هذه الوثيقة هامة للغاية وعليكم االنتباه ً
جيدا إلى محتواها ،وفي حال وجود أي شك لديكم بشأن اإلجراء الذي يلزم
اتباعه ،فمن املستحسن طلب استشارة مالية مستقلة من ( )1مستشار مالي مرخص من الهيئة و ( )2طلب استشارة
قانونية مستقلة من املحامي الخاص بك أو من مستشارقانوني مستقل.
وفي حال ُقمتم ببيع أو نقل ملكية جميع ُ
أسه ِمكم في شركة دار التكافل أو شركة وطنية ،فإننا نرجو منكم إرسال هذه
ُ
األسهم أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خالله البيع أو نقل امللكية إلحالتها إلى
ممكن إلى وسيط
الوثيقة بأسرع ٍ
وقت ِ
ُ
املشتري أو املنقول إليه .وال يجوز إرسال هذه الوثيقة أو توجيهها إلى أي دولة محظورة .وفي حال قمتم ببيع أو نقل ملكية
جزء من ُ
أسه ِمكم في شركة دار التكافل أو شركة وطنية ،فعليكم االح ِتفاظ بهذه الوثيقة وطلب املشورة من وسيط األوراق
املالية أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خالله البيع أو نقل امللكية.
ُيمنع ُويحظر نشر ،أو توزيع هذه الوثيقة ،أو توجيهها ،أو إرسالها إلى أي دولة محظورة .ويخضع إتمام االندماج لتحقق عدة
شروط من بينها املوافقة على جميع القرارات الخاصة املبينة في إعالن الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة
دار التكافل (على النحو املوضح في امللحق  2املرفق بهذه الوثيقة) من قبل حاملي األغلبية املطلوبة من أسهم شركة دار
التكافل املمثلة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة دار التكافل وكذلك املوافقة على جميع القرارات الخاصة املحددة في
إعالن الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة وطنية (على النحو املوضح في امللحق  3املرفق بهذه الوثيقة) من
قبل حاملي األغلبية املطلوبة من أسهم شركة وطنية املمثلة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة وطنية .وترد الشروط
واإلجراءات املتعلقة بتنفيذ االندماج بالكامل في الفقرة رقم  15من هذه الوثيقة.
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نشرة املساهمين
الخاصة باندماج
شركة دارالتكافل ش.م.ع
وشركة الوطنية للتكافل (وطنية)ش.م .ع
ً
عن طريق الضم وفقا ألحكام املادة )1(285
من املرسوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ()32
لسنة  2021بشأن الشركات التجارية

ً
تتضمن الفقرة الثالثة عشرمن هذه الوثيقة وصفا لبعض عوامل املخاطرة التي يجب أخذها بعين االعتبارعند اتخاذ
القرار بالتصويت من عدمه على القرارات التي سيتم النظر فيها خالل اجتماع الجمعية العمومية لشركة دارالتكافل
واجتماع الجمعية العمومية لشركة وطنية.

تحمل املصطلحات املستخدمة في هذه الوثيقة املعاني املبينة قرين كل منها في امللحق  1من هذه الوثيقة ،ما لم يقتض
سياق النص خالف ذلك .وتشير التوقيتات والتواريخ الواردة في هذه الوثيقة إلى التوقيت املحلي لدولة اإلمارات العربية
املتحدة والتقويم امليالدي ،على التوالي ،ما لم ُينص على خالف ذلك.

يتضمممن امللحق  2وامللحق  3على التوالي إعالن الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشممركة دارالتكافل املزم
ً
ً
انعقمماده عن بعممدوإلكً ونيمما في تمممام الس م م م مماعممة الواحممدة اهرا يوم االثنين املو افق  25ابريممل  2022وإعالن الممدعوة
ً
النعقاد اجتماع الجمعية العمومية لش م ممركة وطنية املزم انعقاده عن بعدوإلكً ونيا في تمام الس م مماعة الحادية عشم ممر
ً
صباحا يوم االثنين املو افق  25ابريل .2022
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.1

إشعارهام

تم إعداد البيانات الواردة في هذه الوثيقة كما في تاريخ إص د د دددارها ،ما لم يتم تحديد وقت آخر لها ،وال عأو نش د د ددرها (أو أي
إجراء ُيتخذ ً
وفقا لها) بالضرورة أنه لم يطرأ أي تغيير على حقائق أو شؤون شركة دار التكافل أو شركة وطنية على النحو
ٍ
ُ
ً
الوارد في هذه الوثيقة منذ ذلك التاريخ .وال يقص د د د ددد من أي عبارات متض د د د ددمنة في هذه الوثيقة أن تحمل على أ ها توقعا أو
تص د ً
ً
تقديرا الحتماالت األداء املالي الحالي أو املس ددتقبلي لش ددركة دار التكافل أو ش ددركة وطنية وال يهباي تناولها من هذا
دورا أو
املنطلق ،عالوة على أنه يجب أال يتم تفس د د د ددير أي بيانات واردة في هذه الوثيقة لتعأو أن أربا الس د د د ددهم الواحد عن الفترات
املالية الحالية أو املس ددتقبلية لش ددركة دار التكافل أو ش ددركة وطنية س ددتماثل أو تتجاوز بالض ددرورة األربا الس ددابقة املعروفة
للسهم الواحد.
لم يتم تفويض أي ش د د د ددخص بتقددديم أي معلومددات أو تعهدددات بخالف املعلومددات والتعهدددات الواردة في هددذه الوثيقددة ،وفي
حددال تقددديم أي من تلددك املعلومددات أو التعهدددات فيجددب عدددم االعتمدداد عليهددا بدداعتبددارهددا مقدددمددة بتفويض من ش د د د ددركددة دار
التكافل أو ش ددركة وطنية أو اإلمارات دبي الوطأو كابيتال أو كي بي إم جي أو ميليمان أو أي من مس ددتش ددار هم املكلفين بش ددأن
هذا االندماج.
ال يجوز ألي ش ددخص تفس ددير محتويات هذه الوثيقة على أ ها مش ددورة قانونية أو مالية أو ف ددريبية ،وفي حالة وجود أي ش ددك
بش ددأن اإلجراء الذي يلزم اتباعه ،فمن املس ددتحس ددن طلب مش ددورة مالية مس ددتقلة من وس دديط األوراق املالية الخا بكم أو
املحاسب أو أي مستشار مالي آخر مستقل خا بكم.
ً
(مجانا) من املقر الرئيس د ددنو لكل من ش د ددركة دار التكافل (بالهس د ددبة ملس د دداه و
يمكن الحص د ددول على نهد د د من هذه الوثيقة،
شددركة دار التكافل) وشددركة وطنية (بالهسددبة ملسدداه و شددركة وطنية) أو في اجتماع الجمعية العمومية لشددركة دار التكافل
واجتمدداع الجمعيددة العموميددة لشد د د ددركددة وطنيددة .ومن املوقع اإللكتروني لكددل من شد د د ددركددة دار التكددافددل وشد د د ددركددة وطنيددة على
 https://dat.ae/و https://www.watania.ae/على التوالي .باس ددتمناء ما يتعلق بالبيانات الس ددابقة والقوائم املالية لش ددركة
دار التكافل وش د د ددركة وطنية للسد د د ددنوات املالية املنتهية في  31د سد د د ددم ر  2018و 31د سد د د ددم ر  2019و 31د سد د د ددم ر 2020
والقوائم املالية األولية املوحدة غير املدققة للفترة املنتهية في تاريخ  30سد د د ددبتم ر  ،2021ال عد محتوى أي موقع إلكتروني
لش د د د ددركددة دار التكددافددل أو ش د د د ددركددة وطنيددة أو محتوى أي موقع إلكتروني يمكن الدددخول إليدده ع ر رابط من هددذين املوقعين
ً
دموال في هذه الوثيقة أو ش د د د ددكل ً
جزءا منها ،وال يتحمل أي ش د د د ددخص املس د د د ددؤولية عن محتوى هذه املواقع
اإللكترونين ،مش د د د د
اإللكترونية.
يتحمل أعض دداء مجلا إدارة ش ددركة دار التكافل ،الذين وردت أس ددمافهم في الفقرة  5-10من هذه الوثيقة ،املس ددؤولية عن
املعلومات الواردة في هذه الوثيقة بخالف تلك املتعلقة بشد د ددركة وطنيةً .
وفقا ملعرفة واعتقاد هؤالء األعض د د دداء (الذين بذلوا
كدل العنددايدة املعقولدة للتددأكدد من أن هدذا هو الحددال) ،فدإن املعلومدات الواردة في هدذه الوثيقددة والتو عت روا مس د د د ددؤولين عنهدا
تتوافق مع الحقائق وال تحذف أي شنوء محتمل للتأثير على الحصول على هذه املعلومات.
يتحمل أعض د د د دداء مجلا إدارة شد د د ددركة وطنية ،الذين وردت أسد د د ددمافهم في الفقرة  5-11من هذه الوثيقة ،املس د د د ددؤولية عن
املعلومات الواردة في هذه الوثيقة بخالف تلك املتعلقة بش د د ددركة دار التكافلً .
وفقا ملعرفة واعتقاد هؤالء األعضد د د دداء (الذين
بذلوا كل العناية املعقولة للتأكد من أن هذا هو الحال) ،فإن املعلومات الواردة في هذه الوثيقة والتو عت روا مس د د د ددؤولين
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عنها تتوافق مع الحقائق وال تحذف أي شنوء محتمل للتأثير على الحصول على هذه املعلومات.
عمل مكتب إبراهيم ومش دداركوه ("أي اند بي") حص د ًدريا كمس ددتش ددار قانوني لش ددركة دار التكافل وليا ألي جهة أخرى فيما
يتعلق باالندماج ولن يتحمل املس ددؤولية أمام أي ش ددخص/جهة بخالف ش ددركة دار التكافل عن تقديم الحماية التو تقدمها
أي اند بي لعمالئها أو عن تقديم املشورة فيما يتعلق باالندماج أو محتوى هذه الوثيقة أو األمور املشار إليها فيها.
تعمل شد ددركة هادف وشد ددركافه ("هادف") حص د د ًدريا كمس د ددتش د ددار قانوني ل د د د د د د دشد ددركة وطنية وليا ألي جهة أخرى فيما يتعلق
باالندماج ولن تتحمل املس د د د ددؤولية أمام أي ش د د د ددخص/جهة بخالف شد د د ددركة وطنية عن تقديم الحماية التو تقدمها هادف
لعمالئها أو عن تقديم املشورة فيما يتعلق باالندماج أو محتوى هذه الوثيقة أو األمور املشار إليها فيها.
تعمل ش د د د ددركة اإلمارات دبي الوطأو كابيتال ليميتد ("اإلمارات دبي الوطني كابيتال") ،امله د د د ددجلة في مركز دبي املالي العاملي
والخافددعة لتنظيم سددلطة دبي للخدمات املالية ،بصددفتها املسددتشددار املالي لكل من شددركة دار التكافل وشددركة وطنية للقيام
بخدمات إدارة وتنظيم ص د د ددفقة االندماج واملس د د دداعدة في إعداد خطط العمل لكل من ش د د ددركة دار التكافل وش د د ددركة وطنية
وتقديم املشورة إلى لجنة االندماج بغرض تسهيل إتمام صفقة االندماج.
تعمل شد د ددركة كي بي إم جي لوار جلمل ليمتد ،املهد د ددجلة في إمارة أبوظبو والخافد د ددعة لتنظيم دائرة التنمية االقتص د د ددادية في
أبوظبو ،بصفتها مستشار مالي مستقل ،ومقيم مستقل فيما يتعلق فريبة القيمة املضافة وتكنولوجيا املعلومات بحسب
موافقة هيئة األوراق املالية والسلع ،لكل من شركة دار التكافل وشركة وطنية.
تعمل شد ددركة ميليمان املحدودة (ميليمان) ،امله د ددجلة في مركز دبي املالي العاملي والخاف د ددعة لتنظيم سد ددلطة دبي للخدمات
املالية ،والتو تعت ر خبير اكتواري مه د د ددجل لدى مصد د د ددرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي ،بص د د ددفتها مس د د ددتش د د ددار االجتهاد
االكتواري لكل من شركة دار التكافل وشركة وطنية.
إن نشرة املساهمين الرسمية صادرة باللغة العربية ،ويهباي عدم االعتماد على الترجمة اإلنجليزية ،حيث إ ها قد ال تعكا
نشرة املساهمين الرسمية الصادرة باللغة العربية.
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.2

بيان تحذيري بشأن البيانات املستقبلية

تتضمن هذه الهشرة بعض البيانات املستقبلية لشركتو دار التكافل ووطنيةُ .ويمكن تعريمل هذه البيانات املستقبلية على
أ ها توقعات مستقبلية ال تتعلق فقط بالحقائق السابقة أو الحاليةً .
وغالبا ما ُ ستخدم في التوقعات والبيانات املستقبلية
هذه كلمات ذات داللة مس ددتقبلية مثل "يتوقع" أو " س ددتهدف" أو "يترقب" أو ُ"ي و
قدر" أو " عتزم" أو "يخطط" أو "س ددوف" أو
" س د د د د ى" أو " عتقد" أو " هدف" أو "من املمكن" أو "قد" أو "يهباي" أو غير ذلك من املفردات املش د د د ددابهة أو املنافية لها في
املعأى .تتضد د ددمن البيانات املسد د ددتقبلية الواردة في الوثيقة املاثلة على س د د دبيل املثال ال الحص د ددر البيانات املتعلقة بما يلي ()1
النفقات الرأس د ددمالية املس د ددتقبلية ،والتكاليمل ،واإليرادات ،واألداء االقتص د ددادي ،واألوف د دداع املالية ،وس د ددياس د ددة توزيع أربا
األسهم ،والخسائر ،والتوقعات املستقبلية؛ و( )2استراتيجيات األعمال واإلدارة وتوسع ونمو عمليات املجموعة املوحدة.
تنطوي هذه البيانات املسد د ددتقبلية على مخاطر معلومة وغير معلومة وشد د ددكوؤ وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختالف النتائ
الفعلية أو األداء أو اإلنجازات الخاصددة بأي شددخص ،أو النتائ الصددناعية ،أو االسددتراتيجيات ،أو األحداث بشددكل جوهري
عن أي نتائ  ،أو أداء ،أو إنجا ات ،أو أحداث أخرى ،أو عوامل مذكورة صد د د د دراحة أو مش د د د ددار إليها ف د د د د ً
دمنا في هذه البيانات
ز
املسددتقبلية .وتقع معظم املخاطر والشددكوؤ املتعلقة بالبيانات املسددتقبلية خارج نطاق قدرة الشددركتين على السدديطرة عليها
أو تقديرها بدقة ،مثل أوفد دداع السد ددوق املسد ددتقبلية وسد ددلوؤ املشد دداركين ا خرين في السد ددوق ولهذا يهباي عدم االعتماد على
هذه البيانات بش د د د ددكل أس د د د ددامل د د د ددنو .كما أن هذه البيانات املس د د د ددتقبلية ال تعد ف د د د د ً
دمانا ل داء املس د د د ددتقبلي ،إذ لم يقم مدققو
الحس د د د ددابات في ش د د د ددركتو دار التكافل ووطنية بمراجعتها – ما لم يتبين خالف ذلك .وتس د د ددتند هذه البيانات املسد د د ددتقبلية إلى
افترافات عديدة منها االفترافات املتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية واملستقبلية لشركتو دار التكافل ووطنية والبيئة
التو س د دديزاول فيها كل منهما عمله في املس د ددتقبل .وننوه إلى أن كل البيانات املس د ددتقبلية الش د ددفهية منها والخطية الص د ددادرة عن
شركة دار التكافل أو شركة وطنية أو املهسوبة إليهما أو إلى أي شخص يتصرف نيابة عنهما مقيدة بشكل صريح في مجملها
بالبيان التحذيري أعاله.
اعتبارا من شد ددهر د سد ددم ر من عام  2019فصد د ً
ً
داعدا ،تفرد ددنى فيروت كورونا املسد ددتجد ( ُ شد ددار إليه فيما يلي بلف "كوفيد -
 ،)"19وهو مرض تنفسددنو فيروملددنو ،على مسددتوى العالم ،بما في ذلك دولة اإلمارات العربية املتحدة .ويشددكل تفرددنو فيروت
كوفيدد 19-مخداطر محتملدة وش د د د ددكوؤ جوهريدة بشد د د د ددأن أعمدال الش د د د ددركتين ونتدائ عمليدا همدا ووف د د د ددعهمدا املدالي وتوقعدا همدا
املسددتقبلية .ملزيد من التفاصدديلُ ،يرجى مراجعة الفقرة الثالثة عشددر من هذه الوثيقة .ويجب قراءة هذه الوثيقة والبيانات
الواردة فيها في ف د د د ددوء التفر د د د ددنو الحالي لجائحة فيروت كوفيد 19-وتأثيره املس د د د ددتمر وغير املس د د د ددبوق على ظروف الس د د د ددوق
االقتصادية العاملية.
وتتضمن املخاطر والشكوؤ الشاملة للبيانات ذات النظرة التطلعية على سبيل املثال ال الحصر ما يلي
• الركود االقتصد د ددادي العاملي واألزمة املالية السد د ددائدة بس د ددبب التفر د ددنو الحالي لجائحة فيروت كوفيد 19-على مسد د ددتوى
العالم؛
•

ً
ً
وخصوصا؛
عموما
ظروف األسواق االقتصادية واملالية في دولة اإلمارات العربية املتحدة

• عالقة الش ددركتين مع الحكومة بص ددفة عامة ،بما في ذلك قدر هما على الحص ددول على املوافقات والتراخيص الحكومية
أو التنظيمية الضرورية؛
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• قدرة الشركتين على تنمية وإدارة أعمالهما؛
كاف لتمويل عمليا هما الحالية أو املستقبلية؛
• قدرة الشركتين على الحصول على التمويل أو الحفاظ على رأت مال ٍ
و
و
التغيرات في األوف دداع الس ددياس د ودية ،أو االقتص د و
القانونية ،أو االج ِتم و
و
اعية في األس ددواق التو تعمل فيها الش ددركتان
دادية ،أو
•
ِ
ُ
وعمالفهما؛
• التغيرات التو تطرأ على البيئة التنافسية التو تزاول فيها الشركتان أعمالهما؛ و
• عدم االلتزام باللوائح السارية على أعمال الشركتين.
ال تتقيد شد د د ددركة دار التكافل أو شد د د ددركة وطنية بأي التزام بش د د د ددأن تحديث أي بيانات مسد د د ددتقبلية وال تعتزمان فعل ذلك،
باستمناء ما يقتضيه القانون واللوائح املعمول بها.
ننص د د ددحك بقراءة هذه الوثيقة بالكامل ،ال س د د دديما عوامل املخاطرة الواردة في الفقرة الثالثة عش د د ددر من هذه الوثيقة بهدف
التعرف على العوامل التو يمكن أن تؤثر على أداء املجموعة املوحدة في املستقبل والقطاعات التو ستباشر فيها أعمالها.
.3

قيود النشروالتوزي

ُيمن ُويحظرنشرأو توزي محتوى هذه الوثيقة بصورة كلية أو جزئية في أي دولة محظورة.
ال تتخذ شركة دار التكافل أية إجراءات تسمح بطر األسهم الجديدة لشركة دار التكافل في أي دولة محظورة.
.4

إشعارإلى مساهمي شركة وطنية في الدول غي دولة االمارات العربية املتحدة.

يتعلق اندماج ش د د ددركتو دار التكافل ووطنية بأس د د ددهم ش د د ددركة في دولة اإلمارات العربية املتحدة ومن املقتر أن يتم ذلك عن
طريق الض د د ددم ً
وفقا ألحكام املادة  )1(285من قانون الش د د ددركات واتفاقية االندماج .وبن ًاء عليه ،يخض د د ددع االندماج ملتطلبات
وممارس د د د ددات اإلفص د د د ددا املطبقة في دولة اإلمارات العربية املتحدة بش د د د ددأن عمليات االندماج القانونية ،والتو تختلمل عن
متطلبات اإلفصا في الدول األخرى.
تم إعددداد املعلومددات املدداليددة الواردة في هددذه الوثيقددة وف ًق دا للمعددايير الدددوليددة إلعددداد التقددارير املدداليددة وغيرهددا من متطلبددات
اعدداد التقددارير اإللزاميددة املعمول بهددا في دولدة اإلمدارات العربيددة املتحدددة ،وبدالتددالي قدد ال تكون قدابلددة للمقددارندة مع املعلومدات
املالية لشد ددركات في دول أخرى أو الشد ددركات التو تم إعداد قوائمها املالية ً
ً
عموما في دول غير
وفقا ملبادق املحاسد ددبة املقبولة
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
قد يكون من الصعب على املستثمرين إنفاذ حقوقهم وأي مطالبات قد تهشأ عن قوانين أخرى بشأن األوراق املالية ،حيث
إن ش ددركة دار التكافل ش ددركة إماراتية ويقيم بعض أو جميع موظفيها وأعض دداء مجلا إدار ها أو جميعهم في دولة االمارات
العربية املتحدة .وقد ال تتوفر للمس د ددتثمرين القدرة على رفع دعاوى قض د ددائية ف د ددد ش د ددركة إماراتية أو موظفيها أو أعض د دداء
مجلا إدار هدا في محداكم دولدة االمدارات العربيدة املتحددة في حدالدة انتهداكهم لقوانين األوراق املداليدة في دول أخرى .وقدد يكون
من الصعب إلزام شركة غير أمريكية وشركا ها التابعة على الخضوع لحكم محكمة في الواليات املتحدة.
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قد يخض ددع اس ددتالم مس دداه و ش ددركة وطنية في الواليات املتحدة ل س ددهم الجديدة لش ددركة دار التكافل ،بموجب االندماج،
للض د د د ددريبددة ألغراض ف د د د ددريبددة الدددخددل الفيدددراليددة بددالواليددات املتحدددة بموجددب قوانين الواليددات األمريكيددة والقوانين املحليددة
باإلفددافة إلى قوانين الض درائب األجنبية وغيرها من القوانين املعمول بها في هذا الصدددد .ومن ثم يهباي على كل مسدداهم من
مس د دداه و ش د ددركة وطنية بالتش د دداور مع اس د ددتش د دداري ف د ددريبة مس د ددتقل على الفور بخص د ددو التبعات الض د ددريبية املترتبة على
االندماج.
.5

عرض املعلومات املالية وغي ها من املعلومات

و
ُ
مكن االطالع على القوائم املدال ويدة لش د د د ددركدة دار التكدافدل للسد د د ددنوات املداليدة املنتهيدة في تداريخ  31د س د د د ددم ر  2018وتداريخ 31
ي ِ
د س د ددم ر  2019وتاريخ  31د س د ددم ر  2020والقوائم املالية األولية املوحدة غير املدققة للفترة املنتهية في تاريخ  30سد ددبتم ر
 2021على املوقع اإللكتروني لشد د د ددركة دار التكافل على  ،https://dat.ae/وهي مدرجة في هذه الوثيقة بطريق اإلحالة .كما
و
ُ
االطالع على القوائم و
املالية لش د ددركة وطنية للس د ددنوات املالية املنتهية في تاريخ  31د س د ددم ر  2018وتاريخ  31د س د ددم ر
مكن
ي ِ
 2019وتاريخ  31د س ددم ر  2020والقوائم املالية األولية املوحدة غير املدققة للفترة املنتهية  30س ددبتم ر  2021على املوقع
اإللكتروني لشركة وطنية على  ،/https://www.watania.aeوهي مدرجة في هذه الوثيقة بطريق اإلحالة.
تم إعداد القوائم و
املالية املدققة لشد ددركتو دار التكافل ووطنية للسد ددنوات املالية املنتهية في تاريخ  31د سد ددم ر  2018وتاريخ
 31د سددم ر  2019وتاريخ  31د سددم ر  2020والقوائم املالية األولية املوحدة املراجعة للفترة املنتهية في  30سددبتم ر 2021
وف ًقدا املعددايير الدددوليددة إلعددداد التقددارير املدداليددة .ومن الجدددير بددالددذكر أن املعلومددات املدداليددة الواردة في هددذه الوثيقددة ،بخالف
الفقرة الثدانيدة عشد د د ددر ،تس د د د ددتندد إلى تقدديرات اإلدارة فقط ،بداس د د د ددتمنداء مدا ُن ذ
ص عليده صد د د د دراحدة خالف ذلدك ،كمدا أن جميع
املعلومات واردة بالدرهم اإلماراتي ،باستمناء ما أفصح عنه خالف ذلك.
ُ
أعدددت هددذه الوثيقددة بغرض االمتثددال للقوانين واللوائح املعمول بهددا في دولددة اإلمددارات العربيددة املتحدددة وال يلزم أن تتطددابق
ُ
املعلومدات املفص د د د ددح عنهدا مع مدا كدان يلزم اإلفصد د د ددا عنده حدال إعدداد الوثيقدة املداثلدة بمدا يتوافق مع القوانين و/أو اللوائح
ً
الخاصة بدول أخرى غير دولة اإلمارات العربية املتحدة .تشكل األسهم الجديدة لشركة دار التكافل أوراقا مالية وسندات
خاص ددة بش ددركة كائنة في دولة اإلمارات العربية املتحدة ونحيطكم ً
علما بأنه تم أو س دديتم إعداد هذه الوثيقة أو أي وثائق أو
مس د د د ددتندات أخرى متعلقة بعملية االندماج واألس د د د ددهم الجديدة لش د د ددركة دار التكافل ً
وفقا ملتطلبات اإلفص د د د ددا وص د د د دديغته
وأسلوبه املتبعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة والتو قد تختلمل عن تلك املعمول بها في الدول األخرى.
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.6

الجدول الزمني املتوق لألحداث الرئيسية

إن التواريخ التالي ذكرها هي لالسترشاد فقط وتستند إلى أمور من بينها استيفاء (وتواريخ استيفاء) شروط االندماج (بما في
ذلك ،على سد د د ددبيل املثال ال الحصد د د ددر ،الحصد د د ددول على جميع املوافقات التنظيمية وموافقة مسد د د دداه و ش د د ددركة دار التكافل
ومس دداه و ش ددركة وطنية على االندماج كما في تاريخ الته ددجيل في اجتماع الجمعية العمومية لش ددركة دار التكافل واجتماع
الجمعية العمومية لشركة وطنية ،على التوالي) .كما ترد شروط االندماج كافة في الفقرة الخامسة عشر من هذه الوثيقة.
ّ
الوقت ووأو التاريخ

َ
الحدث

 22ابريل 2022
تاريخ التهجيل الجتماع الجمعية العمومية لشركة دار التكافل
 22ابريل 2022
تاريخ التهجيل الجتماع الجمعية العمومية لشركة وطنية
اجتماع الجمعية العمومية لشركة دار التكافل ()1
 25ابريل 2022
اجتماع الجمعية العمومية لشركة وطنية ()2
 25ابريل 2022
إيداع القرارات املتخذة في اجتماع الجمعية العمومية لشد ددركة دار التكافل  26ابريل 2022
لدى الهجل التجاري
إيداع القرارات املتخذة في اجتماع الجمعية العمومية لش د د ددركة وطنية لدى  26ابريل 2022
الهجل التجاري
 27ابريل 2022
بدء فترة اعتراض الدائنين
 26مايو 2022
ِانتهاء فترة اعتراض الدائنين
 14يونيو 2022
تاريخ نفاذ االندماج
إص دددار األس ددهم الجديدة في ش ددركة دار التكافل إلى مس دداه و ش ددركة وطنية
ً
اعتبارا من تاريخ نفاذ االندماج أو يوم العمل التالي وانقضدداء شددركة وطنية
وشطب أسهمها

مالحظات
()1

يكتمل النص ددال القانوني النعقاد اجتماع الجمعية العمومية لش ددركة دار التكافل بحض ددور مس دداهمين يمثلون ما
ال يقل عن  %50من رأت مال ش د ددركة دار التكافل .وفي حالة عدم تحقق هذا النص د ددال القانوني ،س د دديتم الدعوة
النعق دداد اجتم دداع ثددان للجمعي ددة العمومي ددة لش د د د ددركددة دار التك ددافددل بت دداريخ  9مددايو  .2022ويعت ر االجتم دداع الث دداني
ً
صحيحا ًأيا كان عدد األسهم املمثلة فيه ،وفي حالة الدعوة الجتماع ثان للجمعية العمومية لشركة دار التكافل،
سيتم تمديد التواريخ األخرى في هذا الجدول الزمأو املتوقع ً
وفقا لذلك.

()2

يكتمل النصال القانوني النعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة وطنية بحضور مساهمين يمثلون ما ال يقل
عن  %50من رأت مال ش د د د ددركة وطنيدة .وفي حالة عدم تحقق هذا النصد د د د ددال القدانوني ،س د د د دديتم الدعوة النعقداد
اجتماع ثان للجمعية العمومية لشددركة وطنية بتاريخ  9مايو  .2022ويعت ر االجتماع الثاني صد ً
دحيحا ًأيا كان عدد
األس د د ددهم املمثلة فيه ،وفي حالة الدعوة الجتماع ثان للجمعية العمومية لش د د د ددركة وطنية ،س د د د دديتم تمديد التواريخ
9

األخرى في هذا الجدول الزمأو املتوقع ً
وفقا لذلك.
()3

مع مراعاة اسد ددتيفاء شد ددروط االندماج ،من املتوقع أن يتم شد ددطب إدراج األسد ددهم في تاريخ نفاذ االندماج أو في يوم
ً
العمل الذي يليه مباشرة.

