضافًا إليها ) 1(بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي واحد  اسهم 82,500,000تمثل 

 دول مجلس التعاون الخليجي مواطنيسيكون االآتتاب مفتوحا أمام مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة و. عن آل سهم
باإلضافة إلى االجانب على أن ال تتجاوز حًصة األجانب  الشرآات أو الهيئات العامة للحكومات االتحادية والمحلية من األفراد و

بالمائة، آما يجب  أن يبلغ  المستثمرين األفراد الحادي و العشرين من العمر على األقل في تاريخ تقديم طلب  خمس و عشرون
 .االآتتاب

 

 الجدول الزمني لالآتتاب 



 

 

وتحتفظ الشرآة بحق تغيير أي من تواريخ الجدول الزمني . تلخص التواريخ المحددة أدناه الجدول الزمني المتوقع لالآتتاب
قل عدد يأو اختصار أو تمديد الفترات الزمنية المحددة له بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة، بشرط أال  لالآتتاب

 :، وفقًا ألحكام قانون الشرآاتأيام) 10(عشرة األيام المخصصة لالآتتاب عن 

 03/200829/ موعد بدء االآتتاب 
 04/200807/ موعد إغالق االآتتاب
وإعادة األموال الزائدة بعد بعدد األسهم المخصصة لهم  بدء إخطار المكتتبين

 2008/04/19 التخصيص

وإعادة األموال الزائدة عد النهائي إلخطار المكتتبين بعدد األسهم المخصصة لهم والم
 2008/04/21 بعد التخصيص

 2008/04/29 عد إنعقاد الجمعية العمومية التأسيسية األولىوم

قرار  تاريخ من نيإسبوعخالل  لألوراق المالية دبيق أإلدراج في سوتقديم طلب 
 اإلعالن بالتأسيس

 

 تكاليف االآتتاب

لكل سهم مطروح  فلس )3( بثالثة فلوسالتي تقدر اإلصدار مصاريف  المحصلة نظير عوائدالمن المتوقع أن تغطي 
التي تم جمعها عن حجم نفقات صدار اإلمصاريف  المحصلة نظير عوائدال وفي حال قلت. التأسيسنفقات لالآتتاب العام 

مصاريف  المحصلة نظير عوائدال أما إذا زادتالتأسيس فإن مثل هذا النقص سيتم قيده في سجالت الشرآة في بند النفقات، 
طبقا لتوقعات لجنة و .يضاف إلى االحتياطي القانوني للشرآةفيتم قيد الفائض آدخل تأسيس الشرآة نفقات عن اإلصدار 
و  نييمال أربعة(درهم  4.500.000تأسيس الشرآة تم تقديرها بحوالي نفقات فإن  تأمين  –تكافل اإلمارات ة شرآمؤسسي 

 .)رهمد خمسمائة الف

 

 سياسة توزيع األرباح

بالمائة من صافي الدخل على أن ال يؤثر ذلك  %5سوف تتبنى الشرآة سياسة لتوزيع األرباح تقتضي توزيع ما ال يقل عن 
 موافقة مجلس اإلدارة و توصياتمواد النظام األساسي و  وفق متطلباتطلبات التمويل المصرفي و رأس المال سلبا على مت

 .بشأن انشاء هيئة التأمين و تنظيم أعمالها 2007لسنة ) 6(مع مراعاة أحكام القانون رقم  الجمعية العمومية للشرآة و ذلك

العاشر من  التالي لليوم له مقيد اسمه في سوق دبي المالي في اليومتدفع حصص األرباح المستحقة  عن السهم آلخر مالك 
تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي قررت توزيع األرباح، ويكون آلخر مالك وحده الحق في المبالغ المستحقة عن السهم 

ح النقدية المستحقة وتلتزم الشرآة بتحويل األربا. سواء آانت حصصًا في األرباح أو نصيبًا في موجودات الشرآة
من تاريخ إنعقاد الجمعية  للمساهمين إلى حساباتهم البنكية أو إرسال شيكات إليهم، وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يومًا

 .العمومية التي أقرت توزيع األرباح
 

 األسهم

سوف  .فوعة بالكاملسهم مصدرة ومد 000,000,150عملية االآتتاب العام من  إآمالسيتكون رأس مال الشرآة بعد 
وسوف .  التأسيسعن قرار اإلعالن  تاريخ منن يإسبوعخالل  الماليدبي أسهمها في سوق  بطلب إدراج الشرآةتتقدم 

، بحيث يجب أن لألوراق المالية  دبيبسوق  تعترف الشرآة فقط بعمليات نقل ملكية األسهم التي تظهر في سجل األسهم 
لألوراق المالية  دبيعديالته من آن آلخر ونظام سوق تاألسهم وفقًا لعقد تأسيس الشرآة و تتم جميع عمليات بيع ونقل ملكية

 . والقوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 تحويل األسهم وتداولها 



 

 

ساسي للشرآة تخضع عمليات بيع وتحويل األسهم للنظام األ .مالي لم يسبق تداول أسهم الشرآة أو إدراجها في أي سوق
  .المتحدةلألوراق المالية وقوانين دولة اإلمارات العربية  دبيوتعديالته من وقت آلخر وللوائح سوق 

 

 استخدام حصيلة االآتتاب

 :تعتزم الشرآة استخدام حصيلة االآتتاب للقيام باألعمال التالية

منه إيداعها لدى أحد  42لمادة في ا 2007لسنة  6ودائع الضمان التي يتطلب القانون رقم /تمويل وديعة 
 .المصارف العاملة في الدولة

 .تمويل شراء االصول الثابتة 
 .تمويل رأس المال العامل و السيولة النقدية 
من آامل مقدار االحتياطي الحسابي %) 50(االحتفاظ بجزء من رأس مال الشرآة تعادل قيمته على األقل  

 .ل الدولة أو التي تنفذ فيهاالخاص بالعقود المبرمة من قبل الشرآة داخ
استثمار اموال الشرآة و فوائضها اإلحتياطية لصالح المؤمن لهم وفق القواعد و اإلجراءات التي يقررها مجلس  

 .إدارة الشرآة في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية
 

 

  

 

 



 

 

 
 شروط االآتتاب

 
 )قيد التأسيس -عامة شرآة مساهمة( تأمين  –تكافل اإلمارات شرآة  :  ةالمصدرالشرآة 

 .)درهم وخمسون مليون مائة(درهم  000,000,150 : رأس المال 

لسهم الواحد األسمية لقيمة الوتبلغ  )سهم مائة وخمسون مليون(سهم  150.000.000 : عدد أسهم رأس المال 
 .درهم واحد 

% 55تمثل  )نقدي همس ن مليون وخمسمائة ألفين وثمانياثن( نقدي سهم 000,500,82 أسهم االآتتاب
 .من إجمالي رأسمال الشرآة المصدرة

 .س آمصاريف إصدار للسهم الواحدوفل) 3(ًا إليه درهم واحد مضاف :  للسهم الواحد سعر االآتتاب

أمام مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ومواطني دول  الشرآةسيتاح االآتتاب باسهم  : المستثمرون المؤهلون 
 أو المؤسسات ون الخليجي من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين أو الشرآاتمجلس التعا

باإلضافة إلى االجانب، على أن ال تتجاوز  أو الهيئات العامة للحكومات االتحادية والمحلية
يجب ان يبلغ المستثمرون  ، آماالمال حًصة األجانب الخمس و عشرون بالمائة من رأس

 .تقديم الطلبعلى االقل في تاريخ ) 21( ن االفراد سن الحادية و العشري

سهم و سيكون االآتتاب في األسهم  5.000تم تحديد الحد االدنى لإلآتتاب بقيمة  :الحد األدنى لالآتتاب
 .سهم 1.000المطروحة بمضاعفات 

بتعديل بعض أحكام القانون  2006لسنة  14وفقا ألحكام القانون االتحادي رقم  .1 :سياسة التخصيص
في شأن الشرآات التجارية ، يحق لوزارة المالية  1984لسنة  8حادي رقم االت

من األسهم المطروحة لالآتتاب %) 5(والصناعة االآتتاب بما ال يتجاوز نسبة 
سيتم تخصيص النسبة الكاملة لوزارة المالية والصناعة قبل البدء في إجراءات . العام

 .التخصيص
سهم بما يضمن التوافق مع أحكام قانون تحتفظ لجنة المؤسسين بحق تخصيص األ .2

 .النظام األساسي للشرآةعقد الـتأسيس والشرآات التجارية و
يتم  ففي حالة زيادة المبالغ المكتتب بها عن عدد األسهم المعروضة لالآتتاب سو .3

 .تخصيص األسهم على أساس النسبة والتناسب

 : مدير االآتتاب  و المستشار المالي

 : يالمستشار القانون

 :  اتمدقق الحساب

 .بنك أبوظبي الوطني 

 .للمحاماة واالستشارات القانونية التميمي و مشارآوه

 .طالل أبو غزالة و شرآاه الدولية

  :، بفروعه التاليةبنك أبو ظبي الوطني :بنك اإلآتتاب الرئيسي

 إمارة أبو ظبي               هاتف
 02-6111111الفرع الرئيسي                 

 02-4105000فرع الخالدية                   

 02-6112453فرع اإلتحاد                    

 02-5834374فرع بني ياس                  

             02-6668792فرع البطين                    

 

 :العين

 03-7516900فرع العين الجديد               

 03-7642400 فرع برج الساعة              



 

 

 

 :مدينة زايد

 02-8846146فرع مدينة زايد                 

 

 

 إمارة دبي

 04-2226141فرع ديرة                          

 04-3433311فرع الشيخ زايد                   

 

 إمارة الشارقة

 06-5721111فرع الشارقة                       

 238525006      فرع خورفكان                 

 569550006                           فرع البرج 

 

 09-2222633                      فرع الفجيرة

 

                  :رأس الخيمة

 07-2056666فرع رأس الخيمة                 

 07-2281753                       فرع النخيل

 

 



 

 

 إجراءات االآتتاب

 

 تتاب طلبات االآ

واحد فقط وفي حالة قيام أي مكتتب بتقديم أآثر من طلب   إآتتاب تقديم طلب خالل الفترة الزمنية لإلآتتاب يحق لكل مكتتب
ك المكتتب   عدد من اأو الطلبات واحد، يحتفظ مدير االآتتاب بحق رفض آافة  ى   لطلبات المقدمة من ذل د عل  طلب  التي تزي

 . خاذ أي إجراء آخر يعتبره مدير االآتتاب مناسبًاوعدم تخصيص أية أسهم له أو اتواحد 

 

o اب          يجب على المكتتبين ملء نموذج طلب االآتتاب ى بنك االآتت ه إل ة وتقديم تندات المطلوب ة المس ه بكاف مع إرفاق
 . باإلضافة إلى مبلغ االآتتاب

o  ات  كون تيجب أن اب   بيان أة بواسطة المكتتب    طلب االآتت روء  ةواضح المعب يتم رفض  بشكل آام   ةومق  ل وإال س
 .  طلب االآتتاب

o رارات الصادرة     الموافقة علىاألسهم في االآتتاب  يتضمن ة الق عقد تأسيس الشرآة ونظامها األساسي والتقيد بكاف
 .الغية وباطلةمن قبل المكتتب وتعتبر أية شروط مضافة إلى الطلب  ،العمومية تها جمعيالشرآة وعن عن 

o االآتتاب ال تقبل أية صور ضوئية لطلبات . 

o  تأسيس الشرآة ونظامها وعقد يجب عدم ملء طلب االآتتاب بشكل آامل إال بعد اإلطالع على نشرة االآتتاب هذه
روع     . األساسي د ف ى أح اب  بعد ذلك يجب تقديم الطلب إل م      . بنك اإلآتت يهم أو وآالئه ين أو ممثل ى المكتتب يجب عل

ع  . ب بحضور ممثل البنك حيث سيتم تقديم الطلبالمفوضين تأآيد صحة المعلومات المتضمنة في الطل يجب التوقي
 . التصديق عليه من قبل المكتتب أو من يمثله و بشكل واضح على آل طلب اآتتاب

 

 

 المستندات المرفقة بطلبات االآتتاب

 : يجب على المكتتبين تقديم المستندات التالية مرفقة بطلبات االآتتاب

 

 وآالء طلبات االآتتاب المقدمة من ال

اب       غ االآتت ى مبل ديمها باإلضافة إل يجوز ألي مكتتب تفويض وآيل لملء نموذج االآتتاب وإرفاقه بالمستندات المطلوبة وتق
ة     .االآتتاب وذلك بالنيابة عن المكتتب فروع بنك إلى أي من يجب أن يكون طلب االآتتاب مصحوبًا بنسخة طبق األصل من وآال

ل ن قب ة مصدقة أصوًال م اب   قانوني ي االآتت ل الحق ف نح الوآي دل تم ب الع يآات تالم خطاب   ف ي اس ب وف ة عن المكتت هم بالنياب األس
 .)يجب على الوآيل تقديم الوآالة القانونية األصلية ألغراض إثبات صفته(تخصيص األسهم والمبلغ المرتجع 

 

 -:األفراد من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  -أ 

 

ن خالصةأصل و  .1 خة م ى تفاصيل   نس وي عل ي تحت ك الغالف والصفحات الت ي ذل ا ف د بم رةالقي  رب األس
 . التي تحتوي على تفاصيل االسم الكامل لرب األسرة 26وتفاصيل المكتتب باإلضافة إلى الصفحة رقم 

 . نسخة من جواز سفر ساري المفعول للمكتتبأصل و  .2
 .لة قانونية مصدقة أصوًال مع نسخة منهاإذا آان موقع الطلب هو شخص غير المكتتب، فيجب تقديم وآا .3

 

 -: دول مجلس التعاون الخليجيمواطني بالنسبة لألفراد من  -ب 

 

 .نسخة من جواز سفر ساري المفعول للمكتتبأصل و  .1
 . إذا آان موقع الطلب هو شخص غير المكتتب، فيجب تقديم وآالة قانونية مصدقة أصوًال مع نسخة منها .2



 

 

 

 : اإلماراتية أو الخليجية سسات الفرديةبالنسبة للشرآات والمؤ -د

 . نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعولأصل و  .1
 . خالصة سجل الشرآة مبينًا أسماء الشرآاء فيها .2
ول الشروط              .3 ديم الطلب وقب ه وتق ة عن المكتتب وتمثيل التوقيع بالنياب ويض ب المستند األصلي ونسخة من التف

 . وفي نموذج االآتتابواألحكام المذآورة في هذه النشرة 
 . جواز السفر األصلي للمفوض بالتوقيع ونسخة منه .4
ات          .5 ل الجه ن قب ديقها م ين تص ة فيتع ة خليجي ي أي دول ادرة ف اله ص ا أع ار إليه تندات المش ت المس إذا آان

ة              ارات العربي ة اإلم ي دول ات المختصة ف ل الجه تندات ومن قب ذه المس ي أصدرت ه المختصة في الدولة الت
 .المتحدة

 

