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 : / رهن / تأجير تخارجبشأن االتفاق على صفقة استحواذ /  البيانات املطلوبة 

 2022اكتوبر  14 التاريخ: 

 سالمة )ش.م.ع(   –الشركة اإلسالمية العربية للتأمين  : املدرجة  اسم الشركة

)استحواذ /   :تحديد نوع الصفقة

 ( رهن / تأجير /أخرى  /تخارج

)"تكافل   ع  م  ش  للتأمين  اإلمارات  تكافل  شركة  مع  القانوني  االندماج 

 شركة سالمة بموجب:  مع اإلمارات"( 

بشأن الشركات    2021( لسنة  32من املرسوم بقانون اتحادي رقم )   285املادة    -

 التجارية ؛ 

-   ( رقم  اإلدارة  رئيس مجلس  قرار  من  الثاني  لسنة  R.M.18الفصل   ).2017 

)"قواعد   العامة  املساهمة  للشركات  واالندماج  االستحواذ  قواعد  بشأن 

 االندماج واالستحواذ العامة"( ؛ و

العربية املتحدة  من القانون االتحادي لدولة اإلمارات    76إلى    74املواد من    -

 بشأن أنشطة التأمين )"قانون التأمين"(.  2007( لسنة 6رقم ) 

املراد   األصل  نوع  تحديد 

أو   التخارج منه االستحواذ عليه أو  

رهنه   أو  أمثلة:  ) تأجيره 

شركات،   مصانع، استثمارات، 

أخرى(  مالية،  أوراق  عقارات، 

موضوع  األصل  نشاط  ووصف 

 الصفقة. 

ا للمادة  
ً
( من قواعد االندماج واالستحواذ العامة ، سيتم دمج  ( )أ1)   47وفق

شركة سالمة وشركة تكافل اإلمارات عن طريق الدمج حيث سيتم دمج شركة  

أصول   وجميع  الباقي  الكيان  دمج  وسيتم   ، في شركة سالمة  اإلمارات  تكافل 

 والتزامات شركة تكافل اإلمارات في شركة سالمة . 

هذه  تحديد   شراء  تكلفة  قيمة 

رأسمال  إلى  ونسبتها  األصول 

  التخارج  ةفي حال  املدرجة  الشركة

 . أو التأجير   أو الرهن

هذه معاملة غير نقدية سيتم تنفيذها عن طريق اندماج قانوني حيث سيصدر  

 أسهًما جديدة في شركة سالمة. تكافل اإلمارات املساهمون الحاليون لشركة 

ام جي   تم تعيينسي بي  كمثمن مشترك ألغراض تحديد نسبة    ( KPMG)   كيه 

 املناسبة.  املبادلة

اإلجمالية     لصفقةالقيمة 

  / /    التخارجاالستحواذ  الرهن   /

 :   التأجير 

بين   الشروط  على  األخيرة  اللمسات  لوضع  خاضعة  الصفقة  قيمة  تزال  ال 

 الطرفين. 

 / رهن / تأجير تخارج/  استحواذ صفقة االتفاق علىعن اإلفصاح نموذج 
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وآثارها تنفيذ  أسباب   الصفقة 

وعملياتها  الشركة  عل   املتوقعة 

 . وحقوق املساهمين فيها

األداء    - وتحسين  التجارية  األعمال  في  التآزر  لتحقيق  فرصة  االندماج  يمثل 

بعد االنتهاء من الدمج(  الباقي  العام لألعمال لشركة سالمة )باعتبارها الكيان  

 وتعزيز قدرتها على الحصول على حصة أكبر في السوق في املستقبل. 

التوزيع   - تنويع مساحة  إلى  االندماج  يؤدي  أن  املتوقع  في شركة سالمة    من 

( ، وتوسيع قنوات التوزيع الخاصة به والوصول إلى  الباقي )باعتبارها الكيان  

لشركة   أكبر  قاعدة عمالء  تسمح  أن  املتوقع  من  العمالء.  شرائح  من  املزيد 

الشبكة   حيث  من  تغطيتها  نطاق  بتوسيع  الباقي(  الكيان  )باعتبارها  سالمة 

 . ومقدمي الخدمات 

يساعد  - أن  املتوقع  كترخيص    من  مشارك  سالمة  تأمين  الباقة  شركة  في 

في الباقة األساس ي املوروثة    التأمين املشاركفي الحفاظ على أعمال  األساسية  

 وتنميتها.تكافل اإلمارات شركة عن  

 سالمة و تكافل اإلمارات  أطراف الصفقة: تحديد  

كانت   إذا  فيما    /صفقة  التحديد 

ذات  الصفقات   بأطراف  ترتبط 

عالقة، مع تحديد طبيعة العالقة 

 إن وجدت. 