()4

سيتم إصدار األسهم الجديدة في شركة دار التكافل ملساه و شركة وطنية.
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.7

الخطاب املشً ك من رئيس مجلس إدارة كل من شركة دارالتكافل وشركة وطنية

 6أبريل 2022
السادة مساه و شركة دار التكافل وشركة وطنية،
ُ
االندماج املوص ى به بين شركة دارالتكافل وشركة وطنية
بتداريخ  17مارت  2022أعلن مجلا إدارة ش د د د ددركة دار التكدافل ومجلا إدارة ش د د د ددركة وطنيدة بأ همدا قد اتفقدا على أحكام
االندماج املزمع بين شددركتو دار التكافل ووطنية ( ُ شددار إليه فيما يلي بلف "االندماج") .وسدديتم تنفيذ االندماج عن طريق
الض ددم ً
وفقا ألحكام املواد  ،75 ،74و 76من قانون التأمين وأحكام املادة  )1(285من قانون الش ددركات والفص ددل الثاني من
قواعد االس د ددتحواذ واالندماج واتفاقية االندماج .مع مراعاة اس د ددتيفاء ش د ددروط االندماج املنص د ددو عليها في الفقرة  15من
هذه الوثيقة ،وكما في تاريخ نفاذ االندماج تحل ش د ددركة دار التكافل محل ش د ددركة وطنية في جميع أص د ددول والتزامات ش د ددركة
وطنية مقابل إص دددار األس ددهم الجديدة في ش ددركة دار التكافل إلى املس دداهمين الحاليين في ش ددركة وطنية املذكورين في س ددجل
األس د ددهم لدى ش د ددركة وطنية مباش د ددرة بعد انتهاء فترة التداول في يوم التداول السد د ددابق لتاريخ نفاذ االندماج .في تاريخ النفاذ
س دديتم ش ددطب إد اج أس ددهم ش ددركة وطنية من س ددوق أبوظبو ل وراق املالية ،س دديتم انقض دداء وحل ش ددركة وطنية ً
وفقا ألحكام
ر
املادة  293من قانون الشركات .
عتقددد مجلا إدارة كددل من ش د د د ددركتو دار التكددافددل ووطنيددة أن عمليددة االندددمدداج سد د د ددتعود على جميع أص د د د دحددال املص د د د ددلحددة
الرئيس د دديين ذوي الص د ددلة بالفائدة من الناحية االس د ددتراتيجية من خالل تعزيز وف د ددعيتهما في الس د ددوق وذلك لزيادة إمكانيتهما
للنمو والربحية ،إف د ددافة إلى احداث أوجه التآزر لتقليل التكلفة وتنويع مجاالت األعمال ،مما يض د ددمن تبوء كل من ش د ددركة
دار التكافل وش د ددركة وطنية مكانة اس د ددتراتيجية لالس د ددتحواذ على الفر في الس د ددوق وزيادة القيمة للمس د دداهمين ومجموعة
ً
ً
وتنوعا تتمتع بمرونة مالية وتش د د ددغيلية أكتر وأفض د د ددل في وف د د ددع يمكنها من اقتنا فر النمو .ومن
مش د د ددتركة أكتر تكامال
املتوقع أي ً
ضد د دا أن يؤدي االندماج إلى تعزيز التوافق االس د ددتراتي ي ع ر مجموعة دار التكافل وخلق الكفاءات التو س د ددتتدفق
ع ر املساهمين والدائنين ،والعمالء ،وشركاء األعمال واملوظفين.
ألغراض الكفاءة التش د ددغيلية واالمتثال للمتطلبات القانونية للمص د ددرف املركزي ،تعتزم ش د ددركة دار التكافل تحويل محاف
التأمين املختلفة (بما في ذلك حقوق والتزامات الوثائق الواردة فيها) إلى نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي (حسد د د د ددب
االقتضاء) واالستمرار في إعادة الهيكلة املزمعة لشركة دار التكافل لتصبح شركة قابضة للشركتين التابعتين املنفصلتين
واململوكتين بالكامل لها ،وهما نور للتكافل العام ونور للتكافل العائليً .
وبناء على ذلك ،عقب إتمام عملية االندماج سد دديتم
11

االحتفاظ بأعمال وأصددول شددركة وطنية وتشددغيلها من قبل نور للتكافل العام إذا كانت تندرج فددمن فئة التأمين "عمليات
التأمين على املمتلكات واملسؤوليات" (بما في ذلك التأمين على السيارات) أو نور للتكافل العائلي إذا كانت تندرج فمن فئة
التأمين "عمليات التأمين على األشخا

وتكوين األموال" (بما في ذلك التأمين الطبو).

هذا وتحظى عملية االندماج بالدعم الكامل والتوصم م م ممية باإلجماع من قبل كل من مجلس إدارة شم م م ممركة دارالتكافل
ومجلس إدارة ش م ممركة وطنية .وعليه فحننا نحثكم على حض م مموراجتماع الجمعية العمومية لكل من ش م ممركة دارالتكافل
وشركة وطنية (حسب االقتضاء) (على النحو املوضح في الفقرة  7-8من هذه الوثيقة) ،ونوص ي بالتصويت باملو افقة
على القرارات املقً حة في اجتماعات الجمعية العمومية لكلتا الشركتين.
السيدو مطرحمدان سلطان حمد العامري
رئيس مجلس إدارة شركة دارالتكافل

سعادة الدكتور /علي سعيد بن حرمل الظاهري
رئيس مجلس إدارة شركة وطنية
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معلومات عامة
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مقدمة

بتاريخ  17مارت  ،2022أعلنت ش د ددركة دار التكافل أن مجلا إدارة ش د ددركة دار التكافل قد وافق باإلجماع على التوص د ددية
ملس د د دداهميها باملوفقة على عملية االندماج وكذلك أعلنت شد د ددركة وطنية أن مجلا إدارة شد د ددركة وطنية وافق باإلجماع على
رفع توصية ملساهميها باملوافقة على عملية االندماج.
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شروط االندماج

ً
ومن املقرر تنفيدذ االنددمداج من خالل انددمداج الشد د د ددركتين عن طريق الضد د د ددم وفقدا للمدادة رقم  47من قواعدد االس د د د ددتحواذ
واالندددمدداج وبموجددب أحكددام املواد  ،75 ،74و 76من قددانون التددأمين وبموجددب أحكددام املددادة  )1(285من قددانون الش د د د ددر دكدات
والفص د د د ددل الثاني من قواعد االس د د د ددتحواذ واالندماج واتفاقية االندماج .وفي تاريخ نفاذ االندماج ،س د د د ددوف تحل ش د د د ددركة دار
التكافل محل ش د ددركة وطنية في األص د ددول وااللتزامات مقابل إص د دددار األس د ددهم الجديدة في ش د ددركة دار التكافل إلى مس د دداه و
ً
ش د ددركة وطنية املقيدة أس د ددمافهم في س د ددجل أس د ددهم ش د ددركة وطنية فورا بعد تاريخ إغالق التداول في تاريخ التداول قبل تاريخ
النفاذ ،وذلك ً
رهنا باس د ددتيفاء ش د ددروط االندماج الواردة في الفقرة  15من هذه الوثيقة .وفي تاريخ النفاذ ،س د دديتم حل ش د ددركة
وطنية ً
وفقا ألحكام املادة  293من قانون الشركات.
وفي حالة تنفيدذ االندماج ،سد د د دديتم إصد د د دددار األسد د د ددهم الجدديدة لشد د د ددركة دار التكدافل (والتو س د د د دديكون لهدا نفا الحقوق
وااللتزامات مثل أس د ددهم ش د ددركة دار التكافل الحالية وس د دديتم إد اجها في س د ددوق دبي املالي) إلى مس د دداه و ش د ددركة وطنية ً
وفقا
ر
للقوانين واألسا التالية
عن كل سهم واحد من أسهم شركة وطنية
سيتم إصدار 0.734375سهم من األسهم الجديدة في شركة دارالتكافل
مما عأو إصدار 110,156,250سهم من األسهم الجديدة في شركة دار التكافل إلى مساه و شركة وطنية.
إذا نت عن حس د د ددال معدل التبادل الوارد في هذا البند 2 -8كس د د ددر س د د ددهم ،فإن الرقم النات س د د دديتم تقريبه إلى أقرل عدد
صحيح.
وقد تمت املوافقة باإلجماع على ش د د د ددروط وأحكام االندماج بما في ذلك معدل التبادل وذلك من قبل كل من مجلا إدارة
ش د د ددركة دار التكافل ومجلا إدارة شد د د دركة وطنية في اجتماعيهما اللذين تم انعقادهما في تاريخ  13يونيو  2021وبتاريخ 10
ً
يونيو  2021على التوالي وفقددا للمددادة رقم  47من قو اعددد االس د د د ددتحواذ واالندددمدداج.قددام مجلا إدارة شد د د ددركددة دار التكددافددل
وكذلك مجلا إدارة شد د ددركة وطنية (بدراس د د ددة تفص د د دديلية ملا يلي في إطار املوافقة على ش د د ددروط وأحكام االندماج ( )1تقرير
التقييم املس د د ددتقل بشد د د ددأن ش د د ددركة دار التكافل وش د د ددركة وطنية املعد من جانب كي بي إم جي ،ويرد ملخص لهذا التقرير في
امللحق رقم  )2( 4حق أي مس دداهم من مس دداه و ش ددركة وطنية أو ش ددركة دار التكافل يمتلك نس ددبة  ٪20أو أكتر من أس ددهم
شد د د ددركة وطنية أو شد د د ددركة دار التكافل على التوالي ،في الطعن على االندماج في غض د د د ددون  30يوم من تاريخ انعقاد اجتماع
الجمعيددة العموميددة لش د د د ددركدة دار التكددافدل أو اجتمدداع الجمعيددة العموميددة لش د د د ددركدة وطنيددة وف ًقدا للمددادة  )2(287من قدانون
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الشد د ددركات .باإلف د د ددافة إلى ذلك ،قام مجلا إدارة ش د د ددركة دار التكافل ،بدراس د د ددة تفص د د دديلية لعدة أمور من بينها ما يلي ()1
التقرير املالي وتكنولوجيا املعلومات واالكتوارية النافي للجهالة بش ددأن ش ددركة وطنية ُمعد ملجلا إدارة ش ددركة دار التكافل،
( )2وتقرير قانوني نافي للجهالة بش د د ددأن شد د ددركة وطنية ُمعد ملجلا إدارة شد د ددركة دار التكافل )3( ،والرأي املسد د ددتقل املتعلق
بالقيمة العادلة ل س د د ددهم واملقدم من كي بي إم جي وذلك فيما يتعلق بالقيمة العادلة ل س د د ددهم ،من الناحية املالية ،ملعدل
التبادل إلى مسدداه و شددركة دار التكافل .باإلفددافة إلى ذلك ،قام مجلا إدارة شددركة وطنية (الذي عمل من خالل أعضدداء
مجلا اإلدارة املس د د د ددتقلين لديه) بدراس د د د ددة تفص د د د دديلية لعدة أمور من بينها ما يلي ( )1التقرير املالي وتكنولوجيا واالكتوارية
ُ
النافي للجهالة بشد ددأن شد ددركة دار التكافل املعدة ملجلا إدارة شد ددركة وطنية )2( ،وتقرير قانوني نافي للجهالة بشد ددأن شد ددركة
ُ
دار التكافل املعدة ملجلا إدارة ش ددركة وطنية )3( ،والرأي املس ددتقل املتعلق بالقيمة العادلة ل س ددهم واملقدم من كي بي إم
جي وذلك فيما يتعلق بالقيمة العادلة ل سد د ددهم ،من الناحية املالية ،ملعدل التبادل إلى مسد د دداه و شد د ددركة وطنية والوارد في
ً
امللحق رقم  4من هذه الوثيقة وفي الختام قام مجلا إدارة كال من ش د ددركة دار التكافل وشد ددركة وطنية بعناية باالخذ بعين
ً
االعتبار مصلحة مساه و كال من شركة دار التكافل وشركة وطنية ،تجدون أدناه ملخص لها في الفقرة .3-5-8
ً
ً
وفقا للمادة رقم  47من قواعد االستحواذ واالندماج قام كال من شركة دار التكافل وشركة وطنية بتقديم طلب للموافقة
على االنددمداج مع كدافدة الوثدائق املطلوبدة إلى الهيئددة واملصد د د ددرف املركزي وتم الحص د د د ددول على املوافقددة الالزمدة من املص د د د ددرف
املركزي وكذلك املوافقة املبدئية من الهيئة.
ً
سد د دديكون االندماج مشد د ددروطا ،من بين أمور أخرى كما هو موض د ددح في الفقرة رقم  15من هذه الوثيقة بموافقات منفص د ددلة
صد د ددادرة في اجتماعات الجمعية العمومية من مس د دداه و ش د ددركة دار التكافل ومس د دداه و ش د ددركة وطنية ،وتم توفد د دديح آلية
املوافقات في اجتماعات الجمعية العمومية بالفقرة رقم  7-8املوضحة آدناه.
ً
ً
ً
كما س دديكون االندماج أيض ددا مش ددروطا بإتمام نفاذ اتفاقية االندماج حيث أنه بتاريخ  17مارت  2022قامت كال من ش ددركة
دار التكافل وشددركة وطنية بابرام اتفاقية االندماج التو توضددح الشددروط واألحكام الخاصددة بعملية االندماج والتو تتضددمن
ً
على سد د ددبيل املثال ال الحصد د ددر الشد د ددروط واألحكام الواردة في الفقرة رقم  15من هذه الوثيقة ،مع التزام كال من شد د ددركة دار
التكافل وشركة وطنية بااللتزامات املتعلقة بتنفيذ عملية االندماج.
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اآلثاراملً تبة على االندماج

بمجرد إتمام عملية االندماج ،يحصددل مسدداه و شددركة وطنية املقيدة أسددمافهم في سددجل أسددهم شددركة وطنية على األسددهم
الجديدة لشددركة دار التكافل ً
بناء على معدل التبادل املحدد وذلك في تاريخ إغالق التداول مباشددرة في يوم التداول السددابق
لتاريخ نفاذ االندماج أو يوم العمل الذي يليه مباشرة (دون أن يكون مساه و شركة وطنية مطالبين باتخاذ أي إجراءات).
وفي حال قام أحد مس دداه و ش ددركة وطنية برهن كل أس ددهمه ،أو جزء منها ،في ش ددركة وطنية ،فإن ذلك الرهن س ددوف يهتقل
ً
تلقائيا إلى األسددهم الجديدة لشددركة دار التكافل التو يتلقاها ذلك املسدداهم بموجب االندماج ،دون أن يقوم مسدداهم شددركة
وطنية باتخاذ أي إجراء آخر .إال انه يفضل قيام مساه و شركة وطنية الذين رهنوا كل أسهمهم في شركة وطنية أو ً
جزءا
منها أن يتخذوا أي إجراءات قد تكون مطلوبة بموجب أحكام االتفاقية التو تحكم ذلك الرهن.
وبمجرد س ددريان االندماج ،س ددوف تحل ش ددركة دار التكافل محل ش ددركة وطنية في كافة األص ددول وااللتزامات في تاريخ النفاذ
مقابل إصدار األسهم الجديدة في شركة دار التكافل إلى مساه و شركة وطنية .بعد االندماج ،سيتم انقضاء وحل شركة
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وطنية بموجب أحكام املادة  293من قانون الشركات.
ألغراض الكفاءة التش د ددغيلية واالمتثال للمتطلبات القانونية للمص د ددرف املركزي ،تعتزم ش د ددركة دار التكافل تحويل محاف
التأمين املختلفة إلى نور للتكافل العام ونور للتك افل العائلي (حسد د د ددب االقتض د د د دداء) واالسد د د ددتمرار في إعادة الهيكلة املزمعة
لش د ددركة دار التكافل لتص د ددبح ش د ددركة قابض د ددة للش د ددركتين التابعتين املنفص د ددلتين واململوكتين بالكامل لها ،وهما نور للتكافل
العام ونور للتكافل العائليً .
وبناء على ذلك ،عقب إتمام االندماج سيتم االحتفاظ بأعمال وأصول شركة وطنية وتشغيلها
من قبل نور للتكافل العام إذا كانت تندرج ف د ددمن فئة التأمين "عمليات التأمين على املمتلكات واملس د ددؤوليات" (بما في ذلك
التأمين على السيارات) أو نور للتكافل العائلي إذا كانت تندرج فمن فئة التأمين "عمليات التأمين على األشخا

وتكوين

األموال" (بما في ذلك التأمين الطبو).
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األساس املنطقي لتحديد معدل التبادل بموجب عملية االندماج

ً
تم االتفاق على معدل التبادل بين شدركة دار التكافل وشدركة وطنية بعد إجراء مفاوفدات تجارية مفصدلة الشدركتين وفقا
لتقرير املقيم املسد ددتقل والذي تم إرفاق ملخصد دده املبين في امللحق  .4اسد ددتعانت كل من شد ددركة دار التكافل وش د ددركة وطنية
خالل التفاوض على معدل التبادل باملش ددورة واملس دداعدة املقدمة من جانب مس ددتش ددار هم ومراجعة بيانات العناية الواجبة
النافية للجهالة الخاصة بأعمال كل منهما.
وبهدف التوص د د د ددل إلى اتفاق بش د د د ددأن معدل التبادل ،قامت شد د د ددركة دار التكافل وشد د د ددركة وطنية باألخذ بعين االعتبار و
عدة
و
منهجيات تقييم وأمور أخرى تشد د د ددمل ما يلي (أ) عدة منهجيات تقييم أسد د د دداسد د د ددية وقائمة على أبحاث ال وس د د د دوق ،بما في ذلك
تقدارير تقييم األص د د د ددول املعددة من قبدل جهدات تقييم عقدارات مس د د د ددتقلدة؛ و(ب د د د د د د د د دد) النتدائ التو تس د د د ددفر عنهدا التقدارير املدالية
واالكتوارية والضريبية للقيمة املضافة وتكنولوجيا املعلومات والقانونية النافية للجهالة للشركتين.
اطلع مجلا إدارة كل من ش ددركة دار التكافل وش ددركة وطنية على تقرير التقييم الص ددادر عن كي بي ام جي (املقيم املس ددتقل
املعين بخص د ددو ص د ددفقة االندماج) وعلى نطاق معدل تبادل األس د ددهم املقتر من كي بي ام جي .وقد تفاوض مجلس د د ً
دنو إدارة
الش د د د ددركتين لتحديد معدل تبادل األس د د د ددهم العادل ف د د د ددمن النطاق املقتر من كي بي ام جي .وبناء عليه ،يؤكد مجلا إدارة
ش د د ددركة دار التكافل ومجلا إدارة ش د د ددركة وطنية أن معدل تبادل األس د د ددهم الوارد في هذه الهش د د ددرة هو نتيجة التفاوض بين
مجلا إدارة الشركتين وهو معدل تبادل عادل للمساهمين في كل من الشركتين ً
بناء على التقييم املستقل الذي قامت به
كي بي ام جي.
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فوائد االندماج

 1-5- 8بيان تحذيري
يتض ددمن هذا البند  5 -8آراء مجلا إدارة ش ددركة دار التكافل ومجلا إدارة ش ددركة وطنية بش ددأن الفوائد املترتبة على نفاذ
ُ
االندددمدداج وفق توقعددا هم الحدداليددة ،بمددا في ذلددك املعلومددات والتقددديرات املعد ذددة من جددانددب مجلا إدارة شد د د ددركددة دار التكددافدل
ومجلا إدارة شركة وطنية.
ويهباي لك مالحظة أن هذا البند  5 -8على وجه الخص د ددو يتض د ددمن تطلعات وبيانات مسد د ددتقبلية وهي عرفد د ددة للمخاطر
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والشكوؤ ،ويهباي عدم االعتماد على هذه البيانات بشكل أساملنو.
ال يقصد د ددد من أي عبارات متضد د ددمنة في هذا البند  5 -8أن ُتحمل على أ ها ً
توقعا أو تصد د د ً
ً
تقديرا الحتماالت األداء املالي
دورا أو
الحالي أو املس ددتقبلي لش ددركة دار التكافل أو ش ددركة وطنية وال يهباي تناولها من هذا املنطلق ،عالوة على أنه ال يجب تفس ددير
أي بيانات واردة في هذه الوثيقة لتعأو أن أربا الس د د د ددهم الواحد عن الفترات املالية الحالية أو املس د د د ددتقبلية لش د د د ددركة دار
التكافل أو شركة وطنية ستماثل أو تتجاوز بالضرورة األربا السابقة املعروفة للسهم الواحد.
 2-5- 8نظرة عامة
عتقد كل من مجلا إدارة شركة دار التكافل ومجلا إدارة شركة وطنية أن املجموعة املوحدة سوف تتبوأ مكانة تسمح
لها بدعم الرفية االقتص د د ددادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،واالف د د ددطالع بدور رئيس د د ددنو في نمو الدولة وتطوير والتنوع في
سوق التكافل املحلي.
ومن املتوقع أن يؤدي االندماج إلى تعزيز املرونة املالية والتشد د د ددغيلية للمجموعة املوحدة والتو من املتوقع أن تسد د د ددتفيد من
زيادة نطاق األعمال ،وتحس د ددين تنويع املحفظة ،وقوة امليزانية العمومية ،وتعزيز وف د ددع املجموعة املوحدة في أس د ددواق رأت
املال اإلقليمية.
 3-5- 8الفوائد العائدة على املساهمين
من املتوق أن يحقق االندماج املتوق فوائد اسً اتيجية لكل من مساهمي شركة دارالتكافل وشركة وطنية:
 تعزيز الحصة السوقية وبناء نطاق أعمال للمجموعة املوحدة.
 التوسع الجغرافي وتنويع منتجات األعمال القائمة.
 تحقيق إيرادات مج دددي ددة والتوفير في التك دداليمل التشد د د ددغيلي ددة من خالل قي ددات اقتصد د د د ددادي والقضد د د د دداء على
االزدواجية والوظائمل املتداخلة لتعزيز معدالت الربح.
من ش د د د د ددأن زيددادة نطدداق األعمددال والتنوع وأوجدده التددآزر الهددادفددة املض د د د د ودمنددة في عمليددة االندددمدداج أن تقلددل من جم مخدداطر
املجموعة املوحدة ومن املحتمل أن تفيد املساهمين على املدى الطويل.
 4-5- 8البيانات املالية املختارة
سيكون لعملية االندماج تأثير على عرض القوائم املالية لشركة دار التكافل ومن املتوقع أن يتغير إجمالي األصول وإجمالي
حقوق امللكية وص ددافي الدخل ملس دداه و ش ددركة دار التكافل نتيجة عملية االندماج وس ددوف يص ددبح مس دداه و ش ددركة وطنية
ً
جزءا من مجموعة موحدة أك ر وسيؤدي االندماج إلى تحسين أربا مساه و شركة وطنية محتمل بفضل االرتفاع الكبير
في نسددبة ربحية السددهم الواحد بسددبب املزايا املوضددحة في 5-3- 8 .فيما يلي املقاييا املالية الرئيسددية فيما يتعلق باالندماج
ً
استنادا إلى القوائم املالية املوحدة لشركتو دار التكافل ووطنية وذلك
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(أ) للسنة املالية املنتهية في  31د سم ر 2020
شركة دارالتكافل
إجممم ممالممي األقس م م م م مماط املمكمتمتمبم ممة (ألم
إماراتي)

درهممم 433,047

شركة وطنية
321,505

صافي ربح التكافل (أل درهم إماراتي)

116,883

91,146

صافي الربح (أل درهم إماراتي)

22,644

18,429
0.12

ربحية الس م ممهم الواحد األس م مماس م ممية واملخففة 0.15
(درهم إماراتي)
إجمالي األصول (أل درهم إماراتي)

1,662,528

516,293

إجمالي االلًزامات (أل درهم إماراتي)

1,517,092

412,192

إجمالي حقوق امللكية (أل درهم إماراتي)

145,435

104,101

إجمالي حقوق امللكية العائدة إلى املسمماهمين 145,435
(أل درهم إماراتي)

104,101

(ل) للفترة من  1يناير  2021وحتى تاريخ  30سبتم ر 2021
شركة دارالتكافل

شركة وطنية

581,502

250,759

صافي ربح التكافل (أل درهم إماراتي)

117,975

50,673

صافي الربح (أل درهم إماراتي)

15,522

657

ربحية الس م ممهم الواحد األس م مماس م ممية واملخففة
(درهم إماراتي)

0.103

0.05

إجمالي األصول (أل درهم إماراتي)

1,667,891

503,409

إجمالي االلًزامات (أل درهم إماراتي)

1,521,713

397,305

إجمالي حقوق امللكية (أل درهم إماراتي)

146,178

106,104

إجمالي حقوق امللكية العائدة إلى املسمماهمين
(أل درهم إماراتي)

146,178

106,104

إجممم ممالممي األقس م م م م مماط املمكمتمتمبم ممة (ألم
إماراتي)

درهممم
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6 -8

إدراج األسهم الجديدة لشركة دارالتكافل وشطب إدراج أسهم شركة وطنية

سوف يتم التقدم بطلبات إلى كل من الهيئة وسوق دبي املالي لقبول إدراج األسهم الجديدة لشركة دار التكافل وتداولها في
سوق دبي املالي في حينه.
مع مراعاة اسد ددتيفاء شد ددروط االندماج ،من املتوقع أن يتم إدراج األسد ددهم الجديدة لشد ددركة دار التكافل فيما يتعلق بعملية
االندماج في تاريخ النفاذ أو في يوم العمل الذي يلي تاريخ النفاذ مباش د ددرة .وس د دديتم حل وانقض د دداء ش د ددركة وطنية كما س د دديتم
شطب وإلغاء إدراج أسهم شركة وطنية من قبل سوق أبوظبو ل وراق املالية في تاريخ النفاذ.
7 -8

اجتماعات الجمعية العمومية

يتوقمل إتمام عملية االندماج على الش د د ددروط املنص د د ددو عليها في الفقرة الخامس د د ددة عش د د ددر من هذه الوثيقة ،ومن بين تلك
الش د د د ددروط الحص د د د ددول على موافقات منفص د د د ددلة في اجتماعات الجمعية العمومية لكل من مس د د د دداه و شد د د ددركة دار التكافل
ً
ومساه و شركة وطنية وفقا للمادة رقم  47من قواعد االستحواذ واالندماج على النحو التالي
(أ)

املوافقة على كل قرار من القرارات املقترحة في اجتماع الجمعية العمومية لش د د د ددركة دار التكافل وذلك من قبل
األغلبية املطلوبة من مساه و شركة دار التكافل املمثلين في االجتماع؛ و

(ل)

املوافقة على كل قرار من القرارات املقترحة في اجتماع الجمعية العمومية لشددركة وطنية وذلك من قبل األغلبية
املطلوبة من مساه و شركة وطنية املمثلين في االجتماع.

يرد في امللحقين  2و 3من هذه الوثيقة إعالنات الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العمومية املعنية لشد د د ددركتو دار التكافل
ووطنية ،على التوالي.
 1-7- 8اجتماع الجمعية العمومية لشركة دارالتكافل
ً
ً
ينعقددد اجتمدداع الجمعيددة العموميددة لشد د د ددركددة دار التكددافددل عن بعددد/إلكترونيددا في تمددام الس د د د دداعددة الواحدددة ظهرا يوم االثنين
املوافق  25أبريل  2022للنظر في القرارات التالية واملوافقة عليها في حال كانت مناسبة
-1

و
اتفدداقيددة االندددمدداج امل رمددة بين شد د د ددركددة دار التكددافددل وشد د د ددركددة وطنيددة وف ًقدا للمددادة  )1(285من قددانون الشد د د د در دكدات
والجدول الزمأو االسترشادي لالندماج.

-2

االندماج من خالل إصدار عدد  0.734375سهم من األسهم الجديدة لشركة دار التكافل لكل  1سهم في شركة
وطنية وعملية تحويل الوثائقً ،
وفقا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج.

-3

تقرير التقييم الص د ددادر عن ش د ددركة كي بي ام جي ،وهي جهة التقييم املسد د ددتقلة املعينة ،بش د د ددأن التقييم املس د ددتقل
ألصول شركة وطنية وشركة دار التكافل.

-4

القرارات التالية والتعديالت التو تمت بناء عليها على النظام األسد د د دداملد د د ددنو لشد د د ددركة دار التكافل (مرفق املسد د د ددودة

18

بامللحق رقم  )5فور نفاذ االندماج
(أ)

زيادة رأت مال شد د د ددركة دار التكافل من 150,000,000درهم إماراتي إلى  260,156,250درهم إماراتي،
ً
ً
اعتبارا من تاريخ نفاذ االندماج؛
وفقا للشروط واألحكام الخاصة بعملية االندماج

(ل)

تعديل املادة  7من النظام االسدداملددنو لشددركة دار التكافل لتوفدديح وإثبات الزيادة التو طرأت على رأت
مال الشركة املنصو عليه في الفقرة (أ) أعاله؛ و

(ج)
-5

-6

ً
رهنا بموافقة الجهات املعنية ،املوافقة على النظام األساملنو املعدل لشركة دار التكافل كما تم نشره
على املوقع اإللكتروني لشركة دار التكافل وكما تم تحميله على البوابة اإللكترونية لسوق دبي املالي.

ً
اعتبارا من بدء نفاذ االندماج ،وهم
انتخال سبعة أعضاء في مجلا إدارة شركة دار التكافل ،ملدة ثالث سنوات
كالتالي
-

الدكتور /علي سعيد بن حرمل الظاهري

-

الدكتور /محمد بن علي ال رواني

-

املهندت /أسامة محمد ال رواني

-

السيد /شهال أحمد لطفي هرموزي

-

السيد /مطر حمدان سلطان حمد العامري

-

السيد /محمد نائل الشامسنو

-

السيد /عبدهللا مالك عسيران

تفويض مجلا إدارة شركة دار التكافل  -أو أي شخص يفوفه مجلا االدارة بذلك  -التخاذ أي قرار أو القيام
ً
بأي إجراء قد يكون فددروريا لتنفيذ أي من القرارات سددالفة الذكر ،ويشددمل ذلك على سددبيل املثال ال الحصددر (أ)
التقدم بطلب السددتصدددار شددهادة من هيئة األوراق املالية والسددلع إلعالن االندماج واملوافقة على زيادة رأت املال
والتعديالت التو تطرأ على النظام األسدداملددنو لشددركة دار التكافل ،و(ل) التقدم بطلب إلى املصددرف املركزي لهشددر
قرار املوافقة على االندماج ،و (ج) التقدم بطلب إلدراج األسهم الجديدة لشركة دار التكافل في سوق دبي املالي،
و(د) التواصد د ددل والتفاوض مع أي شد د ددخص أو كيان (سد د ددواء كان جهة رسد د ددمية أم غير رسد د ددمية) داخل وخارج دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،واتخاذ ما يلزم من القرارات واالجراءات للحصول على املوافقات الالزمة لتنفيذ عملية
ً
االندماج وفقا للمادة رقم  47من قواعد االستحواذ واالندماج.

