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   -:وكيفية تطبيقها 2021بيان باألجراءات التي تم أتخاذها ألستكمال نظام الحوكمة الشركات خالل عام  )1
  

وذلك  على رأس سلم األولويات بالشركة  تنفيذ ضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي  ممارسات  "المجلس"  لقد وضع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة  
  و تعديالته.   بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة  2020ر.م) لسنة   03قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (التزاماً بأحكام 

  

بشأن إعتماد دليل    2020ر.م) لسنة    03قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (مجلس على شفافية ممارسات ضوابط الحوكمة بالشركة طبقاً لما نص عليه  الحرص  كما  
المساهمة العامة نظام اإلفصاح والشفافية     في شأن   2000) لسنة  3والتزم بأحكام قرار مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم (   ، و تعديالته  حوكمة الشركات 

سوق دبي المالي إلطالع المساهمين واألطراف ذوي العالقة حيث في  الموافقة على الحسابات المرحلية والختامية ونشرها  ات  آلينفس  مجلس في تبني  الواصل  فقد  وبالتالي  
مجلس الذي  الإلى    مع البيانات المالية   رفع التوصيات ثم تقوم اللجنة بدورها بطالع  تم رفع الحسابات الختامية والمرحلية للشركة إلى لجنة المجلس للتدقيق للمناقشة واالي

    .اإلفصاح عنها ونشرها بسوق دبي المالي قبل يقوم بالنظر فيها ومناقشتها ومن ثم الموافقة عليها 
  

م لمبادئ الحوكمة المؤسسية لتحقيق  إن الشركة الوطنية للتأمينات العامة ممثلة في أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية تأخذ على عاتقها مسؤولية التطبيق السلي 
  المساهمين والعمالء على حد سواء.  االنضباط المطلوب بالشركة وفقاً للمعايير العالمية بما يصب في مصلحة جميع األطراف المعنية بما في ذلك 

  

والممارسات   األنشطة  من  ملمح  يلي  وفيما  الشركة  أنشطة  وإدارة  لإلشراف  الالزمة  القرارات  واتخاذ  بمناقشة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  قام  اعتمدها  ولقد  مجلس  الالتي 
  واللجان المنبثقة عنه: باجتماعات المجلس  

  األداء بفروع التأمين.  اإلشراف على انشطة إدارة الشركة ومراجعة 
  .مناقشة واعتماد تطبيق السياسات واإلجراءات وإبداء التوجيهات كلما تطلب األمر 
  .مراجعة واعتماد الميزانية التقديرية والموازنة والبيانات المالية المرحلية والختامية 
   .مراجعة االستثمارات واتخاذ القرارات االستثمارية الالزمة 
  السياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتحقق من مدى موائمة تلك السياسات لتحقيق استراتيجية العمل بالشركة.  اإلشراف على تطبيق 
  حسبما قدمت من دائرة الرقابة الداخلية بالشركة.   2021اعتماد خطط التدقيق لعام 
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 بالشركة في خالل بيانات األداء  المساهمين على  السادة  الشفافية وإطالع  لذلك. كما سيقوم    الحرص على  المعتمدة  الزمنية  السادة الاألطر  إلى  برفع توصياته  مجلس 
 .   31/03/2022وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع عقده في تاريخ   12/2021/ 31المساهمين بشأن توزيعات األرباح عن السنة المالية المنتهية في 

مجلس  اللوطنية للتأمينات العامة. وبالتالي فإن  لشركة الثقة المساهمين والعمالء والموظفين العاملين بالشركة والشركات الحليفة لأهالً  مجلس إلى أن يكون دائماً  اليتطلع  
عتبار تعظيم  ليات الشركة داخلياً وخارجياً لضمان تنفيذ أنشطة األعمال وفقاً ألحكام القوانين المتبعة ومعايير الجودة وُحسن األداء واألخذ في اال يؤمن بأهمية تحديد مسؤو

بشأن    2020ر.م) لسنة    03ئة رقم (قرار رئيس مجلس إدارة الهي بأحكام     التام  . ولقد حرصت الشركة على التقيد وحمايتها  مصالح السادة مساهمي الشركة والحفاظ عليها 
    من خالل إرساء الممارسات التالية: و تعديالته   إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