هذا   تعريف  تم  ذي صلة" حيث  "طرف  مع  املقترحة  الصفقة  تنفيذ  يتم  لن 

/ رئيس    3من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم. )   1املصطلح بموجب املادة  

بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات املساهمة    2020مجلس اإلدارة( لسنة  

 "(. الحوكمة)"دليل 

 " على النحو التالي:العالقةحوكمة "األطراف ذات  ال ف دليل يعر  

 رئيس مجلس االداره؛ -

 أعضاء مجلس اإلدارة ؛  -

 أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا ؛ -

 موظفو الشركة. و  -

هؤالء   - من  أي  فيها  يمتلك  التي  من  30الشركات  أكثر  أو   ٪

أو   الشقيقة  أو  التابعة  الشركات  وكذلك   ، رأسمالها 

 الحليفة. الشركات 

لنا ، سيتم تنفيذ الصفقة املقترحة من   بناًء على املعلومات الحالية املتاحة 

وشركة   سالمة  شركة  اإلماراتقبل  يتم  تكافل  لن  الصفقة  أن  إلى  بالنظر   .

)أي من األشخاص / الكيانات املذكورة أعاله(   عالقةتنفيذها مع طرف ذي  

  اللتان  تكافل اإلماراتة ولكن سيتم الدخول فيها من قبل شركة سالمة وشرك

اتفاقية االندماج املقترحة ، فإننا نعتبر أن الصفقة املقترحة لن يتم    ستوقعان

 . عالقةمعاملة مع طرف ذي   ااعتباره
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" على النحو املنصوص  العالقةباإلضافة إلى ذلك ، فإن تعريف "األطراف ذات  

 دعم هذا الرأي. عليه في النظام األساس ي املعدل لسالمة )"املواد املعدلة"( ي 

 إبرام الصفقة تاريخ 

( من قانون  1)  75شكل الطرفان مؤخًرا لجنة التقييم املطلوبة بموجب املادة 

اجتماعات   عدة  مع  واحًدا  اجتماًعا  بالفعل  اللجنة  اختتمت  وقد   ، التأمين 

 إضافية مقررة خالل األسابيع القليلة املقبلة. 

ا للمادة  
ً
يوًما لتقديم    90( من قانون التأمين ، أمام لجنة التقييم  2)   75وفق

املركزي يتضمن تقييًما ألصول وحقوق والتزامات   املصرف تقرير إلى مدير عام 

 . تكافل اإلماراتشركة سالمة وشركة 

اإلماراتقترح سالمة وشركة  ت األوراق    تكافل  هيئة  من  افقة  املو عملية  بدء 

افقة في  املالية والس املركزي وستقدم    املصرف لع جنًبا إلى جنب مع عملية املو

 الوثائق خالل الشهر املقبل. 

افقة    2022من املتوقع توقيع الصفقة خالل الربع األخير من عام   )خاضعة ملو

 املركزي وهيئة األوراق املالية والسلع(.  املصرف 

 تاريخ تنفيذ الصفقة 
القانونية عدة خطوات، وتستهدف شركة سالمة   تتضمن عمليات االندماج 

 العام.  هذا  توقيع اتفاقية االندماج قبل نهاية تكافل اإلماراتوشركة 

 التاريخ املتوقع إلغالق الصفقة 
شهًرا ، فمن املتوقع حدوث    12إلى    6نظًرا لفترة تكامل التنفيذ التي تمتد من  

 . 2023والربع الرابع من عام   2023من عام اإلغالق بين الربع الثالث 

هي   املدرجة  الشركة  كانت  إذا 

املستحوذ املستأجر،   الطرف  أو 

 يجب استيفاء ما يلي: 