 2-7- 8اجتماع الجمعية العمومية لشركة وطنية
ً
ً
ينعقد اجتماع الجمعية العمومية لش د ددركة وطنية عن بعد/إلكترونيا في تمام الس د دداعة الحادية عشد د ددر صد د ددباحا يوم االثنين
املوافق  25أبريل  2022للنظر في القرارات التالية واملوافقة عليها في حال كانت مناسبة
19

-1

و
اتفدداقيددة االندددمدداج امل رمددة بين شد د د ددركددة دار التكددافددل وشد د د ددركددة وطنيددة وف ًقدا للمددادة  )1(285من قددانون الشد د د د در دكدات
والجدول الزمأو االسترشادي لالندماج.

-2

االندماج من خالل إص دددار عدد  0.734375س ددهم من األس ددهم الجديدة في ش ددركة دار التكافل مقابل كل  1س ددهم
من أسهم شركة وطنية ،وعملية تحويل وثائق التأمين التكافلي ً
وفقا لشروط وأحكام االندماج.

-3

تقرير التقييم الصد د ددادر عن ش د ددركة كي بي ام جي ،وهي جهة التقييم املسد د ددتقلة املعينة ،بشد د ددأن التقييم املسد د ددتقل
ألصول شركة وطنية وشركة دار التكافل.

-4

تحويل األس د ددهم اململوكة من مس د دداه و ش د ددركة وطنية إلى ش د ددركة دار التكافل مقابل إص د دددار األس د ددهم الجديدة في
شركة دار التكافل لكل مساهم في شركة وطنية ً
وفقا ملعدل التبادل.

-5

حل شد د ددركة وطنية وشد د ددطلها من اله د د ددجل التجاريً ،
ً
اعتبارا من تاريخ س د د ددريان
وفقا لش د د ددروط االندماج وأحكامه،
االندماج ،وإ هاء الش ددخص ددية االعتبارية لش ددركة وطنية ،وأن تص ددبح ش ددركة دار التكافل الخلمل القانوني لش ددركة
وطنية في جميع حقوقها والتزاما ها.

-6

تفويض مجلا إدارة ش ددركة وطنية  -أو أي ش ددخص يفوف دده مجلا االدارة بذلك  -التخاذ أي قرار أو القيام بأي
ً
إجراء قد يكون فددروريا لتنفيذ أي من القرارات سددالفة الذكر ،ويشددمل ذلك على سددبيل املثال ال الحصددر التقدم
بطلب الس د ددتص د دددار ش د ددهادة من الهيئة إلعالن االندماج ،وانقض د دداء وحل ش د ددركة وطنية .كما ُيفوض مجلا إدارة
ش د ددركة وطنية بالتواصد د ددل مع املص د ددرف املركزي والهيئة ووزير االقتصد د دداد والسد د ددلطات املختصد د ددة لشد د ددطب وإلغاء
ته د د ددجيل ش د د ددركة وطنية ،باإلف د د ددافة إلى تفويض د د دده باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتعديل اله د د ددجالت وته د د ددجيل
االندماج لدى جميع األشخا والكياناتً ،
سواء كانت رسمية أم غير رسمية ،بما في ذلك تهجيل أن شركة دار
التكافل لتصبح الخلمل القانوني في جميع حقوق والتزامات شركة وطنية.

8 -8

أدواراملستشارين

 1-8- 8املستشارين القانونيين
عال
تم تعيين إبراهيم ومش دداركوه من قبل ش ددركة دار التكافل للقيام بتنفيذ الفحص القانوني النافي للجهالة على مس ددتوى ٍ
على شد د د ددركة وطنية وتم تعيين هادف من قبل شد د د ددركة وطنية للقيام بتنفيذ إجراءات الفحص القانوني النافي للجهالة على
ً
عال على شد د ددركة دار التكافل .قام كال من إبراهيم ومشد د دداركوه وهادف بإعداد اسد د ددتبيان الفحص القانوني النافي
مس د د ددتوى ٍ
للجهالة لكل من ش ددركة وطنية وش ددركة دار التكافل على التوالي ليتم اس ددتكماله وتمت مراجعة البيانات واإلجابات واالطالع
على املسد د د ددتندات الداعمة املقدمة من قبل الشد د د ددركة املعنية ،وتزويد هذه الش د د د ددركات باالس د د د ددتش د د د ددارات الالزمة فيما يتعلق
باملخاطر القانونية وتأثيرها على عملية االندماج .تم تعيين كل من إبراهيم ومشد د دداركوه وهادف للمس د د دداعدة في تنفيذ عملية
االندماج .باإلفافة إلى ذلك ،تم تعيين هادف للمساعدة في الجانب التنظي و لتنفيذ عملية االندماج.
دوما من ش ددركة دار التكافل مقابل خدما هم فيما يتعلق باالندماج وس دديتلقر هادف رس د ً
س دديتلقر إبراهيم ومش دداركوه رس د ً
دوما
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من شركة وطنية مقابل خدما هم فيما يتعلق باالندماج.
ً
مرفق نموذج خطال التعهد الذي وقعه كال من إبراهيم ومشاركوه وهادف بامللحق رقم .6
 2-8- 8املستشارين املاليين
تم تعيين اإلمارات دبي الوطأو كابيتال من قبل كل من ش د ددركة دار التكافل وش د ددركة وطنية بصد د ددفتها املس د ددتش د ددار املالي فيما
يتعلق باالندماج.
ً
رسوما من شركة دار التكافل وشركة وطنية مقابل خدما ها فيما يتعلق باالندماج.
ستتلقر اإلمارات دبي الوطأو كابيتال
مرفق نموذج خطال التعهد الذي وقعه اإلمارات دبي الوطأو كابيتال بامللحق رقم .6
 3-8- 8املقيم املستقل
ً
وفقا للمادة رقم  47من قواعد االس ددتحواذ واالندماج عيهت كل من ش ددركة دار التكافل وش ددركة وطنية ش ددركة كي بي ام جي
بصددفتها جهة تقييم مسددتقلة إلجراء تقييم مسددتقل ألسددهم رأت مال كل من شددركة دار التكافل ووطنية ً
بناء على املعلومات
التاريخية والتوقعات املقدمة من جانب شد د ددركة دار التكافل وشد د ددركة وطنية وذلك بهدف التوص د د ددل إلى مقابل تبادل عادل
ً
وفقا ألحكام املادتين  118و 119من قانون الشد د ددركات .مرفق ملخص تقرير التقييم املس د ددتقل بامللحق رقم  4كما تم تعيين
ش ددركة كي بي ام جي إلجراء مراجعة العناية الواجبة النافية للجهالة املالية والخاص ددة بض ددريبة القيمة املض ددافة وتكنولوجيا
املعلومات وتنفيذ خطة عمل مبدئية مع مقاييا املالءة للمجموعة املوحدة للمصرف املركزي.
ً
رسوما من شركة دار التكافل وشركة وطنية لقاء الخدمات التو تقدمها فيما يتعلق بعملية االندماج.
ستتلقر كي بي ام جي
مرفق نموذج خطال التعهد الذي وقعته كي بي ام جي بامللحق رقم .6
 4-8- 8مستشاراالجتهاد االكتواري
عيهت كل من ش ددركة دار التكافل وش ددركة وطنية ش ددركة ميليمان بص ددفتها مس ددتش ددار االجتهاد االكتواري ،لتنفيذ خطة عمل
مبدئية مع مقاييا املالءة للمجموعة املوحدة للمصرف املركزي.
ستحصل شركة ميليمان على رسوم من شركة دار التكافل وشركة وطنية مقابل خدما ها فيما يتعلق باالندماج.
مرفق نموذج خطال التعهد الذي وقعته ميليمان بامللحق رقم .6
.9

معلومات عن املجموعة املوحدة
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أعضاء مجلس اإلدارة

أعض د دداء مجلا إدارة ش د ددركة دار التكافل املقترحين عند نفاذ االندماج (حس د ددب الترش د دديحات من دار التكافل ووطنية) هم
كما يلي .س د دديكون رئيا مجلا إدارة شد ددركة دار التكافل الدكتور /علي س د ددعيد بن حرمل الظاهري وس د دديكون نائب الرئيا
السيد /مطر حمدان سلطان حمد العامري.
21

املنصب
رئيا مجلا اإلدارة
نائب الرئيا
عضو مجلا إدارة
عضو مجلا إدارة
عضو مجلا إدارة
عضو مجلا إدارة
عضو مجلا إدارة

االسم
الدكتور /علي سعيد بن حرمل الظاهري
السيد /مطر حمدان سلطان حمد العامري
املهندت /أسامة محمد ال رواني
السيد /شهال أحمد لطفي هرموزي
الدكتور /محمد بن علي ال رواني
السيد /محمد نائل الشامسنو
السيد /عبدهللا مالك عسيران

موضح أدناه ملخص للسير الذاتية ألعضاء مجلا إدارة شركة دار التكافل املقترحين عقب تنفيذ االندماج.
الدكتورعلي بن حرمل الظاهري:
حص د د د د ددل الدددكتور الظدداهري على درجددة الدددكتوراه من جددامعددة دورهددام في اململكددة املتحدددة ،وعلى درجددة مدداجس د د د ددتير في إدارة
األعمال من الجامعة األمريكية في واشد ددنطن ،ويتولى منصد ددب عضد ددو في مجلا إدارة عدد من الشد ددركات املحلية بما في ذلك
جامعة أبوظبو ،وشددركة ماغنا لالسددتثمار ،ومس دتشددفر اإلما ات الدولي إلى جانب عدد من املناصددب األخرى ،وشددغل سد ً
دابقا
ر
منصب عضو مجلا اإلدارة والعضو املنتدل في مركز أكسل لندن التابع ألدنيك.
السيدو مطرحمدان العامري
حصد د د ددل الس د د د دديد /العامري على درجة البكالوريوت في املحاس د د د ددبة وأنظمة املعلومات من جامعة اإلمارات العربية املتحدة،
وشددهادة محاسددب قانوني معتمد من الواليات املتحدة األمريكية .وشددغل مناصددب تنفيذية عليا في مؤسدسددات عامة وخاصددة
عاما في املناص د ددب املالية واالس د د ية .وش د ددغل س د د ً
ويتمتع بخ رة تزيد على ً 30
دابقا منص د ددب مدير املالية والرقابة في ش د ددركة
دتثمار
بترول أبوظبو الوطنية (أدنوؤ) ويش ددغل ً
حاليا منص ددب مدير إدارة املالية واالس ددتثمار في أدنوؤ ،والتو تض ددم املقر الرئيس ددنو
ألدنوؤ والعديد من الشركات التابعة ملجموعة أدنوؤ.
السيدو أسامة محمد الب و اني:
حصد د د ددل السد د د دديد /ال رواني على درجة البكالوريوت في هندسد د د ددة البترول من جامعة تولسد د د ددا في أوكالهوما بالواليات املتحدة
األمريكيددة ،وعلى درجددة املدداجس د د د ددتير في الطدداقددة والتجددارة والتمويددل من كليددة دكدات إلدارة األعمددال بجددامعددة س د د د دديتو في لندددن.
ويشدغل منصدب العضدو املنتدل للشدركة املتحدة للخدمات الهندسدية ،وعضدو مجلا إدارة بنك آركابيتا في البحرين ،وهو
بنك تجاري إسددالمي بحريأو ،وعضددو في شددركة أوشددينو ،وهي شددركة رائدة في صددناعة اليخوت الفاخرة على مسددتوى العالم.
ً
قنصال ً
ً
فخريا لجمهورية أوغندا في سلطنة عمان.
مؤخرا
وتم تعيين السيد /ال رواني
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السيدو شهاب أحمد لطفي:
حصل السيد /لطفي على درجة البكالوريوت في إدارة األعمال من جامعة بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية ،وماجستير
إدارة األعمددال من كليددة كددات إلدارة األعمددال بجددامعددة س د د د دديتو بدداململكددة املتحدددة .وأكمددل دورات تعلم املهددارات التنفيددذي في
هارفارد وسددتانفورد .وشددغل مناصددب في اإلدارة العليا في قطاعي البنوؤ والعقارات ،وإدارة املشدداريع واملرافق لعدة سددنوات،
باإلف د د ددافة إلى تاريخ عائلته في مجال األعمال ،حيث فاز بجائزة "أفض د د ددل مبأى وتص د د ددميم لفندق جديد" من International
 Property Awardsفي  .2019-2018ويتولى السد دديد /لطفي اإلش د دراف على كل االسد ددتثمارات باإلفد ددافة إلى توسد دديع محفظة
االستثمار في شركة برايت ستار ،ال سيما في قطاعات الضيافة الفاخرة والسكن الراقي والتجزئة.
الدكتورو محمد علي الب و اني:
حصد د د د ددل الدددكتور /ال رواني على درجددة البكددالوريوت في العلوم من جددامعددة ميددامي بددالواليددات املتحدددة األمريكيددة وعلى درجددة
املاجس ددتير والدكتوراه الفخرية في هندس ددة البترول من جامعة هيريوت وات باململكة املتحدة .وهو مؤس ددا ورئيا مجلا
إدارة مجموعة محمد ال رواني القابضددة وشددغل عدة مناصددب في سددلطنة عمان ،كما شددغل منصددب عضددو مجلا إدارة غير
تنفيذي في العديد من ش د ددركات املس د د دداهمة العامة ،مثل ش د ددركة الطيران العماني ،وش د ددركة املدينة للتأمين ،والبنك الوطأو
العماني ،وشركة شل ُ
العمانية للتسويق وشركة تأجير في سلطنة عمان.
السيدو محمد نائل الشامس ي
حص ددل الس دديد /الش ددامس ددنو على درجة البكالوريوت في إدارة األعمال من جامعة اإلمارات العربية املتحدة .ويش ددغل منص ددب
املدير العام لش ددركة نائل وبن حرمل ،وهي من أك ر الش ددركات في قطاع املقاوالت .باإلفد ددافة إلى ذلك ،شد ددغل منصد ددب املدير
العام ملجموعة متنوعة من الشركات في مجاالت املقاوالت والتعليم والضيافة وإدارة املمتلكات.
السيدو عبدهللا مالك عسي ان
حص د د د ددل السد د د دديد /عس د د د دديران على درجة البكالوريوت في إدارة األعمال من الجامعة اللبنانية األمريكية ،ودبلوم في األعمال
املصرفية من جامعة القد ا يوسمل .بدأ حياته املهنية في البنك العربي ،وهو أحد املؤسسات املصرفية الرائدة في العالم
العربي ،حيث أمضددنى فيه ً 16
عاما تمكن خاللها من اكتسددال أسددا قوية في املجالين املالي واإلداري .وقد شددغل العديد من
املناص د ددب وتمكن من التفوق في العديد من التخص د دص د ددات التو من بينها تمويل الش د ددركات والخدمات املص د ددرفية للش د ددركات
واألسهم الخاصة والتخطيط االستراتي ي وتطوير األعمال .في أواخر عام  ،2001انتقل إلى اإلمارات العربية املتحدة ليتولى
منص د د ددب مس د د ددتش د د ددار مالي ألحد أفراد األس د د ددرة املالكة .وقد ذ
كرت أربع س د د ددنوات من مس د د دديرته املهنية ل شد د د دراف على محفظة
اس د د د ددتثمدداريددة كبيرة وتفدداوض بنجددا على اس د د د ددتثمددارات اس د د د ددتراتيجيددة في مختلمل القطدداعدات مثددل العقددارات والدددخددل الثددابدت
ً
واألسهم الخاصة ،فضال عن تقديم املشورة املالية الرشيدة وإقامة شراكات تجارية استراتيجية.
2 -9

الرئيس التنفيذي

س ددوف يحدد مجلا إدارة ش ددركة دار التكافل منص ددب الرئيا التنفيذي لش ددركة دار التكافل بعد تنفيذ االندماج (ا ً
عتبارا
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من تاريخ نفاذ االندماج).
3 -9

األولويات االسً اتيجية

يتمثل الهدف األس د د د ددامل د د د ددنو من املجموعة املوحدة في تحقيق عوائد مس د د د ددتدامة وآمنة على املدى الطويل من تطوير وإدارة
ً
أنشدطة التأمين التكافلي واالسدتثمار فيها ومواصدلة خلق القيمة ملسداهميها ،فضدال عن زيادة عوائد املسداهمين ألقردنى قدر
ممكنً ،
علما بأن االستراتيجية التو تتبناها لتحقيق هذا الهدف تتضمن تعزيز مكانتها في األسواق األساسية التو تزاول فيها
أنشطتها والتركيز على تنويع مصادر إيرادا ها بهدف زيادة نسبة اإليرادات .وفيما يلي األهداف التو تعمل شركة دار التكافل
على تحقيقها على وجه الخصو
توحيد السوق :تس ى شركة دار التكافل وشركة وطنية إلى توحيد قطاع التكافل ً
نظرا ألنه قطاع مجزأ للغاية وتتواجد به
العديد من الجهات الفاعلة التو تفتقر إلى تنويع املنتجات ،مما أثر بش د د د ددكل كبير على ربحيتها ومالء ها .ومن ش د د د ددأن توحيد
الس د د د ددوق أن يدعم زيادة النمو العض د د د ددوي ويوفر النطاق املطلول للمجموعة املوحدة لتعزيز معدالت الربح وخدمة حاملي
وثائقها بشكل أفضل وتحقيق أحد األهداف األساسية للتكافل وهو توسيع قاعدة حاملي وثائق التأمين وتحقيق الربحية.
أوجه التآزراملحتملة :توجد أوجه تآزر كبيرة في اإليرادات والتكاليمل من شأ ها أن تعزز الربحية التو يمكن تحقيقها نتيجة
لعملية االندماج ،مثل ( )1التخلص من تكاليمل املكتب الرئيس د د د ددنو املتكررة والخدمات املش د د د ددتركة (تكنولوجيا املعلومات،
والتس د د د ددويق ،واملوارد البش د د د ددرية ،والخزانة ،والخدمات املؤسد د د د دس د د د ددية ،وما إلى ذلك) ،و( )2تحس د د د ددين قنوات توزيع املبيعات
ومص د د دداريمل اإليجار ،و( )3دم منص د ددة تكنولوجيا املعلومات واالنتقال إلى اس د ددتخدام نظام واحد و( )4زيادة الحجم والتو
من شأ ها أن تسمح بالتفاوض على شروط أفضل إلعادة التكافل والتو يمكن أن تفيد حاملي وثائق التأمين.
تنوي مزيج األعمال واحتمالية تحسين املخاطر:
سددتشددتمل املحفظة املوحدة لشددركة دار التكافل وشددركة وطنية على مزي من أعمال التكافل الطبو والتأمين التكافلي على
الس د د د دديا ات والتكافل العائلي ،ومزي أعمال أكتر ً
توازنا بين إمارة دبي وإمارة أبوظبو .كما سد د د دديس د د د ددمح اتسد د د دداع نطاق أعمال
ر
ً
املجموعددة املوحدددة بتقددديم التكددافددل العددائلي الفردي ع ر قدداعدددة عمالء أوس د د د ددع نطدداق دا .وس د د د دديس د د د ددمح زيددادة جم محفظددة
املجموعة املوحدة بتعزيز قدر ها على التحليل الفأو وتوس د د دديع محفظة املنتجات وتخفيمل املخاطر املتعلقة ب د د د د د د د د "األحداث
الفردية".
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.10

معلومات عن شركة دارالتكافل

 1 -10مقدمة
 1-1- 10التأسيس
دار التكافل هي شركة مساهمة عامة تأسست في  4اغسطا  2008وتحمل الهجل التجاري رقم  ،1032437ويقع املقر
الرئيسد د د ددنو لشد د د ددركد ددة دار التكد ددافد ددل برج  ،O-14ش د د د د د ددارع األبراج ،الخلي التجد دداري ،دبي ،ورقم هد دداتمل االتصد د د د ددال بهد ددا هو
.+971 )0( 4 3041500
 2-1- 10هيكل رأس املال
يبلغ رأت مال شددركة دار التكافل املصدددر واملدفوع بالكامل ،كما في تاريخ هذه الوثيقة  150,000,000درهم إماراتي (مائة
وخمسددون مليون درهم) مقسددمة إلى ( 150,000,000مائة وخمسددون مليون) سددهم بقيمة قدرها  l.00درهم إماراتي (درهم
واحد) للسهم الواحد .وتم قبول إدراج أسهم شركة دار التكافل وتداولها في سوق دبي املالي.
 3-1- 10كباراملساهمين
فيما يلي أس د ددماء املسد د دداهمين في ش د ددركة دار التكافل املعروفين لد ها ممن يمتلكون نسد د ددبة  %5أو أكتر من أسد د ددهم رأت مال
شركة دار التكافل كما في تاريخ  11مارت (2022باعتباره آخر تاريخ عملي قبل نشر هذه الوثيقة).
املساهم

النسم م م مب ممة املئوي ممة إلجم ممالي رأس
مال شركة دارالتكافل املُ َّ
صدر

محمد سلطان محمد هاشل الخيلي
ماغنا لالستثمار  -ذ م م
محمد قرنو محمد الغصين

%19.8114
9.9933%
%9.9338

 4-1- 10نسبة مساهمة املواطنين اإلماراتيين وغي اإلماراتيين
ً
كما في تاريخ  11مارت  ،2022بلغ أسهم رأت مال شركة دار التكافل مقسما بين املواطنين اإلماراتيين وأصحال الشركات
اإلماراتيين نسددبة %86.70ومواطأو دول مجلا التعاون الخلي ي بهسددبة  %4.82وغير اإلماراتيين وأصددحال الشددركات غير
اإلماراتيين نسبة %8.48
 5-1- 10السنة املالية ومدققو الحسابات
 السنة املالية لشركة دار التكافل هي السنة امليالدية التو تهتهو في  31د سم ر. مدققو حس د د ددابات ش د د ددركة دار التكافل هم ش د د د ددركة جرانت ثورنتون التو يقع مقرها في طابق الثالث مكتب رقم  303وانسنترال مركز دبي التجاري العاملي– دبي االمارات العربية املتحدة.
مرفق نموذج خطال التعهد الصادر من قبل شركة جرانت ثورنتون بشأن االندماج بامللحق رقم 6
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 2 -10هيكل مجموعة دارالتكافل قبل إتمام االندماج
تمتلك شركة دار التكافل شركتين تابعتين لها ،شركة نور للتكافل العام ش.م.ع ("نورللتكافل العام") وشركة نور للتكافل العائلي ش.م.ع ("نورللتكافل العائلي") لكل منهما ثالثة ( )3فروع،
والتو تضطلع بإدارة محاف شركة دار التكافل والحفاظ عليها.

(أ)

بتاريخ  31د سم ر  2021كونه آخر تاريخ عملي قبل نشر هذه الوثيقة) تمتلك شركة دار التكافل  %100من أسهم شركة نور للتكافل العام.

(ل) بتاريخ  31د سم ر (2021كونه آخر تاريخ عملي قبل نشر هذه الوثيقة) تمتلك شركة دار التكافل  %100من أسهم شركة نور للتكافل العائلي.
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 3 -10االستثمار في الشركات التابعة والشركات األخرى
بتاريخ  31د سم ر ( 2021كونه آخر تاريخ عملي قبل نشر هذه الوثيقة) تمتلك شركة دار التكافل
أ.

 %100من إجمالي رأت املال املصدر لشركة نور للتكافل العام؛

ب.

 %100من إجمالي رأت املال املصدر لشركة نور للتكافل العائلي؛

ج.

 %100من إجمالي رأت املال املصدر لشركة أوتو كرو ال ال ملنو ][Auto Crew LLC؛

د.

 %7.14من إجمالي رأت املال املصدر لشركة اتش اتش آر دي HHRD؛ و

ه.

 %0.4من إجمالي رأت املال املصدر شركة موارد للتكنولوجيا ش.ذ.م.م.

باإلفافة إلى امتالؤ شركة نور للتكافل العام لالستثمارات التالية
أ.

 % 0.006من إجمالي رأت املال املصدر بنك أبو ظبو اإلسالمي؛

ب.

 %0.004من إجمالي رأت املال املصدر لشركة بترول أبوظبو الوطنية للتوزيع؛

ج.

 % 0.026من إجمالي رأت املال املصدر ملجموعة أغذية؛

د.

 % 0.006من إجمالي رأت املال املصدر لشركة الدار العقارية؛

ه.

 %0.004من إجمالي رأت املال املصدر لشركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة؛

و.

 % 0.004من إجمالي رأت املال املصدر لبنك دبي اإلسالمي؛

ز.

 %0.005من إجمالي رأت املال املصدر لشركة إعمار العقارية؛

ح.

 % 0.009من إجمالي رأت املال املصدر لشركة اعمار للتطوير؛ و

ط.

%0.0014من إجمددالي الش د د د ددركددة الوطنيددة للت ريددد املركزي (ش.م.ع" ).ت ريددد"ؤ .%0.008 .من إجمددالي رأت املددال
املصدر لشركة دانا غاز؛

ي.

 %0.004من إجمالي رأت املال املصدر لسوق دبي املالي؛

ك.

 % 0.031من إجمالي رأت املال املصدر لشركة ادنوؤ للحفر؛

ل.

 % 0.025من إجمالي رأت املال املصدر لشركة الياه لالتصاالت الفضائية "الياه سات" ؛

م.

 %0.006من إجمالي رأت املال املصدر لشركة فيرتيجلول

باإلضافة الى امتالك شركة نور للتكافل العائلي االستثمارات التالية:

أ.

 .%0.008من إجمالي رأت املال املصدر لبنك ابوظبو اإلسالمي

ب.

 .%0.005من إجمالي رأت املال املصدر لشركة ادنوؤ للتوزيع؛
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ج.

 .%0.024من إجمالي رأت املال املصدر ملجموعة أغذية؛

د.

 .%0.009من إجمالي رأت املال املصدر لشركة الدار العقارية؛

ه.

 .%0.0002من إجمالي رأت املال املصدر لشركة الفا ظبو؛

و.

 .%0.0009من إجمالي رأت املال املصدر لشركة العربية للطيران؛

ز.

 .%0.002من إجمالي رأت املال املصدر لشركة االمارات لالتصاالت املتكاملة؛

ح.

 .%0.007من إجمالي رأت املال املصدر لبنك دبي اإلسالمي؛

ط.

 .%0.007من إجمالي رأت املال املصدر لشركة اعمار العقارية؛

ي.

 .%0.007من إجمالي رأت املال املصدر لشركة اعمار للتطوير؛

ك.

 .%0.023من إجمالي رأت املال املصدر لشركة الوطنية للت ريد املركزي (ش.م.ع" ).ت ريد"؛

ل.

 .%0.053من إجمالي رأت املال املصدر لشركة سيراميك رأت الخيمة؛

م.

 .%0.020من إجمالي رأت املال املصدر لشركة دانا غاز؛

ن.

 .%0.007من إجمالي رأت املال املصدر لسوق دبي املالي؛

س.

 .%0.042من إجمالي رأت املال املصدر لشركة ادنوؤ للحفر؛

ع.

 .%0.038من إجمالي رأت املال املصدر لشركة الياه لالتصاالت الفضائية "الياه سات"؛

ف.

 .%0.009من إجمالي رأت املال املصدر لشركة اعمار ا فيرتيجلول؛

 4 -10وص األعمال
تقدم ش د د د ددركة دار التكافل خدمات التكافل من خالل ش د د د ددركتو نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي التابعتين
لها ،وهما ش د د ددركتان مرخص د د ددتان حس د د ددب األص د د ددول من قبل املص د د ددرف املركزي لتقديم خدمات التكافل على النحو
املبين أدناه .وتشدمل مجاالت األعمال الرئيسدية لشدركة نور للتكافل العام تكافل السديارات واملمتلكات واإلصدابات
والتكافل البحري وتكافل الحوادث العامة والتكافل الهندمل د د ددنو .وتش د د ددمل مجاالت األعمال الرئيس د د ددية لش د د ددركة نور
للتكافل العائلي التكافل الطبو والتكافل العائلي الجماعي والتكافل العائلي الفردي .وتتم مراجعة جميع منتجات
شد د د ددركددة دار التكددافددل واملوافقددة عليهددا من قبددل لجنددة الرقددابددة الشد د د ددرعيددة .ويرد فيمددا يلي وصد د د ددمل مجدداالت أعمددالهددا
الرئيسية
 1-4- 10تكافل السيارات
(أ)

التكافل الش ددامل  -تغطي هذه الوثيقة املركبة وملحقا ها ف ددد الخس ددائر أو األفد درار التو تحدث بص ددورة عرف ددية
وغير مقص د د ددودة من قبل حامل الوثيقة أو س د د ددائق املركبة .وتش د د ددمل هذه الوثيقة التغطية تجاه الغير على النحو
املذكور أدناه.
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(ل) تكدافدل السد د د د ديدارات تجداه الغير  -تعدد هدذه الوثيقدة إلزاميدة بموجدب قدانون دولدة اإلمدارات العربيدة املتحددة .وتوفر
تغطية للمبالغ التو قد يتحمل مالك املركبة املس ددؤولية عنها ً
قانونا فيما يتعلق بأي وفاة أو إص ددابة جس دددية تلحق
بأي ش د د د ددخص بما في ذلك جميع الركال املوجودين في املركبات (باس د د د ددتمناء حامل الوثيقة أو زوجته أو الس د د د ددائق)
واألف درار التو تلحق باملمتلكات (باسددتمناء ممتلكات حامل الوثيقة أو السددائق في وقت وقوع الحادث أو املمتلكات
التو ُعهد بها إلى حامل الوثيقة أو املوجودة في عهدته أو تحت سيطرته)
 2-4- 10تكافل املمتلكات
(أ)

تكافل املمتلكات فد جميع املخاطر  -تعد هذه الوثيقة مناسبة للمخاطر الك رى واملخاطر التجارية والصناعية.
ً
وتوفر وثيقة التكافل فددد جميع املخاطر تغطية أوسددع نطاقا من وثيقة التكافل فددد الحرائق واألخطار املرتبطة
بها .وتغطي هذه الوثيقة الخسائر أو األفرار العرفية التو تلحق باملمتلكات املشمولة بالتغطية.