 : يةجنبللشرآات األ بالنسبة -ه

 . أصل و نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول ِ .6
 . خالصة سجل الشرآة مبينًا أسماء الشرآاء فيها .7
ول الشروط              .8 ديم الطلب وقب ه وتق ة عن المكتتب وتمثيل التوقيع بالنياب ويض ب المستند األصلي ونسخة من التف

 . نموذج االآتتاب واألحكام المذآورة في هذه النشرة وفي
 . جواز السفر األصلي للمفوض بالتوقيع ونسخة منه .9

ديق   .10 ين تص ذه         يتع درت ه ي أص ة الت ي الدول ة ف ات المختص ل الجه ن قب اله م ا أع ار إليه تندات المش المس
 .المستندات ومن قبل الجهات المختصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 : لألفراد أالجانب بالنسبة -ه

 .سخة من جواز سفر ساري المفعول للمكتتبأصل و ن .1
 

 طرق السداد 

ى  اب إل ديم طلب االآتت ك  أحديجب تق روع بن عف ى دف رة باإلضافة إل ذه النش ي ه ذآور ف اب الم هم  آامل االآتت ة األس قيم
 :بإحدى الطرق التالية ومصاريف اإلصدار بهاالمكتتب 

ي د   .-1 وك ف د البن ى أح دفع مسحوب عل ول ال يك مصرفي مقب دة لصالح  ش ة المتح ارات العربي ة اإلم رآة ول ل ش تكاف
 .)قيد التأسيس -شرآة مساهمة عامة( تأمين  –اإلمارات 

 .االآتتاب بنكتحويل من حساب لدى -2

 
ة           ك بنال تتحمل الشرآة أو أمين سجل المساهمين أو  اب بأي الغ االآتت داد مب ة س ي حال ات ف ة طلب االآتتاب المسؤولية عن أي

 . هو وارد أعاله ما طريقة بخالف
ى استالمه إشعار تخصيص               بنك االآتتابسيصدر  ه حت اظ ب ى المكتتب االحتف اب يتوجب عل إيصاًال باستالم طلب االآتت
اب تعتبر آخر نسخة من طلب االآتتاب بعد تقديمها والتوقيع عليها وختمها بختم بنك . األسهم له ة إيصال استالم     االآتت بمثاب

دفوع            . بالنسبة لطلب االآتتاب غ الم ا والمبل ه وعدد األسهم المكتتب عليه ات عن المكتتب وعنوان ويشمل هذا اإليصال بيان
 . وتفاصيل طريقة الدفع وتاريخ االآتتاب

 

 

 



 

 

 تمديد فترة االآتتاب 

اب المحددة، يمكن للمؤسسين        رة االآتت رار من      في حالة عدم االآتتاب على آامل األسهم المعروضة خالل فت ى ق اء عل بن
ة  الس ة األوراق المالي اب     لطة المحلية المختصة وبعد الحصول على موافقة هيئ رة االآتت د فت انون   تمدي انون   حسب ق ام ق أحك

 .المعمول به في الدولةالتجارية االتحادي الشرآات 

 

 بعد انتهاء التخصيص  ادعتي سوف تخطابات تخصيص األسهم والمبالغ ال

ام،    موة يعشر إثناخالل  تخصص الشرآة أسهمًا للمكتتبين اب الع اب االآتت يهم    من تاريخ غلق ب ة   إشعارات وترسل إل خطي
 .بخصوص ذلك التخصيص

ة التخصيص تخصص الشرآةس  ًا لسياس هم وفق ا  األس ي سوف تتبناه اب حسب الت رة االآتت دد . شروط نش ان الع وإذا آ
ي       عليهااإلجمالي لألسهم المكتتب  اب ف دد األسهم المعروضة لالآتت ة،    يزيد عن ع ات األسهم المعني رد  فئ اب   ي غ االآتت مبل
 .من تاريخ غلق باب االآتتاب يوماعشرة خمسة خالل  اإلصدارمصاريف الزائد إلى المكتتبين شامًال 

اب     ويرسل المؤسسون خطاب تخصيص األسهم إلى آل مكتتب ويسدد مبلغ االآتتاب الزائد إليه عن طريق نفس بنك االآتت
 .آتتاب فيهالذي قدم المكتتب طلب اال

 

 التزامات المكتتبين 

وذج        ا األساسي ونم د تأسيس الشرآة ونظامه يوافق المكتتبون على االلتزام بالشروط واألحكام الواردة في هذه النشرة وعق
 . طلب االآتتاب

و   بيعد االآتتاب  ا، قب ا األساسي      ل ًالأسهم الشرآة وتملكه د تأسيس الشرآة ونظامه د عق رارات ا   والتقي ة الق لصادرة عن   بكاف
 .الغيًا وباطال طلب االآتتاببوسيعتبر مدير االآتتاب والشرآة أي شرط يرفق . الجمعية العمومية للشرآة

 :بما يليمقرا وعند استكمال وتقديم طلبات االآتتاب، يعتبر آل مكتتب 

  

اب      هبأن .1 ي طلب االآتت ين ف ه    أو ا(تقدم بطلب لشراء عدد معين من أسهم الشرآة على النحو المب دد المخصص ل لع
 .بناء على ووفقًا للشروط المذآورة في هذه النشرة وعقد تأسيس الشرآة ونظامها األساسي) بعد انتهاء فترة االآتتاب

ين عدد              بنكوفوض المؤسسين  هأن .2 ذي يب ى مسؤوليته الخاصة خطاب التخصيص ال ه عل لوا ل أن يرس اب ب االآتت
د      وعدد األسهم المخصصة لذل بهااألسهم المكتتب  ى صندوق البري دي أو عل ه البري ك المكتتب عن طريق البريد على عنوان

 .المذآور في طلب االآتتاب
د، عن       و بنكفوض المؤسسين  هأن .3 المبلغ المرتجع، إن وج يكًا ب االآتتاب بأن يرسلوا له على مسؤوليته الخاصة ش

ى نفس الحساب       الآتتابطريق البريد على عنوانه البريدي أو على صندوق البريد المذآور في طلب ا الغ إل ك المب أو رد تل
 .الذي تم االآتتاب منه

 . االآتتاب بنكفي أي وقت من األوقات بعد تقديمه إلى  الآتتابحب أو إلغاء أو تعديل طلب ايتعهد بعدم س هأن .4
ي         هأن .5 ا ف اب بم ة آجزء من طلب االآتت ك  مسؤول عن صحة ودقة واآتمال آافة المعلومات والمستندات المقدم ذل

 .جنسية المكتتب وعمره

 
 



 

 

 االستثمار مخاطر

أو على المكتتبين /والعوامل التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الشرآة و مخاطرلإن الغرض من هذا البند هو بحث بعض ا
ر وآافة المعلومات األخرى الواردة في نشرة طلمخاويتعين على المكتتبين أن يأخذوا بعين االعتبار هذه ا. بأسهمها

االستثمار التي سيتم تفصيلها بمجاالت عمل الشرآة بوجه عام وعوامل اقتصادية خاصة في  مخاطروترتبط . آتتاباال
شاملة حيث قد يكون لبعض المخاطر  ليست طرالمخاوتجدر اإلشارة إلى أن هذه . المنطقة والقطاع الذي تعمل فيه

 شرآةلحاليًا أنها غير جوهرية أثر على  شرآةعتقد التي والعناصر غير المؤآدة اإلضافية غير المعروفة حاليًا أو الت
 شرآةلأي من هذه العناصر غير المؤآدة إلى أحداث فعلية فقد تختلف العمليات المقترحة لل تحولإذا و. المقترحة اوعملياته
 .الفعلية اختالفًا جوهريًا عن التوقعات المالية الواردة في هذه النشرة اونتائجه

  
أو اإلجراءات الضرورية للتخفيف من أثر المخاطر المشار /نوي اتخاذ الخطوات وت شرآةلمالحظة أن  آما يجب أيضًا

بما فيها على وجه الخصوص العوامل ذات  اسيطرتهباستثناء اآلثار التي قد تنشأ عن عوامل خارجة عن نطاق (إليها أدناه 
 .أدناه المكتتبين قراءة المخاطر المبينة وعلى الرغم من ذلك، يجب على. )الطبيعة السياسية واالقتصادية

. 
 

 :عوامل المخاطر ذات الصلة بالشرآة ومجاالت عملها

  حداثة التأسيس -أ

الواردة في هذه النشرة في ضوء  اوالتوقعات الخاصة به المتاحة لها فرصال، يجب النظر إلى حديثة التأسيس الشرآةبما أن 
ا  رآات التكافلشالمخاطر المرتبطة بالشرآات بشكل عام و ي     . تحديدًا في المراحل األولى من نموه تثمار ف إن أي اس ذلك ف ل

 .جديدةال المشاريعأسهم االآتتاب يحمل في طياته المخاطر المعتادة المرتبطة باالستثمار في المراحل المبكرة من 

ى إدارته    الشرآةسيشكل نمو و ة  البشرية  اوموارده  االمخطط له ضغطًا إضافيًا عل تمكن من إدارة نموه     ،والتقني م ي  اوإذا ل
 .المالي بشكل سلبي اأو وضعه ابشكل فعال فقد تتأثر عملياته

 

 :احتياطيات االستحقاقات قد ال تكون آافية لتغطية الدفعات -ب 

ة قد ال تكون احتياطيات االستحقاقات التي تخصصها الشرآة آافية لتغطية المبالغ الفعلية التي قد تنجم عن العمليات الت . أميني
ونتيجة لذلك قد تضطر الشرآة إلى زيادة هذه اإلحتياطيات أو تكبد نفقات لتغطيتها، األمر الذي قد يؤثر على وضعها المالي 

 .تها وتدفقاتها النقديةاونتائج عملي

د                 دورها تحدي يس بمق تقبل ل ي المس ر منظورة ف ائر غي ى خس د تتعرض ال ى ان الشرآة ق ارة إل وفي ضوء ذلك تجدر اإلش
ة أحداث    . مداها أو نوعيتها  ة أو أي وقد تنجم تلك الخسائر اإلضافية عن أنشطة جديدة للشرآة، أو تغييرات في البيئة القانوني

 .تغيير في األوضاع اإلقتصادية العامة عن غير عادية قد تؤثر على عمالء الشرآة أو نشاطاتهم أو
 

 :التوقعات الماليةعدم قدرة تحقيق  - ج

ة ضد            أن شرآات التكافل  ات الجماعي ة المطالب ملها البوليصة، وفي حال ي تش تقدم تغطية تأمينية إسالمية ضد المخاطر الت
 .والمرفقة في نشرة االآتتاب النتائج المذآورة في الميزانية المرتقبةالشرآة من حاملي البوليصة المؤمن عليهم، قد تختلف 

 

 :لمتوقعةعدم قدرة الشرآة على تحقيق العوائد اإلستثمارية ا- د
 

ع            ا يتوافق م تثمارية متنوعة بم افظ وأدوات إس ي مح ة ف ى األقساط التأميني تستثمر الشرآة جزًءا من رأسمالها باإلضافة إل
ا       . الشريعة اإلسالمية ي حال تراجعت األسواق مم لبية ف إن عوائد هذه المحافظ عرضة لتقلبات السوق وقد تتأثر بصورة س

 .ها خسائر ماديةقد يقلل من دخل الشرآة أو يكبد

 

 :التعرض للمخاطر االئتمانية لمعيدي التأمين-ه 
 



 

 

ع             ة م أمين الموقع ود الت نجم عن عق ي ت ة الت ل المخاطر التأميني ة وتقلي تقوم الشرآة بالتعاقد مع شرآات إعادة التأمين لتغطي
ددة ع  ة باإلضافة      زبائنها وتهدف عقود إعادة التأمين إلى الحد من تأثيرات الخسائر الكبيرة والمتع ى أوضاع الشرآة المالي ل

تيعابية، ومن آن ألخر تحد ظروف         ا اإلس ى توسيع طاقته أمين  شرآات  السوق  إل ى  الت دي  وحت أمين  معي ة  من  الت  إمكاني
ى  التأمين عقود إعادة وأحجام نوعية على الحصول اء  عل ه  الوف اه  بالتزامات د  الشرآة  تج ؤثر  ق لًبا  ي ى  س ا  عل  وفي  عملياته
 التأمين بمعيدي المتعلقة اإلئتمانية للمخاطر عرضة تجعلها الشرآة توقعها التي التأمين ود إعادةعق فان ذلك ضوء

 

 :التغطية الجماعية -و

ال      ى سبيل المث . ستقوم الشرآة بتقديم مجموعة مختلفة من الخدمات مثل التغطية الجماعية لموظفي شرآة من الشرآات عل
ل أو    ذا العمي ى             في حال حدوث آارثة لمثل ه ؤدي إل د ي ك ق إن ذل ة ف ة الجماعي يهم بموجب التغطي ؤمن عل مجموعة من الم

  .التوقعاتمطالبات تفوق 
 
 :النمو إدارة على القدرة -ز

 
ات  نظم  قدرات تطوير منها تتطلب بفاعلية النمو على الشرآة قدرة إن ديها   والتشغيل  المعلوم ة ل ى  وعالوة   .والمراقب  عل

ك  ان  ذل دريب  جذب  ىإل  بحاجة  ستكون  الشرآة  ف ز  وت ار   وضمان  وتحفي ديرين  استمرارية آب رهم  الم املين  من  وغي  الع
 .أعمالها على سلًبا يؤثر أن هذا يمكن فان قدراتها تطوير الشرآة تستطع لم حال وفي . بالشرآة

 
 :اإلدارة في رئيسية عناصر على اإلعتماد -ح 

د  سوف رة  بدرجة  الشرآة  نجاح  يعتم ى  آبي ارات  عل ود  مه ق  وأداء وجه ا  فري دم  ان .إدارته درة الشرآة   ع ى  ق  جذب  عل
 .وأنشطتها الشرآة أعمال سلبًيا على أثًرا يترك أن يمكن التنفيذيين آبار من أآثر و أ واحد خروج أو الكفاءات

 المنافسة -ط

ا سلف من جراء الشرآا      دة  داخل اإلمارات العربية المتحدة أصبح التنافس في سوق التأمين و التكافل أآثر حده عم ت الجدي
ع    . واتحاد الشرآات القائمة تحاول اآلن شرآات التأمين والتكافل األجنبية دخول سوق اإلمارات العربية المتحدة ومن المتوق

ي تثبيت   دة ف نجح الشرآات الجدي تراآات آي ت دة وخفض االش ديم خدمات جدي ع تق ه م زداد حدت افس وأن ت تمر التن أن يس
 .المتحدة و قد نرى آذلك اندماج عن شرآات قائمة مع بعضها البعض أقدامها في سوق اإلمارات العربية

 مخاطر المنتج  -ك 

 . ةالشرعي لهيئة الرقابة امحدودة نظرًا لخضوعه الشرآةعرضهاتقد تكون مجموعة المنتجات والخدمات التي 

ى الخدمات           د عل ة أن الطلب يتزاي ذه المخاطر هو حقيق ل إال أن ما يخفف من ه ي   التكاف ا س د من     مم ى تطوير المزي ؤدي إل
ى وجود مجموعة      ة إل المنتجات والخدمات المبتكرة من قبل أطراف الصناعة لتلبية احتياجات العمالء مما سيؤدي في النهاي