 

  وفقاً ألحكام القرار.   2021م اجتماعات خالل عا اربعةحرص المجلس على عقد 
   .التزم المجلس بحضور أغلبية أعضاء المجلس لالجتماعات للتأكيد على صحة النصاب المطلوب 

  بشأن التعديالت بنظام اإلفصاح والشفافية والتعديالت على نظام الحوكمة المؤسسية.   2018أحيط المجلس علماً بقرار هيئة األوراق المالية الصادر خالل 
   لى استيفاء متطلبات نظام حوكمة الشركات الذي يستوجب أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلسعافآت  لجنة المجلس للترشيحات والمكتأكدت ،  

 وأنه ال يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المستقل موظفاً لدى أحد الجهات المرتبطة بالشركة خالل العامين اآلخرين. 
   حرصت اللجنة على مناقشة كافة التقارير المقدمة من إدارة الرقابة  و .  أشهر  ثالث بمعدل اجتماع كل    2021ل عام  اجتماعات خال  اربععقدت لجنة المجلس للتدقيق

اللجنة خالل عام   الختامية لعام    2021الداخلية.  كما قامت  المالية  الحسابات  اللجنة    2021بمناقشة  ناقشت  العام.  كما  الخارجيين عن نفس  المدققين  والتقارير من 
 مجلس ومن ثم إتاحتها للمساهمين عبر نشرها بسوق دبي المالي. البات المالية المرحلية قبل رفعها مع التوصيات للموافقة عليها من قبل الحسا

  2021اجتماعات بعام  ثمانلجنة المجلس لالستثمار فيما عقدت ، 2021اجتماعات خالل عام  اربعوعقدت لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت. 
ــاء   ــركة لعام  مجلس بتقرير حالتم تزويد أعض ــاء  2021وكمة الش ــركة لعام  مجلس ال، حيث علم أعض ــر تقرير حوكمة الش على الموقع اإللكتروني    2021بأنه قد تم نش

ر.م) لـسنة    03قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (وذلك التزاماً بمتطلبات  على ـصفحة الـشركة في الموقع االلكتروني لـسوق دبي المالي،   و كذلكللـشركة على اإلنترنت  
ــادة المســاهمين وكافة اكون  بأن يو تعديالته    بشــأن إعتماد دليل حوكمة الشــركات المســاهمة العامة  2020 ألطراف المعنية  التقرير الســنوي لحوكمة الشــركة متاحاً للس
  .بالشركة
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 - :2021في األوراق المالية للشركة خالل عام زواجهم و أبناؤهم تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأملكية و  بيان ب )2
  

مجلس وموظفي الشـركة وكافة األشـخاص المطلعين في األوراق المالية التي تصـدرها الشـركة أو  التبنت الشـركة القواعد واإلجراءات المعتمدة لتنظيم تعامالت أعضـاء  

بشـأن إعتماد دليل حوكمة الشـركات    2020ر.م) لسـنة    03قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (الشـركة األم أو الشـركات التابعة، والشـقيقة والحليفة وذلك وفقاً ألحكام  

   واإلرشادات التوجيهية الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع. و تعديالته المساهمة العامة

شركات الشقيقة  مجلس على التزامهم الكامل بقواعد تنظيم تعامالت المطلعين بعدم التعامل في األوراق المالية الصادرة من الشركة أو الشركة األم أو الالويؤكد أعضاء 

  بواسطة غيره خالل الفترات التالية:   أو الزميلة وذلك سواء بنفسه أو 

  .قبل عشرة أيام عمل من اإلعالن عن أية معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم   -

 قبل خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربع سنوية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين اإلفصاح عن البيانات المالية.   -

%) فأكثر من أسـهم الشـركة، وذلك مع  5أعضـاء مجلس اإلدارة باإلبالغ عن أسـماء من يملكون أو الذين وصـلت مسـاهمتهم مع أوالدهم القصـر إلى (يلتزم    )أ