(ل) التكافل فد د د ددد الحرائق واألخطار املرتبطة بها  -تغطي هذه الوثيقة ممتلكات مثل املباني ومحتويا ها (السد د د ددكنية
والتجارية و/أو الصناعية) فد الحرائق والصواعق واألخطار املرتبطة بها.
(ج) التكافل فددد الحرائق والصددواعق  -تغطي هذه الوثيقة األف درار املادية التو تلحق باملمتلكات املشددمولة بالتغطية
الناتجة عن الحرائق والصواعق .إال أ ها تستبعد على وجه التحديد أي خسائر الحقة.
(د)

تكافل املنازل  -توفر هذه الوثيقة تغطية للمباني السد د د ددكنية ومحتويا ها وتغطي الخسد د د ددائر التو تلحق باملمتلكات
بس د د د ددبب الحرائق أو الص د د د ددواعق أو عمليات الس د د د ددطو أو اقتحام املنازل والعواص د د د ددمل واألعاص د د د ددير والفيض د د د ددانات
واالنفجارات وما شابه ذلك.

(ه) تكافل انقطاع األعمال  -تغطي هذه الوثيقة خس د د د ددارة ص د د د ددافي الربح بس د د د ددبب انقطاع األعمال النات عن األف د د د درار
املادية التو تلحق باملمتلكات بس ددبب الحرائق أو أي أخطار أخرى بموجب الوثيقة املعيارية للتكافل ف ددد الحرائق
واألخطار املرتبطة بها أو التكافل فد د د ددد جميع املخاطر .وتتض د د د ددمن هذه الوثيقة تغطية لزيادة تكلفة العمل بعد
التعرض للخسائر ،باإلفافة إلى الرسوم الثابتة ل عمال.
 3-4- 10تكافل املسؤولية
(أ)

تكافل املس د د ددؤولية العامة  -تغطي هذه الوثيقة اإلص د د ددابات الجسد د دددية العرف د د ددية التو تلحق بالغير بس د ددبب حامل
الوثيقة في سد ددياق األعمال؛ وكذلك الخس د ددائر أو األف د درار العرف د ددية التو تلحق باملمتلكات اململوكة للغير بسد ددبب
حامل الوثيقة.

(ل) تكافل املس د ددؤولية العامة واملس د ددؤولية عن املنتجات  -تعوض هذه الوثيقة حاملها عن املس د ددؤولية القانونية لدفع
تعويض ناشنئ عن أي عيب في املنتجات املصنعة من قبل حامل الوثيقة والتو تغطيها الوثيقة.
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(ج)

تكافل تعويض العمال  -تغطي هذه الوثيقة مسد ددؤولية صد دداحب العمل تجاه موظفيه على النحو املحدد بموجب
قانون العمل اإلماراتي فيما يتعلق باإلصد د د ددابات الشد د د ددخص د د ددية الناجمة عن حادث أو مرض م و أثناء العمل لدى
حامل الوثيقة.

(د)

تكافل تعويض العمال ومسدؤولية صداحب العمل  -تغطي هذه الوثيقة املسدؤولية القانونية لصداحب العمل تجاه
موظفيه باإلف د د ددافة إلى املس د د ددؤولية املحددة بموجب قانون العمل اإلماراتي فيما يتعلق باإلص د د ددابات الش د د ددخص د د ددية
الناجمة عن حادث أو مرض م و قد يحدث خالل أو أثناء العمل لدى حامل الوثيقة.

ُ
(ه) تكافل س د د د ددوء املمارس د د د ددة الطبية  -توفر هذه الوثيقة تغطية للمطالبات التو ترفع ف د د د ددد العاملين في املجال الطبو
الذين يرتكبون ممارس ددة س دديئة .وتوفر الحماية للعاملين في املجال الطبو الذين قد يتحملون املس ددؤولية عن دفع
تعويض بسبب أي خطأ بشري غير مقصود أو تقصير أو إهمال أثناء تقديم خدما هم للمرضنى.
 4-4- 10التكافل البحري
(أ)

تكافل البض د د ددا ع البحرية  -تغطية مفتوحة  -تعد أي بض د د ددا ع يتم تحميلها على أي نوع من املركبات لغرض النقل
من نقطة إلى أخرى مغطاة بموجب وثيقة تكافل البضا ع.

(ل) تكافل الش ددحن البحري  -ش ددحنة منفردة  -تم تص ددميم هذه الوثيقة لتش ددمل ش ددحن البض ددا ع عن طريق الس ددفن أو
عن طريق الجو لرحلددة واحدددة فقط وتهتهو التغطيددة عنددد وص د د د ددول البض د د د د ددا ع إلى الوجهددة على النحو املددذكور في
الوثيقة.
(ج) تكافل هياكل السد د د ددفن  -توفر هذه الوثيقة تغطية شد د د د داملة لجميع أنواع السد د د ددفن مثل ناقالت النفط وحامالت
البضا ع الجافة وحامالت املاشية وسفن الصيد ويخوت الترفيه وما إلى ذلك.
(د)

تكافل املرور العابر الداخلي  -تغطي هذه الوثيقة الخس د د ددائر أو األف د د درار التو تلحق بالبض د د ددا ع بس د د ددبب أو نتيجة
للحرائق أو االص د د د دطدددام أو االنقالل أو التصد د د د ددادم أو االنحراف عن الطريق أو ترؤ املركبددة/العربددة التو تحمددل
البضا ع.

 5-4- 10تكافل الحوادث العامة
(أ)

تكافل الحوادث الش ددخص ددية  -تغطي هذه الوثيقة حاالت الوفاة أو العجز العرف ددية التو تلحق باملؤمن له ف ددمن
الحدود الجغرافية املحددة في الوثيقة.

(ل) تكافل السددفر  -تم تصددميم هذه الوثيقة خصددي ً
صدا للمسددافرين من رجال األعمال األفراد أو املجموعات من خالل
توفير تغطية للمخاوف املتعلقة بالسفر مثل إلغاء الرحالت والسرقة وفقدان األمتعة وتأثيرات العمل.
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(ج) تكافل األموال  -توفر هذه الوثيقة تغطية لخس د د د ددارة األموال أثناء االنتقال بين مقر حامل الوثيقة واملص د د د ددرف أو
مكتب ال ريد أو األماكن املحددة األخرى ،والتو تكون ناجمة عن الس د د ددلب أو الس د د ددرقة أو أي س د د ددبب عرض د د ددنو آخر.
وتغطي الوثيقة أي ً
ضد د دا الخس د ددارة الناجمة عن الس د ددطو أو اقتحام املوزل في حالة االحتفاظ باألموال في مقر حامل
الوثيقة في خزنة (خزانات) أو غرفة قوية.
(د)

تكافل فمان األمانة  -تغطي هذه الوثيقة خسارة األموال أو البضا ع التو يمتلكها حامل الوثيقة فد أي خسارة
مالية مباشرة يتكبدها نتيجة أي عمل من أعمال االحتيال/خيانة األمانة من جانب املوظفين.

(ه) تكافل األلوا الزجاجية  -تغطي هذه الوثيقة تكلفة الكسددر العرضددنو وغير املقصددود للزجاج النات عن أي سددبب
بخالف االستمناءات املحددة في الوثيقة.
 6-4- 10التكافل الهندس ي
(أ)

تكافل املقاولين فد د د ددد جميع املخاطر  -تغطي هذه الوثيقة األف د د د درار التو تلحق بأي أعمال تعاقدية بما في ذلك
معدات البناء وممتلكات الغير واملمتلكات املحيطة وما إلى ذلك ،وهناؤ نوعان من وثائق تكافل املقاولين فد د د د دد
جميع املخاطر؛ ( )1الوثائق السددنوية للمقاولين الذين يتناولون العديد من العقود الصددغيرة واملتوسددطة والكبيرة
ذات الطبيعة املماثلة؛ و( )2وثيقة عقد فردي لعقود محددة.

(ل) تكافل التركيب فد جميع املخاطر  -تغطي هذه الوثيقة املخاطر املرتبطة بالتخزين والتجميع/التركيب واالختبار
والتشغيل التجريبو لآلالت واملعدات .ويمكن تمديد الوثيقة لتغطية مخاطر املسؤولية تجاه الغير.
(ج) تكافل آالت ومعدات املقاولين  -تغطي هذه الوثيقة آالت ومعدات البناء ف د د ددد األفد د د درار املفاجئة والعرفد د د ددية أو
التلمل الناجم عن التأثيرات الخارجية والذي يحدث داخل موقع البناء.
(د)

تكافل األجهزة اإللكترونية  -تغطي هذه الوثيقة األف د د د درار التو تلحق باألجهزة اإللكترونية ،واألف د د د درار التو تلحق
بالبيانات والهجالت التو أدخلها حامل الوثيقة ،والتكاليمل املتكبدة السترداد البيانات املفقودة واستعاد ها.

(ه) تكافل تعطل املعدات  -تغطي هذه الوثيقة الخس د د ددائر أو األف د د درار التو تلحق باملعدات بسد د ددبب عيول في الص د د ددب
واملواد ،أو خطأ في التصميم ،أو سوء التصهيع ،أو االفتقار إلى املهارة ،أو اإلهمال ،أو نقص املياه في املراجل ،أو
االنفجار الفيزيا ي ،أو املات الكهربا ي ،أو العاصفة.
(و)

تكافل خس ددارة األربا بعد تعطل املعدات  -توفر هذه الوثيقة تغطية للخس ددارة الفعلية في األربا املتكبدة نتيجة
انقطاع األعمال الناجم عن حادث يتم تعويضه بموجب وثيقة تكافل تعطل املعدات.

(ز)

ً
تكافل تلمل املخزون  -تعد هذه الوثيقة شد د ددكال من أشد د ددكال تغطية الخسد د ددائر التبعية ،وهي متاحة بشد د ددكل خا
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للمخزونات املوجودة في مخازن الت ريد .وسدتكون التغطية عن الخسدائر واألفدرار التو تلحق باملعدات املحددة في
قائمة املعدات املعلنة في نموذج العرض.
( ) تكافل املراجل وأوعية الضد د ددغط  -تم تصد د ددميم هذه الوثيقة للمراجل املوجودة في الص د د ددناعات واملص د د ددانع .وتوفر
تغطية للمراجل وأوعية الض د ددغط ف د ددد االنفجار الخارجي أو الداخلي .وتغطي الوثيقة أي ً
ض د دا األف د درار التو تلحق
باملمتلكات املحيطة واملسؤوليات عن إصابة الغير أو األفرار التو تلحق بممتلكات الغير.
 7-4- 10التكافل الصحي
تكافل الخدمات الطبية الجماعي والفردي  -تمتلك ش ددركة دار التكافل مجموعة كبيرة من املنتجات املخص د دص ددة
ل فراد والعائالت؛ وبالهسد د ددبة للعمالء من الشد د ددركات ،فإن شد د ددركة دار التكافل لد ها القدرة على تصد د ددميم تغطية
تكافلية ً
وفقا الحتياجا هم الخاصد د ددة والتو تتراو من التغطية األس د د دداس د د ددية إلى التغطية الدولية إف د د ددافة إلى مزايا
شاملة وتسهيالت فوترة مباشرة ع ر شبكة كبيرة من مقدمي الخدمات الطبية املحليين واإلقليميين والدوليين.
 8-4- 10التكافل العائلي
التكافل العائلي الفردي والجماعي  -تمتلك ش د ددركة دار التكافل مجموعة كبيرة من املنتجات املخص د دص د ددة ل فراد
والعائالت التو تقدم تغطيات مثل الحياة والعجز والحوادث الش ددخص ددية واألمراض الخطيرة باإلف ددافة إلى برام
لالدخار واالس د د ددتثمار لتوفير االس د د ددتقرار املالي؛ وبالهسد د ددبة للعمالء من الشد د ددركات ،فإن شد د ددركة دار التكافل لد ها
القدددرة على تص د د د ددميم تغطيددة تكددافليددة وف ًقدا الحتيدداجددا هم الخدداصد د د د ددة والتو تتراو من تغطيددات الحيدداة ،والحوادث
الشد د ددخصد د ددية ،واألمراض الخطيرة ،والعجز األسد د دداسد د ددية إلى الش د دداملة للموظفين وتغطيات ملؤسد د دسد د ددات اإلقراض
للتسهيالت االئتمانية وتمويل املنازل والتو تشمل عمالءهم.
 5 -10أعضاء مجلس اإلدارة
يتكون مجلا إدارة شركة دار التكافل ،كما في تاريخ هذه الوثيقة ،من األشخا
املسمى الوايفي
رئيا مجلا اإلدارة
نائب رئيا مجلا اإلدارة
أعضاء مجلا اإلدارة

التالية أسمافهم

االسم
السيد /مطر حمدان سلطان حمد العامري
السيد /شهال أحمد لطفي علي هرموزي
الس د د د ديد ددد /خ دلددمل س د د د د دل دط د ددان راش د د د د د ددد س د د د د دع دي د ددد ال دظ د دداهددري
السد د د د د د د د ديد د د د د ددد /ع د د د د دب د د د د دددهللا مد د د د د ددال د د د د ددك عسد د د د د د د د ديد د د د د دران
الس د د د د د د دي د د د ددد /م د د د ددروان أحد د د د دم د د د ددد لد د د د دطد د د د دف د د د ددي ه د د د ددرم د د د ددوزي
الس د د د د دي د ددد /صد د د د ددال اب د دراهد ديد ددم الس د د د د ديد ددد م د دح د دم د ددد ش د د د د ددرف
السيد /محمد أكول
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 6 -10املوافين
ً

تض م ممم ش م ممركة دار التكافل (تض م ممم كال من نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي) إجمالي عدد موافين يص م ممل الى 271
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الجنسية
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تنفيذي/إداري
الدرجة الوايفية
غي تنفيذي و إداري
فريق التكافل113-
القسم
املبيعات والتسويق69-
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العمليات28-
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معلومات عن شركة وطنية

 1 -11مقدمة
 1-1- 11التأسيس
تم تأسد د د دديا مجموعة وطنية املحدودة كشد د د ددركة مسد د د دداهمة عامة في تاريخ  12يوليو ً 2011
وفقا لقانون الشد د د ددركات وتحمل
الهددجل التجاري رقم  CN-1238666ويقع املقر الرئيسددنو لشددركة وطنية في الطابق الرابع ،نادي الجزيرة الرياضددنو الثقافي،
برج "أ" ،شددارع املرور (الشددارع الرابع) – مقابل فندق دوسددت ثاني. ،ل ،6457 .أبوظبو ،اإلمارات العربية املتحدة ،ورقم
هاتمل االتصال بها هو .+971 )0(2 6138888
 2-1- 11هيكل رأس املال
يبلغ رأت املددال شد د د ددركددة وطنيددة املص د د د د دددر واملدددفوع بددالكددامددل ،كمددا في تدداريخ هددذه الوثيقددة مبلغ  150,000,000درهم (مددائددة
وخمس ددون مليون درهم) مقس ددمة الى ( 150,000,000مائة وخمس ددون مليون) س ددهم بقيمة قدرها  1درهم إماراتي للس ددهم.
وتم قيد إدراج أسهم شركة وطنية وتداولها في سوق أبوظبو ل وراق املالية.
 3-1- 11املساهمون الرئيسيون
كما في تاريخ  11مارت ( 2022باعتباره آخر تاريخ عملي قبل نشد د ددر هذه الوثيقة) ،كان مسد د دداهمو ش د ددركة وطنية املعروفين
لد ها والذين يمتلكون نسبة  ٪5أو أكتر من أسهم رأت مالها هم
النسم م م مبممة املئويممة إلجمممالي رأس مممال شم م م ممركممة وطنيممة
املُ َّ
صدر
51%
15.90%
12.17%
9.54%

املساهم
أم بي يو ايه اي ل ستثمارات ش.ذ.م .م
ماغنا لالستثمار ذ م م
علي سعيد سلطان بن حرمل الظاهري
شركة املدينة للتأمين التكافلي ش.م.ع.ع
 4-1- 11نسبة مساهمة املواطنين اإلماراتيين وغي اإلماراتيين

كما في  11مارت  ،2022بلغت نسد د د ددبة املسد د د دداهمين في ش د د ددركة وطنية من املسد د د ددتثمرين اإلماراتيين  %87.18وبلغت نسد د د ددبة
املساهمين من دول مجلا التعاون الخلي ي  %11.35بينما بلغت نسبة املساهمين األجانب .%1.47
 5-1- 11السنة املالية ومدققو الحسابات
السنة املالية لشركة وطنية هي السنة امليالدية املنتهية في تاريخ  31د سم ر.
مدققو حس ددابات ش ددركة وطنية هم ش ددركة ارنس ددت ويونغ الش ددرق األوس ددط (فرع أبوظبو) ،التو يقع مقرها في  ،136الطابق
السابع والعشرون ،نيشن تاور  ،2كورنيش أبوظبو ،أبوظبو.
مرفق نموذج خطال التعهد الذي وقعته شركة ارنست ويونغ الشرق األوسط بشأن االندماج بامللحق رقم 6
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 2 -11هيكل مجموعة وطنية
ال تمتلك شركة وطنية أي شركات تابعة ولد ها فرع في إمارة دبي فقط ،يرد أدناه مخطط هيكل مبسط ملجموعة وطنية قبل إتمام االندماج كما في تاريخ  31د سم ر .2021
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 3 -11االستثمارات في الشركات التابعة والشركات األخرى
بتاريخ  31د سم ر ( 2021كونه آخر تاريخ عملي قبل نشر هذه الوثيقة) تمتلك شركة وطنية
أ % 4.9 .من إجمالي رأس المال المصدر لشركة دار التكافل؛
ب %0.017 .من إجمالي رأس المال المصدر لبنك أبو ظبي اإلسالمي؛
ج % 1.125 .من إجمالي رأس المال المصدر لشركة من شركة خدمات االستثمار؛
د %0.009 .من إجمالي رأس المال المصدر لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع؛
هـ % 0.094 .من إجمالي رأس المال المصدر لمجموعة أغذية؛
و % 0.015 .من إجمالي رأس المال المصدر لشركة الدار العقارية؛
ز % 0.078 .من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أراميكس؛
ح % 0.006 .من إجمالي رأس المال المصدر لشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة؛
ط % 0.010 .من إجمالي رأس المال المصدر لبنك دبي اإلسالمي؛
ي %0.020 .من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أمانات القابضة؛
ك % 0.032.من إجمالي رأس المال المصدر لشركة العربية للطيران؛
ل %0.002 .من إجمالي رأس المال المصدر لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت.
م % 0.032 .من إجمالي رأس المال المصدر الشركة الوطنية للتبريد المركزي.
ن % 0.017.من إجمالي رأس المال المصدر الشركة فيرتيجلوب.
س % 0.029.من إجمالي رأس المال المصدر الشركة دانا غاز.
 4 -11وص األعمال
حصددلت شددركة وطنية على ترخيص املصددرف املركزي للقيام بأنشددطة التكافل العام والتكافل الصددوي .وتقدم مجموعة من
ال رام التكددافليددة لتلبيددة احتيدداجددات حمددايددة األفراد والشد د د ددر دكدات في مجدداالت األعمددال العددامددة والطبيددة .وتتم مراجعددة جميع
منتجات شركة وطنية واملوافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية .وتزاول الشركة أعمالها في املجاالت التالية.
 1-4- 11تكافل السيارات
(أ)

التكافل الش ددامل  -تغطي هذه الوثيقة املركبة وملحقا ها فد ددد الخسد ددائر أو األف د درار التو تحدث بصد ددورة عرفد ددية
وغير مقص د د ددودة من قبل حامل الوثيقة أو س د د ددائق املركبة .وتش د د ددمل هذه الوثيقة التغطية تجاه الغير على النحو
املذكور أدناه.

(ل)

التكددافددل تجدداه الغير  -تعددد هددذه الوثيقددة إلزاميددة بموجددب قددانون دولددة اإلمددارات العربيددة املتحدددة .وتوفر تغطيددة
للمبالغ التو قد يتحمل مالك املركبة املسد د د ددؤولية عنها ً
قانونا فيما يتعلق بأي وفاة أو إصد د د ددابة جسد د د دددية تلحق بأي
شخص بما في ذلك جميع الركال املوجودين في املركبات (باستمناء حامل الوثيقة أو زوجته أو السائق) واألفرار
التو تلحق باملمتلكات (باس ددتمناء ممتلكات حامل الوثيقة أو الس ددائق في وقت وقوع الحادث أو املمتلكات التو ُعهد
بها إلى حامل الوثيقة أو املوجودة في عهدته أو تحت سيطرته)
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 2-4- 11وثيقة تكافل لتغطية املمتلكات
(أ)

تكافل املمتلكات فد جميع املخاطر  -تعد هذه الوثيقة مناسبة للمخاطر الك رى واملخاطر التجارية والصناعية.
ً
وتوفر وثيقة التكافل ف د د د ددد جميع املخاطر تغطية أوس د د د ددع نطاقا من وثيقة التامين على الحريق واألخطار التابعة
بها .وتغطي هذه الوثيقة الخسائر أو األفرار العرفية التو تلحق باملمتلكات املشمولة بالتغطية.

(ل)

وثيقددة تكددافددل للتددأمين على الحريق واألخطددار التددابعددة بهددا  -تغطي هددذه الوثيقددة ممتلكددات مثددل املبدداني ومحتويددا هددا
(السكنية والتجارية و/أو الصناعية) فد الحرائق والصواعق واألخطار املرتبطة بها.

(ج)

التكافل فددد الحرائق والصددواعق  -تغطي هذه الوثيقة األف درار املادية التو تلحق باملمتلكات املشددمولة بالتغطية
الناتجة عن الحرائق والصواعق .إال أ ها تستبعد على وجه التحديد أي خسائر الحقة.

(د)

تكافل املنازل  -توفر هذه الوثيقة تغطية للمباني السد د د ددكنية ومحتويا ها وتغطي الخسد د د ددائر التو تلحق باملمتلكات
بسبب الحرائق والصواعق وعمليات السطو أو اقتحام املنازل والعواصمل واألعاصير والفيضانات واالنفجارات
وما شابه ذلك.

(ه)

وثيقة تكافل للتأمين على توقمل األعمال  -تغطي هذه الوثيقة خس ددارة ص ددافي الربح بس ددبب انقطاع األعمال النات
عن األف د د درار املادية التو تلحق باملمتلكات بس د ددبب الحرائق أو أي أخطار أخرى بموجب الوثيقة املعيارية للتأمين
فد د ددد الحريق واألخطار التابعة بها أو التكافل فد د ددد جميع املخاطر .وتتض د د ددمن هذه الوثيقة تغطية لزيادة تكلفة
العمل بعد التعرض للخسائر ،باإلفافة إلى الرسوم الثابتة ل عمال.

 3-4- 11تكافل اإلصابات
(أ)

وثيقة تكافل للتأمين على املسد ددؤولية املدنية تجاه الغير  -تغطي هذه الوثيقة اإلصد ددابات الجسد دددية العرفد ددية التو
تلحق بالغير بسبب حامل الوثيقة في سياق األعمال؛ وكذلك الخسائر أو األفرار العرفية التو تلحق باملمتلكات
اململوكة للغير بسبب حامل الوثيقة.

(ل)

تكافل املس د ددؤولية العامة واملس د ددؤولية عن املنتجات  -تعوض هذه الوثيقة حاملها عن املس د ددؤولية القانونية لدفع
تعويض ناشنئ عن أي عيب في املنتجات املصنعة من قبل حامل الوثيقة والتو تغطيها الوثيقة.

(ج)

وثيقة تكافل للتأمين على العمال  -تغطي هذه الوثيقة مسددؤولية صدداحب العمل تجاه موظفيه على النحو املحدد
بموجب قانون العمل اإلماراتي فيما يتعلق باإلص ددابات الش ددخص ددية الناجمة عن حادث أو مرض م و أثناء العمل
لدى حامل الوثيقة.

(د)

وثيقة تكافل للتأمين على العمال ومسد ددؤولية صد دداحب العمل  -تغطي هذه الوثيقة املسد ددؤولية القانونية لصد دداحب
العمل تجاه موظفيه باإلف د د د ددافة إلى املس د د د ددؤولية املحددة بموجب قانون العمل اإلماراتي فيما يتعلق باإلص د د د ددابات
37

الشخصية الناجمة عن حادث أو مرض م و قد يحدث خالل أو أثناء العمل لدى حامل الوثيقة.
(ه)

ُ
تكافل س د د د ددوء املمارس د د د ددة الطبية  -توفر هذه الوثيقة تغطية للمطالبات التو ترفع ف د د د ددد العاملين في املجال الطبو
الذين يرتكبون ممارس ددة س دديئة .وتوفر الحماية للعاملين في املجال الطبو الذين قد يتحملون املس ددؤولية عن دفع
تعويض بسبب أي خطأ بشري غير مقصود أو تقصير أو إهمال أثناء تقديم خدما هم للمرضنى.

 4-4- 11التكافل البحري
(أ)

تكافل البض د د ددا ع البحرية  -تغطية مفتوحة  -تعد أي بض د د ددا ع يتم تحميلها على أي نوع من املركبات لغرض النقل
من نقطة إلى أخرى مغطاة بموجب وثيقة تكافل البضا ع.

(ل)

تكافل الش ددحن البحري  -ش ددحنة منفردة  -تم تص ددميم هذه الوثيقة لتش ددمل ش ددحن البض ددا ع عن طريق الس ددفن أو
عن طريق الجو لرحلددة واحدددة فقط وتهتهو التغطيددة عنددد وص د د د ددول البض د د د د ددا ع إلى الوجهددة على النحو املددذكور في
الوثيقة.

(ج)

تكافل هياكل السد د د ددفن  -توفر هذه الوثيقة تغطية شد د د دداملة لجميع أنواع السد د د ددفن مثل ناقالت النفط وحامالت
البضا ع الجافة وحامالت املاشية وسفن الصيد ويخوت الترفيه وما إلى ذلك.

(د)

تكافل املرور العابر الداخلي  -تغطي هذه الوثيقة الخس د د ددائر أو األف د د درار التو تلحق بالبض د د ددا ع بس د د ددبب أو نتيجة
للحرائق أو االص د د د دطدددام أو االنقالل أو التصد د د د ددادم أو االنحراف عن الطريق أو ترؤ املركبددة/العربددة التو تحمددل
البضا ع.

 5-4- 11تكافل الحوادث العامة
(أ)

تكافل الحوادث الش ددخص ددية  -تغطي هذه الوثيقة حاالت الوفاة أو العجز العرف ددية التو تلحق باملؤمن له ف ددمن
الحدود الجغرافية املحددة في الوثيقة.

(ل)

تكافل السددفر  -تم تصددميم هذه الوثيقة خصددي ً
صدا للمسددافرين من رجال األعمال األفراد أو املجموعات من خالل
توفير تغطية للمخاوف املتعلقة بالسفر مثل إلغاء الرحالت والسرقة وفقدان األمتعة وتأثيرات العمل.

(ج)

وثيقددة تكددافددل للتددأمين على األموال  -توفر هددذه الوثيقددة تغطيددة لخس د د د د ددارة األموال أثندداء االنتقددال بين مقر حددامددل
الوثيقة واملص د ددرف أو مكتب ال ريد أو األماكن املحددة األخرى ،والتو تكون ناجمة عن الس د ددلب أو الس د ددرقة أو أي
س د د ددبب عرض د د ددنو آخر .وتغطي الوثيقة أي ً
ضد د د دا الخس د د ددارة الناجمة عن الس د د ددطو أو اقتحام املوزل في حالة االحتفاظ
باألموال في مقر حامل الوثيقة في خزنة (خزانات) أو غرفة قوية.

(د)

وثيقة تكافل التأمين على خيانة األمانة  -تغطي هذه الوثيقة خسد د د د ددارة األموال أو البضد د د د ددا ع التو يمتلكها حامل
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الوثيقة ف د د د ددد أي خس د د د ددارة مالية مباش د د د ددرة يتكبدها نتيجة أي عمل من أعمال االحتيال/خيانة األمانة من جانب
املوظفين.
(ه)

تكافل األلوا الزجاجية  -تغطي هذه الوثيقة تكلفة الكسددر العرضددنو وغير املقصددود للزجاج النات عن أي سددبب
بخالف االستمناءات املحددة في الوثيقة.

 6-4- 11التكافل الهندس ي
(أ)

تكافل املقاولين ف د د ددد جميع املخاطر ) -(CARتغطي هذه الوثيقة األفد د د درار التو تلحق بأي أعمال تعاقدية بما في
ذلددك معدددات البندداء وممتلكددات الغير واملمتلكددات املحيطددة ومددا إلى ذلددك ،وهندداؤ نوعددان من وثددائق تكددافددل املقدداولين
ف د ددد جميع املخاطر؛ ( )1الوثائق الس د د ددنوية للمقاولين الذين يتناولون العديد من العقود الص د د ددغيرة واملتوس د د ددطة
والكبيرة ذات الطبيعة املماثلة ،و( )2وثيقة عقد فردي لعقود محددة.

(ل)

وثيق ددة تك دداف ددل للت ددأمين على جميع مخ دداطر اإلنشد د د د دداء ) -(EMRتغطي ه ددذه الوثيق ددة املخ دداطر املرتبط ددة ب ددالتخزين
والتجميع/التركي ددب واالختب ددار والتشد د د ددغي ددل التجريبو لآلالت واملع دددات .ويمكن تم دددي ددد الوثيق ددة لتغطي ددة مخ دداطر
املسؤولية تجاه الغير.

(ج)

تك دداف ددل آالت ومع دددات املق دداولين ) - (CPMتغطي ه ددذه الوثيق ددة آالت ومع دددات البن دداء ف د د د ددد األف د د د درار املف دداجئ ددة
والعرفية أو التلمل الناجم عن التأثيرات الخارجية والذي يحدث داخل موقع البناء.

(د)

وثيقة تكافل للتأمين املعدات االلكترونية) - (EEتغطي هذه الوثيقة األف د د د درار التو تلحق باألجهزة اإللكترونية،
واألف د د د درار التو تلحق بالبيانات واله د د د ددجالت التو أدخلها حامل الوثيقة ،والتكاليمل املتكبدة السد د د ددترداد البيانات
املفقودة واستعاد ها.

(ه)

وثيقة تكافل للتأمين على أعطال ا الت ) -(MBتغطي هذه الوثيقة الخسد د د ددائر أو األف د د د درار التو تلحق باملعدات
بس ددبب عيول في الص ددب واملواد ،أو خطأ في التص ددميم ،أو س ددوء التص ددهيع ،أو االفتقار إلى املهارة ،أو اإلهمال ،أو
نقص املياه في املراجل ،أو االنفجار الفيزيا ي ،أو املات الكهربا ي ،أو العاصفة.