ديم منتجات    شرآات التكافلآما أن دعم الفقهاء المعاصرين مكن . شرآات التكافلواسعة من المنتجات التي تعرضها  من تق
 . مبتكرة جديدة

 

 الرخص والموافقات -ل

ة    شرآةال تحصل ى موافق ة عل ى منحه   وزارة االقتصاد من   مبدئي ال    اعل أمين رخصة أعم ارات      ت ة اإلم ة هيئ ى موافق وعل
ة     الشرآة ويبقى تأسيس. الشرآةلألوراق المالية والسلع على إنشاء  ات التنظيمي ى الموافق بشكل رسمي خاضعًا للحصول عل

ل   األ على االآتتاب العام من هيئة د   وزارة االقتصاد وراق المالية والسلع في اإلمارات العربية المتحدة والترخيص من قب بع
 . الناجح لالآتتاب العام اإلقفال

اطاته  ةغير قادر شرآةصبح الست ،هائتعليقها أو إلغافي حال أو  الالزمةرخص ال شرآةال في حال عدم منح  اعلى مزاولة نش
 .اونتائج علمياته اوسيكون لذلك أثر سلبي جوهري على أعمالهفي اإلمارات العربية المتحدة 



 

 

 

 المخاطر التشغيلية -م

ة عن   الموظفين  محتملة من قبل أخطاءقد يتعرض لها أو بسبب احتيال  بسب عملياتقد تنتج مخاطر وخسائر تشغيلية  ناجم
ة  عدم توثيق التعامالت بالشكل المالئم أو عدم الحصول على التفويضات الداخلية  المناسبة أو عدم التقيد بالمتطلبات التنظيمي

ة      ة الخارجي دات واألنظم ة أو المع ة   (وقواعد مزاولة األعمال أو تعطل األنظمة الداخلي ل أنظم ع  مث املين م أو  شرآة ال المتع
ر الخس       تس  شرآةورغم أن ال. الكوارث الطبيعية أو بسبب) الباعة تراتيجيات للتخفيف من أث ائر طبق ضوابط للمخاطر واس

ر الممكن   تو ذه المخاطر أو أي من    كرس موارد آبيرة لتطوير إجراءات فعالة فمن غي اء ه المخاطر التشغيلية األخرى     إلغ
 . بشكل نهائي

 

 مخاطر التقنية -ن

دافها              ق أه ات بهدف تحقي ة المعلوم ى تقني د الشرآة عل ا، تعتم ي أعماله ات ف و . آسائر الشرآات التي تستخدم أحدث التقني
ه ال يمكن ضمان        بالرغم  ة، إال أن ك األنظم ي تل من أن الشرآة ستقوم بتبني أنظمة و عمليات مهيأة لتقليل حدوث أي فشل ف

ة االتصاالت        ة أو أنظم ا المعلوماتي ي ألنظمته ي أو آل ل جزئ د  . عدم تأثر أنشطة الشرآة تأثيرا سلبيا في حال حدوث خل و ق
ة ا  ذه االنظم ي ه ة ف رات طويل ال لفت ؤدي حدوث أعط ى  ي لبيا عل أثيرا س ؤثر ت د ي ا ق رآة مم الء الش ارة بعض عم ى خس ل

 .ربحيتها

 

 مصادر التمويل -س

اط   ن األقس ادة حصتها م ى زي درتها عل ا ق دة عوامل منه ى ع ا عل ل أعماله وفير مصادر لتموي ى ت درة الشرآة عل د ق تعتم
ات  ا و االحتياطي اب به تم االآتت ي ي ون سعر االقساط الت ذلك أن يك ة و آ ائر المكتتب ة أي خس ا لتغطي ا آافي تم تكوينه ي ي الت

و قد تحتاج الشرآة الى ايجاد مصادر تمويل جديدة عن طريق االقتراض أو أن تقوم بتقليص مستوى النمو لديها او . محتملة
ك، ال      . تخفيض قيمة أصولها وفر ذل ي حال ت ال، ف وقد يتبين أن ايجاد مصادر تمويل عن طريق القروض أو زيادة رأس الم

ى تقليص        . مع خططها دم مصالح الشرآة وال تتماشى تخ ك إل ؤدي ذل د ي ال فق ادة راس الم وفي حالة التمويل عن طريق زي
ال الشرآة        أثر رأس م د بت افي فق ال الك نسبة ملكية المساهمين في الشرآة وإذا لم تتمكن الشرآة من الحصول على رأس الم

 .ونتائج أعمالها ومرآزها المالي 

 
 :التكافلي التأمين بقطاع الصلة ذات المخاطر عوامل

 

 :الشرآة أعمال نتائج في تقلبات إلى تؤدي قد التأمين قطاع تقلبات -أ 
 

دورات  والخضوع  بالتقلب التأمين وإعادة التأمين قطاعا يتسم وط  صعود  ل ا  وهب ان  وتاريخًي ائج التشغيل   ف ي  نت  شرآات  ف
 :بها مثل التنبؤ يمكن ال اتلتطور نتيجة آبيرة تقلبات شهدت التأمين وإعادة التأمين

 .األسعار على المنافسة •

  .تكرارها ومعدالت الحادة الطبيعية والكوارث األخطار •

 .والطلب التأمينية الطاقة مستويات •

  .العامة اإلقتصادية األوضاع •



 

 

  .القانونية للمسؤولية المختلفة واألشكال والقوانين ، التشريعات في التغيرات •
 
 مما التأمينية ارتفاع اإلمكانيات عند األسعار على حادة تنافسية بفترات التأمين قطاع يمر فقد يراتالمتغ هذه مثل ظل وفي
ل  الشرآة عرضة   تكون  أن الطبيعي  ومن  ، األقساط مستويات انخفاض إلى تؤدي ذه  لمث رات  ه ة  التغي ي  الدوري  قطاع  ف
 .النقدية وتدفقاتها عملياتها ونتائج المالي على وضعها ملموًسا أثًرا يترك أن يمكن الذي األمر التأمين

 

 :التعرض للكوارث -ب 
 

د              أمين وق ادة الت أمين وإع ى قطاعي الت ر محسوبة عل رة غي ائر آبي ى خس ة إل قد تؤدي آارثة أو آوارث طبيعية غير متوقع
ة    دفقاتها النقدي ا وت وارث    . تؤثر بصورة ملموسة على الوضع المالي للشرآة ونتائج عملياته ة الك ي   وتشمل قائم ة الت الطبيعي

ا أو بمدى حدتها أو معدالت            ؤ به وارث ال يمكن التنب ق وهي آ يمكن أن تعاني منها الشرآة الزالزل والفيضانات والحرائ
ي يصعب         . تكرارها ة الت ات اإلرهابي ل الهجم وباإلضافة إلى ذلك فان القطاع التأميني معرض لكوارث من صنع البشر مث

 .رة على القطاع وعلى الشرآةالتنبؤ بها والتي تترك آثارا آبي

 

 :المنافسة وتحرير قطاع التأمين في الدولة  -ج 

 

يزيد من           ذي س ر ال ى دخول القطاع األم دة عل إن تحرك حكومة اإلمارات نحو تحرير قطاع التأمين قد يشجع شرآات جدي
 .حدة المنافسة بين شرآات التأمين مما قد يؤدي إلى تقليل دخل األقساط والربحية

 

 ئبالضرا -د

ي    وي ال تال تفرض حاليًا ضريبة دخل على أنواع النشاطات الت دة      شرآة ن ة المتح ارات العربي ي اإلم ا ف أثر   . مزاولته د تت وق
 . حاليًا في الدولة في حال تغير القوانين الضريبية المعمول بها شرآةأرباح ال

 

 تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية -ح

ة ال     قد تؤثر تقلبات أسعار صرف العمالت   ى ربحي لبًا عل ة س وم بتحضير    شرآة، ولكن الشرآة   األجنبي اباته تق ديم  احس  وتق
ذ  وقد . بالدرهم اإلماراتي ا الماليةنتائجه وفمبر   22تم ربط الدرهم بالدوالر األمريكي بسعر صرف ثابت من ذلك . 1980ن ، ل

  .عرضة لألثر المحتمل ألي تغيير في هذا الربط أو إلغائه شرآةكون التس

 لدعاوى والمرافعات ا -ك

اك                ون هن ا يك ة، وربم ات قضائية ضد أطراف ثالث ة، من الممكن أن يترتب للشرآة مطالب ال االعتيادي ضمن سياق األعم
ى شرآات أو عمالء بسبب رفض      الشرآةوقد تقوم . مطالبات مرفوعة ضدها ، على سبيل المثال، برفع دعاوى قضائية عل

تم مقاضاة      . ة تسديد المستحقات المالية تجاه الشرآ  د ي ل فق ل شرآات أو عمالء      الشرآة وفي المقاب ذه    . من قب ؤثر ه د ت وق
 .  الدعاوى القضائية والنزاعات بشكل جوهري على سمعة الشرآة ومرآزها المالي

 

 التقيد بالشريعة اإلسالمية 

ا تندد بنشاطها وفق الشريعة إن شرآة تكافل هي شرآة تأمين إسالمية وعلى هذا االساس فيتوجب علي الشرآة الحق في أنه
 . وفي حال عدم التقيد بالشريعة، فهناك خطر بأن يمنح الدخل المنفق لألعمال الخيرية. اإلسالمية

 



 

 

 المخاطر المتعلقة باألسهم

 احتمال تقلب سعر السهمو  غياب سوق تداول سابق -أ

اب . سوق دبي الماليفي  ابطلب إدراج أسهمه واستكمال التأسيس االآتتاب إقفال بعد الشرآةتقدم تس تم إدراج    قبل االآتت م ي ل
ى نشاط        مالي منظمسوق  أسهم الشرآة أو التداول بها في أي ا أو المحافظة عل داول نشط له وال يمكن ضمان وجود سوق ت
تمر وجود سوق نشط لألسهم       . ذلك السوق، إن وجد، بعد اإلدراج د أو يس م يوج ؤثر عدم وجود       .وإذا ل ومن المحتمل أن ي

ر            الكو األسهم غي د يصبح م لبية، وق داول األسهم بصورة س تداول نشط بأسهم الشرآة بعد إدراجها على السيولة وأسعار ت
ائج                    ي نت رات ف د تشمل التغيي دة عوامل ق ك بسبب ع م، وذل بًا له ه مناس ذي يرون ع أسهمهم بالسعر ال ادة بي ى إع قادرين عل

ى أوضاع        التشغيل الفعلية أو المتوقعة أو اإلخفاق في تح ة، باإلضافة إل ي األسواق المالي ل محلل قيق األرباح المتوقعة من قب
ام       كٍل ع ة واألوضاع االقتصادية بش ات السوق     . القطاع الذي تعمل فيه المنشآت التابعة واإلجراءات التنظيمي ؤثر تقلب د ت وق

 .األداء التشغيلي للشرآة السوق وذلك بصرف النظر عن الشرآة في والقطاع بصورة سلبية على أسعار تداول أسهم

ى            باإلضافة إلى ذلك، قد يؤثر ذه العوامل عل ا، وتتضمن ه ة وتقلباته ة المتداول ى أسعار األوراق المالي عدد من العوامل عل
 :سبيل المثال ال الحصر ما يلي

 التغيرات في النتائج التشغيلية •

 تراجع االقتصاد •

 الشرآة تباطؤ نمو •

 مات جديدةإعالن المنافسين عن تقنيات وخد •

 

 توزيع األرباحأنصبة األرباح وسياسة  -ب

ي        ي السجل التجاري وتنتهي ف نة     31تبدأ السنة المالية األولى للشرآة اعتبارًا من تاريخ تسجيل الشرآة ف ديسمبر من الس
اح     . التالية ات األرب ى توزيع ى     يحق لمالكي األسهم الحصول عل ة األول نة المالي دة للس ا، إ   العائ ن عنه ك  ن وجدت المعل ، وتل

 .العائدة للسنوات التي تعقبها، إن وجدت

وي الت رآةن ة   ش ادة قيم ا بغرض زي نوية وتوزيعه اح س ن أرب الن ع تثمار اإلع ع مصاريفه ا اس ا يتناسب م اهمين بم  المس
تثمارية  االرأسمالية المستمرة واحتياجاته ام األساسي لل    . االس اة النظ ع مراع إن      شرآة وم ا ف وانين المعمول به رار  والق أي ق

ه    شرآةلغ تلك التوزيعات سيكون خاضعًا لتقدير مجلس إدارة الارباح على المساهمين ومباأللتوزيع  ى توصية من . وبناء عل
 . أخرىوسنة  بينمبلغ األرباح السنوية الموزعة  يختلفوقد 

ال ال      ا فرص أعم اح بعوامل أخرى بينه ات األرب أثر اإلعالن عن توزيع د يت ا ق ات   شرآةآم  التشغيلي ارأس مالهومتطلب
 .المالي ووضع السوق والمناخ االقتصادي بشكل عام وعوامل أخرى تشمل االعتبارات التنظيمية اهئوأدا

في حالة حدوث حالة واحدة أو أآثر من هذه المخاطر أو المحاذير أو إذا ثبت عدم صحة التوقعات األساسية فإنه من 
وس عن تلك المبينة في هذه النشرة على أنها متوقعة أو محتملة أو مقدرة أو المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية بشكل ملم

 .متنبأ بها أو مخطط لها أو مرجح حدوثها 



 رأس المال      

ال الشرآة   حدد   غ برأس م م موزع   150.000.000 مبل ى  ادره غ     سهم  150.000.000 عل ة اسمية تبل م ) 1(بقيم دره
 . للسهم الواحد

 

من أسهم الشرآة المطروحة لالآتتاب، أي ما ) ٪45( المائةفي  و أربعونالآتتاب بما نسبته خمسة لقد قام المؤسسون با 
باإلضافة إلى مصاريف  نقدا بالكاملدرهم إماراتي  67.500.000 البالغة سهم، تم تسديد قيمتها 67.500.000يعادل 

 .درهم إماراتي  2.025.000 اإلصدار و البالغ قيمتها

، لإلآتتاب العام من إجمالي رأس المال%) 55(طرح ما نسبته األوراق المالية والسلع على هيئة وقد عرضت الشرآة 
 فلس )3( ثالثة فلوسللسهم مضافًا إليها ) 1(سهم بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي واحد  82,500,000والتي تمثل 

 . مصاريف إصدار عن آل سهم

 

و دول مجلس فراد والمؤسسات من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة سيكون االآتتاب مفتوحا للمستثمرين من األ
   .و األجانب بحسب شروط هذه النشرة التعاون الخليجي

بتملك حتى نسبة خمس و  ودول مجلس التعاون يسمح النظام األساسي للشرآة لغير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة
 .عشرون بالمائة من رأس مال الشرآة

 

 :الشرآة وتوزيع رأس المال على المساهمين بعد إنجاز عملية االآتتابأسهم يوضح الجدول التالي هيكل ملكية 

 

 المبلغ بالدرهم أسهم نقدية 

 مليون 67.5 مليون 67.5 المؤسسون

 مليون 82.5 مليون 82.5 المكتتبون

 مليون 150 مليون 150 اإلجمالي

 