  .%)5( %) من أسهم الشركة عالوة على الـ1بهذا االلتزام في كل مرة تصل فيها المساهمة إلى ( مراعاة التقيد 

 مجلس والموظفين المطلعين. الالشركة بمتابعة تداوالت أعضاء تلتزم إدارة الرقابة الداخلية ب  )ب 

) خمسـة عشـر يوماً من توليهم العضـوية، كذلك في نهاية كل  15الشـركة خالل ( تلتزم الشـركة بإبالغ الهيئة بعدد األسـهم التي يملكها أعضـاء مجلس إدارة  )ج

  التنفيذية. رة الشركة وإدارتهاوعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس إدا سنة مالية،

% من األوراق المالية الـصادرة  10يلتزم كل عـضو بمجلس اإلدارة باإلبالغ إذا بلغت ملكيته أو مـضافاً إليها ما يملكه أبنائه القـصر نـسبة تعادل أو تزيد عن    )د 

 عن الشركة.
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  إجمالي عملية الشراء  إجمالي عملية البيع   31/12/2021االسهم المملوكة في   المنصب / صلة القرابة   اإلسم   م 

  ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   رئيس مجلس اإلدارة  سعادة/ حمد مبارك بوعميم  01

 

02  
  ال يوجد   ال يوجد   952,917  نائب رئيس مجلس اإلدارة  السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني

  ال يوجد   ال يوجد  10,000  -----   الزوجة

  ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   عضو مجلس اإلدارة   كلبانالسيد/ خالد جاسم بن   03

  ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   عضو مجلس اإلدارة   السيد/ هشام عبد هللا القاسم  04

  ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   عضو مجلس اإلدارة   السيد/ صالح محمد امين عبد هللا  05

  ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   اإلدارة عضو مجلس   السيد/ سعود محمد ابراهيم عبيد هللا  06

  ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   عضو مجلس اإلدارة   السيد/ جمال أحمد المطري  07

  ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   عضو مجلس اإلدارة    السيد/ علي فردان علي الفردان  08

  ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   عضو مجلس اإلدارة    السيد/ محمد سيف درويش الكتبي  09
 

. 2021  بأسهم الشركة خالل عامو أبنائهم هم زواجوفي هذا السياق نود أن نؤكد على عدم وجود تعامالت ألعضاء مجلس اإلدارة وأ  
 

 :تشكيل مجلس اإلدارة
 

 الحالي:بيان تشكيل مجلس اإلدارة   .أ
ــاء يتمتعون - ــكيل متوازن لمجلس اإلدارة حيث روعي أن يتألف مجلس اإلدارة من أعضـ ــركات، فقد تم الحفاظ على تشـ ــوابط حوكمة الشـ ــب متطلبات ضـ   حسـ

تقلين و  أربعةالـشركة الوطنية للتأمينات العامة من   دارةإمجلس    تكونضـوابط حوكمة الـشركات، وي  لمتطلبات بخبرات ومهارات فنية. وفقا     وينعـضأعضـاء مـس
  -:2021أعضاء مجلس االدارة لسنة  - .للمرأةو تم اإلحتفاظ بمكان شاغر  تنفذيينغير 
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  اإلسم 

  
  
  الفئة

  
  

  الخبرات 

  
  

  المؤهالت

  
المدة التي قضاها  
كعضو في مجلس 

  إدارة الشركة

  
  عضويات و مناصب في اية شركات مساهمة 

مناصبهم  
في اية  
مواقع  

رقابية او  
حكومية  
  او تجارية 

ـــ ال حمــد  ســ  / يــد 
ــ وعبمبارك  ــ ميـ م  ـ

ـمـجـلس    – رـئـيس 
  االدارة

عضو غير  
  تنفيذي

شهادة ماجستير في إدارة األعمال مع -  دبي  مدير عام غرف 
ميسوري  امرتبة   جامعة  من    –لشرف 

عام   األمريكية      2002كنساس 
الكهربائية ب  - الهندسة  في  كالوريوس 

من  الشرف  مرتبة  مع  والرياضيات 
  م 1996جامعة كاليفورنيا عام 

تاريخ التعيين 
28/3/2011  

  سنوات) 11(

  بنك دبي االسالمي (ش.م.ع) عضو مجلس إدارة 
   مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسلع المتعددة رئيس