(و)

تكددافددل خسد د د د ددارة األربددا بعددد تعطددل املعدددات ) -(MLoPتوفر هددذه الوثيقددة تغطيددة للخسد د د د ددارة الفعليددة في األربددا
املتكبدة نتيجة انقطاع األعمال الناجم عن حادث يتم تعويضه بموجب وثيقة تكافل تعطل املعدات.

(ز)

تكافل تلمل املخزون ) - (DOSتعد هذه الوثيقة شد ددكل من أشد ددكال تغطية الخس د ددائر التبعية ،وهي متاحة بش د ددكل
خا

للمخزونات املوجودة في مخازن الت ريد .وس د د د ددتكون التغطية عن الخس د د د ددائر واألف د د د درار التو تلحق باملعدات

املحددة في قائمة املعدات املعلنة في نموذج العرض.
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( )

تكافل املراجل وأوعية الض د ددغط ) -(BPVتم تص د ددميم هذه الوثيقة للمراجل املوجودة في الصد د ددناعات واملصد د ددانع.
وتوفر تغطية للمراجل وأوعية الضد ددغط فد ددد االنفجار الخارجي أو الداخلي .وتغطي الوثيقة أي ً
ض د دا األف د درار التو
تلحق باملمتلكات املحيطة واملسؤوليات عن إصابة الغير أو األفرار التو تلحق بممتلكات الغير.

 7-4- 11التكافل الصحي
التكافل الطبو الجماعي والفردي  -لدى ش د ددركة وطنية مجموعة كبيرة من ال رام التكافلية املخص د د دص د ددة ل فراد
والعائالت؛ وبالهسد د ددبة للعمالء من الشد د ددركات ،فإن شد د ددركة وطنية لد ها القدرة على تصد د ددميم تغطية تكافلية ً
وفقا
الحتياجا هم الخاص د ددة والتو تتراو من التغطية التكافلية األسد د دداسد د ددية إلى التغطية التكافلية الدولية إفد د ددافة إلى
مزايا ش د د د دداملة وتس د د د ددهيالت فوترة مباش د د د ددرة ع ر شد د د د دبكة كبيرة من مقدمي الخدمات الطبية املحليين واإلقليميين
والدوليين.
 5 -11أعضاء مجلس اإلدارة
يتكون مجلا شركة إدارة شركة وطنية ،كما في تاريخ هذه الوثيقة ،من األشخا

التالية أسمافهم

املسمى الوايفي

االسم

رئيا مجلا اإلدارة
نائب رئيا مجلا اإلدارة
أعضاء مجلا اإلدارة

الدكتور /علي سعيد سلطان بن حرمل الظاهري
املهندت /أسامة محمد ال رواني
الد د د د د د دددك د د د د د د دتد د د د د د ددور /م د د د د د د دح د د د د د د دمد د د د د د ددد ع د د د د د د دلد د د د د د ددي ال د د د د د د د د د د د د د ددرواند د د د د د ددي
الس د د د د د د د د دي د د د د د ددد /ص د د د د د د د د ددالد د د د د ددح ند د د د د دداصد د د د د د د د ددر ال د د د د د دريد د د د د ددامد د د د د ددي
السيد /محمد نائل الشامسنو
السيد /يوسمل سامي العل و
السيد /سهيل سعيد بن حرمل الظاهري

 6 -11املوافين
تضم شركة وطنية إجمالي عدد موظفين يصل إلى 125موظمل على النحو التالي (اعتبارا من  31د سم ر)
الفئة
نوع العقود
الجنسية
الدرجة الوايفية
القسم

عقود دائمة
عقود محددة املدة
مواطنين دولة اإلمارات العربية املتحدة
الوافدين  /غير املواطنين
تنفيذي/إداري
غير تنفيذي  /إداري
فريق التكافل77-
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العدد
122
0
8
114
25
97
امل د د د د د ددوارد ال د د د د ددبشد د د د د د د د دري د د د د ددة،

املبيعات والتسويق4-
الحسابات /املالية9-
العمليات11-
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اإلداريين،أخرى22-

.12

املعلومات املالية التاريخية

 1 -12معلومات مالية تاريخية عن شركة دارالتكافل
الثالث سم م ممنوات املنتهية في تاريخ  31ديسم م مممب  2018و 31ديسم م مممب  2019و 31ديسم م مممب  2020والقوائم املالية األولية
املوحدة املراجعة للفً ة املنتهية في تاريخ  30س تمب .2021
تتوفر القوائم املالية املوحدة لشد ددركة دار التكافل عن السد ددنوات املنتهية في  31د سد ددم ر  2018و 31د سد ددم ر  2019و31
د س د د د ددم ر  2020والقوائم امل ددالي ددة األولي ددة املوح دددة غير امل دددقق ددة للفترة املنتهي ددة في ت دداريخ  30سد د د ددبتم ر  2021على املوقع
اإللكتروني لشد د د ددركدة دار التكدافدل على  https://dat.ae/واملوقع اإللكتروني لس د د د ددوق دبي املدالي وهي مددرجدة في هدذه الوثيقدة
بطريق اإلحددالددة .وقددد تم إعددداد القوائم املدداليددة وف ًقدا للمعددايير الدددوليددة إلعددداد التقددارير املدداليددة وغيرهددا من متطلبددات إعددداد
التقارير اإللزامية.

امل م مع م ملم ممومم ممات املم ممدرجم ممة مصدراملعلومات
باإلحالة في هذه الوثيقة
القوائم امل ددالي ددة للسد د د دن ددة شركة دار التكافل
املنتهيد ددة في  31د سد د د ددم ر
2018
القوائم امل ددالي ددة للسد د د دن ددة شركة دار التكافل
املنتهيد ددة في  31د سد د د ددم ر
2019
القوائم امل ددالي ددة للسد د د دن ددة شركة دار التكافل
املنتهيد ددة في  31د سد د د ددم ر
2020
القوائم امل ددالي ددة املرحلي ددة شركة دار التكافل
املوحدة املوجزة املراجعة
ل دل دف دت ددرة امل دن دت ده ديد ددة ف ددي 30
سبتم ر 2021

عنوان املوق اإللكً وني
https://feeds.dfm.ae/documents/2019/Mar/25/ce30c20a0493-44d4-92e455df9168249c/DARTAKAFUL_FS_Ann_E_25_03_2018.pdf

https://feeds.dfm.ae/documents/2020/Mar/24/9b57f279075f-47dd-9bdf85998ddabac1/DARTAKAFUL_FS_Ann_E_24_03_2020.pd
https://feeds.dfm.ae/documents/2021/Mar/26/75135b773fb0-40aa-b213446f5d5235b2/DARTAKAFUL_FS_Ann_E_25_03_2021.PD
https://feeds.dfm.ae/documents/2021/Nov/14/256c60ab61cb-4af5-86a117a9e69b8bfe/DARTAKAFUL_FS_Q3_E_14_11_2021.pd

 2 -12معلومات مالية تاريخية عن شركة وطنية
الثالث سم م ممنوات املنتهية في تاريخ  31ديسم م مممب  2018و 31ديسم م مممب  2019و 31ديسم م مممب  2020والقوائم املالية األولية
املوحدة املراجعة للفً ة املنتهية في تاريخ  30س تمب .2021
تتوفر القوائم املالية املوحدة لشركة وطنية عن السنوات املنتهية في  31د سم ر  2018و 31د سم ر  2019و 31د سم ر
 2020والقوائم املالية األولية املوحدة املراجعة للفترة املنتهية في تاريخ  30سد د د ددبتم ر  2021على املوقع اإللكتروني لش د د د ددركة
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وطنيددة على  https://www.watania.ae/واملوقع اإللكتروني لس د د د ددوق أبوظبو ل وراق املدداليددة وهي مدددرجددة في هددذه الوثيقددة
بطريق اإلحددالددة .وقددد تم إعددداد القوائم املدداليددة وف ًقدا للمعددايير الدددوليددة إلعددداد التقددارير املدداليددة وغيرهددا من متطلبددات إعددداد
التقارير اإللزامية.

امل م مع م ملم ممومم ممات املم ممدرجم ممة مصدراملعلومات
باإلحالة في هذه الوثيقة
القوائم امل ددالي ددة للسد د د دن ددة شركة وطنية
املنتهيد ددة في  31د س د د د ددم ر
2018
القوائم امل ددالي ددة للسد د د دن ددة شركة وطنية
املنتهيد ددة في  31د س د د د ددم ر
2019
القوائم امل ددالي ددة للسد د د دن ددة شركة وطنية
املنتهيد ددة في  31د س د د د ددم ر
2020
القوائم امل ددالي ددة املرحلي ددة شركة وطنية
املوحدة املوجزة املراجعة
ل دل دف دت ددرة امل دن دت ده ديد ددة ف ددي 30
سبتم ر 2021

عنوان املوق اإللكً وني
https://adxservices.adx.ae/WebServices/DataServices/cont
entDownload.aspx?doc=1452133

https://adxservices.adx.ae/WebServices/DataServices/cont
entDownload.aspx?doc=2072236

https://www.adx.ae/english/pages/NewsDetails.aspx?viewid
=20210307092055-WATANIA

https://adxservices.adx.ae/WebServices/DataServices/cont
entDownload.aspx?doc=2434871
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.13

عوامل املخاطرة

يجب على مساه و شركة دار التكافل ومساه و شركة وطنية قراءة هذه الوثيقة بعناية وأن يأخذوا بعين االعتبار عوامل
املخاطرة املبينة في هذه الفقرة ،عند اتخاذ قرار بش د د د ددأن التص د د د ددويت لص د د د ددالح القرارات الخاص د د د ددة التو س د د د دديتم اقتراحها في
اجتماعات الجمعيتين العموميتين أو ف د د د دددها .يمكن أي ً
ضد د د د دا أن يكون للمخاطر والش د د د ددكوؤ اإلف د د د ددافة غير املعروفة ً
حاليا
لشركتو دار التكافل ووطنية ،أو التو تعت رها شركة دار التكافل وشركة وطنية غير جوهرية ،وقد يكون لها تأثير سلبو على
املجموعة املوحدة.
 1 -13املخاطراملتعلقة بعملية االندماج
 1-1- 13قد يتسبب اإلعالن عن عملية االندماج املقترحة ،سواء تمت عملية االندماج أم لم تتم ،في حدوث افطرابات
ً
في أعمال شركة دار التكافل وشركة وطنية مما قد يكون له تأثير سلبو على نتائجهما املالية ،وتحديدا
(أ) قد يتحول اهتمام فرق اإلدارة في كل من شركة دار التكافل وشركة وطنية من إدارة أعمال شركا هما إلى اتمام عملية
االندماج؛
(ل) قد يهتال املوظفين الحاليين واملحتملين شد د ددكوؤ بشد د ددأن أدوارهم املسد د ددتقبلية داخل املجموعة املوحدة ،مما قد يؤثر
ً
سلبا على قدرة شركة دار التكافل وشركة وطنية على االحتفاظ بكبار املديرين وغيرهم من املوظفين أو استقطابهم؛
(ج) قد عزف العمالء والزبائن الحاليون واملحتملون عن مباشد د ددرة أي أعمال مع ش د ددركة دار التكافل وش د ددركة وطنية حتى
يتم تنفيذ عملية االندماج أو تحقق الفوائد املرجوة منها؛ و
(د) قد عزف العمالء والزبائن الحاليون واملحتملون لش د د د ددركة وطنية عن مباش د د د ددرة أي أعمال مع املجموعة املوحدة بعد
تنفيذ عملية االندماج.
 2-1- 13وعليدده ،إذا زجزت شد د د ددركددة دار التكددافددل وشد د د ددركددة وطنيددة عن إدارة هددذه املخدداطر بفعدداليددة ،فقددد تتددأثر أعمددالهمددا
ونتائجها املالية ً
سلبا.
 3-1- 13قددد تؤخر السد د د ددلطددات التنظيميددة أو تمنع إتمددام عمليددة االندددمدداج ،ممددا قددد يقلددل من الفوائددد املرجوة من عمليددة
االندماج
 4-1- 13تنطوي عملية االندماج على بعض املخاطر والشكوؤ ،بما في ذلك عدم قدرة شركة دار التكافل أو شركة وطنية
على الحصول على القرارات الالزمة واالعتمادات واملوافقات األخرى ذات الصلة (التنظيمية أو الحكومية أو غير
ذلك) والتو تكون ف د ددرورية لتنفيذ عملية االندماج .ومن ش د ددأن أي تأخير في الحص د ددول على املوافقات املطلوبة أن
يؤجل أي ً
ضد د د د دا تنفيذ عملية االندماج .وقد يؤدي اإلخفاق في إتمام عملية االندماج على النحو املخطط لها ً
حاليا
إلى عدم حص د د د ددول الش د د د ددركتين على الفوائد املرجوة من عملية االندماج .وعلى الرغم من أن الش د د د ددركتين تعتزمان
السد د د د د ي للحص د د د ددول على جميع املوافقددات واالعتمددادات التنظيميددة املطلوبددة بقوة ،وعلى الرغم من عدددم علم أي
منهمددا بددأي سد د د د دبددب يمنعهمددا من الحص د د د ددول على االعتمددادات الالزمددة في الوقددت املندداس د د د د ددب ،فقددد ال يتم منح هددذه
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االعتمادات أو قد تتأخر .وقد يؤدي أي تأخير في إتمام عملية االندماج أو منعها إلى تقليل الفوائد املرجوة أو قد
ينجم عنه تكاليمل إف د د ددافية للعملية أو خس د د ددارة في اإليرادات أو أي تأثيرات أخرى مرتبطة بالش د د ددكوؤ التو تتعلق
بعملية االندماج.
 5-1- 13إن عملية االندماج مشددروطة بعدد من الشددروط على النحو املوضددح في الفقرة الخامسددة عشددر من هذه الوثيقة.
وإذا لم يتم اسد ددتيفاء أي من هذه الشد ددروط ،فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر عدم إتمام عملية االندماج .وإذا
ً
لم يتم اس د د د ددتيف دداء أي من ه ددذه املتطلب ددات ،فلن تتم عملي ددة االن دددم دداج .عالوة على ذل ددك ،من أج ددل تنفي ددذ عملي ددة
االندماج ،يجب اس د د د ددتيفاء املتطلبات اإلجرائية الواردة في قانون التأمين وقانون الش د د د ددركات وقواعد االس د د د ددتحواذ
واالندماج (على النحو املوضد د ددح في الفقرة الخامسد د ددة عشد د ددر من هذه الوثيقة) .وإذا لم يتم اسد د ددتيفاء أي من هذه
املتطلبددات ،فلن تتم عمليددة االندددمداج (أو ،في ظروف معينددة ،قددد يتددأخر تنفيددذهددا) .وقددد يؤدي أي تددأخير في إتمددام
عمليددة االندددمدداج أو منعهددا إلى تقليددل الفوائددد املرجوة أو قددد ينجم عندده تكدداليمل إفد د د د ددافيددة للعمليددة أو خسد د د د ددارة في
اإليرادات أو أي تأثيرات أخرى مرتبطة بالشكوؤ التو تتعلق بعملية االندماج.
ً 6-1- 13
وفقا للمادة ()2(287ل) من قانون الشركات (باإلفافة إلى حق املساهمين في التصويت لصالح أو فد القرارات
املقترحة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة دار التكافل أو اجتماع الجمعية العمومية لشركة وطنية (حسب
االقتض د د د دداء)) ،يجوز ألي مس د د د دداهم يمتلك ما ال يقل عن  ٪20من رأت مال ش د د د ددركة دار التكافل أو شد د د ددركة وطنية
الطعن في االندماج أمام املحكمة املختص د ددة في غض د ددون ً 30
يوما من تاريخ إص د دددار القرارات الخاص د ددة املتخذة في
اجتماع الجمعية العمومية لشركة دار التكافل أو اجتماع الجمعية العمومية لشركة وطنية ،على التوالي.
 7-1- 13وف ًق دا للم ددادة  291من ق ددانون الش د د د ددر دك ددات ،وامل ددادة  76من ق ددانون الت ددأمين ،وامل ددادة  50من قواع ددد االس د د د ددتحواذ
واالندماج ،يحق ألي طرف ذي مص ددلحة االعتراض على عملية االندماج في املكتب الرئيس ددنو للطرف املعأو أو لدى
املصددرف املركزي أو هيئة األوراق املالية والسددلع .وفي حالة تقديم اعتراض من قبل أحد الدائنين ولم يتم تسددويته
أو دفع د ه خالل الفترة ذات الص د د د دلددة ،فيمكن لهددذا الدددائن التقدددم بطلددب إلى املحدداكم لتعليق االندددمدداج حتى يتم
س د د د ددحب االعتراض أو رفض د د د دده من قبل املحكمة املختص د د د ددة بحكم ها ي أو تس د د د ددويته ً
(وفقا للمادة  291من قانون
الشركات واملادة  50من قواعد االستحواذ واالندماج).
 8-1- 13قد يكون ألي من األحداث الس د ددابقة تأثير س د ددلبو على القيمة الحالية ألس د ددهم ش د ددركة دار التكافل وش د ددركة أسد ددهم
وطنية.
 2 -13املخاطراملتعلقة بمعدل التبادل
تم احتس د ددال معدل التبادل بناء على مجموعة من األس د ددا تش د ددمل ،من بين أمور أخرى ،بعض املعلومات املالية الداخلية
وغيرها من البيانات املتعلقة باألعمال والتوقعات املالية املسد د ددتقبلية للش د ددركتين ،بما في ذلك التقديرات والتوقعات املالية
ً
جنبا إلى جنب مع بعض التأثيرات األولية لعملية االندماج على قوائم الش د د ددركة املالية ذات الص د د ددلة ،حتى تاريخ ها ي معين.
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وعند احتسال معدل التبادل ،تم إعداد التوقعات املالية والتقديرات والتأثيرات األولية بشكل معقول على أسات عكا
أفض د د د ددل التقديرات املتاحة ً
حاليا ل داء املس د د د ددتقبلي للش د د د ددركتين ،والتأثيرات األولية .وباإلف د د د ددافة إلى ذلك ،س د د د ددوق تتحقق
التوقعات والتقديرات املالية املس د د ددتقبلية املشد د ددار إليها أعاله باملبالغ والفترات الزمنية املتوخاة منها .وفي حالة حدوث تغيير
جوهري فيما يتعلق بجميع هذه االفترافد د د ددات أو أي منها ،فقد يؤثر ذلك بشد د د ددكل جوهري على تقييمات الشد د د ددركتين وقد ال
تعكا معدل التبادل بدقة قيم الشركات.
 3 -13املخاطراملتعلقة بأسهم الشركتين
قد يتعرض سعر تداول أسهم شركة دار التكافل بعد تنفيذ عملية االندماج لتقلبات واسعة بسبب عدة عوامل
خاصد د ددة بالشد د ددركتين أو غير ذلك ،مثل التباين في نتائ التش د د ددغيل ،والتغيرات في التقديرات املالية ،والتغيرات في
التص د د ددهيفات االئتمانية ،وتوصد د د دديات محللي األوراق املالية والتقارير التشد د د ددغيلية واإلخبارية املتعلقة باالتجاهات
السائدة في أسواق الشركتين .ومن املمكن أن تؤثر هذه العوامل ً
سلبا على سعر تداول أسهم شركة دار التكافل
بغض النظر عن األداء التشد د ددغيلي لشد د ددركة دار التكافل .ويهباي ملسد د دداه و شد د ددركة وطنية إدراؤ أن قيمة أس د د ددهم
شد د د ددركة دار التكافل (بما في ذلك أسد د د ددهم شد د د ددركة دار التكافل الجديدة) والدخل املحقق منها يمكن أن يرتفع أو
ينخفض كما هو الحال مع أي استثمار آخر في األوراق املالية املدرجة.
 4 -13املخاطراملتعلقة بأنماط تداول أسهم شركة دارالتكافل مقارنة باالتجاهات السابقة
يهباي ملسد دداه و شد ددركة دار التكافل إدراؤ أن أنماط التداول الس د ددابقة ألس د ددهم شد ددركة دار التكافل مس د ددتقلة عن
أنماط تداول أسهم شركة دار التكافل بعد تنفيذ عملية االندماج ،وقد ال تحمل أي تشابه معها على اإلطالق.
 5 -13املخاطراملتعلقة بأعمال الشركتين
 1-5- 13تعتمد األعمال على التمتع باستمناءات قانونية معينة بموجب قرار من مجلا الوزراء.
(أ)

لم يتم إدراج نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي في سددوق دبي املالي ً
بناء على اسددتمناء صددادر من وزارة شددؤون
مجلا الوزراء اإلماراتية بتاريخ  15سبتم ر  .2008وفي وقت استحواذ شركة دار التكافل على نور للتكافل العام
ونور للتكافل العائلي ،أكدت هيئة األوراق املالية والسد د د ددلع أن هذا اإلعفاء سد د د دديسد د د ددتمر ً
(وفقا المتثال الشد د د ددركتين
لشروطها) بعد استحواذ شركة دار التكافل عليهما ،ومع ذلك ،ال يمكن للشركتين تقديم فمان بأن هذا اإلعفاء
لن يتم سحبه في املستقبل ،والذي سيكون له تأثير بالغ على األعمال التو يتم تشغيلها ً
حاليا.

(ل) كمددا هو مددذكور أعاله ،ألغراض الكفدداءة التش د د د ددغيليددة واالمتثددال للمتطلبددات القددانونيددة للمص د د د ددرف املركزي ،تعتزم
شد د د ددركددة دار التكددافددل تحويددل محدداف التددأمين املختلفددة إلى نور للتكددافددل العددام ونور للتكددافددل العددائلي (حس د د د د ددب
االقتض دداء) واالس ددتمرار في إعادة الهيكلة املزمعة لش ددركة دار التكافل لتص ددبح ش ددركة قابض ددة للش ددركتين التابعتين
املنفص د د د ددلتين واململوكتين بالكامل لها ،وهما نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي .وبن ًاء على ذلك ،عقب إتمام
االندماج س د دديتم االحتفاظ بأعمال وأص د ددول ش د ددركة وطنية وتش د ددغيلها من قبل نور للتكافل العام إذا كانت تندرج
ف د د د ددمن فئة التأمين "عمليات التأمين على املمتلكات واملس د د د ددؤوليات" (بما في ذلك التأمين على الس د د د دديارات) أو نور
للتكافل العائلي إذا كانت تندرج فد د د ددمن فئة التأمين "عمليات التأمين على األشد د د ددخا
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وتكوين األموال" (بما في

ذلددك التددأمين الطبو) .قددد يؤدي هددذا إلى إجراء عمليددة تحويددل وثددائق التددأمين التكددافلي ("اإلجراء") بموجددب قددانون
التأمين ،والذي يتطلب إخطار حامل الوثيقة وفترة اعتراض مد ها ً 45
يوما .وإذا اقتض د د د ددنى قانون التأمين تنفيذ
هددذا اإلجراء في أي وقددت خالل عمليددة االندددمدداج أو بعددد إتمددام االندددمدداج ،فقددد يتس د د د دبددب ذلددك في مزيددد من التددأخير
وخسارة في األعمال واإلفرار بالسمعة.
 2-5- 13عتمد األداء املالي لش د د د ددركة دار التكافل على الظروف االقتص د د د ددادية وغيرها من الظروف في س د د د ددوق دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
(أ) تجري الشد ددركات معظم أنشد ددطتها في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وقد تتأثر أعمالها ونتائ عمليا ها وأوفد دداعها
املالية سد ًدلبا بالتغيرات التو تطرأ على الظروف االجتماعية أو السددياسددية أو االقتصددادية في دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،بما في ذلك ،على وجه الخصو  ،التغيرات التو تطرأ على أسواق التجارة والتأمين.
(ل) تت ددأثر أس د د د ددواق التج ددارة والت ددأمين في دول ددة اإلم ددارات العربي ددة املتح دددة ب ددأح ددداث االقتص د د د د دداد الكلي الخ ددارج ددة عن
س د د دديطرتنا ،بما في ذلك تأثير التغيرات الس د د ددلبية التو تطرأ على الظروف االقتص د د ددادية العاملية واملحلية ،وظروف
س د ددوق التجارة بش د دكل عام ،والتغيرات التو تطرأ على أسد ددعار الفائدة ،وإنفاق املس د ددتهلكين ،ومعدالت الت د ددخم،
والض درائب العقارية واملصدداريمل التشددغيلية األخرى ومدى توافر التمويل وتكلفته .كان وال يزال ألزمة كوفيد19-
العاملية تأثير سددلبو وجوهري على دولة اإلمارات العربية املتحدة .وبالتالي ،ال يوجد ما يضددمن القيمة املسددتقبلية
ملحفظة املجموعة املوحدة.
(ج) س د د د دديكون عمالء الش د د د ددركتين إمددا عمالء من الش د د د ددركددات أو من األفراد .وبند ًداء على ذلددك ،فددإن االنخفدداض في عدددد
األش د ددخا

الذين يهتقلون إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة وانخفاض األعمال الجديدة بش د ددكل عام ،س د دديكون

لهما تأثير سلبو جوهري على مبيعات العمالء الجدد للشركتين.
(د) تخضع قدرة الشركتين على جذل عمالء جدد لعدة عوامل تشمل ما يلي
 تأثير جائحة كوفيد 19-العاملية املستمرة والقيود ذات الصلة (ترد تفاصيل إفافية عنها أدناه)؛
 الجاذبية املستمرة لدولة اإلمارات العربية املتحدة كمركز لالستثمار واألعمال؛
ً
 فعالية الحمالت التس د ددويقية للش د ددركتين ومبادرا هما ،فض د ددال عن حمالت ومبادرات حكومة دولة اإلمارات
العربية املتحدة؛
 تقلبات أسعار الصرف العاملية؛
 العوامل التو قد تؤثر سد ًدلبا على اقتصدداد دولة اإلمارات العربية املتحدة ككل أو بشددكل أكتر عمومية ،مثل
عدم االسد د ددتقرار الس د دديامل د ددنو ،أو االجتماعي ،أو الظروف االقتص د د ددادية العاملية ،أو الهجمات اإلرهابية ،أو
الكوارث الطبيعية.
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 3-5- 13قد يؤثر الركود االقتصد د د ددادي العاملي واألزمة املالية الناتجة عن جائحة كوفيد 19-العاملية املس د د ددتمرة على أعمال
املجموعة املوحدة ونتائ عمليا ها.
(أ)

كان لتفرد د د ددنو جائحة كوفيدً ،19-
جنبا إلى جنب مع التدابير التو هدف إلى التخفيمل من زيادة انتش د د د ددار فيروت
كوفيد ،19-مثل القيود املفروفد د ددة على السد د ددفر ،وفرض الحجر الصد د ددوي ،وإغالق املتاجر وأماكن العمل لفترات
طويلة ،وإجراءات التباعد االجتماعي وغيرها من القيود ،تأثير سددلبو كبير على االقتصدداد العاملي واألسددواق املالية
الدولية .كما كان لها تأثير سد د ددلبو على عمليات كل من شد د ددركة دار التكافل وشد د ددركة وطنية وقد تس د د ددتمر في التأثير
ً
سلبا بشكل كبير على أعمال املجموعة املوحدة.

(ل) تجمع ش د د د ددركات التأمين ً
معا مخاطر حاملي وثائق التأمين من األفراد/الش د د د ددركات ومن خالل التوحيد وإدارة تلك
املخاطر ،تحقق ً
أرباحا من أقس د د د دداط التأمين التو يدفعها حامل الوثيقة .وس د د د دديمثل خطر انقطاع األعمال ،على
ً
س د د د ددبيل املثال ،أثناء الجائحة التو نت عنها تدابير اإلغالق العامليةً ،
متوقعا لش د د د ددركات
خطرا أك ر بكثير مما كان
التأمين ،كما أن تسعير مثل هذا الحدث غير املتوقع يمثل مشكلة ً
نظرا لنقص البيانات لتحديد جم املخاطر.
(ج)

عالوة على ذلك ،أدت اإلجراءات املسددتمرة من الحكومات التو تحاول احتواء انتشددار فيروت كوفيد 19-إلى عدد
ال يحر د د د ددنى من التأثيرات من الدرجة الثانية والثالثة ،مثل زيادة التأثير على س د د د ددمعة ش د د د ددركات التأمين .وقد عانر
قطاع التأمين من سمعة سيئة للعمالء ،وقد سلطت األزمة الضوء على العديد من بنود استبعاد الوباء/الجائحة
من التغطية ،مثل التأمين على السفر وانقطاع األعمال ،والتو لم يكن العمالء على علم بها في كثير من األحيان.

(د)

فيما يتعلق بالتأمين على الحياة ،يمكن أن يؤثر العدد املرتفع للوفيات بشد د د ددكل كبير على إحص د د د دداءات الوفيات
وبالتالي على التزامات املخاطر ملنتجات التأمين على الحياة ،على الرغم من وجود عدد من العوامل املعنية ،مثل
العمر واملوقع والصحة العامة.

(ه) شد د د د دهدددت األس د د د ددواق املدداليددة تقلبددات متزايدددة أثندداء الجددائحددة ،وقددد يكون لددذلددك آثددار خطيرة على ش د د د ددر دكدات التددأمين
خطرا ً
ومحافظها االس د ددتثمارية .وس د دديظل االنخفاض في قيمة األس د ددهم واألص د ددول يمثل ً
كبيرا على األص د ددول املقبولة
والتو يمكن أن تؤثر ً
سلبا على مالءة شركة التأمين.
(و)

إن مدددى تددأثير جددائحددة كوفيددد 19-على املجموعددة املوحدددة غير مؤكددد إلى حددد كبير في الوقددت الحددالي ويعتمددد على
عدد من العوامل ،مثل مدة الجائحة ومدى مالءمة وفعالية التدابير التو اتخذ ها الس ددلطات للتص دددي للجائحة.
وقد يؤثر اس ددتمرار انتش ددار جائحة كوفيد 19-وحدوث أو تفاقم واحد أو أكتر من التطورات املذكورة أعاله س د ًدلبا
وبصورة حادة على أعمال املجموعة املوحدة ووفعها املالي وتوقعا ها املستقبلية ونتائ عمليا ها.