تمويل  توضيح   -1 كيفية 

االستحواذ أو    عمليات 

 . التأجير

تمويل  تحديد   -2 مصادر 

حالة   في  الصفقة 

التأجير،    االستحواذ أو 

السداد  م آلية  توضيح  ع 

أو كامل  في حال كان جزء  

سيتم   الصفقات  قيمة 

خالل   من  تمويلها 

 . البنوك 

االندماج   طريق  عن  الصفقة  تتم  أن  املتوقع  من   ، أعاله  مذكور  هو  كما 

معاملة   تكون  أن  املتوقع  من  وبالتالي  سيصدر  القانوني  حيث  نقدية  غير 

املساهمون الحاليون لشركة تكافل اإلمارات أسهًما جديدة في شركة سالمة  

بمجرد أن يصبح االندماج سارًيا من خالل النشر في الجريدة الرسمية. وإلغاء  

 تسجيل شركة تكافل اإلمارات. 
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تواريخ   -3 أو  تاريخ  تحديد 

املستحقة   املبالغ  سداد 

من    املدرجة   على الشركة 

أو   االستحواذ  صفقة 

 التأجير . 

هي   املدرجة  الشركة  كانت  إذا 

املتخارج أو  املؤجر أو أحد  الطرف  

يجب  الرهن،  صفقة  طرفي 

 استيفاء ما يلي:   

أسباب   -1   التخارج توضيح 

أو   الرهن    التأجير أو 

سيتم وتوضيح     كيف 

األموال   استخدام 

 . املتحصلة

تواريخ   -2 أو  تاريخ  تحديد 

املبالغ   تحصيل 

للشركة  املستحقة  

صفقة  املدرجة   من 

أو   الرهن  أو  التخارج 

 التأجير. 

الشركة  توضيح   -3 مخطط 

عوائد   استخدام  بشأن 

التخارج أو بيع األصل أو  

 تأجيره. 

اإلجراءات   -4 توضيح 

الشركة   على  املترتبة 

املدرجة في حالة اإلخفاق  

االلتزامات   سداد  في 

صفقة   في  عليها  املترتبة 

 الرهن. 

 ال ينطبق 
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على   -5 ويتوجب  كما 

املدرجة   توضيح  الشركة 

ستقدم   كانت  إذا  فيما 

رهن   مقابل  قرض 

مملوكة  األ  للطرف  صول 

 اآلخر.

للصفقة   املتوقع  املالي   علىاألثر 

  لشركةأعمال واملركز املالي لنتائج  

 . املدرجة

األعمال   في  التآزر  لتحقيق  فرصة  االندماج  يمثل  أعاله،  مذكور  هو  كما 

الكيان   )باعتبارها  سالمة  لشركة  لألعمال  العام  األداء  وتحسين  التجارية 

بعد االنتهاء من الدمج( وتعزيز قدرتها على الحصول على حصة أكبر في    الباقي 

امل األصول  قاعدة  تؤدي  أن  املتوقع  من  املستقبل.  في  للكيان  السوق  جمعة 

املوحد بعد الدمج إلى تلبية الكيان املوحد لجميع املالءة واملتطلبات املعمول  

 بها.

التي   الربع  أو  املالية  الفترة  تحديد 

للصفقة املالي  األثر  فيها    سيظهر 

 . على الشركة املدرجة

تاريخ االندماج ساري املفعول وذلك عند نشره في الجريدة الرسمية  سيكون  

 .تكافل اإلماراتوإلغاء تسجيل الشركة 

الصفقة   شروط  ملخص 

والحقوق وااللتزامات املترتبة على 

ومساهميها،  املدرجة  الشركة 

واإلجراءات املترتبة في حال إخفاق 

أي طرف في الوفاء بااللتزامات التي  

 ليها في التعاقد.  عليه واملنصوص ع

التفاوض   يتم  )ولم  االندماج  يتم بعد توقيع عقد  لم   ، كما هو مذكور أعاله 

قبل شركة سالمة وشركة    /بعد من  العقد  هذا  على شروط  تكافل  االتفاق 

 االنتهاء من مهام لجنة التقييم(.   حتى يتم اإلمارات

 

 
 

 خالد بركات  اسم املخول بالتوقيع: 

 أمين سر مجلس اإلدارة املستشار القانوني و  الوظيفي: املسمى 

 2022أكتوبر  14 التوقيع والتاريخ: 
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  ختم الشركة: 

 