 



 

 

 
 الشرآة تأسيس أغراض

 
متخصصة  تكافل إسالمية شرآات وجود في للجمهور المتزايدة الحاجة تلبية هو الشرآة تأسيس من الرئيسي ضالغر إن

 من مبتكرة وتوفر مجموعة الكفاءة من عال مستوى على للعمالء خدماتها تقدممين على الحياة وتأفي التأمين الصحي و الـ
، على سبيل المثال ال للشرآة األساسية األغراض وتشمل لغراءا اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتفق التي التأمين خدمات

 :يأتي ماالحصر، 

 :االشخاصالتأمين التكافلي على  -1
 .ويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعلق بالحياة البشرية والحوادث الشخصية واألخطار التي تطرأ عليها

 
 :تكوين األموال -2

ثائق أو مستندات أو شهادات أو غير ذلك، تلتزم بموجبها الشرآة ويشمل عمليات التأمين التي تقوم على إصدار و
 .بأداء مبلغ معين أو جملة مبالغ في تاريخ مقبل مقابل قسط أو أقساط دورية

 
 الصحي التأمين التكافلي -3

ويشمل التأمين من األضرار الناجمة عن األمراض واإلصابات الجسمانية وغير ذلك مما يدخل عرفًا أو عادة في 
 .مين الصحيالتأ
 

إستثمار اموال الشرآة و فوائضها اإلحتياطية لصالح المؤمن لهم وفق القواعد و اإلجراءات التي يقررها مجلس  -4
 .إدارة الشرآة في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية

 
 

تزاول  ويجوز للشرآة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات أو الشرآات التي
أعماًال شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في الخارج، ولها أن 

التأمين   تأمين تقديم خدمات –تستهدف  شرآة تكافل اإلمارات و  .تشتري هذه الهيئات أو الشرآات أو أن تلحقها بها
 :في القطاعات التاليةاإلسالمي 

 قطاع البناء 
 القطاع المالي 
 القطاع الصناعي 
 المواطنين و المقيمين ذوو المالءة المالية 
 العمالء من العامة 

 

 استخدام حصيلة االآتتاب

 تعتزم الشرآة استخدام حصيلة االآتتاب للقيام باألعمال التالية

منه إيداعها لدى أحد  42في المادة  2007لسنة  6ودائع الضمان التي يتطلب القانون رقم /تمويل وديعة 
 .المصارف العاملة في الدولة

 .تمويل شراء االصول الثابتة 
 .تمويل رأس المال العامل و السيولة النقدية 
من آامل مقدار االحتياطي الحسابي %) 50(االحتفاظ بجزء من رأس مال الشرآة تعادل قيمته على األقل  

 .ة أو التي تنفذ فيهاالخاص بالعقود المبرمة من قبل الشرآة داخل الدول
 .الدخول باستثمارات اسالمية لتأمين الصناديق التكافلية 

 

 :و تعتزم لجنة مؤسسي الشرآة إدارة الشرآة وفقا للهيكل اإلداري التالي 



 

 

 

مجلس اإلدارة

الرقابة الشرعيةلجنة   
ستثماِراإللجنة   

 المدير العام

الفنيالقسم  قسم الخدمات المساعدة  

 دبي أبوظبي الشارقة
 )الفرع الرئيسي(

قسم 
 التسويق

قسم نظم 
 المعلومات

قسم الموارد 
 البشرية و اإلدارة

قسم المالية و 
 المحاسبة

 التأمين على  قسم
حياِةال   

التأمين  قسم قسم إعادة التأمين
 الطبي

 
ى         –و تهدف شرآة تكافل اإلمارات  ادا عل دة من الحصة السوقية إعتم بة متزاي ي نس ترآة    تأمين اإلستحواذ عل رة المش الخب

رآ ز  لش ة بيتيليجنج ا العالمي أمين و يونيك ة للت رة الوطني روالتنج –تي البحي أمين   في ة للت رة الوطني رآة البحي ز ش ث تتمي حي
ع    ا تتمت  UNIQAبإمكانية تحديد مجاالت الطلب علي خدمات التأمين في دولة اإلمارات و دول مجلس التعاون الخليجي آم

      لى اإلمكانية القدرة التمويلية لتنفيذ جميع الخدمات التأمينيةبالسمعة العالمية في مجال التأمين باإلضافة إ

 

 سياسة توزيع األرباح

بالمائة من صافي الدخل على أن ال يؤثر ذلك % 5سوف تتبنى الشرآة سياسة لتوزيع األرباح تقتضي توزيع ما ال يقل عن 
لنظام األساسي و صالحيات مجلس اإلدارة و سلبا على متطلبات التمويل المصرفي و رأس المال وفق متطلبات مواد ا

بشأن انشاء هيئة التأمين و تنظيم  2007لسنة ) 6(مع مراعاة أحكام القانون رقم  توصيات الجمعية العمومية للشرآة و ذلك
 .أعمالها

اريخ انعقاد تدفع حصص األرباح المستحقة  عن السهم آلخر مالك له مقيد اسمه في سوق دبي المالي في اليوم العاشر من ت
الجمعية العمومية التي قررت توزيع األرباح، ويكون آلخر مالك وحده الحق في المبالغ المستحقة عن السهم سواء آانت 

وتلتزم الشرآة بتحويل األرباح النقدية المستحقة للمساهمين إلى . حصصًا في األرباح أو نصيبًا في موجودات الشرآة
إليهم، وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يومًا من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التي  حساباتهم البنكية أو إرسال شيكات

 .أقرت توزيع األرباح
 

 مدقق الحسابات

لتقديم طالل أبو غزالة و شرآاه الدولية  /سوف تقترح لجنة المؤسسين على الجمعية العمومية التأسيسية تعيين السادة
.لقرار الوزاري بإعالن تأسيس الشرآةصدور احسابات بعد  آمدققخدماتهم 



 

 المسائل القانونية

ة     بيعتمد الملخص التالي على األحكام ذات الصلة  انون الشرآات التجاري م   النظام األساسي للشرآة وق نة   8االتحادي رق لس
م         1984 انون رق ام الق ذلك أحك ه ، وآ ذة ألحكام ة المنف نة   6وتعديالته والقرارات الوزاري أ   2007لس ي ش ة   ف اء هيئ ن إنش

 .التأمين وتنظيم أعماله

 

 النظام األساسي

ه      .يبين النظام األساسي للشرآة بالتفصيل الحقوق وااللتزامات المرتبطة بملكية األسهم والنظام األساسي للشرآة المشار إلي
 .)أسيسقيد الت -شرآة مساهمة عامة( تأمين  –تكافل اإلمارات شرآة هنا هو النظام األساسي الذي ستعتمده 

 

 رأس مال الشرآة

ى     000,000,150يبلغ راس مال الشرآة   م مقسم إل درها      000,000,150دره مية ق ة اس م سهم بقيم للسهم   واحد  دره
 . الواحد

 

 حقوق التصويت

 .يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية للمساهمين وامتالك عدد من األصوات يساوي عدد أسهمه

 

 األرباح الموزعة

رباح المستحقة  عن السهم آلخر مالك له مقيد اسمه في سوق دبي المالي في اليوم العاشر من تاريخ انعقاد تدفع حصص األ
الجمعية العمومية التي قررت توزيع األرباح، ويكون آلخر مالك وحده الحق في المبالغ المستحقة عن السهم سواء آانت 

م الشرآة بإنهاء عملية التجزئة أو بتحويل األرباح النقدية وتلتز. حصصًا في األرباح أو نصيبًا في موجودات الشرآة
 .المستحقة للمساهمين إلى حساباتهم البنكية أو إرسال شيكات إليهم، وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يومًا

 

 الجمعية العمومية

ذلك  ا رأى ضرورة ل ة آلم ة عادي ة عمومي د جمعي وز لمجلس اإلدارة عق وال يج. يج ع األح ي جمي ة وف د الجمعي ب أن تنعق
ة   ة      ) 4(العمومية مرة واحدة في السنة على األقل بناء على دعوة من مجلس اإلدارة خالل أربع نة المالي ة الس أشهر من نهاي

 .في المكان والزمان المحددين في الدعوة

 

 مجلس اإلدارة

دة    تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين  أعضاء سبعةسيتكون مجلس إدارة الشرآة من  . سنوات ]  3 [لعضوية المجلس لم
ون   ب أن يك ة ويج س اإلدارة غالبي اء مجل رئيس   أعض يهم ال ن ف دة     بم ة المتح ارات العربي ة اإلم واطني دول ن م .م



 الضرائب

ا ال تفرض            ا أنه دخل الشخصي أو االقتطاعات الضريبية، آم وع من ضرائب ال ال تفرض اإلمارات العربية المتحدة أي ن
ورغم . شرعية على الدخل والممتلكات تفرض وفقًا للشريعة اإلسالمية في الكثير من البلدان اإلسالمية الزآاة، وهي ضريبة

أن اإلمارات العربية المتحدة أصدرت مراسيم ضريبة دخل على الشرآات فإن بعضها يعود إلى ستينات القرن العشرين ولم 
ى  تطبقها أي من اإلمارات حتى اآلن باستثناء  نفط  عل دفع           شرآات ال ي ت ارقة الت ي والش ي ودب و ظب ي أب ة ف وك األجنبي والبن

ا    . حاليًا ضريبة أرباح شرآات اد بأنه دعو لالعتق آما لم توضع اآلليات واإلجراءات لتطبيق قوانين الضريبة وهناك أسباب ت
أثر        إال أن المراسيم تشير إلى أنه. لن تطبق في المستقبل القريب وانين الضريبة ب ق ق إذا احتسبت ضريبة فمن الممكن تطبي

 .رجعي مع إمكانية السعي للحصول على إعفاءات من السلطات المعنية في الحاالت المناسبة

ي                ة بضريبة دخل الشرآات، وهي تختلف ف ية المتعلق يم الرئيس ي المراس ي ودب و ظب ي أب دخل ف وتشكل مراسيم ضريبة ال
و  . الدخل الخاضع للضريبةطريقة احتسابها على  وتشبه مراسيم ضريبة الدخل في اإلمارات األخرى إلى حد بعيد مراسيم أب

 . ظبي

بة     55، صدر المرسوم االتحادي رقم 2002في عام  ة بنس توردها       %5بفرض رسوم جمرآي ي تس ع األصول الت ى جمي عل
ا      ك الشرآة معف م تكن تل ة         شرآة عاملة في اإلمارات العربية المتحدة ما ل ر المالي ل وزي ة من قب ك الرسوم الجمرآي ة من تل

 .والصناعة

 
 



 

 

 الشرعية والرقابة الفتوى هيئة

 :نصه ما 1985 لسنة 6 رقم اإلتحادي القانون من السادسة المادة في ورد
 
 لكل وفي النظام األساسي اإلسالمية اإلستثمارية الشرآة أو المالية المؤسسة أو المصرف تأسيس عقد في النص يتعين“

 الشريعة ألحكام وتصرفاتها معامالتها تتولى مطابقة ثالثة عن أعضائها عدد يقل ال الشرعية للرقابة هيئة تشكيل على منها
 واختصاصاتها لعملها ممارستها أسلوب و الهيئة هذه تشكيل منها آيفية لكل األساسي النظام ويحدد وقواعدها اإلسالمية
 صدور قبل إلجازتها السابقة المادة في عليها المنصوص العليا الهيئة على الشرعيةالرقابة  هيئة أسماء وتعرض.األخرى
 ".التشكيل قرار

 
 وسيتم .أعضاء من ثالثة تتكون ، الشرعية والرقابة للفتوى هيئة تعيين الشرآة إدارة مجلس يتولى أن المتوقع فمن وعليه
 واإلقتصادية المالية ومعامالت التكافل والمعامالت المياإلس الفقه في المتخصصين العلماء من الهيئة أعضاء اختيار

 لألصول طبقا الفتوى إلصدار والمؤهلين اإلسالمية مبادئ الشريعة تطبيقات على المطلعين األشخاص من أو واإلسالمية
 .بالدولة الشرعية

. 
 ، ادارتها مجلس التنفيذية أو إدارتها من طلب على بناء الشرآة بنشاطات الخاصة الفتاوى بإصدار الهيئة عمل ويختص
 للفتاوى مطابقتها من للتأآد هذه النشاطات آافة وتراقب ، الشرآة لنشاطات الشرعية النواحي جميع على الهيئة وتشرف
 العقود نماذج جميع آما تراجع ، بشأنها وتعد قراراتها ، ومبادئها اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقا عنها درة الصا

 .الشريعة اإلسالمية ألحكام من مطابقتها للتثبت الشرآة بمعامالت تعلقةالم واإلتفاقيات
  



 

 

 ملخص عن قطاع التأمين
 

 
 قطاع التأمين في دولة اإلمارات

 
خالل ِحماية اإلهتماِم المالِي من اإلمارات  دولة مًا في إدارِة المخاطر لألفراِد واألعمال التجارية فيهاَيْلعُب التأميُن دورًا 

ْنَشُر تخسارة ُمَدّمرة إلى فرِد و ما قد يحدث هو أن . غير متوّقعةالشرآات َأو أّي آيانات أخرى في حالة حوادث ال و لألفراِد
الخسارة المحتملة  لذلك ،فإن  الخطر إلى الفرِد ُيْنَقُل إلى المجموعِة، وتباعًا و  مجموعةالفي إسلوِب عادِل إلى ُآّل أعضاء 

يعتبر نظام التأمين في دولة اإلمارات أحد أفضل النظم في العام العربي من حيث . المجموعِة من لُكّل عضو تكون منخفضة
ثمان وأربعون شرآة تأمين، وثالث وعشرون شرآة مسّجلة آشرآات وطنية  حاليا، يوجد هناك .القيمة و تنويع المنتجات

 ِ.أجنبيَة بالفروِع شّغالِة في البالد ةمحلّية، وخمسة وعشرون شرآ
 
 14/1986 رقمعّدَل بالقانوِن  1984قطاَع التأميَن في اإلمارات العربية المتحدة َمْحُكومُة بقانوِن إتحادِي  ِمْن َسَنِة  إّن

بنود هذا القانوِن ُيقّدُم إلى الشرآاِت الوطنيِة . 1985على شرآاِت التأمين والسماسرِة الذي َآاَن في الواقع منذ يوليو 
و تطبيقا لبنود هذا القانون فإن عمليات التأمين مقسمه إلى األنماط التالية و التأميِن  ا مِنإجماًال َأو جزءَشغلْت  التي واألجنبيِة

تأمين النقل الجوي  ،التأمين ضّد الحريقضد الحوادث ،تأمين ، اإلئتمان وإستثمار األموال، التأمين على الحياةهي 
 .تأمينمن ال أصناف أخرىو  ي و البرَيوالبحر

 
مر النمو في األقساط التأمينية على مستوى العالم لقطاعي التأمين على الحياة و أنماط التأمين األخرى بنسبه بلغت است