 4-5- 13االعتماد على بعض املوظفين الرئيسيين
ُ عد بعض كبار املوظفين اإلداريين في شد د ددركة دار التكافل وشد د ددركة وطنية فد د ددروريين لتنفيذ اسد د ددتراتيجية أعمال
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املجموعة املوحدة وعمليا ها اليومية .وبالتالي ،تواجه املجموعة املوحدة مخاطر تتعلق بقدر ها على االستمرار في
جددذل كبددار املوظفين اإلداريين وغيرهم من املوظفين املهرة في الش د د د ددركتين واالحتفدداظ بهم وتحفيزهم .وإذا غددادر
املوظفون الرئيسدديون ،فسددوف سددتغرق األمر ً
وقتا للعثور على مرشددحين مؤهلين بشددكل مناسددب ليحلوا محلهم.
وباإلف ددافة إلى ذلك ،إذا كانت املجموعة املوحدة غير قادرة على االحتفاظ باألعض دداء الرئيس دديين من فريق اإلدارة
العليا على وجه الخص د د د ددو وال يمكنها تعيين موظفين مؤهلين جدد في الوقت املناس د د د ددب ،فقد يكون لذلك تأثير
سلبو وجوهري على عمليا ها التجارية.
 5-5- 13قد ال تنجح شركة دار التكافل في تنفيذ استراتيجيتها التجارية
س د د دديس د د ددتلزم التنفيذ النا ح الس د د ددتراتيجية ش د د ددركة دار التكافل إدارة محافظها بش د د ددكل فعال ،والقيام بمبادرات
تطوير األص د د د ددول أو تعزيزها ،والحص د د د ددول على حاملي وثائق جدد ،وجمع األموال في األس د د د ددواق املالية أو أس د د د ددواق
االئتمان ،والتعاون من جانب ش ددركائها في االس ددتثمار وحاملي الوثائق واألطراف النظيرة األخرى .وس ددتؤدي إف ددافة
منتجددات جددديدددة وزيددادة أ جددام املحدداف أي ً
ض د د د د دا إلى زيددادة تكدداليمل التش د د د ددغيددل وقددد ال تتمكن من إدارة املحدداف
املتزايدة بطريقة مربحة .وتعتمد قدرة شركة دار التكافل على تنفيذ استراتيجيتها بنجا على عدة عوامل أخرى،
منها على سددبيل املثال ال الحصددر ،املنافسددة التو تواجهها في أعمالها ،والتو قد تؤثر على قدر ها على الحصددول على
أعمال جديدة بشددروط مقبولة بالهسددبة لها ،وقدرة شددركة دار التكافل على اسددتبقاء املوظفين الرئيسدديين .وليا
هناؤ ما يضد ددمن بأن شد ددركة دار التكافل قادرة على تنفيذ جميع اسد ددتراتيجيات أعمالها كما هو مخطط لها ،وقد
يؤثر إخفاقها في القيام بذلك ً
سلبا على أعمال شركة دار التكافل ونتائ عمليا ها ووفعها املالي.
 6-5- 13خطر عدم تحقيق االندماج لفوائده
لالندماج املتوقع فوائد معينة كما هو موض د ددح أعاله .وقد ال تتحقق هذه الفوائد .فقد تواجه املجموعة املوحدة
ص د د د ددعوبات في إدارة عملية الدم بعد االنتهاء من عملية االندماج القانونية .ويمكن أن تهش د د د ددأ هذه الص د د د ددعوبات
بسبب ما يلي
(أ) عدم القدرة على الدم الكامل لعمليات ووظائمل كل من شركة دار التكافل وشركة وطنية؛
(ل) اإلخفاق في الحفاظ على معنويات املوظفين وتحفيز املوظفين الرئيسيين؛
(ج) عدم وجود تقييم دقيق لتأثير االلتزامات على املجموعة املوحدة؛
(د) عدم وجود تقييم دقيق لديناميات السوق وتحدياته.
تمثل األمور املش د د ددار إليها أعاله مخاطر مالية وتش د د ددغيلية للمجموعة املوحدة .وبالتالي ،قد ال تتمكن املجموعة املوحدة من
تحقيق أوجه التآزر املتوقعة وبالتالي ستعاني من انخفاض اإليرادات وزيادة تكلفة الدم والتأثير السلبو الشامل في النهاية
على الربحية.
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 6 -13املخاطرالتنظيمية
ً
 1-6- 13قد يكون اإلطار التنظي و ألعمال التكافل عرفة للتغيير
ال يمكن لشركة دار التكافل وشركة وطنية التهبؤ بمحتويات أي تشريع مستقبلي يتم فرفه أو تنفيذه بواسطة
ً
مؤخرا ،وتلددك التو س د د د دديتم
املص د د د ددرف املركزي أو الحكومددة .وفي حين أن قددانون التددأمين ولوائحدده التو تم تطبيقهددا
تطبيقها في املسد د ددتقبل ،هدف إلى تحسد د ددين سد د ددوق التأمين في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،إال أنه ً
غالبا ما تكون
آثار تطبيق هذه القوانين غير مؤكدة ،وقد تحدث ص د د دعوبات أو تأخيرات عند تطبيقها ،وال يوجد ما يضد د ددمن بأن
هددذه القوانين واللوائح لن تفرض التزامددات أكتر ص د د د ددعوبددة على املجموعددة املوحدددة أو لن يكون لهددا تددأثير س د د د ددلبو
وجوهري على أعمالها ونتائ عمليا ها ووفعها املالي.
ليا هناؤ ما يضد د د ددمن بأنه إذا تم فرض قوانين أو لوائح فيما يتعلق بالخدمات التو تقدمها املجموعة املوحدة،
فلن يؤدي ذلددك إلى زيددادة تكدداليفهددا أو التددأثير على التكدداليمل املرتبطددة بددأعمددال التددأمين في دولددة اإلمددارات العربيددة
املتحدة ،مما يؤثر سد د د د ًدلبا على الطريقة التو تعمل بها املجموعة املوحدة أو يتسد د د ددبب في تأثير سد د د ددلبو وجوهري على
نتائ عمليا ها ووفعها املالي.
 2-6- 13املخاطر الناشئة عن اإلجراءات الحكومية
قد تتمتع الس د د د ددلطات الحكومية بدرجة عالية من حرية التص د د د ددرف ،وفي بعض األحيان ،تتص د د د ددرف دون إش د د د ددعار
مسبق ،وتتأثر ً
أحيانا باعتبارات سياسية أو تجارية .ويمكن أن شمل هذا اإلجراء الحكومي ،من بين أمور أخرى،
سد د د ددحب املوافقات والتراخيص وتغيير املتطلبات اإلجرائية ومتطلبات االمتثال .وقد يكون ألي إجراء يتم اتخاذه
تأثير سلبو وجوهري على أعمال املجموعة املوحدة ونتائ عمليا ها ووفعها املالي.
.14

معلومات إضافية

 1 -14النظام األساس ي لشركة دارالتكافل عند إتمام االندماج
س د د ددوف يتض د د ددمن النظام األس د د ددامل د د ددنو لش د د ددركة دار التكافل بعض التعديالت املقرر اقتراحها في اجتماع الجمعية العمومية
لشركة دار التكافل ،من بينها زيادة رأت املال ،التو سيتم املوافقة عليه بموجب قرار خا صادر عن الجمعية العمومية
لشركة دار التكافل ،حيث سيبلغ رأت مال شركة دار التكافل بعد إتمام االندماج مبلغ  260,156,250درهم إماراتي موزع
على عدد  260,156,250سهم (مرفق نهخه من مسودة النظام األساملنو بامللحق رقم .)5
 2 -14نسبة مساهمة املواطنين اإلماراتيين وغي اإلماراتيين
ً
نافذاً ،
وبناء على قائمة مسد د د دداه و شد د د ددركة دار التكافل وشد د د ددركة وطنية كما في  11مارت 2022
في حال أص د د د ددبح االندماج
(باعتباره آخر تاريخ عملي قبل نش د ددر هذه الوثيقة) ،س د ددتبلغ نس د ددبة املس د دداهمين اإلماراتيين في ش د ددركة دار التكافل %86.90
بينما تبلغ نسبة املساهمين األجانب .%13.10
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 3 -14العقود الجوهرية
باإلفد د د ددافة إلى العقود األخرى التو تم إبرامها فد د د ددمن الس د د ددياق االعتيادي ل عمال ،أبرمت ش د د ددركة دار التكافل االتفاقيات
التالية خالل العامين السابقين على تاريخ هذه الوثيقة ،والتو تعد أو قد تعت ر اتفاقيات جوهرية
 1-3- 14اتفاقية االندماج
أبرمدت شد د د ددركدة دار التكدافدل وشد د د ددركدة وطنيدة اتفداقيدة انددمداج بتداريخ  17مدارت  2022وتحددد اتفداقيدة االنددمداج
ش ددروط وأحكام االندماج (بما في ذلك ،على س ددبيل املثال ال الحص ددر ،ش ددروط وأحكام االندماج الواردة في الفقرة
الخامسد د د ددة عشد د د ددر من هذه الوثيقة ،والتزامات كل من شد د د ددركة دار التكافل وشد د د ددركة وطنية فيما يتعلق بتنفيذ
االنددمداج .وتحتوي اتفداقيدة االنددمداج على فد د د د دمداندات محددودة تم تقدديمهدا من قبدل كدل من شد د د ددركدة دار التكدافل
وشدركة وطنية على أسدات متبادل ،باإلفدافة إلى القيود املفروفدة على تصدريمل األعمال والقيود املفروفدة فيما
يتعلق بالتمات العروض التنافسد د د ددية من األطراف الثالثة والتو تعد مألوفة بالهسد د د ددبة لالتفاقيات من هذا النوع.
هذا ويجوز إ هاء اتفاقية االندماج (مع إيقاف حقوق وتعهدات األطراف بموجلها) في الحاالت التالية ،على س ددبيل
املثال ال الحصد ددر ( )1إذا تم إرسد ددال إشد ددعار يقضد ددنو باإل هاء من قبل أحد األطراف إلى الطرف ا خر ،بعد انتهاؤ
ُ
الطرف ا خر التفاقية االندماج ،إذا كان لذلك االنتهاؤ تأثير سد د د دلبو وجوهري على الطرف املرس د د ددل ل ش د د ددعار أو
على االندماج أو تنفيذه؛ أو (ل) عدم حلول تاريخ النفاذ في  31د س د د ددم ر  2022أو قبله (أو أي تاريخ الحق تتفق
خطيا)؛ أو (ج دد) اتفاق شركة دار التكافل وشركة وطنية ً
عليه شركة دار التكافل و شركة وطنية ً
خطيا على إ هاء
اتفاقية االندماج.
 2-3- 14االستحواذ على نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي–
في  31مايو  ،2020أبرمت ش د د ددركة دار التكافل اتفاقية ش د د د دراء األسد د د ددهم .تحدد اتفاقية ش د د د دراء األسد د د ددهم الشد د د ددروط
واألحكام التو قامت شركة دار التكافل بموجلها بشراء رأت املال املصدر بالكامل لكل من نور للتكافل العام ونور
للتكافل العائلي.
 4 -14الدعاوى القضائية
 1-4- 14دار التكافل  -باسددتمناء ما تم اإلفصددا عنه في القوائم املالية لشددركة دار التكافل ،لم تشددارؤ شددركة دار التكافل
أو أي عض د د د ددو في مجموعة دار التكافل في أي دعاوي قض د د د د دائية أو دعاوي تحكيم قد يكون لها ،أو كان لها خالل
االثأو عش د د ددر ش د د د ً
دهرا الس د د ددابقة لتاريخ هذه الوثيقة ،تأثير جوهري على الوف د د ددع املالي ملجموعة دار التكافل كما ال
توجد (بحس ددب علم ش ددركة دار التكافل) أي دعاوي قض ددائية معلقة أو مهدد برفعها ف ددد أي عض ددو من مجموعة
دار التكافل.
 2-4- 14وطنية  -باسددتمناء ما تم اإلفصددا عنه في القوائم املالية لشددركة وطنية ،لم تشددارؤ وطنية في أي دعاوي قضددائية
أو دعاوي تحكيم قد يكون لها ،أو كان لها خالل االثأو عشد د ددر شد د د ً
دهرا السد د ددابقة لتاريخ هذه الوثيقة ،تأثير جوهري
على الوف ددع املالي ملجموعة وطنية كما ال توجد (بحس ددب علم ش ددركة وطنية) أي دعاوي قض ددائية معلقة أو مهدد
برفعها فد أي عضو من مجموعة وطنية.
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 5 -14الضرائب
 1-5- 14تعددد املالحظددات التدداليددة ذات طددابع عددام وتس د د د ددتنددد إلى القوانين واللوائح والتفس د د د دديرات الض د د د ددريبيددة املطبقددة حددال ًيدا
وممدارسد د د د ددات مص د د د ددلحدة الضد د د د درائدب في دولدة اإلمدارات العربيدة املتحددة كمدا في تداريخ هدذه الوثيقدة .وقدد تتغير هدذه
القوانين واللوائح والتفسد دديرات واملمارسد ددات في املسد ددتقبل مما قد يؤثر على املالحظات الواردة في هذا البند 5 -14
ً
ً
وال ُيقصد ددد من التعليقات أن تشد ددكل تحليال شد ددامال لكافة ا ثار الضد ددريبية التو تنطبق على جميع املسد دداهمين وال
ً
تعد بديال للمشدورة الضدريبية الرسدمية .فإذا كان لديك أي شدك فيما يتعلق بوفدعك الضدريبو ،فمن املسدتحسن
أن تلتما املشورة املهنية املستقلة.
 2-5- 14يوجد ً
حاليا في إمارة دبي تشددريع نافذ املفعول يؤسددا لنظام فددريبو عام على الشددركات من خالل قانون فددريبة
الدخل في دبي لعام 1969ومرسد د ددوم ف د ددريبة الدخل في دبي لسد د ددنة ( 1969بصد د دديغته املعدلة) .لكن ال يتم تطبيق
النظام باس ددتمناء ما يتعلق بالش ددركات العاملة في ص ددناعة املواد الهيدروكربونية وبعض الص ددناعات الخدمية ذات
الص ددلة وفروع البنوؤ األجنبية العاملة في دبي .وال عرف ما إذا كان التش ددريع س دديتم تطبيقه بش ددكل عام أو ف ددمن
قطاعات ص د د ددناعية أخرى في املس د د ددتقبل أم ال .وبموجب التش د د ددريع الحالي ،ال يوجد ش د د ددرط لالقتطاع أو الخصد د ددم
لص د ددالح أو لحس د ددال فد د درائب الش د ددركات في دولة اإلمارات أو دبي فيما يتعلق بمدفوعات الفوائد أو األص د ددول على
س د د د ددندات الدين واألربا املوزعة على األس د د د ددهم اململوكة .وال توجد ف د د د ددريبة على أربا رأت املال في دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
 3-5- 14يحف دس د د د ددتور دولدة اإلمدارات العربيدة املتحددة للحكومدة االتحداديدة في دولدة اإلمدارات العربيدة املتحددة بدالتحدديدد
حق زيادة الض درائب على أسددات اتحادي ألغراض تمويل ميزانيتها .وال عرف ً
حاليا ما إذا كان هذا الحق سد ُديمارت
في املستقبل أم ال.
 4-5- 14أبرمت دولة اإلمارات العربية املتحدة "اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبو" مع العديد من البلدان.
 5-5- 14في تدداريخ  24ف راير  ،2016أعلن وزير الدددولددة للش د د د ددؤون املدداليددة في دولددة اإلمددارات العربيددة املتحدددة أندده بموجددب
اتفاقية إطارية يتم تطبيقها على نطاق دول مجلا التعاون الخلي ي بش د د ددأن تطبيق فد د ددريبة القيمة املض د د ددافة في
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ستقوم دولة اإلمارات العربية املتحدة بتطبيق فريبة القيمة املضافة بهسبة ٪5
اعتب ًدارا من  1ينداير  .2018وتم نش د د د ددر التش د د د ددريع الوطأو في دولدة اإلمدارات العربيدة املتحددة القداض د د د ددنو بدإنفداذ هدذه
االتفاقية اإلطارية في  23أغس د ددطا ( 2017مرس د ددوم بقانون اتحادي رقم  8لس د ددنة  .)2017وفي  1أكتوبر ،2017
نش د ددرت وزارة املالية أي ً
ً
ض د د ا تش د د ً
تنفيذيا لتطبيق ف د ددريبة اإلنتاج بأثر فوري .وباإلف د ددافة إلى ذلك ،أعلنت وزارة
دريعا
املالية في  28نوفم ر  2017أنه تم اعتماد وتوقيع اللوائح التنفيذية الخاصد د ددة بتطبيق فد د ددريبة القيمة املض د د ددافة
بص د ددورة رس د ددمية من قبل ص د دداحب الس د ددمو الش د دديخ محمد بن راش د ددد آل مكتوم ،نائب رئيا دولة اإلمارات العربية
املتحدة ورئيا مجلا الوزراء وحاكم دبي .وتعت ر هذه املرحلة هي املرحلة األولى من نظام الضدرائب الجديد على
املستوى االتحادي في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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 6-5- 14وال توجد ً
حاليا فرائب شخصية مفروفة على األفراد في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 7-5- 14على األفراد أو الش د ددركات من املس د دداهمين املقيمين ل غراض الض د ددريبية في دول أخرى خارج دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،أن يأخذوا بعين االعتبار قوانين الض د د د درائب الخاصد د د ددة بتلك الدول ،ومن املس د د ددتحس د د ددن أن يطلب هؤالء
املس د دداهمون املش د ددورة الض د ددريبية املهنية في الوقت املناس د ددب للتأكد من ا ثار الض د ددريبية لتبادل األس د ددهم بموجب
القوانين املحلية املعمول بها في تلك الدول.
 6 -14أحكام عامة
 1-6- 14أعطت كي بي ام جي موافقتها الخطية على إص دددار هذه الوثيقة مع إدراج اس ددمها بالص دديغة وفي الس ددياق الذي يرد
فيها ،ولم تهحب تلك املوافقة.
 2-6- 14أعطت ميليمان موافقتها الخطية على إصدار هذه الوثيقة مع إدراج اسمها بالوثيقة بالصيغة وفي السياق الذي
يرد فيها ،ولم تهحب تلك املوافقة.
 7 -14الوثائق واملستندات املتاحة لالطالع واملراجعة
 1-7- 14س د ددتتوفر نهد د د من املس د ددتندات التالية لالطالع واملراجعة في املقر الرئيس د ددنو لكل من ش د ددركة دار التكافل وش د ددركة
وطنية خالل ساعات العمل االعتيادية في أي يوم عمل قبل تاريخ النفاذ
(أ)

مسددودة النظام األسدداملددنو لشددركة دار التكافل املقتر اعتماده في اجتماع الجمعية العمومية لشددركة دار التكافل
ً
وأن يصبح نافذا بعد إتمام االندماج؛

(ل)

القوائم املالية املدققة لش د ددركة دار التكافل للسد د ددنوات املالية املنتهية في تاريخ  31د سد د ددم ر  2018و 31د سد د ددم ر
 2019و 31د س د د د ددم ر  2020والقوائم املدداليددة األوليددة املوحدددة غير املدددققددة للفترة املنتهيددة في تدداريخ  30سد د د ددبتم ر
2021؛ و

(جد)

القوائم املالية املدققة لشد ددركة وطنية للسد ددنوات املالية املنتهية في تاريخ  31د سد ددم ر  2018و 31د سد ددم ر 2019
و 31د سم ر  2020والقوائم املالية األولية املوحدة غير املدققة للفترة املنتهية في تاريخ  30سبتم ر .2021

.15

شروط وأحكام االندماج

 1 -15الشروط املتعلقة باالندماج
 1-1- 15يخضع تنفيذ االندماج للشروط التالية
(أ) إصدددار القرارات الخاصددة من  1إلى  6في اجتماع الجمعية العمومية لشددركة دار التكافل (على النحو املبين في امللحق
.)2
(ل) إصدار القرارات الخاصة من  1إلى  6في اجتماع الجمعية العمومية لشركة وطنية (على النحو املبين في امللحق .)3
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(ج) اس د ددتالم املوافقة (املوافقات) النهائية الخطية و/أو التأكيد النها ي الخطي ،إذا لم يتم الحص د ددول عليها بالفعل بحلول
ً
تاريخ اتفاقية االندماج أو قبله ،بعدم وجود اعتراض من هيئة األوراق املالية والس د ددلع وفقا للمادة رقم  47من قواعد
االستحواذ واالندماج فيما يتعلق باالندماج وبما في ذلك ما يلي
شد د د ددكل ومحتويات هذه الوثيقة (بما في ذلك إعالنات الدعوة النعقاد اجتماعات الجمعية العمومية املعنية
لكل من شركة دار التكافل وشركة وطنية املوضحة في امللحقين  2و ،3على التوالي)؛
قرارات شد د ددركة دار التكافل الخاصد د ددة (بما في ذلك التعديالت التو يتم إدخالها على مواد النظام األسد د دداملد د ددنو
لشركة دار التكافل)؛
القرارات الخاصة لشركة وطنية؛
إرس ددال هذه الوثيقة وإعالن الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العمومية لش ددركة دار التكافل وإعالن الدعوة
ُ
النعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشددركة وطنية املرسددل إلى مسدداه و شددركة دار التكافل ومسدداه و شددركة
وطنية ،على التوالي)؛

.1
.2
.3
.4

(د) انقضاء فترة اعتراض الدائن على النحو املحدد في الجزء الثاني من الفقرة الخامسة عشر؛
(ه) عدم إ هاء اتفاقية االندماج وإعادة الهيكلة ً
وفقا ألحكامها الخاصة؛ و
(و) إصدار بيان من جانب
مدقق حسابات شركة دار التكافل إلى مساه و شركة دار التكافل؛ و
.1
مدقق حسابات شركة وطنية إلى مساه و شركة وطنية.
.2
وفي كل حالة ،فيما يتعلق بأي أحداث جوهرية ربما تكون قد وقعت أثناء االندماج فيما يتعلق بش د د د ددركة دار التكافل
وشد د د ددركة وطنية ،على الترتيبً ،
وفقا للمادة  )6(49من قواعد االس د د ددتحواذ واالندماج ،وهو ما يؤكد عدم وقوع أي من
تلك األحداث الجوهرية.
 2-1- 15عند إتمام االندماج بعد التاريخ الذي أكدت فيه شركة دار التكافل للمصرف املركزي أنه يتعين عليها أن تتحول
حيهئذ الحصول على تمديد من املصرف املركزي.
فيه إلى شركة قابضة ،فيجب
ٍ
ً
 3-1- 15الحصول على تأكيد من املصرف املركزي أن اإلجراء (فيما يتعلق بعملية تحويل وثائق التأمين) لم عد مطلوبا.
 4-1- 15بعد اس د ددتيفاء جميع الش د ددروط الس د ددابقة ،يجب أن يتقدم مجلا إدارة شد ددركة دار التكافل ومجلا إدارة ش د ددركة
وطنية بطلب للحصد ددول على شد ددهادة من هيئة األوراق املالية والسد ددلع ("ش ممهادة الهيئة") تتض ددمن املوافقة على ما
يلي
(أ) االندماج؛
(ل) انقضاء وحل شركة وطنية؛
(ج) زيادة رأت مال شركة دار التكافل؛ و
(د) إدخال تعديالت على النظام األساملنو لشركة دار التكافل.
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 5-1- 15ويجب أن يتقدم مجلا إدارة ش د د ددركة دار التكافل بطلب لهيئة األوراق املالية والسد د د ددلع إلدراج األسد د د ددهم الجديدة
لشركة دار التكافل في سوق دبي املالي.
 6-1- 15ويدخل االندماج حيز النفاذ في تاريخ سريان شهادة الهيئة ً
وفقا لشروطها.
 2 -15املتطلبات اإلجرائية املتعلقة باالندماج
 1-2- 15االندماج
(أ) ً
وفقا ألحكام قانون الش د د د ددركات ،يجب على مجلا إدارة ش د د ددركة دار التكافل ومجلا إدارة ش د د ددركة وطنية تقديم
اتفاقية االندماج املش ددروطة للجمعية العمومية املعنية للموافقة عليها بقرار خا  .كما ُ ش ددترط توافر الش ددروط
التالية في الدعوة إلى انعقاد الجمعيتين العموميتين للنظر في االندماج
 .1أن تكون مشفوعة بههخة أو ملخص من اتفاقية االندماج؛ و
 .2أن تبين اتفدداقيددة االندددمدداج بوفد د د ددو حق أي مس د د د د دداهم أو أكتر ممن يمتلكون مددا ال يقددل عن  % 20من رأت مددال
الش ددركة املعنية والذين عارف ددوا االندماج ،في الطعن على االندماج لدى املحكمة املختص ددة خالل ثالثين يوم من
تاريخ موافقة الجمعية العمومية على اتفاقية االندماج.
(ل) يجب على كل من ش د د ددركة دار التكافل وش د د ددركة وطنية إخطار دائنيهما خالل عش د د د ددرة أيام عمل من تاريخ موافقة
الجمعية العمومية على االندماج ،ويشترط في هذا اإلخطار ما يلي
 1أن يبين أن ونية الشركة املعنية هي االندماج مع الشركة األخرى؛
 2أن ُي َ
رسل بصورة خطية إلى كل دائن للشركة إلخطاره باالندماج؛
 3أن يهش د ددر في ص د ددحيفتين محليتين يوميتين تصد د دددران في دولة اإلمارات العربية املتحدة وتكون إحداهما
باللغة العربية؛ و
 4أن ينص على حق أي من دائأو هاتين الش د د ددركتين وحاملي سد د د ددندات أو ص د د ددكوؤ وأي شد د د ددخص معأو في
االعتراض على االندماج لدى املقر الرئيس ددنو للش ددركة ،وتسد ددليم هيئة األوراق املالية والس ددلع نهد ددخة من
االعتراض شريطة أن يتم ذلك خالل ثالثين ً
يوما من تاريخ اإلخطار.
(ج) يجوز للدائن الذي يخطر ش د ددركة دار التكافل أو ش د ددركة وطنية باعتراف د دده ً
وفقا للفقرة ( )4أعاله ولم يتم س د ددداد
مس د د د ددتحقدداتدده من جددانددب الش د د د ددركددة املعنيددة خالل ثالثين يو ًم دا من تدداريخ اإلخطددار أن يتقدددم بطعن أمددام املحكمددة
املختصة ،للحصول على حكم بوقمل االندماج.
(د) وإذا ثبت للمحكمة ،عند التقدم إليها بطلب لوقمل االندماج ،أن االندماج سديضدر بمصدالح مقدم الطلب بشدكل
غير مشروع ،جاز لها أن تصدر ً
حكما بوقمل االندماج مع مراعاة أية شروط أخرى تراها مالئمة.
ً
(ه) ويظل االندماج موقوفا ما لم يتنازل املعترض عن اعترافده أو تقضدنو املحكمة برفضده بحكم بات أو تقوم شدركة
ً
دار التكافل أو شددركة وطنية (حسددب االقتضدداء) بسددداد الدين إذا كان حاال أو بتقديم فددمانات كافية للوفاء به
ً
إذا كان آجال.
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(و) في حالة عدم تقديم اعتراض أو تسوية أي اعترافات ،فإن على الشركات القيام بما يلي
 1تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة عليه؛
 2تقديم طلب إلى مهجل الشركات في وزارة االقتصاد اإلماراتية لتعديل سجالت شركة دار التكافل ذات
الصلة في الهجل التجاري؛ و
 3نشر قرار زيادة رأت املال في الجريدة الرسمية.
(ز) يجب على السلطة املختصة تهجيل انقضاء وحل شركة وطنية وإخطار هيئة األوراق املالية والسلع بذلك.
 2-2- 15نقل وثائق التأمين نتيجة االندماج
(أ) على الشركتين نشر قرار االندماج في الجريدة الرسمية والسما لحاملي الوثائق بمراجعة اتفاقية
االندماج من خالل عرفها في مقرها الرئيسنو ملدة خمسة عشر ً
يوما من تاريخ نشر قرار االندماج
في الجريدة الرسمية.
(ل) يحق ألي من حاملي وثائق التأمين تقديم اعتراض خالل خمس د د ددة واربعون ً
يوما من تاريخ الهش د د د ددر.
وفي حددالددة تقددديم اعتراض ،س د د د دديكون أمددام املص د د د ددرف املركزي  30يو ًمدا من تدداريخ تقددديم االعتراض
للتوصل إلى تسوية بين املعترض والشركتين.
(ج) في حالة عدم التوص د ددل إلى تس د ددوية ،يحق للمعترض إحالة األمر إلى املحكمة .وال تمنع هذه اإلحالة
إتمام االندماج ما لم تأمر املحكمة بغير ذلك.
ً
 3 -15تنفيذ االندماج ]وفقا للمواد  48و  49من قواعد االستحواذ واالندماج[
 1-3- 15عين مجلا إدارة شركة دار التكافل لجنة االندماج من السادة املذكورين أدناه
أ .السيد /شهال أحمد لطفي هرموزي (نائب الرئيا)؛و
ل .السيد /عبدهللا مالك عسيران(عضو).
 2-3- 15عين مجلا إدارة شركة وطنية لجنة االندماج من السادة املذكورين أدناه
أ .املهندت/أسامة محمد ال رواني (نائب الرئيا)؛و
ل .السيد/يوسمل سامي العل و (عضو).
ً
 3-3- 15وافق كال من مجلا إدارة شد د د ددركة دار التكافل وشد د د ددركة وطنية خالل االجتماعات املجلا الخاص د د د ددة بكل منهم
واملنعقدة بتواريخ 10يونيو  2021وتاريخ  13يونيو 2021على التوالي على عملية االندماج وعلى طريقه تنفيذها
ً
والش د ددروط واإلجراءات وجدولها الزمأو ،وعند املوافقة على عملية االندماج قام كال من مجلا إدارة ش د ددركة دار
التكافل وشد ددركة وطنية باألخذ بعين االعتبار بشد ددكل مفصد ددل تقرير املقيم املسد ددتقل لشد ددركة دار التكافل وشد ددركة
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وطنية ،يرد ملخص التقرير بامللحق رقم .4
ً
 4-3- 15بتاريخ  17مارت  2022قام كال من مجلا إدارة ش د ددركة دار التكافل ومجلا إدارة ش د ددركة وطنية بإبرام اتفاقية
االندماج التو تبين الشروط واألحكام املتعلقة بعملية االندماج بما في ذلك
أ .اسم وعنوان رئيا مجلا اإلدارة وأعضاء مجلا اإلدارة ملجموعة الشركات؛ و
ل .معدل التبادل والتأكيد على اصدار األسهم الجديدة لشركة دار التكافل.
 5-3- 15ال يجوز اتمام عملية االندماج دون الحص د د د ددول على املوافقات الالزمة من الهيئة واملص د د ددرف املركزي لذلك قامت
ً
ً
كال من شد ددركة دار التكافل وشد ددركة وطنية بتقديم الطلب مصد ددحوبا بكافة الوثائق املطلوبة الى الهيئة واملصد ددرف
املركزي وأصد د د د دددر املص د د د ددرف املركزي املوافقة املطلوبة على االندماج كما أصد د د د دددرت الهيئة املوافقة املبدئية على
االندماج.
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ذ