 1,514مليار دوالر للتأمين على الحياة و  2,209مليار دوالر منها  3,723لتصل إلى  2006في عام %  5حوالي 
من حصة التأمين آكل، و اآتفت % 60التأمين على الحياة نسبه و قد قاربت حصة . مليار دوالر ألنماط التأمين األخرى

 %. 40أقساط التأمين األخرى بحصة تالمس 
 

تأتي ) سويس ري(لم تصل أي دولة عربية إلى المعدل العالمي لألنفاق التأميني، و حسب التصنيف العالمي لمنظمة 
 . دوالر لكل فرد 585ن عالميا بمعدل إنفاق وصل إلى اإلمارات في المرتبة الثانيه عربيا بعد قطر و رابعة و الثالثي

 
 شرآات التأمين اإلسالمية في اإلمارات العربية المتحدة

 
فقط ثالث شرآاِت تأمين إسالميِة شّغالة في اإلمارات العربية المتحدة بإجراءاِتهم الشّغالِة طبقًا للقوانيِن  يوجد حاليًا،

إّن . )تكافل(، أمان و شرآة أبوظبي الوطنية للتكافل )سالمة(الميه العربيه للتأمين و هم الشرآة اإلس والقواعِد اإلسالمية
للمشارآة  امستهلكين أآثر تلّهفاللُمنَتجاِت التأميِن اإلسالميِة في اإلمارات العربية المتحدة َتتوّسُع بسرعة والطلب على ا

 . بأخطارهم مع شرآاِت التأمين اإلسالميِة
 

و بناء على عن قطاع التأمين من ضمن دراسة الجدوى اإلقتصادية  غزالة لإلستشارات دراسة شاملةلقد أعدت شرآة أبو 
 :هذه الدراسة تم إعداد الملخص أدناه

استمر النمو في األقساط التأمينية على مستوى العالم لقطاعي التامين على الحياة وأنماط التأمين األخرى بنسبة بلغت  •
 1,514مليار دوالر للتأمين على الحياة و 2,209مليار دوالر منها   3,723الى لتصل 2006في عام % 5حوالي 

 .مليار دوالر ألنماط التأمين األخرى
من حصة التأمين آكل، و اآتفت أقساط التأمين األخرى بحصة تالمس % 60قاربت حصة التأمين على الحياة نسبة  •

40.% 
 .2000و هي األعلى منذ عام  2006خالل عام % 7.7رب بلغت نسبة الزيادة في التأمين على الحياة ما يقا •
تشير إلى استمرار االرتفاع و الزيادة في التأمين على الحياة، بينما يتوقع لألنواع األخرى أن  2007نتائج عام  •

 .تتراجع
انت ، و آ%3.8مليار دوالر بزيادة تالمس   48,342ما يقارب  2006بلغ الناتج المحلي اإلجمالي العالمي لعام  •

 %.5.7حصة الشرق األوسط و آسيا الوسطى زيادة تقارب 
 .2006في عام % 7.7بلغت حصة صناعة التأمين من إجمالي الناتج المحلي العالمي  •
 .مليار دوالر 2.7وصل حجم الدفعات التأمينية في دولة اإلمارات إلى ما يفوق  •
م   554.8إلى  2006وصل متوسط األقساط لكل فرد عالميًا في العام  • دوالر في حين أن المتوسط في األسواق الناشئة ل

دول           ي ال بة ف ان النس الي ف ي اإلجم اتج المحل يزد عن ربع هذا المبلغ وبقياس معدل انتشار خدمات التامين من حيث الن
 . تقريبًا في األسواق الناشئة% 4مقابل  2006في عام % 9الصناعية المتقدمة وصلت إلى حوالي 



 

 

اميني  لم تصل أي دولة عربي • اق الت المي ل   , ة إلى المعدل العالمي لألنف ة وحسب التصنيف الع اتي  ) Swiss Re( منظم ت
غ      33قطر في المرتبة  ذي بل اق ال دل اإلنف ام    /دوالر 683.5عالميًا واألولى عربيًا من حيث مع رد خالل الع . 2006للف

 .للفرد/دوالر 585اق وصل إلى عالميًا بمعدل إنف 34بينما تأتي اإلمارات في المرتبة الثانية عربيًا و 
ة  • دمات التأميني ار الخ دالت انتش ى مع ه عل ر نفس ق األم ًا  , وينطب ز األول عربي ي المرآ ان ف أتي لبن ث ت ى  42(حي عل

ًا        ,  2006خالل العام % 3بمعدل انتشار وصل إلى ) مستوى العالم ز الثالث عربي ي المرآ أتي ف ارات فت ة اإلم أما دول
 %.0.5ي حين جاءت السعودية في المرآز األخير عربيًا وبنسبة إنتشار لم تتجاوز ف) على مستوى العالم 67(

 
:2006 – 2001المؤشرات التأمينية في دولة اإلمارات خالل الفترة   

  .2006في المئة من الناتج المحلى اإلجمالي للدولة خالل العام  1.32 ساهم قطاع التأمين بحوالي .1
 .2006مليون في العام  8477لتصل الى  2003مليون درهم بالعام  4739ن رتفعت قيمة االقساط المكتتبة ما .2
 . 2005بالعام %  66بلغت نسبة حصة  الشرآات الوطنية من اجمالي االقساط المكتتبة حوالي  .3
 .شرآة وطنية 23شرآة منها  48بلغ عدد الشرآات العاملة بالدولة  .4

 
:ألموال األقساط المكتتبة لفرعي الحياة واإلدخار وتكوين ا  

حيث شكل في العام  في مراحله األولى في دولة اإلمارات العربية واإلدخار وتكوين األموال مازال التأمين على الحياة
مليون درهم استحوذت الشرآات  1176من اجمالي سوق التامين بقيمة وصلت الى حوالي %  17.2ما نسبتة  2005

   .منها%  77 هاالجنبية على ما نسبت
: 2005-1999خالل الفترة  مين على الحياة واالدخار وتكوين االموالأالتلتالي يبين إجمالي أقساط الجدول ا  

 
 السنة )مليون درهم( المكتتبة  ساطاألق معدل الزيادة السنوية

   
 586.869 1999 

17.9% 691.938 2000 
-7.7% 638.591 2001 
9.8% 701.349 2002 

17.6% 824.683 2003 
26,4% 1,043 2004 
12,8% 1,176 2005 

 
 
 
 

:توزيع اإلستثمارات في شرآات التأمين  
وقد , مليار درهم 18ما يفوق  2005بلغت إجمالي االستثمارات في قطاع التأمين العاملة في الدولة خالل العام  •

ع بنسبة من اإلجمالي تاله اإلستثمار آودائ% 53.9ترآزت اإلستثمارات في قطاع األسهم والسندات بنسبة 
36.4.% 

 
 

 
 



 

 

  ع.م.ش تأمين  –تكافل اإلمارات شرآة أسماء مؤسسي : 1الملحق رقم 
   )، اإلمارات العربية المتحدةدبي قيد التأسيس في إمارة (

 
 % الجنسية عدد األسهم اإلسم مسلسل

 20.00 اإلمارات 30.000.000 شرآة البحيرة الوطنية للتأمين 1
 فيروالتنج    -نجز يونيكا العالمية بيتيليج 2

UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH 22.500.000 15.00 النمسا 

 0.55 اإلمارات 825.000 مؤسسة البحيرة لالستثمار االقتصادي 3
 1.35 اإلمارات 2.025.000 الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي 4
 1.35 اإلمارات 2.025.000  الشيخ عبد اهللا بن محمد آل ثاني 5
 1.35 اإلمارات 2.025.000 الشيخ خالد بن عبد اهللا بن سلطان القاسمي 6
 1.35 اإلمارات 2.025.000 السيد عبد اهللا جمعة السري 7
 1.35 اإلمارات 2.025.000 السيد راشد علي راشد ديماس السويدي 8
 1.35 اإلمارات 2.025.000 الشيخ طارق بن فيصل بن خالد القاسمي 9
 1.35 اإلمارات 2.025.000 السيد حميد محمد حميد شطاف 10

 45.00  67,500,000 المجموع
 
 
 
 
 



 

 

 عقد التأسيس والنظام األساسي:  2الملحق رقم 
 

 عقد تأسيس
 

 "تأمين –تكافل اإلمارات  شرآة" 
 شرآة مساهمة عامة

  اإلمارات العربية المتحدة –دبي 
 

 
 2008 العاشر من مارس لسنة أنه في

 : فيما بين الموقعين أدناه
 

 الجنسية اإلسم مسلسل
 اإلمارات شرآة البحيرة الوطنية للتأمين 1

 فيروالتنج    -يونيكا العالمية بيتيليجنجز  2
UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH النمسا 

 اإلمارات مؤسسة البحيرة لالستثمار االقتصادي 3
 اإلمارات بن خالد بن سلطان القاسميالشيخ فيصل  4
 اإلمارات  الشيخ عبد اهللا بن محمد آل ثاني 5
 اإلمارات الشيخ خالد بن عبد اهللا بن سلطان القاسمي 6
 اإلمارات السيد عبد اهللا جمعة السري 7
 اإلمارات السيد راشد علي راشد ديماس السويدي 8
 اراتاإلم الشيخ طارق بن فيصل بن خالد القاسمي 9
 اإلمارات السيد حميد محمد حميد شطاف 10

 
 : قد تم االتفاق على مايأتي

 
 )1(مــادة 

 
انون االتحادي       ام الق ًا ألحك ة طبق تشكل من الموقعين على هذا العقد جماعة يكون غرضها تأسيس شرآة تأمين مساهمة عام

م  في شأن الشرآات التجارية والقوانين المعدلة له  1984لسنة ) 8(رقم  نة  ) 6(والقانون اإلتحادي رق اء    2007لس بشأن إنش
 . هيئة التأمين وتنظيم أعمالها والنظام األساسي الملحق بهذا العقد

 
 )2(مــادة 

 
 .، شرآة مساهمة عامة"تأمين - تكافل اإلمارات"اسم هذه الشرآة هو 

 
 )3(مــادة 

 
ًا أومكاتب أو   مرآز الشرآة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة د بي ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشيء لها فروع

 .توآيالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي خارجها
 
 )4(مــادة 

 
 . مدة هذه الشرآة هي تسعة وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير االقتصاد بإعالن تأسيسها

 . ادية اطالة أو تقصير هذه المدة إذا اقتضى غرض الشرآة ذلكويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير الع
 
 
 
 



 

 

 )5(مــادة 
 

تامين االشخاص وعمليات تكوين االموال األغراض التي أسست الشرآة من أجلها هي تعاطي التأمين التكافلي على 
 .الصحي والتامين 

 
 :االشخاصالتأمين التكافلي على  -5

 .ق بالحياة البشرية والحوادث الشخصية واألخطار التي تطرأ عليهاويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعل
 

 :تكوين األموال -6
ويشمل عمليات التأمين التي تقوم على إصدار وثائق أو مستندات أو شهادات أو غير ذلك، تلتزم بموجبها الشرآة 

 .بأداء مبلغ معين أو جملة مبالغ في تاريخ مقبل مقابل قسط أو أقساط دورية
 

 :الصحي التكافلي التأمين -7
ويشمل التأمين من األضرار الناجمة عن األمراض واإلصابات الجسمانية وغير ذلك مما يدخل عرفًا أو عادة في 

 .التأمين الصحي
 

ويجوز للشرآة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات أو الشرآات التي تزاول 
ا، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في الخارج، ولها أن أعماًال شبيهة بأعماله

 .تشتري هذه الهيئات أو الشرآات أو أن تلحقها بها
 

 
 )6(مــادة 

 
ى    ) 150.000.000(حدد رأس مال الشرآة بمبلغ  وزع عل م م ة   ) 150.000.000(درهم مئة وخمسين مليون دره سهم مئ

 ) .جميعها أسهم نقدية(ن مليون سهمًا قيمة آل سهم واحد درهم وخمسي
 
 )7(مــادة 

                                                                                                                                                                              
ددها   ٪45قعون على هذا العقد بنسبة اآتتب المؤسسون المو ون    )  67.500.000(من آامل رأس المال ع بعة وستون ملي س

 : درهم سبعة وستون مليون وخمسائة ألف درهم، موزعة على النحو اآلتي) 67.500.000(وخمسائة ألف سهم وقيمتها 
 
مسل
 سل

 % عدد األسهم  اإلسم

 20 30.000.000 شرآة البحيرة الوطنية للتأمين 1
 فيروالتنج    -يونيكا العالمية بيتيليجنجز  2

UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH 22.500.000 15 

 0.55 825.000 مؤسسة البحيرة لالستثمار االقتصادي 3
 1.35 2.025.000 الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي 4
 1.35 2.025.000  الشيخ عبد اهللا بن محمد آل ثاني 5
 1.35 2.025.000 الشيخ خالد بن عبد اهللا بن سلطان القاسمي 6
 1.35 2.025.000 السيد عبد اهللا جمعة السري 7
 1.35 2.025.000 السيد راشد علي راشد ديماس السويدي 8
 1.35 2.025.000الشيخ طارق بن فيصل بن خالد القاسمي9
 1.35 2.025.000 السيد حميد محمد حميد شطاف 10
 %45 67.500.000 المجموع 
 

ون  ع المؤسس د دف وظبي     ٪100وق ك أب ي بن د ف م واح دره دره ا وق ب فيه هم المكتت ن األس هم م ل س مية لك ة األس ن القيم م
نة  ) 8(من القانون االتحادي رقم ) 93(الوطني، ومع مراعاة أحكام المادة  وانين       1984لس ة والق ي شأن الشرآات التجاري ف

إعالن تأسيس الشرآة         المعدلة له الي ر االقتصاد ب رار وزي د صدور ق جوز سحب هذا المبلغ إال بقرار من مجلس اإلدارة بع
 . وقيدها في السجل التجاري

 



 

 

 )8(مــادة 
 

  ).ال يوجد حصص عينية(جميع أسهم الشرآة نقدية 
 

 )9(مــادة 
 

ع اإلجراءات الال      ام بجمي د بالقي ذا العق وا        يتعهد المؤسسون الموقعون على ه ذا الغرض وآل ام تأسيس الشرآة وله ة إلتم زم
 : عنهم

  
 المنصب اإلسم

 رئيس اللجنة الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي
 عضو اللجنة سلطان القاسمي عبد اهللا بن خالد بن الشيخ 

 عضو اللجنة السيد عبد اهللا جمعة السري
  

ي   في التقدم بطلب الترخيص بتأسيس الشرآة واتخاذ اإلجر ديالت الت اءات القانونية واستيفاء المستندات الالزمة وإدخال التع
 .تراها الجهات المختصة الزمة سواء على هذا العقد أو على نظام الشرآة المرفق به

 
 )10(مــادة 

 
اآلتي     ي آ ا التقريب ها بيانه   4.500.000  : المصروفات والنفقات واألجور والتكاليف التي تلتزم الشرآة بأدائها بسبب تأسيس

 .درهم وتخصم من حسابات المصروفات العامة
 

 )11(مــادة 
 

ع            " تأمين –تكافل اإلمارات "ستقوم شرآة  ة جمي ة الشرعية لمراجع وى والرقاب ة أعضاء للفت ة من ثالث ة مكون بتكليف لجن
ام الشري             ع أحك ه الشرآة ال يتفق م وم ب ول أو رفض أي نشاط تق ي قب ى   أعمال الشرآة، وللجنة الحق ف عة اإلسالمية، وعل

د      ي تعق ة الت ة العمومي مجلس اإلدارة اإللتزام التام بقرارات اللجنة وعلى اللجنة تقديم تقرير بنتيجة هذه المراجعة إلى الجمعي
 . سنويًا

 
 )12(مــادة 

 
 . يعتبر النظام األساسي المرفق بهذا العقد مكمًال له وجزءًا ال يتجزأ منه

 
 )13(مــادة 

 
راخيص     14قد من حرر هذا الع د طلب الت نسخة لكل من المتعاقدين نسخة واحتفظ بالباقي لتقديمها إلى الجهات المختصة عن

 . الالزمة لتأسيس الشرآة
 



 

 

 النظام األساسي
 
 

 "تأمين –شرآة تكافل اإلمارات "
 )شرآة مساهمة عامة(

 دبي
 االمارات العربية المتحدة

 

 الباب األول
 

 تأسيس الشرآة
 
 
 )1(مادة 

 
م وتعديالته والقرارات الوزارية 1984لسنة ) 8(يخضع تأسيس الشرآة ألحكام قانون الشرآات التجارية االتحادي رقم 

بشان انشاء هيئة التامين وتنظيم اعمالها وهذا النظام  2007لسنة ) 6(المنفذة له واستنادا الى احكام القانون االتحادي رقم 
 . لنظام شرآة مساهمة عامة بالشروط المقررة فيما بعديبين مالكي األسهم المبينة في هذا ا

 
 )2(مادة 

 
 ).شرآة مساهمة عامة" (تأمين  -شرآة تكافل اإلمارات "اسم هذه الشرآة هو 

 
 )3(مادة 

 
مرآز الشرآة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة دبي ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعًا وتوآيالت 

 .اإلمارات العربية المتحدة وفي الخارج في دولة
 
 )4(مادة 

 
وآل . تسعة وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدورقرار وزير االقتصاد بإعالن تأسيسها) 99(مدة هذه الشرآة هي 

 .إطالة لهذه المدة أو تقصيرها يجب أن يتم طبقًا ألحكام هذا النظام
 

 )5(مادة 
 

تامين االشخاص وعمليات تكوين االموال والتامين أجلها هي التأمين التكافلي على األغراض التي أسست الشرآة من 
 .الصحي 

 
 :التأمين التكافلي على االشخاص -8

 .ويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعلق بالحياة البشرية والحوادث الشخصية واألخطار التي تطرأ عليها
 

 :تكوين األموال -9
على إصدار وثائق أو مستندات أو شهادات أو غير ذلك، تلتزم بموجبها الشرآة  ويشمل عمليات التأمين التي تقوم

 .بأداء مبلغ معين أو جملة مبالغ في تاريخ مقبل مقابل قسط أو أقساط دورية
 

 :الصحي التأمين التكافلي -10
عادة في  ويشمل التأمين من األضرار الناجمة عن األمراض واإلصابات الجسمانية وغير ذلك مما يدخل عرفًا أو

 .التأمين الصحي
 



 

 

ويجوز للشرآة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات أو الشرآات التي تزاول 
أعماًال شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في الخارج، ولها أن 

 .ئات أو الشرآات أو أن تلحقها بهاتشتري هذه الهي
 

 )6(مادة 
 

ع            " تأمين –تكافل اإلمارات "ستقوم شرآة  ة جمي ة الشرعية لمراجع وى والرقاب ة أعضاء للفت ة من ثالث ة مكون بتكليف لجن
ى                ام الشريعة اإلسالمية، وعل ع أحك ه الشرآة ال يتفق م وم ب ول أو رفض أي نشاط تق ي قب أعمال الشرآة، وللجنة الحق ف

د     م ي تعق ة الت ة العمومي جلس اإلدارة اإللتزام التام بقرارات اللجنة وعلى اللجنة تقديم تقرير بنتيجة هذه المراجعة إلى الجمعي
 . سنويًا

 الباب الثاني
 

 رأس مال الشرآة
 
 )7(مادة 

 
غ     دفوع بالكامل بمبل م  150.000.000(حدد رأس مال الشرآة المكتتب والم م    ) دره ون دره ة وخمسين ملي ى    مئ موزع عل

 .مئة وخمسين مليون سهم، قيمة السهم الواحد درهم واحد جميعها أسهم نقدية) 150.000.000(
 

 )8(مادة 
 

هم من األفراد والمؤسسات من دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول  المؤسسون والمساهمون. جميع أسهم الشرآة اسمية
 .من رأسمال الشرآة  ٪25نب بتملك ما ال يزيد عن مجلس التعاون الخليجي واألجانب وبحيث يسمح لألجا

 
 )9(مادة 

 
 .من آامل القيمة االسمية للسهم عند االآتتاب) ٪100(يدفع 

 
 )10(مادة 

 
سهم، وتم تسديد قيمتها بالكامل  67.500.000من راسمال الشرآة وعددها %  45اآتتب المؤسسون بأسهم نقدية نسبتها 

درهم وعرضت  2.025.000درهم، باالضافة الى مصاريف اصدار قدرها  67.500.000من قبل المؤسسين بمبلغ 
 82.500.000من اجمالي راس المال والتي تمثل %  55الشرآة خطتها على هيئة االوراق المالية والسلع لطرح ما نسبته 

ن آل سهم لالآتتاب فلوس مصاريف اصدار ع) 3(للسهم مضافا اليها ) 1(سهما بقيمة اسمية قدرها درهم اماراتي واحد 
 . العام وتسدد قيمتها بالكامل عند االآتتاب

 
 )11(مادة 

 
إغالق باب االآتتاب دعوة المكتتبين إلى جمعية عمومية تأسيسية وترسل  يجب على المؤسسين خالل ثالثين يومًا من تاريخ

فإذا انقضت المدة المشار إليها · المختصة والسلطة هيئة األوراق المالية والسلع وهيئة التامين إلى آل من صورة من الدعوة
الجمعية  ويصح انعقادهيئة االوراق المالية والسلع بها  السابقة دون أن يقوم المؤسسون بهذه الدعوة قامت في الفقرة

ينوب عنهم، ويرأس االجتماع من تنتخبه  العمومية التأسيسية بحضور مالكي ثالثة أرباع عدد األسهم المكتتب بها أو من
 ·لجمعية لذلك من بين المؤسسينا

األول ويصح االجتماع  عدم اآتمال النصاب المذآور يدعى الجتماع ثان خالل ثالثين يومًا من تاريخ االجتماع وفي حالة
للحاضرين أو ألي منهم الحق في المطالبة بحل  الثاني بحضور مالكي نصف عدد األسهم أو من ينوب عنهم وإال آان

 خمسة عشر يومًا من تاريخ االجتماع الثاني ويكون االجتماع الثالث صحيحًا أيًا آان جتماع ثالث خاللالشرآة أو الدعوة ال
 ·عدد المكتتبين الممثلين فيه

هيئة األوراق المالية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع ولكل من  وتصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية
إرسال مندوب عنها أو أآثر لحضور اجتماع الجمعية آمراقبين دون أن يكون لهم  والسلطة المختصة نوالسلع وهيئة التامي

 ·التصويت ويثبت حضورهم في محضر جلسة الجمعية حق



 

 

 
 )12(مادة 

 
  :في المسائل اآلتية تنظر الجمعية العمومية التأسيسية على وجه الخصوص

  ·استلزمتها فقات التيقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشرآة والنت -1
  ·الحسابات مدققيخاب أعضاء مجلس اإلدارة األول وتعيين انت -2
 ·عالن عن تأسيس الشرآة نهائيًااإل -3

 
 )13(مادة 

 
ة       اع الجمعي ام من اجتم بعة أي ى      يقدم المؤسسون خالل س ًا إل ية طلب ة التأسيس ة  العمومي ة األوراق المالي إعالن تأسيس    هيئ ب

  :يأتي ًا به ماالشرآة ويقدم الطلب مرفق
 

األسهم وبيان بأسمائهم وعدد األسهم    إقرار بحصول االآتتاب برأس المال آامًال وما دفعه المكتتبون من قيمة -1
  ·التي اآتتب بها آل منهم

  ·الجمعية العمومية التأسيسية حضر اجتماعم -2
  ·نظام الشرآة آما أقرته تلك الجمعية -3
  ·األول مؤسسين وتعيين مجلس اإلدارةالجمعية بالمصادقة على تقرير ال قرارات -4
 ·الوثائق المؤيدة لصحة إجراءات التأسيس -5

 
 )14(مادة 

 
 .عند اآتمال االآتتاب تقوم الشرآة بإدراج أسهمها في أسرع وقت ممكن في سوق دبي المالي وذلك وفقًا لما يقرره القانون

 
 )15(مادة 

 
في حدود ما يملكون من أسهم وال يجوز زيادة التزاماتهم إال بموافقتهم ال يلتزم المساهمون بأية التزامات على الشرآة إال 

 .االجماعية
 )16(مادة 

 
 .يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشرآة وقرارات جمعياتها العمومية

 
 )17(مادة 

 
 .يكون السهم غير قابل للتجزئة

 
 )18(مادة 

 
 تميز في ملكية موجودات الشرآة وفي األرباح المقسمة على آل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال

 .الوجه المبين فيما بعد
 

 )19(مادة 
  

 .تنتقل ملكية األسهم عن طريق سوق دبي المالي
 

 )20(مادة 
 

إذا انتقلت ملكية السهم بطريق اإلرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية لدى سوق 
 .لماليدبي ا

 .وإذا آان نقل الملكية بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ جرى القيد لدى سوق دبي المالي وفقًا لهذا الحكم
 .وال يجوز لمن انتقلت إليه ملكية السهم استعمال الحقوق المترتبة على ذلك إال من تاريخ القيد في سوق دبي المالي



 

 

 
 )21(مادة 

 
بأية حجة آانت أن يطلبوا وضع األختام على دفاتر الشرآة أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه 

قسمتها أو بيعها جملة لعدم امكان القسمة وال أن يتدخلوا بأية طريقة آانت في إدارة الشرآة ويجب عليهم لدى استعمال 
 .الجمعية العموميةحقوقهم التعويل على قوائم جرد الشرآة وحساباتها الختامية وعلى قرارات 

 
 )22(مادة 

 
تدفع حصص األرباح المستحقة  عن السهم آلخر مالك له مقيد اسمه في سوق دبي المالي في اليوم العاشر من تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية التي قررت توزيع األرباح، ويكون آلخر مالك وحده الحق في المبالغ المستحقة عن السهم سواء آانت 

وتلتزم الشرآة بإنهاء عملية التجزئة أو بتحويل األرباح النقدية . ألرباح أو نصيبًا في موجودات الشرآةحصصًا في ا
 .المستحقة للمساهمين إلى حساباتهم البنكية أو إرسال شيكات إليهم، وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يومًا

 
 )23(مادة 

 
في شأن الشرآات التجارية والقوانين المعدلة له  1984لسنة ) 8(رقم من القانون االتحادي ) 200(مع مراعاة حكم المادة 

بشان انشاء هيئة التامين وتنظيم اعمالها، يجوز زيادة رأس مال  2007لسنة ) 6(واستنادا الى احكام القانون االتحادي رقم 
بعد الحصول على موافقة هيئة  الشرآة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية التي لألسهم األصلية آما يجوز تخفيضه

األوراق المالية والسلع وهيئة التامين، وأصحاب الحق في زيادة رأس المال هم مالكو األسهم في اليوم العاشر من تاريخ 
 .موافقة هيئة األوراق المالية والسلع على تلك الزيادة

ها بأآثر من ذلك أضيف الفرق إلى االحتياطي وال يجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل من قيمتها االسمية وإذا تم إصدار
 .القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال

وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة 
ن يبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار في الحالتين وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات في الحالة األخيرة، وعلى أ

 .األسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية االآتتاب في هذه الزيادة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وآيفيته
 

 )24(مادة 
 

 :الوسائل اآلتيةمن القانون االتحادي والقوانين المعدلة له تتم زيادة رأس المال بإحدى ) 199(مع مراعاة المادة 
 .إصدار أسهم جديدة -1
 .إدماج االحتياطي في رأس المال -2
 .تحويل الصكوك إلى أسهم -3

 
 )25(مادة 

 
ال يجوز الحجز على أموال الشرآة بسبب ديون مترتبة على أحد المساهمين، ومع ذلك يجوز لدائني المساهم توقيع الحجز 

سهم لدى سوق دبي المالي بناًء على إعالن قضائي، ثم يؤشر على على السهم واألرباح الناتجة عنه ويؤشر بالحجز على ال
 .السهم بما يفيد توقيع الحجز عليه

 
 )26(مادة 

 
تنتقل ملكية األسهم بإثبات التصرف آتابة لدى سوق دبي المالي ويؤشر بهذا القيد على السهم، وال يجوز االحتجاج 

 .في سوق دبي المالي بالتصرف على الشرآة أو على الغير إال من تاريخ قيده
 

 :ومع ذلك يكون لسوق دبي المالي االمتناع عن قيد التصرف في األسهم في الحاالت اآلتية
 .إذا آان هذا التصرف مخالفًا ألحكام هذا القانون أو لنظام الشرآة األساسي -1
 .إذا آانت األسهم مرهونة أو محجوزًا عليها بأمر من المحكمة -2
 .م األهلية أو ناقصها أو أشهر إفالسه أو إعسارهإذا آان أحد المتعاقدين عدي -3

 



 

 

 الباب الثالث
 

 إصدار الصكوك
 

 )27(مادة 
 

في شأن الشرآات  1984لسنة ) 8(من القانون االتحادي رقم ) 183(، )181(، )180(، )179(مع مراعاة أحكام المواد 
أن تقرر إصدار صكوك من أي نوع آانت ويبين التجارية والقوانين المعدلة له، للجمعية العمومية غير العادية للشرآة 
 .القرار قيمة الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم

 الباب الرابع
 

 مجلس إدارة الشرآة
 

 )28(مادة 
 

يتولى إدارة الشرآة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري، ويجب في 
 .ميع األحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدةج
 

 )29(مادة 
 

يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ويجوز إعادة تعيين األعضاء 
 .الذين انتهت مدة عضويتهم

يعين أعضاء في المراآز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية  ولمجلس اإلدارة أن
العادية في أول اجتماع لها القرار تعيينهم أو تعيين غيرهم، وإذا بلغت المراآز الشاغرة في أثناء السنة ربع عدد أعضاء 

لعادية لالجتماع خالل ثالثة أشهر على األآثر من تاريخ شغر المجلس وجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية ا
 .آخر مرآز النتخاب من يمأل المراآز الشاغرة، وفي جميع األحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه

 
 )30(مادة 

 
نفيذ ويمثل رئيس المجلس الشرآة أمام القضاء، وعليه ت. ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس

 .القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه
 

 )31(مادة 
 

يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضائه عضوًا منتدبًا أو أآثر لإلدارة ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته، آما 
منحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشرآة وتنفيذ يكون له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أآثر ي

 .قرارات المجلس
 

 )32(مادة 
 

لمجلس اإلدارة جميع السلطات في إدارة الشرآة والقيام بجميع األعمال التي يقتضيها غرضها، وال يحد من هذه السلطة إال 
شأن الشرآات التجارية والقوانين المعدلة له واحكام القانون في  1984لسنة ) 8(بما نص عليه بالقانون االتحادي رقم 

بشان انشاء هيئة التامين وتنظيم اعمالها أو بهذا النظام أو بقرارات الجمعية العمومية، وله  2007لسنة ) 6(االتحادي رقم 
 .ة أو مدعى عليهاصالحية التصريح برفع آل دعوى والدفاع عن مصلحة الشرآة أمام القضاء سواء آانت الشرآة مدعي

ويضع مجلس اإلدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون اإلدارية والمالية وشؤون الموظفين ومعامالتهم المالية، آما يضع المجلس 
 .الئحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع االختصاصات والمسؤوليات

 
 
 
 



 

 

 )33(مادة 
 

س مجلس اإلدارة أو نائبه أو عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو أي يملك حق التوقيع عن الشرآة على انفراد آل من رئي
 .عضو آخر يفوضه المجلس في ذلك

 
 )34(مادة 

 
يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته في مرآز الشرآة آلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناًء على دعوة  الرئيس أو بناًء على طلب 

 .عضوين من أعضاء المجلس
ارة مرة آل شهرين على األقل ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أآثر من نصف ويجب أن يجتمع مجلس اإلد

 .األعضاء
 

 )35(مادة 
 

ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحًا إال بحضور أغلبية أعضائه ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من 
ن وال يجوز أن  ينوب عضو مجلس اإلدارة عن أعضاء المجلس في التصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتا

 .أآثر من عضو واحد
 

وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي 
مجلس منه الرئيس أو من يقوم مقامه وال يجوز التصويت بالمراسلة، ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر اجتماعات ال

 .ويوقع على المحضر األعضاء الذين حضروا االجتماع ومقرر المجلس ويجوز للعضو المعارض اثبات رأيه في المحضر
 

 )36(مادة 
 

 .إذا تغيب أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور أآثر من ثالث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيًال
 

 )37(مادة 
 

 .ي أن يعين مديرًا للشرآة أو عدة مديرين أو وآالء مفوضين وأن يحدد صالحياتهملمجلس اإلدارة الحق ف
 

 )38(مادة 
 

ال يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشرآة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود 
 .اختصاصاتهم

 
 )39(مادة 

 
شرآة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه ال

) 6(في شأن الشرآات والقوانين المعدلة له والقانون االتحادي رقم  1984لسنة ) 8(وعن آل مخالفة للقانون االتحادي رقم 
 .بشان انشاء هيئة التامين وتنظيم اعمالها أو أي قانون آخر أو لهذا النظام 2007لسنة 

 
 )40(مادة 

 
 .من هذا النظام) 64(تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقًا لما هو منصوص عليه في المادة 

 

 الباب الخامس
 

 الجمعية العمومية العادية
 

 )41(مادة 



 

 

 
). مرآز الشرآة(في مدينة دبي  الجمعية العمومية المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين، وال يجوز انعقادها إال

يعتبر مالكو األسهم المسجلون في سوق دبي المالي في يوم العمل السابق النعقاد الجمعية العمومية للشرآة هم أصحاب 
 .الحق في التصويت في الجمعية العمومية

 
 )42(مادة 

 
ويجوز للمساهم أن ينيب عنه . أسهمه لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له عدد من األصوات ما يعادل عدد

غيره من غير أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العمومية ، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوآيل آتابي 
خاص وأن يكون موثقًا أو مصدقًا على التوقيعات فيه إذا آان النائب من غير المساهمين وفي جميع األحوال ال يجوز أن 

٪ من أسهم رأس مال الشرآة، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها 5األسهم التي يحملها النائب بهذه الصفة على يزيد عدد 
 .النائبون عنهم قانونًا

 
 )43(مادة 

 
توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية باإلعالن في ثالث صحف محلية، اثنتان منها تصدر 

ثة باللغة االنجليزية، وبكتب مسجلة، وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بواحد وعشرين يومًا على باللغة العربية والثال
 .األقل، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول األعمال

 
 )44(مادة 

 
يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية، ويضع مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية 

لعادية، وفي األحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العمومية بناًء على طلب المساهمين أو مدقق الحسابات أو هيئة وغير ا
يضع جدول األعمال من طلب اجتماع الجمعية وال يجوز بحث أية مسألة غير . األوراق المالية والسلع او هيئة التامين

 .مدرجة في جدول األعمال
 

 )45(مادة 
 

همون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مرآز الشرآة قبل يسجل المسا
الموعد المحدد النعقاد الجمعية العمومية ويتضمن التسجيل اسم المساهم وعدد األسهم التي يملكها وعدد األسهم التي يمثلها 

 .وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوآالة
 .و النائب بطاقة لحضور االجتماع يذآر فيها عدد األصوات التي يستحقها أصالة ووآالةويعطي المساهم أ

 
 ) 46(مادة 

 
يعتبر مالكو األسهم المسجلون في يوم العمل السابق النعقاد الجمعية العمومية، هم أصحاب الحق بالتصويت في الجمعية 

 .العمومية
ية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى األغلبية الالزمة التخاذ تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمع

 .في شأن الشرآات التجارية والقوانين المعدلة له 1984لسنة ) 8(القرارات أحكام القانون االحادي رقم 
 

 )47(مادة 
 

س اإلدارة الذي يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس اإلدارة أو عضو مجل
 .يعينه مجلس اإلدارة لذلك

 .ويعين الرئيس مقررًا لالجتماع ومراجعين اثنين لفرز األصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم
 

 )48(مادة 
 

ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشرآة على األقل، فإذا لم 
هذا النصاب في االجتماع األول وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يومًا التالية  يتوفر

 .لالجتماع األول ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا في جميع األحوال



 

 

من ) 132(المادة  وتصدر قرارات الجمعية العمومية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع مع مراعاة أحكام
 .1984لسنة ) 8(القانون االتحادي رقم 

 
 )49(مادة 

 
يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة 

 .و بمساءلتهمللتصويت ويجب أن يكون التصويت سريًا إذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أ
 

 )50(مادة 
 

ال يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله في المسائل التي تتعلق 
 .بمنفعة خاصة، أو بخالف قائم بينه وبين الشرآة

 
 )51(مادة 

 
لشرآة المساهمين إلى عقد جمعية عمومية يدعو المؤسسون خالل ثالثين يومًا من تاريخ إغالق باب االآتتاب في أسهم ا

تأسيسية وذلك في المكان والزمان المعينين في إعالن الدعوة لبحث جميع إجراءات التأسيس والتثبت من صحتها وموافقتها 
للقانون، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إذا اقتضى األمر، وتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم واإلعالن عن تأسيس 

 .شرآة نهائيًاال
 

 )52(مادة 
 

لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية العادية آلما رأى وجهًا لذلك، وتنعقد مرة على األقل في السنة بناًء على دعوة 
مجلس اإلدارة خالل األربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان المعينين في إعالن الدعوة 

 .لالجتماع
تجتمع على األخص لسماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشرآة ومرآزها المالي خالل السنة أو تقرير مدقق الحسابات و

والتصديق على ميزانية السنة المالية وحساب األرباح والخسائر، والموافقة على قواعد توزيع األرباح، والنتخاب أعضاء 
سابات وتحديد أتعابهم وإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات مجلس اإلدارة عند االقتضاء وتعيين مدققي الح

 .من المسؤولية أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال
 

 ) 53(مادة 
 

على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية العادية لالجتماع متى طلب منه ذلك مدقق الحسابات أو عشرة من المساهمين 
٪ من رأس المال آحد أدنى، ويجب توجيه الدعوة في الحالتين خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 30يملكون  على األقل
 .تقديم الطلب

 
 الجمعية العمومية غير العادية

 
 )54(مادة 

 
 تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناًء على دعوة مجلس اإلدارة، وعلى المجلس دعوتها لالجتماع إذا طلب منه ذلك

٪ من رأس المال على األقل، وفي هذه الحالة يجب على المجلس توجيه الدعوة لالجتماع خالل 40مساهمون حائزون على 
 .خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطب

 
 
 

 )55(مادة 
 

ا عدا زيادة في شأن الشرآات التجارية والقوانين المعدلة له، وفيم 1984لسنة ) 8(مع مراعاة أحكام القانون االتحادي رقم 
التزامات المساهمين التي يشترط فيها موافقة جميع المساهمين أو تعديل الغرض األساسي للشرآة أو نقل المرآز الرئيسي 
للشرآة إلى بلد أجنبي، يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تعدل النظام األساسي للشرآة أيًا آانت أحكامه، بما في ذلك 



 

 

خفيضه، أو إطالة أو تقصير مدة الشرآة أو إدماج الشرآة في شرآة أخرى أو حلها، أو بيع المشروع زيادة رأس المال أو ت
 .الذي قامت به الشرآة أو التصرف فيه بأي وجه آخر، ويشترط أن يكون موضوع التعديل قد فصل في إعالن الدعوة

 
 )56(مادة 

 
في شأن الشرآات التجارية،   ال يجوز للجمعية  1984لسنة ) 8(من القانون االتحادي رقم ) 129(مع مراعاة حكم المادة 

 .العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول األعمال المرافق إلعالن الدعوة
 

 )57(مادة 
 

في شأن الشرآات التجارية  1984لسنة ) 8(قرارات الجمعية العمومية، الصادرة طبقًا ألحكام القانون االتحادي رقم 
 . انين المعدلة له، وهذا النظام، ملزمة لجميع المساهمين بما فيهم الغائبين والمخالفين في الرأيوالقو

 الباب السادس
 

 مدقق الحسابات
 
 

 )58(مادة 
 

يكون للشرآة مدقق حسابات أو أآثر، تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد، وتقدر أتعابه، وعليه مراقبة حسابات 
لسنة ) 8(من القانون االتحادي رقم ) 145(الية التي عين لها، ويجب أن تتوفر فيه الشروط آما وردت في المادة السنة الم

1984. 
مدققًا أول للشرآة بحيث يتولى إلى حين إنعقاد أول جمعية  طالل أبوغزاله الدوليةواستنادًا لما تقدم عين المؤسسون السادة 

 .عمومية
 
 

 )59(مادة 
 

في  1984لسنة ) 8(لحسابات الصالحيات، وعليه االلتزامات المنصوص عليها في القانون االتحادي رقم تكون لمدقق ا
بشان انشاء هيئة  2007لسنة ) 6(شأن الشرآات التجارية والقوانين المعدلة له واستنادا الى احكام القانون االتحادي رقم 

في آل وقت على جميع دفاتر الشرآة وسجالتها ومستنداتها  التامين وتنظيم اعمالها ، وله بوجه خاص الحق في االطالع
وغير ذلك من وثائق، وله أن يطلب االيضاحات التي يراها الزمة ألداء مهمته، وله آذلك أن يحقق في موجودات الشرآة 

، فإذا لم يقم والتزاماتها، وإذا لم يتمكن من استعمال هذه الصالحيات أثبت ذلك آتابة في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة
المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته، وجب على المدقق أن يرسل صورة عن التقرير إلى هيئة األوراق المالية والسلع 

 .وأن يعرضه على الجمعية العمومية. وهيئة التامين 
 

 )60(مادة 
 

من ) 150(المنصوص عليها في المادة يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرًا يشتمل على البيانات 
في شأن الشرآات التجارية والقوانين المعدلة له، وعليه أن يحضر اجتماع الجمعية  1984لسنة ) 8(القانون االتحادي رقم 

العمومية وأن يدلي في االجتماع برأيه في آل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشرآة، ويكون المدقق مسؤوًال عن 
البيانات الواردة في تقريره بوصفه وآيًال عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم في أثناء عقد الجمعية العمومية أن  صحة

 .يناقش تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه
 

 الباب السابع
 

 مالية الشرآة
 

 )61(مادة 



 

 

 
ة، ويستثنى من ذلك السنة المالية األولى للشرآة ديسمبر من آل سن 31تبدأ السنة المالية للشرآة من أول يناير وتنتهي في 

 .ديسمبر من السنة التالية 31فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 
 

 )62(مادة 
 

على مجلس اإلدارة أن يعد عن آل سنة مالية قبل االجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على األقل ميزانية 
ألرباح والخسائر، وعلى المجلس أيضًا أن يعد تقريرًا عن نشاط الشرآة خالل السنة المالية وعن مرآزها الشرآة وحساب ا

المالي في ختام السنة ذاتها، والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية، ويوقع رئيس مجلس اإلدارة التقرير 
نية وحساب األرباح والخسائر وتقرير مجلس اإلدارة إلى وترسل صورة من الميزا. والميزانية وحساب األرباح والخسائر

 .المساهمين وفق جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية
 

 )63(مادة 
 

يقتطع من األرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها مجلس اإلدارة الستهالك موجودات الشرآة أو التعويض عن نزول 
 .موال بناًء على قرار من مجلس اإلدارة وال يجوز توزيعها على المساهمينقيمتها، ويتم التصرف في هذه األ

 
 )64(مادة 

 
 :توزع األرباح السنوية الصافية للشرآة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى آما يلي

لعمومية العادية ٪ تخصص لحساب االحتياطي القانوني ويجوز وقف هذا االقتطاع بقرار من الجمعية ا10تقتطع  -1
على األقل من رأس مال الشرآة المدفوع، وإذا نقص االحتياطي ) ٪50(متى بلغ مجموع االحتياطي قدرًا يوازي 

 .تعين العودة إلى االقتطاع
٪ أخرى تخصص لحساب االحتياطي النظامي ويقف هذا االقتطاع بقرار من الجمعية العمومية العادية 10تقتطع  -2

س اإلدارة، ويستخدم هذا االحتياطي في األغراض التي تقررها الجمعية العمومية العادية بناًء على اقتراح مجل
 .بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة

من المدفوع من قيمة األسهم لتوزيعه على المساهمين آحصة أولى في األرباح على أنه ) ٪5(يقتطع مبلغ يعادل  -3
بتوزيع هذه الحصة فال يجوز المطالبة بها من أرباح السنين إذا لم تسمح األرباح الصافية في سنة من السنين 

 .التالية
يخصص بعد ما تقدم نسبة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة تحددها الجمعية العمومية العادية بحيث ال تزيد عن  -4

رآة من رأس مال الش% 5٪ من األرباح وذلك بعد خصم اإلستهالآات واإلحتياطيات وتوزيع ربح ال يقل عن 10
 .على المساهمين

يوزع الباقي من صافي األرباح بعد ذلك على المساهمين آحصة إضافية في األرباح أو يرحل بناًء على اقتراح  -5
 .مجلس اإلدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص إلنشاء مال احتياطي غير عادي وفقًا لما يقرره مجلس اإلدارة