امللحق رقم 1
التعريفات
يكون للمصطلحات التالية الواردة في هذه الوثيقة املعاني املبينة قرينها ،ما لم يقتضنو السياق خالف ذلك
سوق أبو ابي لألوراق املالية
الدرهم
يوم العمل

عأو سوق أبو ظبو ل وراق املالية
الدرهم اإلماراتي
أي يوم باسددتمناء أيام الجمعة والسددبت والعطالت الرسددمية في دولة اإلمارات العربية
املتحدة
مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي

املجموعة املوحدة

شد د د ددركدة دار التكدافدل أو األعمدال املوحددة ألعمدال ممجموعدة دار التكدافدل ومجموعة

املصرف املركزي

وطنية (عقب إتمام االندماج) ،حسبما يقتضنو السياق
السجل التجاري
الشركتان أو الشركتين
قانون الشركات

الهجل التجاري لدى دائرة التنمية االقتصادية في إمارة دبي
شركة دار التكافل وشركة وطنية أو إحداهما ،حسبما يقتضنو السياق

املرسوم بقانون اتحادي رقم  32لسنة 2021بشأن الشركات التجارية
شركة دار التكافل ش.م.ع
شركة دارالتكافل
النظام األساس ي لدارالتكافل عأو النظام األساملنو لشركة دار التكافل
عأو أعضاء تم تعيينهم في مجلا إدارة شركة دار التكافل
مجلس إدارة دارالتكافل
الم مجم ممم معم ميم ممة الم معم مم ممومم ميم ممة لم ممدار تعأو اجتماع الجمعية العمومية لشركة دار التكافل الذي سيتم انعقاده بخصو
من بين أمور أخرى املوافقة على االندماج وزيادة رأت مال شركة دار التكافل
التكافل
تعأو شركة دار التكافل والشركات التابعة ملجموعة دار التكافل
مجموعة دارالتكافل
عأو حاملي أسهم شركة دار التكافل أو (حسب ما يقتض سياق النص)
مساهمي شركة دار التكافل
عأو األسد د د ددهم بقيمة اس د د د ددمية  1.00درهم إماراتي لكل منها في رأت مال ش د د د ددركة دار
أسهم شركة دارالتكافل
التكافل
عأو سوق دبي املالي
سوق دبي املالي
التاريخ الذي تصد د ددبح فيه شد د ددهادة هيئة األوراق املالية والسد د ددلع نافذة ً
وفقا للشد د ددروط
تاريخ النفاذ
املنصو عليها فيها
اإلمارات دبي الوطني كابيتال اإلمارات دبي الوطأو كابيتال ليميتد ،مركز دبي املالي الدولي ،الجنا الغربي ،الطابق
 ،12مبأى البوابة. ،ل ،506710 .دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
نسبة التحويل املنصو عليها في الفقرة  2 -8من هذه الوثيقة
معدل التبادل
اإلمارات دبي الوطأو كابيتال ليميتد
املستشارين املاليين
منطقة مجلا التعاون الخلي ي
مجلس التعاون الخليجي
اجتمداع الجمعيدة العموميدة لشد د د ددركدة دار التكدافدل و/أو اجتمداع الجمعيدة العموميدة
اجتماع الجمعية العمومية
لشركة وطنية ،حسبما يقتضنو السياق
حكومة دبي
الحكومة

ذ

املعايي الدولية إلعداد التقارير
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
املالية
القانون االتحادي رقم  6لسددنة  2007في شددأن إنشدداء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ،
قانون التأمين
بحسد د ددب ما يطرأ عليه بين الحين وا خر ،بما في ذلك على سد د ددبيل املثال ال الحصد د ددر،
التعددديالت التو تتم بموجددب ( )1القددانون االتحددادي اإلمدداراتي رقم  5لس د د د دنددة 2012
بش د د ددأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  6لس د ددنة  2007في ش د د ددأن إنشد د دداء
هيئة التأمين وتنظيم أعماله؛ ( )2القانون االتحادي اإلماراتي رقم  3لسد د د ددنة 2018
بشد د ددأن تعديل أحكام محددة من القانون االتحادي اإلماراتي رقم  6لس د ددنة  2007في
ش د د د ددأن إنش د د د دداء هيئة التأمين وتنظيم أعماله؛ و( )3قرار مجلا إدارة البنك املركزي
رقم ( )2لسنة  2009فيما يتعلق بالالئحة التنفيذية
كي بي إم جي لوارجل ليمتد كي بي إم جي لوار جلمل ليمتد ،املس د د د ددتوى  ،13برج بوليفارد بالزا  ،1بوليفارد محمد
بن راشد . ،ل ،3800 .وسط املدينة ،دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
هادف ومكتب إبراهيم ومشاركوه
املستشارين القانونيين
إدراج األس د د د ددهم الجددديدددة لشد د د ددركددة دار التكددافددل التو سد د د دديتم إصد د د د دددارهددا فيمددا يتعلق
اإلدراج
باالندماج في سوق دبي املالي
عمليددة االندددمدداج املقترحددة لش د د د ددركتو دار التكددافددل ووطنيددة وفقددا للمددادة  )1(285من
االندماج
قانون الشركات
قواعد االستحواذ واالندماج قرار مجلا إدارة الهيئ ددة رقم (/18ر.م) لع ددام  2017بش د د د د ددأن قواع ددد االسد د د ددتحواذ
واالندماج للشركات املساهمة العامة.
االتفاقية امل رمة بتاريخ  17مارت  2022بين ش ددركة دار التكافل وش ددركة وطنية التو
اتفاقية االندماج
تح دددد الش د د د ددروط واألحك ددام ،وحقوق األطراف والتزام ددا هم فيم ددا يتعلق ب دداالن دددم دداج
وتنفيذه.
ميليمان ،ذ.م.م ،لي رتي هاوت ،الوحدة  ،511املس د د د ددتوى  ،5مركز دبي املالي الدولي،
ميليمان
.ل ،506784.دبي
األسم م م ممهم الجمديمدة لشم م م ممركمة دار األس د د ددهم الجديدة لش د د ددركة دار التكافل املقرر إص د د دددارها ،واملقيدة على أ ها مدفوعة
ً
بالكامل ،إلى املساهمين في شركة وطنية وفقا لالندماج ،حسبما يقتض السياق
التكافل
تعأو نور للتكافل العائلي (ش.م.ع)؛ شد د د ددركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل ش د د د ددركة
نورللتكافل العائلي
دار التكافل
تعأو نور للتكافل العام (ش.م.ع)؛ شد ددركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل شد ددركة دار
نورللتكافل العام
التكافل
هددايددة العمددل (حسد د د ددب توقيددت دولددة اإلمددارات العربيددة املتحدددة) في  22ابريددل ، 2022
تاريخ القيد و التسجيل
باعتباره آخر تاريخ للتداول قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لكل من ش د د د ددركة
دار التكافل وشركة وطنية
أي دولة خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة شددكل فيها إصدددار األسددهم الجديدة في
الدولة املحظورة
ً
شد د د ددركددة دار التكددافددل انتهدداك دا للقددانون أو اللوائح املعمول بهددا في تلددك الدددولددة (ولدددرء
الشك ،ال تعد الواليات املتحدة دولة محظورة)

ذ

الهيئة
شهادة الهيئة
القرارالخاص
اإلمم ممارات و اإلمم ممارات ال معممرب ميم ممة
املتحدة
شركة وطنية
النظام األساس ي لشركة وطنية
مجلس إدارة شركة وطنية
الجمعيم ممة العموميم ممة لشم م م ممركم ممة
وطنية
مجموعة وطنية
مساهمي شركة وطنية
أسهم شركة وطنية

هيئة األوراق املالية والسلع في دولة اإلمارات العربية املتحدة
يقصد بها املعأى املبين في الفقرة 1 -15
القرار الصد ددادر بأغلبية أصد ددوات املسد دداهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع
األسهم املمثلة في اجتماع الجمعية العمومية املعنية
دولة اإلمارات العربية املتحدة
تعأو الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع
تعأو النظام األساملنو لشركة وطنية
عأو مجلا إدارة شركة وطنية
تعأو اجتماع الجمعية العمومية لش د د ددركة وطنية الذي س د د دديتم انعقاده من بين عدة
أمور للموافقة على االندماج وحل شركة وطنية
تعأو شركة وطنية وكل شركة تابعة ملجموعة وطنية باإلفافة إلى فروعها
عأو حاملي أسهم شركة وطنية من وقت إلى آخر
تعأو األسهم بقيمة اسمية  1.00درهم للسهم في رأت مال شركة وطنية

ذ

امللحق رقم 2
إعالن الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دارالتكافل ش.م.ع
يتشرف مجلا إدارة شركة دار التكافل ش.م.ع ("الشركة") بدعوة مساه و الشركة لحضور اجتماع الجمعية
العمومية ،املقرر عقده يوم االثنين املوافق  25ابريل  2022في تمام الساعة  1بعد الظهر وذلك باملشاركة عن
ً
بعد/الكترونيا باستخدام خاصية التواصل املر ي اللحظي والتصويت االلكتروني أثناء انعقاد االجتماع للنظر في جدول
األعمال التالي
.1

سماع تقرير مجلا اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها املالي عن السنة املالية املنتهية في  31د سم ر 2021
والتصديق عليه.

.2

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة املالية املنتهية في  31د سم ر  2021والتصديق عليه.

.3

سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة املالية املنتهية في  31د سم ر  2021والتصديق عليه.

.4

مناقشة ميزانية الشركة وحسال األربا والخسائر عن السنة املالية املنتهية في  31د سم ر  2021والتصديق
عليهما.

.5

املوافقة على مقتر بشأن مكافأة أعضاء مجلا اإلدارة وتحديدها عن السنة املالية املنتهية في 31د سم ر
.2021

.6

املوافقة على اقترا مجلا اإلدارة بعدم توزيع أربا على املساهمين عن السنة املالية املنتهية في .2021/12/31

.7

إبراء ذمة أعضاء مجلا اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  31د سم ر  2021أو عزلهم ورفع دعوى املسؤولية
عليهم حسب األحوال.

.8

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة املالية املنتهية في  31د سم ر  2021أو عزلهم ورفع دعوى املسؤولية
عليهم حسب األحوال.

.9

إبراء ذمة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة املالية املنتهية في  31د سم ر  2021أو عزلهم ورفع دعوى
املسؤولية عليهم حسب األحوال.

.10

تعيين مدققي الحسابات للسنة املالية التو سوف تهتهو في  31د سم ر  2022وتحديد أتعابهم.

.11

تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

.12

ً
ً
اعتماد تعيين السيد /مروان أحمد لطفي هرموزي عضوا بمجلا اإلدارة بدال عن العضو املستقيل السيدة/
ميثاء محمد الشريمل الهاش و.

وفيما يتعلق باالندماج مع شركة الوطنية للتكافل "وطنية" ش.م.ع االطالع واملوافقة بموجب قرار خا  ،على ما يلي
1

ً
عملية االندماج املزمع إتمامها ("االندماج") بين كال من الشركة وشركة الوطنية للتكافل "وطنية" ش.م.ع

ذ

("وطنية") عن طريق الضم ً
وفقا ألحكام املادة  )1(285من املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )32لسنة 2021
بشأن الشركات التجارية ("القانون") ،من خالل إصدار  0.734375سهم جديد في الشركة مقابل كل  1سهم
من أسهم شركة وطنيةً ،
وفقا لشروط وأحكام االندماج.
2

شروط اتفاقية االندماج امل رمة بين الشركة ووطنية ً
وفقا ألحكام املادة  )1(285واملادة  )1(287من القانون
والجدول الزمأو لالندماج.

3

تقرير التقييم الصادر عن كي بي ام جي و
(املقيم املستقل) ،بشأن التقييم املستقل ألصول الشركة وشركة دار
التكافل.

4

القرارات التالية والتعديالت الالحقة على النظام األساملنو للشركة فور دخول االندماج حيز التنفيذ
(أ)

زيادة رأت مال الشركة من مبلغ  150,000,000درهم إماراتي إلى مبلغ  260,156,250درهم إماراتي،
ً
ً
اعتبارا من تاريخ نفاذ االندماج؛
وفقا لشروط وأحكام االندماج

(ل)

تعديل املادة  7من النظام األساملنو للشركة لتعكا زيادة رأت مال الشركة املوضح في الفقرة (أ)
أعاله؛ و

(ج)

املوافقة على النظام األساملنو املعدل للشركة كما هو مهشور على املوقع اإللكتروني للشركة وكما تم
تحميله على بوابة سوق دبي املالي ،وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات املعنية.

(أ)

ً
واعتبارا من سريان االندماج ،يكون هؤالء
انتخال سبعة أعضاء في مجلا إدارة الشركة ملدة ثالث سنوات،
األعضاء:
الدكتور /علي سعيد بن حرمل الظاهري

(ل)

الدكتور /محمد بن علي ال رواني

(ت)

املهندت /أسامة محمد ال رواني

(ث)

السيد /شهال أحمد لطفي هرموزي

(ج)

السيد /مطر حمدان سلطان حمد العامري

( )

السيد /محمد نائل الشامسنو

(خ)

السيد /عبدهللا مالك عسيران

6

تفويض مجلا إدارة الشركة ،أو أي شخص يفوفه مجلا االدارة ،باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد
ً
يكون
فروريا لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر (أ) التقدم بطلب
للحصول على شهادة من هيئة األوراق املالية والسلع إلعالن نفاذ اندماج الشركة وشركة وطنية ،وزيادة رأت
املال والتعديالت الالحقة على النظام األساملنو للشركة؛ و(ل) التقدم بطلب إلدراج األسهم العادية الجديدة

5

ذ

ً
رسميا أو غير رس و)
للشركة في سوق دبي املالي؛ و(ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان
داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة وخارجها ،واعتماد هذه القرارات واتخاذ اإلجراءات الضرورية للحصول
على املوافقات الالزمة لتنفيذ االندماج.
مالحظات:
يمكن االطالع على نشرة املساهمين ("نشرة املساهمين") املوضح بها وصمل عملية االندماج واألعمال املوحدة
.1
لشركتو دار التكافل ووطنية بعد إتمام عملية االندماج على املوقع االلكتروني لشركة دار التكافل www.DAT.ae
ً
(مجانا) من مقرا لشركة دار التكافل في سوق التجارة العاملي ،دبي ،اإلمارات العربية
أو الحصول على نه منها
املتحدة.
.2

ً
بناء علي توجيهات هيئة االوراق املالية والس د ددلع ،علي مس د دداه و الش د ددركة الذين س د دديحض د ددرون االجتماع عن بعد
تهد ددجيل حضد ددورهم من خالل الرابط االلكتروني ) (www.smartagm.aeلدى املهد ددجل للتمكن من التصد ددويت
ً
علي بنود الجمعية العمومية إلكترونيا .يفتح بال التهد ددجيل الس د دداعة الثانية عش د ددر ظهرا من يوم األحد املوافق
ً
 24إبريل  2022ويغلق في تمام الس د د دداعة الواحدة ظهرا يوم االثنين  .2022/4/25وللتهد د ددجيل االلكتروني يجب
علي حاملي التوكيالت زيارة املوقع االلكتروني ) (www.smartagm.aeوإرس ددال نه ددخة من التوكيالت علي ال ريد
االلكتروني  IR@dat.aeمع االسم ورقم الهاتمل املتحرؤ الستالم رسائل نصية للتهجيل.

.3

يجوز ملن له حق حض د د د ددور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعض د د د دداء مجلا اإلدارة بمقتض د د د ددنى توكيل
ً
خا ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد من املساهمين حائزا بهذه الصفة على أكتر من ( )%5خمسة
بدداملئددة من رأت مددال الش د د د ددركددة ،ويمثددل ندداقر د د د ددنو األهليددة وفدداقددد هددا النددائبون عنهم قددانونددا( .على أن يتم مراعدداة
االشد د ددتراطات الواردة بالبندين  1و 2من املادة رقم ( )40من قرار رئيا مجلا إدارة الهيئة رقم (/3ر.م) لسد د ددنة
 2020بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات املساهمة العامة).

.4

يجب على كل مس دداهم س ددوف يحض ددر عنه وكيل أن يقدم التوكيالت وأي مس ددتندات داعمة عند الته ددجيل عن
طريق الرابط االلكتروني  .www.smartagm.aeيمكن للمس د د دداهمين تعيين الس د د ددادة التالية أسد د ددمافهم وفقا ملتطلبات
البنددد ( )4من املددادة رقم ( )40من قرار رئيا مجلا إدارة الهيئددة رقم (/3ر.م) بشد د د د ددأن اعتمدداد دلي دل حوكمددة
الشركات املساهمة العامة
.5

.6

مكتب عبد الرحمن لوتاه هاتمل رقم  04-2944111ال ريد االلكتروني secretary@lootahlaw.ae

يتعين أن يكون توقيع املسد د د د دداهم الوارد في الوكدالدة املشد د د د ددار إليهدا في البندد ( )4هو التوقيع املعتمدد من/لددى أحدد
الجهات التالية ،وعلى الشركة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من ذلك.
ت.

الكاتب العدل.

ث.

غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

ج.

بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حسال لدى أي منهما.

.

أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

ذ

.7

يكون مالك السد ددهم املهد ددجل في يوم الجمعة املوافق  2022 /4/22هو صد دداحب الحق في التصد ددويت في الجمعية
العمومية.

.8

يجوز ألي ش ددخص اعتباري تفويض أحد ممثليه أو مديريه لتمثيله في اجتماع الجمعية العمومية بموجب قرار
ص د د ددادر عن مجلا إدارته أو اي جهة مماثلة له ،ويكون للممثل املفوض املذكور الص د د ددالحيات املحددة بموجب
قرار التفويض.

.9

ً
ً
ال يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إال إذا حضره إلكترونيا مساهمون يمثلون نصمل ( )%50رأسمال
الشد د ددركة على األقل باألصد د ددالة أو بالوكالة .وفي حالة عدم اكتمال النصد د ددال القانوني في االجتماع األول ،سد د ددوف
ينعقددد اجتمدداع الجمعيددة العموميددة في اجتمدداعدده الثدداني يوم االثنين املوافق  2022/5/9ويكون االجتمدداع الثدداني
ً ً
صحيحا أيا كانت نسبة املساهمين الحافرين فيه.

.10

تتوفر القوائم املد دداليد ددة للشد د د ددركد ددة وتقرير الحوكمد ددة للمس د د د د دداهمين على املوقع االلكتروني لكد ددل من الش د د د ددركد ددة
وسد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددوق
امل د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددال د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددي
دب د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددي
()http://www.DAT.ae/ar-ae/investor-relations
(.)http://www.dfm.ae/market-data/market-data-overview

.11

و لهيئ ددة األوراق امل ددالي ددة والس د د د ددلع (https://www.sca.gov.ae/en/services/minority -

ُيرجى زي ددارة املوقع اإللكتروني الرسد د د د د
 )investorprotection.aspxلالطالع على دليل هيئة األوراق املالية والسلع لحقوق املستثمرين في األوراق املالية.

.12

يجوز ألي مس د د دداهم أو مس د د دداهمين يحملون نس د د ددبة ال تقل عن ( )%20من رأت مال الش د د ددركة أن عترف د د ددوا على
اإلندماج أو يطعنوا على قرار الجمعية العمومية الصادر باملوافقة على االندماج أمام املحكمة املختصة خالل
( )30يوم من تاريخ صد د د د دددور القرارات الخاصد د د د ددة الصد د د د ددادرة عن اجتماع الجمعية العمومية هذا بموجب املادة
()2(287ل) من القانون.

.13

ً
وفقا للقانون والنظام األس ددامل ددنو للش ددركة ،القرار الخا
عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.

س ددتلزم موافقة املس دداهمين الذين يملكون ما ال يقل

ذ

امللحق رقم 3
إعالن الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الوطنية للتكافل "وطنية" ش.م.ع
يتشد ددرف مجلا إدارة شد ددركة الوطنية للتكافل "وطنية" ش.م.ع ("الشم ممركة") بدعوة مسد دداه و الشد ددركة لحضد ددور اجتماع
الجمعية العمومية ،املقرر عقده يوم االثنين املوافق  25ابريل  2022في تمام الس د دداعة  11ص د د ً
دباحا وذلك باملش د دداركة عن
ً
بعد/الكترونيا باسددتخدام خاصددية التواصددل املر ي اللحظي والتصددويت االلكتروني أثناء انعقاد االجتماع للنظر في جدول
األعمال التالي
.1

سماع تقرير مجلا اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  2021/12/31واملصادقة عليه.

.2

س د د د دمدداع تقرير لجنددة الرقددابددة الشد د د ددرعيددة عن أعمددال الشد د د ددركددة خالل السد د د دنددة املدداليددة املنتهيددة في 2021/12/31
واملصادقة عليه.

.3

س د د د ددماع تقرير مدققي الحس د د د ددابات عن امليزانية العمومية وحس د د د ددال األربا والخس د د د ددائر عن الس د د د ددنة املنتهية في
 2021/12/31واملصادقة عليه.

.4

مناقشة واعتماد امليزانية العمومية وحسال األربا والخسائر عن السنة املنتهية في .2021/12/31

.5

إبراء ذمة الس د د د ددادة أعض د د د دداء مجلا اإلدارة عن الس د د د ددنة املالية املنتهية في 2021 /12/31أو عزلهم ورفع دعوى
املسؤولية عليهم حسب األحوال.

.6

إبراء ذمة أعض د د د دداء لجنة الرقابة الشد د د ددرعية عن السد د د ددنة املالية املنتهية في  2021/12/31أو عزلهم ورفع دعوى
املسؤولية عليهم حسب األحوال.

.7

إبراء ذمة مدققي الحسدابات عن السدنة املالية املنتهية في  2021/12/31أو عزلهم ورفع دعوى املسدؤولية عليهم
حسب األحوال.

.8

املوافقة على مقتر بشأن مكافأة أعضاء مجلا اإلدارة للسنة املالية املنتهية في .2021/12/31

.9

املوافق د ددة على اقترا مجلا اإلدارة بع د دددم توزيع أرب د ددا على املس د د د د د دداهمين عن السد د د د دن د ددة امل د ددالي د ددة املنتهي د ددة في
.2021/12/31

.10

تعيين مدققي الحسابات للسنة املالية التو سوف تهتهو في  31د سم ر  2022وتحديد أتعابهم.

وفيما يتعلق باالندماج مع شركة دار التكافل ش.م.ع االطالع واملوافقة بموجب قرار خا
.1

على ما يلي

عملية االندماج املزمع إتمامها ("االندماج") بين الشركة وشركة دار التكافل ش.م.ع ("دارالتكافل") عن طريق
الضم ً
وفقا ألحكام املادة  )1(285من املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )32لسنة  2021بشأن الشركات التجارية
("القانون") ،من خالل إصدددار  0,734375سددهم من األسددهم الجديدة لشددركة دار التكافل مقابل كل ( )1سددهم
من أسهم الشركة ("معدل تبادل األسهم")ً ،
وفقا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج.

ذ

.2

اتفاقية االندماج امل رمة بين الشددركة وشددركة دار التكافل ً
وفقا ألحكام املادة  )1(285واملادة  )1(287من القانون
والجدول الزمأو لالندماج.

.3

تقرير التقييم الصادر عن شركة كي بي ام جي و
(املقيم املستقل) ،بشأن التقييم املستقل ألصول الشركة وشركة
دار التكافل.

.4

حل الش ددركةً ،
ً
اعتبارا من تاريخ س ددريان االندماج ،وإ هاء الش ددخص ددية االعتبارية
وفقا لش ددروط االندماج وأحكامه،
للشركة ،وأن تصبح شركة دار التكافل الخلمل القانوني للشركة في جميع حقوقها والتزاما ها.

.5

تفويض مجلا إدارة الش د د د ددركددة وأي ش د د د ددخص ُمفوض من قبددل مجلا إدارة الش د د د ددركددة في اتخدداذ دكدافددة اإلجراءات
والخطوات الالزمة لتنفيذ أي من القرارات الواردة أعاله بما في ذلك دون الحص د د د ددر التقدم بطلب الس د د د ددتصد د د دددار
شهادة صادرة من هيئة األوراق املالية والسلع تفيد إتمام االندماج وانقضاء وحل الشركة ،كما يفوض التخاذ ما
يلزم من إجراءات لتعديل الهددجالت وقيد االندماج مع جميع الجهات أو األشددخا سددواء الرسددمية أو غيرها بما
في ذلك تهجيل أن شركة دار التكافل ستصبح الخلمل القانوني في جميع حقوق والتزامات الشركة.

مالحظات:
 -1يمكن االطالع على نشد ددرة املس د دداهمين ("نشم ممرة املسم مماهمين") املوضد ددح بها وصد ددمل عملية االندماج واألعمال املوحدة
لشد د د ددركتو دار التكددافددل والشد د د ددركددة بعددد إتمددام عمليددة االندددمدداج على املوقع االلكتروني للشد د د ددركددة  www.Watania.comأو
ً
(مجانا) من مقر الشركة في برج نادي الجزيرة الرياضنو ،أبوظبو ،االمارات العربية املتحدة.
الحصول على نه منها
-2

يمكن للمس دداهمين الته ددجيل والتص ددويت على القرارات من خالل رابط الكتروني  www.smartagm.aeلدى امله ددجل،
ً
ويفتح بال التهد ددجيل في الس د دداعة العاش د ددرة ص د ددباحا من يوم األحد املوافق  2022/4/24ويغلق بال التهد ددجيل في
ً
الساعة الحادية عشر صباحا يوم االثنين املوافق .2022/4/25

-3

يجوز ملن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلا اإلدارة بمقتضنى توكيل خا
ً
ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد من املس د دداهمين حائزا بهذه الص د ددفة على أكتر من ( )%5خمسد ددة باملئة
من رأت مال الشد د د ددركة ،ويمثل ناقرد د د ددنو األهلية وفاقد ها النائبون عنهم قانونا( .على أن يتم مراعاة االشد د د ددتراطات
الواردة بالبندين  1و 2من املادة رقم ( )40من قرار رئيا مجلا إدارة الهيئة رقم (/3ر.م) لس د د ددنة  2020بش د د د ددأن
اعتماد دليل حوكمة الشركات املساهمة العامة).

-4

يجب على أي وكيل عن مس د د د دداهم أن يرس د د د ددل التوكيالت عن طريق ال ريد اإللكتروني إلى بنك أبوظبو األول (املنظم
لالجتماع) وأي مسددتندات داعمة إلى ال ريد اإللكتروني التالي ( (IS@bankfab.comويذكر رقم الهاتمل املحمول الخا
به حتى يتمكن املنظم من التحقق وإرسدال بواسدطة خدمة الرسدائل النصدية ( )SMSاسدم املسدتخدم وكلمة الس ودر
إلكمال التهجيل.

-5

يتعين أن يكون توقيع املس د د د د دداهم الوارد في الو دك دالددة املش د د د ددار إليهددا في البنددد ( )4هو التوقيع املعتمددد من/لدددى أحددد
الجهات التالية ،وعلى الشركة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من ذلك.
أ.
ل.

الكاتب العدل.
غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

ذ

ت.
ث.

بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حسال لدى أي منهما.
أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

-6

يكون مالك السد د ددهم املهد د ددجل في يوم الجمعة املوافق  2022 /4/22هو صد د دداحب الحق في التصد د ددويت في الجمعية
العمومية.

-7

يجوز ألي ش د د د ددخص اعتباري تفويض أحد ممثليه أو مديريه لتمثيله في اجتماع الجمعية العمومية بموجب قرار
ص د د د ددادر عن مجلا إدارته أو اي جهة مماثلة له ،ويكون للممثل املفوض املذكور الص د د د ددالحيات املحددة بموجب
قرار التفويض.

-8

-9

ً
ً
ال يكون اجتماع الجمعية العمومية ص ددحيحا إال إذا حض ددره إلكترونيا مس دداهمون يمثلون نص ددمل ( )%50رأس ددمال
الشركة على األقل باألصالة أو بالوكالة .وفي حالة عدم اكتمال النصال القانوني في االجتماع األول ،سوف ينعقد
اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعه الثاني يوم االثنين املوافق  2022/5/9ويكون االجتماع الثاني ص د د د د ً
دحيحا
ً
أيا كانت نسبة املساهمين الحافرين فيه.
تتوفر القوائم امل د دداليد ددة للشد د د ددركد ددة وتقرير الحوكمد ددة للمسد د د د د دداهمين على املوقع االلكتروني لك د ددل من الش د د د ددركد ددة
( )https://www.watania.ae/وسوق أبوظبو ل وراق املالية ()https://www.adx.ae/English/Pages/Markets/default.aspx

ُ -10يرجى زيد ددارة املوقع اإللكتروني الرسد د د د د و لهيئد ددة األوراق املد دداليد ددة والس د د د ددلع
 )investorprotection.aspxلالطالع على دليل هيئة األوراق املالية والسلع لحقوق املستثمرين في األوراق املالية.

(https://www.sca.gov.ae/en/services/minority -

 -11يجوز ألي مساهم أو مساهمين يحملون نسبة ال تقل عن ( )%20من رأت مال الشركة أن عترفوا على االندماج
أو يطعنوا على قرار الجمعية العمومية الص د ددادر باملوافقة على االندماج أمام املحكمة املختصد ددة خالل ( )30يوم
من تاريخ ص دددور القرارات الخاص ددة الص ددادرة عن اجتماع الجمعية العمومية هذا بموجب املادة ()2(287ل) من
القانون.
ً
وفقا للقانون والنظام األسدداملددنو للشددركة ،القرار الخا
-12
ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.