 
 )65(مادة 

 
بناًء على قرار مجلس اإلدارة في األوجه التي تحقق مصالح الشرآة وال يجوز يتم التصرف في المال االحتياطي 

توزيع االحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع لتأمين 
سمج بتوزيع هذه النسبة ٪ من رأس المال المدفوع على المساهمين في السنوات التي ال ت10توزيع أرباح ال تزيد على 

 .آما ال يجوز استخدام االحتياطي النظامي في غير األغراض المخصص لها إال بقرار من الجمعية العمومية العادية
 
 

 )66(مادة 
 

في شأن الشرآات التجارية والقوانين  1984لسنة ) 8(من القانون االتحادي رقم ) 194(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة 
 .تدفع حصص األرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارةالمعدلة له 

 

 الباب الثامن
 



 

 

  هيئة الرقابة الشرعّية
 
  )67(الماّدة 

") الهيئة("هيئة للرقابة الشرعية  ، يعين مجلس إدارة الشرآة 1985لسنة ) 6(مع مراعاة أحكام القانون االتحادي رقم 
 .على خمسة أعضاء ويحدد قرار التعيين رئيس هذه الهيئة عضاء ال يقل عن ثالثة وال يزيد تتكون من عدد من األ

   
يعاد تشكيل الهيئة، ويجوز إعادة  ويتولى آل عضو من أعضاء الهيئة منصبه لمدة ثالث سنوات، وفي نهاية هذه المدة 

  .تعيين األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم
 

  )68(الماّدة 
 

الثالث سنوات ويكمل العضو  رة الشرآة أن يعين أعضاء في مراآز أعضاء الهيئة التي تخلو أثناء مدة لمجلس إدا
  . أخرى الجديد مدة سلفه ويكون هذا العضو قابًال للتعيين مرة 

  : يشترط في عضو الهيئة ما يلي 
 أن يكون مسلمًا بالغًا ذا أهلية آاملة؛  1 
 لألصول الشرعّية؛ لفقه اإلسالمي ومن المؤهلين إلصدار الفتوى طبقًا أن يكون عالمًا متخصصًا في ا  2 
اإلسالمية أو بقواعد ومبادئ  أن يكون ذا معرفة متميزة بفقه المعامالت التجارّية أو المالّية أو بالنظم االقتصادية   3 

  .المصارف اإلسالمّية
 

 )96(الماّدة 

الخاّصة بكاّفة نشاطات الشرآة بناًء على طلب من مجلس إدارة الشرآة أو تتولى هيئة الرقابة الشرعّية إصدار الفتاوى 
آما تتولى اإلشراف على جميع النواحي الشرعّية لنشاطات الشرآة وتراقب آاّفة هذه النشاطات . تها التنفيذّيةأجهز

وللهيئة حّق . صياتها بشأنهاللتأّآد من مطابقتها للفتاوى الصادرة عنها وألحكام الشريعة اإلسالمية وقواعدها وتعّد تو
آما تراجع الهيئة جميع . تقديم اعتراضاتها آتابًة إلى مجلس إدارة الشرآة على النشاطات غير المطابقة، إن وجدت

 .نماذج العقود واالتفاقّيات المتعّلقة بمعامالت الشرآة للتثبت من مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية
 

 )70(الماّدة 

  .مخصصات ومكافآت رئيس وأعضاء الهيئةالشرآة ة يحدد مجلس إدار
 

 )71(الماّدة 

ال يجوز ألّي عضو في الهيئة أن يمثل أآثر من . أصالًة الهيئة صحيحًا إال بحضور غالبية أعضائها اجتماعال يكون 
 .عضو واحد

ي منه الرئيس أو تصدر توصيات وقرارات الهيئة بأغلبية أصوات األعضاء وإذا تساوت األصوات رجح الجانب الذ
  .من يقوم مقامه

 )72(الماّدة 

يكون للهيئة حق اإلطالع في أي وقت على جميع دفاتر الشرآة وسجالتها ومستنداتها وطلب البيانات التي ترى 
وعلى الهيئة في حالة عدم تمكينها  .والتزاماتهاولها آذلك أن تتحقق من موجودات الشرآة  ضرورة الحصول عليها،

 .الشرآة واجباتها إثبات ذلك آتابة في تقرير يقدم إلى مجلس إدارةمن القيام ب



 

 

 

 )73(الماّدة 

أسباب بناًء على الشرآة  ةمجلس إدارمن أعضاء الهيئة عن العمل أو عزله إال بقرار من أّي عضو وقف  زال يجو
 . لتبرر هذا الوقف أو العز

 )74(الماّدة 

ًا شامًال لمجلس إدارة الشرآة يبّين خالصة ما تّم عرضه من حاالت وما جرى تقّدم هيئة الرقابة الشرعّية تقريرًا سنوّي
ويجب إرسال ملخص من هذا التقرير . بيانه من آراء في معامالت الشرآة المنفذة حسب اللوائح والتعليمات المطبقة

   .بي لالستثمارمع تقرير مراجعي حسابات الشرآة الخارجي عند نهاية آّل سنة مالّية للشرآة إلى مجلس أبوظ
 )75(الماّدة 

المنصوص  االهيئة العليشرعّية أمر ما، يرفع األمر إلى  الرقابة الشرعّية وإدارة الشرآة في ةبين هيئإذا حدث خالف 
 محالة عدوفي . ويكون رأيها نهائيًا وملزمًا للطرفين -إن وجدت  -م 1985لسنة ) 6( ماإلتحادي رقالقانون  يعليها ف
 .برأي هيئة الرقابة الشرعّيةالشرآة  ةمجلس إداريلتزم  أعاله،المذآورة  االعليالهيئة وجود 

 
 
 
 
 
 

 التاسعالباب 
 

 المنازعات
 

 )76(مادة 
 

ال يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس اإلدارة 
اتهم، وإذا آان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية بسبب األخطاء التي تقع منهم في ممارسة اختصاص

العمومية بتقرير من مجلس اإلدارة أو مدقق الحسابات، وصادقت عليه، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة من 
 .تاريخ انعقاد الجمعية

ط دعوى المسؤولية إال ومع ذلك إذا آان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس اإلدارة يكون جريمة جنائية فال تسق
 . بسقوط الدعوى العمومية

 

 العاشرالباب 
 

 حل الشرآة وتصفيتها
 

 )77(مادة 
 

 :تحل الشرآة ألحد األسباب اآلتية
 .انتهاء المدة المحددة للشرآة ما لم تجدد وفقًا للقواعد الواردة بهذا النظام -1
 .انتهاء الغرض الذي أسست الشرآة من أجله -2
 .العمومية غير العادية بإنهاء مدة الشرآة صدور قرار من الجمعية -3
 .اندماج الشرآة في شرآة أخرى -4

 
 )78(مادة 



 

 

 
تحل الشرآة قبل انقضاء أجلها في حالة خسارة نصف رأس مالها إال إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خالف 

 .ذلك
 

 )79(مادة 
 

عين الجمعية العمومية بناًء على طلب مجلس اإلدارة عند انتهاء مدة الشرآة أو في حال حلها قبل األجل المحدد ت
 .طريقة التصفية وتعين مصفيًا أو أآثر وتحدد سلطتهم وتنتهي وآالة اإلدارة بتعيين المصفين
 .أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخالء عهدة المصفين

 

 الحادي عشرالباب 
 

 أحكام ختامية
 

 )80( مادة
 

في شأن الشرآات التجارية والقوانين المعدلة له والقانون االتحادي  1984لسنة ) 8(تطبق أحكام القانون االتحادي رقم 
في شأن انشاء هيئة التأمين وتنظيم اعمالها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في عقد التأسيس أو  2007لسنة ) 6(رقم 

 .في هذا النظام
 

 )81(مادة 
 

الشرآة ومجلس إدارتها القرار الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع بشأن ضوابط حوآمة الشرآات تسري على 
المساهمة العامة ومعايير اإلنضباط المؤسسي ويعتبر هذا القرار وأية قرارات تلحق به جزءًا ال يتجزأ من النظام 

 . األساسي للشرآة ومكمًال له
 
 

 )82(مادة 
 

 .اب المدفوعة في سبيل تأسيس الشرآة من حساب المصروفات العموميةتخصم المصاريف واألتع
 
 

 )83(مادة 
 

 .يودع هذا النظام لينشر طبقًا للقانون
 

* * * * * 
 
   



 

 

 

 )التقديرية( المستقبليةالقوائم المالية :  3الملحق رقم 

 
 لدخلا بيان

 
 

 
 

السنة الخامسة بعةالسنة الرا السنة الثالثة الثانية  السنة السنة األولى السنة

 341,250,000 248,140,000 165,500,000 112,370,000 80,080,000 التأمين إيرادات

 274,776,575 201,575,574 134,437,550 89,098,467 63,506,478 تكاليف التشغيل

 66,473,425 46,564,426 31,062,450 23,271,533 16,573,522 التأمين إيرادات صافي

 7,380,000 7,380,000 7,335,000 6,401,250 5,535,000 ستثمارإيرادات اإل

 73,853,425 53,944,426 38,397,450 29,672,783 22,108,522 إجمالي اإليرادات

 23,939,366 20,234,807 16,866,513 14,225,621 15,163,218 اإلدارية  والمصاريف األخرى مصاريفال

 49,914,059 33,709,619 21,530,937 15,447,162 6,945,304 ارباح السنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 التقديرية الميزانية
 

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة الثانية  السنة السنة األولى السنة

    الموجودات

      المتداولة الموجودات

  173,019,239   125,692,218   94,283,945    74,167,632    60,127,838  لنقد المعادلالنقد وا

  72,000,000     72,000,000     72,000,000    67,500,000    63,000,000  للبيع متاحةإستثمارات 

  28,437,500     20,678,333     13,791,667    9,364,167      6,673,333    أخرىأرصدة تأمين مدينة وذمم مدينة 

 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 مدينة أخرى وأرصدةمصاريف مدفوعة مقدمًا 

  278,456,739   223,370,552  185,075,612   156,031,799   134,801,172  المتداولة مجموع الموجودات

         متداولةالغير  الموجودات

 190,000 450,000 710,000 720,000 710,000 والمعدات تالممتلكا

 18,000,000 18,000,000 18,000,000 22,500,000 27,000,000 قانونية ودائع

 18,190,000 18,450,000 18,710,000 23,220,000 27,710,000 متداولةالغير مجموع الموجودات 

 296,646,739 241,820,552 203,785,612 179,251,799 162,511,172 مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق المساهمين
     

           المطلوبات المتداولة

 14,218,750 10,339,167 6,895,833 4,682,083 3,336,667 أخرىأرصدة تأمين دائنة ومطلوبات 

 1,763,983 1,532,861 1,336,251 1,147,452 1,723,500 وأرصدة دائنة أخرى مصاريف مستحقة

 15,982,733 11,872,028 8,232,084 5,829,535 5,060,167 المطلوبات المتداولة مجموع

      متداولةالالمطلوبات غير 

 3,116,925 2,315,502 1,630,125 1,029,798 505,701 نهاية خدمة الموظفينمخصص تعويض 

 3,116,925 2,315,502 1,630,125 1,029,798 505,701 غير المتدوالة المطلوبات مجموع

      حقوق المساهمين

  150,000,000   150,000,000   150,000,000   150,000,000   150,000,000  رأس المال

 13,449,238 8,457,832 5,086,870 2,239,246 694,530 احتياطي قانوني

 13,449,238 8,457,832 5,086,870 2,239,246 694,530 احتياطي نظامي

 100,648,605 60,717,358 33,749,663 17,913,974 5,556,244 جزةارباح محت

 277,547,081 227,633,022 193,923,403 172,392,466 156,945,304 مجموع حقوق المساهمين

 296,646,739 241,820,552 203,785,612 179,251,799 162,511,172 المساهمين مجموع المطلوبات و حقوق

 
 



 

 

 التوقعات المستقبلية التقديريةعلى  السادة معدي دراسة الجدوىتقرير  ملخص: 4الملحق رقم 

 

 
 

 



 

 

 سيسأو نفقات الت صداراإلتقرير مدقق الحسابات على مصروفات :  5الملحق رقم 
 

 
 



 

 

 دعوة لحضور الجمعية العمومية التأسيسية: 6الملحق رقم 
 
 

 حضرة المساهمين و المؤسسين
 

 تحية طيبة و بعد،

 )، اإلمارات العربية المتحدةدبي قيد التأسيس في إمارة ( ع.م.ش تأمين  –تكافل اإلمارات شرآة مؤسسي شرآة  تتقدم لجنة
اليكم بالشكر على إآتتابكم في أسهم الشرآة و تود أن تخطرآم بأنه وفقّا ألحكام قانون الشرآات التجارية و شروط نشرة 

 .التفويض المرفقة/ األسهم المشار إليه في استمارة التوآيل اإلآتتاب العام المعنية، فقد تم تخصيص لكم عدد 

في تمام الساعة   2008و العشرون  من ابريل  لتاسعاآما يسر اللجنة دعوتكم إلجتماع الجمعية العمومية التأسيسية في 
 .دبي –فندق المروج روتانا  –قاعة الياسات  الخامسة مساًء  في

 

 :يسي على االتييحتوي جدول أعمال اإلجتماع التأس

 .تقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشرآة و النفقات التي استلزمتها .1
 .المصادقة و الموافقة على النظام األساسي للشرآة .2
 .إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة األول .3
 .اإلعالن عن تأسيس الشرآة نهائيا .4
 .تعيين مدققي حسابات الشرآة .5

 

خصه أو عبر مندوب قانوني أو وآيل شريطة أن ال يكون الوآيل يمثل بهذه يحق لكل مساهم أن يشارك في اإلجتماع بش
 . من رأسمال الشرآة% 5الصفة أآثر من 

 

/ على المساهمين الذين يرغبون في توآيل من ينوب عنهم لحضور اإلجتماع و التصويت أن يستكملوا استمارة التوآيل 
، آما  الشارقة-6000.ب.و إرسالها بالبريد إلى صأ, 06-5748855  التفويض المرفقة، و إرسالها بالفاآس على الرقم

 . المفوض إحضار اإلستمارة إلى اإلجتماع/ يتوجب على الوآيل 
 

في حال عدم إآتمال النصاب القانوني لإلجتماع األول للجمعية العمومية التأسيسية، فإن المساهمين مدعوون لحضور 
 :التالية في التواريخ اإلجتماع الثاني بنفس المكان

 07/05/2008اإلجتماع الثاني 

 21/05/2008اإلجتماع الثالث 
 

 األتي، الرجاء اإلتصال بأو اإلستفسارات أو الشكاوي  لمزيد من المعلومات

 األوراق المالية خدماتإدارة 

 بنك أبو ظبي الوطني 

 02-6161800: رقم هاتف

 

 و تفضلوا بقبول فائق اإلحترام،
 

 )، اإلمارات العربية المتحدةدبي قيد التأسيس في إمارة ( ع.م.ش تأمين  –تكافل اإلمارات شرآة لجنة مؤسسي شرآة 