سددتلزم موافقة املسدداهمين الذين يملكون ما ال يقل عن

ذ

امللحق رقم 4
ملخص تقريرالتقييم املستقل
في  13د سم ر  ،2020قامت كل من شركة دار التكافل ش.م.ع( .دار التكافل) وشركة الوطنية للتكافل ش.م.ع (وطنية)
ً
معا بتعيين كي بي إم جي ،بصفتها جهة تقييم مستقلة متخصصة ،إلجراء تقييم كما في  31د سم ر  2020لشركتو دار
التكافل وشركة وطنية ،وذلك بغرض مساعدة مجلا إدارة كل من شركة دار التكافل وشركة وطنية في تحديد قيمة
ً
التبادل العادلة .وفي  27مايو  ،2021أصدرت كي بي إم جي تقرير التقييم (تقرير التقييم) مقدما إلى مجلا إدارة شركة
دار التكافل وشركة وطنية .تم إعداد تقرير التقييم ً
وفقا للمادة ( )118من قانون الشركات التجارية بدولة اإلمارات
العربية املتحدة.
توص د ددل مجلا إدارة ش د ددركة دار التكافل وش د ددركة وطنية إلى تقدير بأن القيمة العادلة لد د د د د د د د  ٪100من أس د ددهم ش د ددركة دار
التكافل تتراو بين  122,000,000درهم إلى  135,000,000درهم ،وأن القيمة العادلة لد د  ٪100من أسهم شركة وطنية
تتراو بين  89,000,000درهم إلى  99,000,000درهم.
عقب إجراء مفاوفددات تجارية تفصدديلية ،وافق كل من مجلا إدارة شددركة دار التكافل ومجلا إدارة شددركة وطنية على
شد ددروط الصد ددفقة ،بما في ذلك نس ممبة التبادل (كما هو مبين أدناه) في االجتماعين املنعقدين بتاريخ  10يونيو  2021و13
يونيو  ،2021على التوالي .وفي إطار املوافقة على شد د ددروط الصد د ددفقة ،قام مجلا إدارة شد د ددركة دار التكافل ومجلا إدارة
ش د د د ددركة وطنية بالنظر في العمل الذي قامت به شد د د ددركة كي بي إم جي وفي تقرير التقييم الذي يدعم نسد د د ددبة التبادل التو
و
توصل إليها مجلا إدارة شركة دار التكافل ومجلا إدارة شركة وطنية.
أوصنى مجلا إدارة شركة دار التكافل وشركة وطنية مساه و الشركتين بأن تقوم شركة دار التكافل بإصدار
 110,156,250سهم جديد إلى مساه و شركة وطنية مقابل تحويل  ٪100من رأسمال شركة وطنية .وبهذا تكون نسبة
التبادل هي إصدار  0 .734375سهم جديد مقابل  1سهم من شركة وطنية (نسبة التبادل).
تستند نسبة التبادل إلى قيم األصول الصافية املخفضة بالكامل ألسهم شركة دار التكافل وشركة وطنية كما في 31
د سم ر .2020
تم االتفاق على نسبة التبادل بين شركة دار التكافل وشركة وطنية بعد مفاوفات تجارية تفصيلية .وخالل هذه
املفاوفات التجارية ،نظر مجلا إدارة شركة دار التكافل وشركة وطنية بالتفصيل في العمل الذي قامت به شركة كي
بي إم جي بصفتها إخصا ي تقييم مستقل وكذلك في العمل الذي قام به استشاريون آخرون .وعند التفاوض على نسبة
التبادل ،استند مجلا إدارة شركة دار التكافل وشركة وطنية إلى ( )1تقرير التقييم؛ و( )2املشورة واملساعدة املقدمة
من مستشار هما املاليين؛ و( )3مراجعة املعلومات املالية والقانونية وحسابات التأمين االكتوارية بالعناية الواجبة النافية

ذ

للجهالة فيما يتعلق بأعمال شركة دار التكافل وشركة وطنية.
ألغراض تقييم شركة دار التكافل وشركة وطنية وإعداد تقرير التقييم ،استعرفت شركة كي بي إم جي املعلومات املقدمة
لها من شركة دار التكافل وشركة وطنية ،وقامت بتحليلها بما يتضمن عدة أمور ،من بينها ما يلي
 البيانات املالية املوحدة واملدققة لشركة دار التكافل وشركة وطنية للسنوات املالية املنتهية في  31د سم ر
 2018و 2019و 2020والتو تم إعدادها ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية؛
 حسابات اإلدارة غير املدققة لشركة دار التكافل وشركة وطنية كما في  31د سم ر 2020؛
 خطط العمل الخاصة بشركة دار التكافل وشركة وطنية التو أعد ها إدار هما؛
 املعلومات األخرى ذات الصلة املقدمة إلى شركة كي بي إم جي ً
بناء على طللها من قبل إدارة كل من شركة دار
التكافل وشركة وطنية؛
 املناقشات التو تمت مع اإلدارة العليا لشركة دار التكافل وشركة وطنية ومجلا إدار هما؛
 تقييم األصول العقارية واألصول غير العقارية واالستثما ات لكل من شركة دار التكافل وشركة وطنية و
املقدم
ر
من قبل إدارة كل منهما .تم إجراء تقييم األصول العقارية من قبل خبير تقييم خارجي؛
 تقارير حسابات التأمين االكتوراية بالعناية الواجبة النافية للجهالة وتوقعات املالءة املالية لشركة دار التكافل
وشركة وطنية و
املقدمة من قبل خبير تقييم خارجي؛ باإلفافة إلى التقارير املالية والقانونية بالعناية الواجبة
النافية للجهالة لكل من شركة دار التكافل وشركة وطنية.

ذ

5 ملحق رقم
ملحق تعديل النظام األساس ي

Amendment of the Articles of Association

ملحق تعديل النظام األساسي

Dar Al Takaful PJSC

ع.م.لشركة دار التكافل ش

Dar Al Takaful PJSC, a public joint stock
company established in the Emirate of Dubai,
United Arab Emirates, under commercial license
No. 614202 (the “Company”).

 شسسركة مسسساهمة عامة في،ع.م.تأسسسس س شررركة دار التكافل ش
إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب الرخصسسسسسسة
.)" ("الشركة614202 التجارية رقم

On [●], a general assembly meeting of the
Company was held to approve the merger
between the Company and National Takaful
Company (Watania) PJSC, pursuant to which it
was approved to amend the Company’s articles of
association (“AoA”) and to increase the
Company’s capital to two hundred and sixty
million, one hundred and fifty-six thousand and
two hundred and fifty dirhams (AED 260,156,250/) subject to, obtaining all required approvals from
the appropriate authorities for the merger and the
amendment of the Articles of association.

بتسسسسساري ]●[ انعقسسسسسسد اجتمسسسسسساع الجمعيسسسسسة العموميسسسسسسة للشسسسسسسركة
وقسسسررت بموجسسسب قسسسرار خسسسال الموافقسسسة علسسسى االنسسسدماج مسسسع
ع وتعسسسسديل أ كسسسسسام.م.شسسسسركة الوطنيسسسسة للتكافسسسسل (وطنيسسسسة) ا
النظسسسام اسساسسسسي ("النظرررام األساسررري") لزيسسسادة رأس مسسسال
ليصسسسب مئتسسسان وسسسستون مليسسسون ومائسسسة وسسسستة وخمسسسسون ألسسس
) درهسسسسسسم إمسسسسسساراتي260,156,250( ومائتسسسسسسان وخمسسسسسسسون
بعسسسسسد الحصسسسسسول علسسسسسى الموافقسسسسسات المطلوبسسسسسة مسسسسسن الج سسسسسات
المختصسسسسسة بتعسسسسسديل المسسسسسواد التاليسسسسسة مسسسسسن النظسسسسسام اسساسسسسسسي
.للشركة

After

authorities’

،بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الج ات المختصة

approvals, article 7 of the AoA of the Company

 من النظام اسساسي للشركة والتي تنص على7 فإن المادة رقم

obtaining

the

necessary

which states:

1.1

:ما يلي

“The Company’s capital has been affixed at One

" ُحدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره مئة مليون

Hundred

) درهم موزعة على مئة و خمسون150,000,000.000(

Million

UAE

Dirhams

(AED

150,000,000/-), divided over One Hundred and
Fifty Million shares whose face value is one UAE

) لكل1( مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي واحد

Dirham (AED 1/-) each. All Company shares

 وتكون جميع أسهم الشركة من نفس المرتبة ومتساوية،سهم

shall be of the same class, identically equal in

".من كافة النواحي في الحقوق وااللتزامات

rights and obligations in every respect.”

:تلغى بأكملها وتستبدل باآلتي

be deleted in its entirety and replaced with the
following:

1.2

“The Company’s Issued Capital has been set at

" ُحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ مئتان وستون مليون

two hundred and sixty million, one hundred and

وخمسون

fifty-six thousand and two hundred and fifty
dirhams (AED 260,156,250/-) divided over two

ومائتان

ألف

وخمسون

وستة

ومائة

) درهم إماراتي موزع على مئتان وستون260,156,250(

hundred and sixty million, one hundred and fifty-

مليون ومائة وسته وخمسون الف ومائتان وخمسون

six thousand and two hundred and fifty

) درهم1( ) سهم بقيمة إسمية مقدارها260,156,250(

(260,156,250) shares whose nominal value is

 وجميع أسهم، جميعها أسهم نقدية تمّ الوفاء بقيمتها كاملة،واحد

ذ

one UAE Dirham (AED 1) each. All shares of the

الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق

Company are shares in cash, the value of which

".وااللتزامات

has been paid in full, and shall be of the same
class and equal in rights and obligations in every
respect.”
Save as amended herein, the other articles of the
AOA shall remain unchanged.
Mr. Matar Hamdan Sultan Hamad Al Ameri
Chairman

 تبقى مواد النظام اسساسي اسخرى كما،باستثناء ما تم تعديله
.هي من دون تعديل
 مطر حمدان سلطان حمد العامري/السيد
رئيس مجلس اإلدارة

ذ

6 ملحق رقم
اإلقرارات والتعهدات الخاصة باملستشارين
M/s. Securities & Commodities Authority
P.O. Box 33733
Abu Dhabi, UAE

Dear Sirs,

We, KPMG Lower Gulf Limited, confirm that we
have been engaged by National Takaful
Company (Watania) PJSC (“Watania”) and Dar
Al Takaful PJSC (“DAT”) to provide valuation in
respect of the potential merge between Watania
and DAT (“Transaction”).

To the extent required of us by virtue of our
appointment to provide the scope of work as
outlined in the engagement letter dated 13
December 2020, we confirm that we Hereby
acknowledge that we meet the conditions for the
appointment of an independent, evaluator for the
proposed Transaction in accordance with the
provisions of Article (26) of the Resolution of the
Chairman of the Board of Directors of SCA No.
(11 / R.M) of 2016 on the regulations for offering

 هيئة األوراق المالية والسلع/السادة
33733 .ب.ص
 اإلمارات العربية المتحدة،أبوظبي
،السادة المحترمين
 نؤكد بأنه، كي بي ام جي لوار جلف ليمتد،نحن
قددد ت يليا د بن قر د ل د د د د د د د ك د الو ي د للتي د د
 ("وطنية") ول د د د ك دار التي.ع.م.(و ي ) ش
 ("دار التكاااا ااا ") لتقد دددعت أ م د د ل التقو ت.ع.م.ش
بشد د ددأن ااندب ج المحتم بةن و ي ودار التي
.)" ("الصاق
ددي دددود ام مد د ل المقلو د د ب د د و قد د ل قد د ب
 ونقد د د د2020  دعس د د ددمر13 التيلي د د ددخ الم د د ددؤر
 نق د د بأن د د بسد ددتو ةن لش د د وط،ام م د د ل المد ددركور
التعة د ددةن كمت د دديت بسدد ددتق للص د دداق الم بعد د د و ق د د د
) ب د د ددن قد د د د ار ر د د ددي ب لد د د د26( م كد د د د م رق د د ددت
2016 م) لسد د د د د د د د.ر/11( إدارة الهةئد د د د د د د د رق د د د د د د ددت
بق د د د ح و د د دددار أسد د ددهت
بشد د ددأن ال خ د د د م ال د د د
الش د د د د د د ك ل المس د د د د د د م الع ب د د د د د د كم د د د د د د نتعهد د د د د ددد
) بد د ددن نا د د د27( ب د د د الت ام بأ ك د د د م الم د د د دة رقد د ددت
.الق ار

and issuing of shares of public joint-stock
companies and undertake to abide by the
provisions of Article (27) of the same Resolution.

We also confirm that we are not contracted as
auditors or financial advisors with Watania or
DAT and we are independent and have no
conflict of interest in this valuation..

Yours sincerely,

KPMG Lower Gulf Limited

كمد د د نؤك د ددد لي د ددت بأن د د د لسد د د ب د دددق سد د د ب ل أو
بستشد د د د د ر بد د د د د لي بتع ق د د د ددد بد د د د د و يد د د د د أو دار
التي د د د د د د و أن د د د د د د بس د د د د ددتقلةن ول د د د د ددي ل د د د د ددد أي
.ع رض بص لح ي را التقةيت
، التحي

و قرلوا وا

كي بي ام جي لوار جلف ليمتد

ذ

السادة /هيئة األوراق المالية والسلع
ص.ب33733 .
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

M/s. Securities & Commodities Authority
P.O. Box 33733
Abu Dhabi, UAE

السادة المحترمين،
نحد ددن ،بةليم د د ن ،نؤكد ددد بأند دده قد ددد د ددت يليا د د بد ددن
قر د د ل د د ك الو ي د د للتي د د (و ي د د ) ش.م.ع.
("وطنياااااااااااااة") ولد د د د د د د ك دار التي د د د د د د د ش.م.ع.
("دار التكا ااااااااااا ") بصد د د د ددات رر د د د د د ا اكتد د د د د دوار ةن
لتقد دددعت ال د دددب ل بشد ددأن ااند دددب ج المحتم د د بد ددةن
و ي ودار التي .
د د ددي د د دددود نقد د د د العمد د د د المكلا د د ددةن ب د د دده و قد د د د
ل قد د د ب التيليدد ددخ الم د ددؤر  25ندد ددو مر ،2020
نق د د بأن د د قد ددد الت ب د د د ددي مل د د أ ك د د م الق د د نون
اا ح د د د د د د د د دي رقد د د د د د د ددت  2لس د د د د د د د د  2015بشد د د د د د د ددأن
الشد د د د د ك ل الت ر د د د د د (المع د د د دددل) وقد د د د د ار ر د د د ددي
ب ل د د د د د د إدارة الهةئ د د د د د د رقد د د د د ددت (/18ر.م) لس د د د د د د
 2017بش د د د د ددأن قوا د د د د ددد ااس د د د د ددتحوا واان د د د د دددب ج
للشد د د د د ك ل المسد د د د د م الع بد د د د د والقد د د د د ار ا داري
رق د د د د د د د د د ددت (/62ر.ل) لسد د د د د د د د د د د  2017بش د د د د د د د د د ددأن
المتقلب د د د ل الا ي د د د ل خ د د د م ااسد د ددتحوا وااند د دددب ج
وكد د د ددرل ب ا د د د د ة بصد د د ددلح بس د د د د مي الش د د د د ك ل
الداب د د د د د والم دب د د د د د بم د د د د د ا تع د د د د د رض ب د د د د د
المصد د ددلح الع ب د د د و قد د ددو الد د دددا ةن وأ د د ددح ب
المص لح.
و قرلوا وا
بليم ن

التحي ،

Dear Sirs,

We, Milliman, confirm that we have been
Company

Takaful

National

by

engaged

(Watania) PJSC (“Watania”) and Dar Al Takaful
PJSC (“DAT”) as actuarial experts to provide
services in respect of the potential merge
between Watania and DAT.

To the extent of our scope of work as outlined in
the engagement letter dated 25 November 2020,
we confirm that we complied with the provisions
of the federal law No. 2 of 2015 on Commercial
Companies (as amended) and Chairman of SCA
Resolution No. 18/RM of 2017 on the Rules of
Acquisition and Merger of Public Joint Stock
Companies and the Administration Decision No.
62/RT of 2017 on the Technical Requirements
for Acquisition and Merger Rules. We observed
the interest of the shareholders of both merging
and merged companies to the extent such
interest does not conflict with public interest and
the rights of creditors and other stakeholders.

Yours sincerely,

Milliman

ذ

السادة /هيئة األوراق المالية والسلع
ص.ب33733 .
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
السادة المحترمين،
نحن ،اابد رال دبي الو ي كد بةتد ل ليمتددد ،نؤكدد
بأنه قد ت يليا بن قر ل د د د د د ك الو ي للتي
(و ي ) ش.م.ع"( .وطنية") ول د د د ك دار التي
ش.م.ع"( .دار التكا ") ل يون المس ددتشد د ر الم لي
لتقدعت ال دب ل بشد د د د د د ددأن ملي ااندب ج المحتم
بةن و ي ودار التي .
د د ددي د د دددود نق د د د العم د د د المكلاد د ددةن بد د دده ،و ق د د د
ل ق د د د ب التيليد د ددخ المد د ددؤر  16دعسد د ددمر 2020
نق د د بأن د د قد ددد الت ب د د د ددي مل د د بم ا د د ة بشد ددأن
الشد د د د د ك ل الت ر د د د د د (المع د د د دددل) وقد د د د د ار أ كد د د د د م
القد د نون اا حد د دي رق ددت  2لسد د  2015ر ددي
ب ل د د د د د د إدارة الهةئ د د د د د د رقد د د د د ددت (/18ر.م) لس د د د د د د
 2017بش د د د د ددأن قوا د د د د ددد ااس د د د د ددتحوا واان د د د د دددب ج
للشد د د د د ك ل المسد د د د د م الع بد د د د د والقد د د د د ار ا داري
رق د د د د د د د د د ددت (/62ر.ل) لسد د د د د د د د د د د  2017بش د د د د د د د د د ددأن
المتقلب د د د ل الا ي د د د ل خ د د د م ااسد د ددتحوا وااند د دددب ج
وكد د د ددرل ب ا د د د د ة بصد د د ددلح بس د د د د مي الش د د د د ك ل
الداب د د د د د والم دب د د د د د بم د د د د د ا تع د د د د د رض ب د د د د د
المصد د ددلح الع ب د د د و قد د ددو الد د دددا ةن وأ د د ددح ب
المص لح.
و قرلوا وا

التحي ،

M/s. Securities & Commodities Authority
P.O. Box 33733
Abu Dhabi, UAE

Dear Sirs,

We, Emirates NBD Capital Limited, confirm that
we have been engaged by National Takaful
Company (Watania) PJSC (“Watania”) and Dar
Al Takaful PJSC (“DAT”) as financial advisor to
provide services in relation to potential merger
between Watania and DAT.

To the extent of our scope of work as outlined in
the engagement letter dated 16 December 2020,
we confirm that we complied with the provisions
of the federal law No. 2 of 2015 of 2021 on
Commercial Companies (as amended) and
Chairman of SCA Resolution No. 18/RM of 2017
on the Rules of Acquisition and Merger of Public
Joint Stock Companies and the Administration
Decision No. 62/RT of 2017 on the Technical
Requirements for Acquisition and Merger Rules.
We observed the interest of the shareholders of
both merging and merged companies to the
extent such interest does not conflict with public
interest and the rights of creditors and other
stakeholders.

Yours sincerely,

ااب رال دبي الو ي ك بةت ل ليمتد
Emirates NBD Capital Limited

ذ

السادة /هيئة األوراق المالية والسلع

ص.ب33733 .

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

السادة المحترمين

التاريخ ___________
نتعهد نحن الموقعةن أدن ه ،الممث الق نوني لمكتب إب اهيت وبشد د ركوه ،بان قد لد د رك كمس ددتشد د ر ق نوني
ر رجي لش د د د د ك دار التي
ول د د د د د ك الو ي للتي
ي د ارسد د د ك

الح

ش.م.ع"( .الشااااااراة الدام ة") فيم تعل بعملي اندب ج الش د د د د ك الداب
ع الش د د د د د

(و ي ) ش.م.ع"( .الشااااااراة المندم ة") ونق بان قد برل

المعلوب ل والمس د ددت دال التي ت و دن به بن قر الشد د د ك الم دب

السد د د د د د ددر الق نوني المه ي المتع رف لةه دولي فيم تعل بعملي ل ااندب ج ،بم ي ل
والمشد د د د د د ددورة الق نوني لم ل

إدارة الش د د د د د د د ك الم دب

وام اف أ د د د د د د ددح ب المص د د د د د د د لح و ل ب

و ار ة

قدعت ال أي

والتأكةد لن المصد د د د د د ددلح الع ب و قو الدا ةن

لن أ ك م الم دة  7/47بن ق ار ر ي

ب ل

إدارة ةئ

امو ار الم لي والسددل رقت /18ر.م .لع م  2017بشددأن بقوا د ااسددتحوا وااندب ج للش د ك ل المس د م
الع ب و ل

الش ك .

و قرلوا وا

ي ض ددو المعلوب ل والمس ددت دال وااق ارال المكتو والش دداهي التي ت و دن به بن قر

التحي

____________

أ مد إب اهيت
الش

الق ت ب دارة

بكتب إب اهيت وبش ركوه

ذ

M/s. Securities & Commodities Authority
P.O. Box 33733
Abu Dhabi, UAE

Dear Sirs,

We, Grant Thornton, in our capacity as the
current external auditors of Dar Al Takaful PJSC
(the “Company”), hereby undertake to inform
the shareholders of the Company of any material
events that occurred during the merger period in
accordance with paragraph (6) of Article (49) of
the Chairman of SCA Resolution No. 18/RM on
the Rules of Acquisition and Merger of Public

 هيئة األوراق المالية والسلع/السادة
33733 .ب.ص
 اإلمارات العربية المتحدة،أبوظبي
،السادة المحترمين
 بصد د ددات بدق الحس د د د ب ل، ج انت ثورنتون،نحن
.ع.م. ش.ع.م.ال رجي لش د د د ك دار التي ش
("الشااااااااراة") بموجب را ال ق ب نتعهد ب الع
يون
بسد د د مي الشد د د ك لن أي أ دان جو
ق ددد أل رالل ت ة اان دددبد د ج و قد د لحكت الاق ة
) بن ق ار ر ي ب ل إدارة49( ) بن الم دة6(
 بش د د ددأن قوا د2017 م) لسد د د د.ر/18( الهةئ رقت
. ااستحوا وااندب ج للش ك ل المس م الع ب

Joint Stock Companies.

Yours sincerely,

Grant Thornton

، التحي

و قرلوا وا

جرانت ثورنتون

ذ

M/s. Securities & Commodities Authority
P.O. Box33733
Abu Dhabi, UAE

Dear Sirs,

We, Ernest and Young Middle East (Abu Dhabi
Branch), in our capacity as the current external
auditors of National Takaful Company (Watania)
PJSC (the “Company”), hereby undertake to
inform the shareholders of the Company of any
material events that occurred during the merger
period in accordance with paragraph (6) of
Article (49) of the Chairman of SCA Resolution
No. 18/RM on the Rules of Acquisition and

 هيئة األوراق المالية والسلع/السادة
33733 .ب.ص
 اإلمارات العربية المتحدة،أبوظبي
،السادة المحترمين
 إرنسد د د د د د ددت و ون( الش د د د د د د د اموس د د د د د د د ( ع،نحن
 بصد د د د د د ددات بدق الحس د د د د د د د ب ل ال رجي،)أبوظري
.ع.م.لش د د د د د د د ك د د الو ي د د للتي د د د د (و ي د د ) ش
("الشااااااااراة") بموجب را ال ق ب نتعهد ب الع
يون
بسد د د مي الشد د د ك لن أي أ دان جو
ق ددد أل رالل ت ة اان دددبد د ج و قد د لحكت الاق ة
) بن ق ار ر ي ب ل إدارة49( ) بن الم دة6(
 بش د د ددأن قوا د2017 م) لسد د د د.ر/18( الهةئ رقت
. ااستحوا وااندب ج للش ك ل المس م الع ب

Merger of Public Joint Stock Companies.

Yours sincerely,

Ernest and Young Middle East (Abu Dhabi
Branch)

، التحي

و قرلوا وا

إرنساااااااااااااات وياااااونااااا الشاااااااااااااارق األو اااااااااااااا
)( رع أبوظبي

ذ

السادة /هيئة األوراق المالية والسلع
ص.ب33733 .
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
السادة المحترمين،
نحن ،بكتب دف ول د د د د د د ك صه .م.م ،.بصد د د د د ددات
المس د د د د د ددتشد د د د د د د ر الق نوني لشد د د د د د د ك الو ي للتي
(و ي ) ش.م.ع"( .الشاااااااااراة") نؤكد بأنه قد ت
يليا لتقدعت ال دب ل الق نوني للشد د د د د د ك بش د د د د ددأن
اندب جه المحتم ب ل ك دار التي ش.م.ع.
مل د ي إج ا الاح الق د نوني
و تمث د نق د
ال ي لل ه ل لن ل د د د د د ك دار التي ش.م.ع.
مهةدددا لعملي د ااندددب د ج ب د ض د د د د د د د د د إلن قدددعت
المشورة الق نوني للش ك بشأن اندب جه ب ل ك
دار التي ش.م.ع.
ددي دددود نقد د العمد د المكلا ددةن ب دده ،نقد د بأن د د
ق د ددد الت ب د د د د ددي مل د د د بم ا د د د ة أ كد د د م القد د د نون
اا ح د د د د د د د د دي رقد د د د د د د ددت  2لس د د د د د د د د  2015بشد د د د د د د ددأن
الشد د د د د ك ل الت ر د د د د د (المع د د د دددل) وقد د د د د ار ر د د د ددي
ب ل د د د د د د إدارة الهةئ د د د د د د رقد د د د د ددت (/18ر.م) لس د د د د د د
 2017بش د د د د ددأن قوا د د د د ددد ااس د د د د ددتحوا واان د د د د دددب ج
للشد د د د د ك ل المسد د د د د م الع بد د د د د والقد د د د د ار ا داري
رق د د د د د د د د د ددت (/62ر.ل) لسد د د د د د د د د د د  2017بش د د د د د د د د د ددأن
المتقلب د د د ل الا ي د د د ل خ د د د م ااسد د ددتحوا وااند د دددب ج
وكد د د ددرل ب ا د د د د ة بصد د د ددلح بس د د د د مي الش د د د د ك ل
الداب د د د د د والم دب د د د د د بم د د د د د ا تع د د د د د رض ب د د د د د
المصد د ددلح الع ب د د د و قد د ددو الد د دددا ةن وأ د د ددح ب
المص لح.
و قرلوا وا

التحي ،

ردال ل

م

عس
ل
دف ول ك صه .م.م.

M/s. Securities & Commodities Authority
P.O. Box 33733
Abu Dhabi, UAE
Dear Sirs,
We, Hadef & Partners LLC, in our capacity as
legal advisors to National Takaful Company
(Watania) PJSC (“Company”) confirm that we
have been engaged to provide legal services to
the Company in respect of its potential merger
with Dar Al Takaful PJSC. Our scope of work is
composed of conducting legal due diligence on
Dar Al Takaful PJSC ahead of the merger and
providing legal advice to the Company in relation
to its merger with Dar Al Takaful PJSC.

To the extent of our scope of work, we confirm that
we complied with the provisions of the federal law
No. 2 of 2015 on Commercial Companies (as
amended) and Chairman of SCA Resolution No.
18/RM of 2017 on the Rules of Acquisition and
Merger of Public Joint Stock Companies and the
Administration Decision No. 62/RT of 2017 on the
Technical Requirements for Acquisition and
Merger Rules. We observed the interest of the
shareholders of both merging and merged
companies to the extent such interest does not
conflict with public interest and the rights of
creditors and other stakeholders.

Yours sincerely,

Yasser Abdelkhalek Omar
Partner
Hadef & Partners LLC

ذ

شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع

شركة دارالتكافل ش.م.ع.

الطابق الرابع ،مجمع الجزيرة الرياضنو

برج او ،14-الطابق 8

برج " أ " طريق املرور (شارع )4

شارع األبراج ،الخلي التجاري،

مقابل فندق دوسيت تاني

صندوق بريد 235353

صندوق بريد 6457

دبي ،اإلمارات العربية املتحدة

أبو ظبو ،اإلمارات العربية املتحدة
مستشارقانوني لشركة الوطنية للتكافل

مستشارقانوني لشركة دارالتكافل

هادف وشركافه

إبراهيم ومشاركوه

ال رج بلو ،الطابق 12

الطابق  ،24برج السيلة

شارع خليفة

ساحة سوق أبوظبو العاملي

أبو ظبو ،اإلمارات العربية املتحدة

أبو ظبو ،اإلمارات العربية املتحدة

مستشارمالي لشركة الوطنية للتكافل

مستشارمالي لشركة دارالتكافل

اإلمارات دبي الوطني كابيتال
اإلمارات دبي الوطأو كابيتال ليميتد
مركز دبي املالي العاملي ،الجنا الغربي ،الطابق ،12
مبأى زي جيت،
صندوق بريد  ،506710دبي ،اإلمارات العربية املتحدة

مستشارمالي مستقل ،ومقيم مستقل ضريبة القيمة

مستشارمالي مستقل ،ومقيم مستقل ضريبة القيمة

املضافة وتكنولوجيا املعلومات لشركة الوطنية للتكافل

املضافة وتكنولوجيا املعلومات لشركة دارالتكافل

ذ

كي بي إم جي
كي بي إم جي لوار جلمل ليمتد
الطابق  ،13بوليفارد بالزا تاور وان
شارع محمد بن راشد بوليفارد
صندوق بريد 3800
داون تاون دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
مستشاراالجتهاد االكتواري املستقل لشركة الوطنية

مستشاراالجتهاد االكتواري املستقل لشركة دارالتكافل

للتكافل
ميليمان
ليب تي هاوس
الوحدة  ،511املستوى 5
مركزدبي املالي العاملي
ص .بريد 506784
دبي ،اإلمارات العربية املتحدة