  

  
  

  ال يوجد 

عـــادل  ــيـــد/  الســـ
ــ مـــــ مح د صالح ـــ
ـــ ال ـــ زرعونــ   –ي ــ

ــيـــس  رئـ ــب  ــائـ نـ
  مجلس االدارة

عضو  
  مستقل 

اإلدارة  عضو   مجلس 
لمجموعة  المنتدب 

  ريفولي شركات 

 تاريخ التعيين   بكالوريوس تجارة
17/4/2001  
  سنة) 21(

 .تعليمبشركة اإلدارة نائب رئيس مجلس 

نائب رئيس اتحاد رياضة الجولف وأمين عام  
  . االتحاد العربي لرياضة الجولف

    .التوحد إدارة لمركزعضو مجلس 

  .ضو مجلس إدارة شركة أزور العقاريةع

  
  

  ال يوجد 

ــيد/ خال ــ السـ د  ــــــ
ان ــ بــ ن كلــ جاسم ب

 وـضـع –
  

عضو  
  مستقل 

مجال    35 في  سنة 
  اإلستثمار: 

 العقاري -
 المالي  -
  الصناعي  -

اإلدارية   العلوم  جامعة   –بكالوريوس 
  – كلورادو    –دنفر    –ميتروبوليتان  

  الواليات المتحدة األمريكية.

 تاريخ التعيين 
17/4/2001  
  سنة) 21(

 (ش.م.ع) مال كابيتالرئيس مجلس إدارة ال

و كبير المسؤولين  نائب رئيس مجلس اإلدارة 
  التنفذيين لشركة دبي لإلستثمار (ش.م.ع)

  المال ريتعضو مجلس إدارة 

  البحرين -عضو مجلس إدراة بمجموعة اركابيتا 

  
  

  ال يوجد 

يد/ هشــام ـــــــ الســ 
  –بد هللا القاسم ــ ع

   عضو

عضو غير  
  تنفيذي

 دارةاإلنائب رئيس مجلس  
ل المنتدب  العضو  بنك  و 

الدولية ، و خريج     عمال األإدارة    ماجستير
البرنامجية  راشد  بن  محمد  جامعة  من 

تاريخ التعيين 
26/03/2013    

  )أشهر 5و  سنوات 8(
  

 اإلمارات االسالمي.رئيس مجلس إدارة مصرف 
"دنيز بنك التركي المملوك لبنك   رئيس مجلس إدارة

  االمارات دبي الوطني.

  

  ال يوجد 
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الوطني  دبي  اإلمارات 
  ش.م.ع.

  

القيادية المهارات  في   لتنمية  شهادة  و  
 مجال المالية والمصرفية. 

  

رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب في بنك نائب  
  االمارات دبي الوطني

رئيس التنفيذي   نائب  الرئيس  و  االدارة  مجلس 
  لمجموعة وصل إلدارة األصول. 

للدراسات   اإلمارات  معهد  إدارة  مجلس  رئيس 
   .المصرفية و المالية و مؤسسة دبي الرياضية
  نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتوحد.

د / صـالح  ــــــ الـسي
بد ـن عـميأد  ـمــ مح
   وـضـع –هللا 

عضو غير  
  تنفيذي

مصرف  التنفيذي  الرئيس 
 االمارات اإلسالمي 

  

تاريخ التعيين     االعمال الدولية –بكولوريوس  
4/9 /2014  
  سنوات)  7(

  . عضو مجلس إدارة  االمارات للخدمات المالية

  .عضو مجلس إدارة بنك االمارات الوطني العقارية

  
  ال يوجد 

ســـــعود  الســـــيد/ 
أبـراهـيـم   مـحـمـــد 

  و ـضـع  -   عبيد هللا

عضو  
  مستقل 

التنفيذي الرئيس  في   نائب 
  إلمارات دبي الوطنيبنك ا

تاريخ التعيين   بكالوريوس 
20/3/2016  

  )أشهر 5و  سنوات 5(

  دارة مركز دبي العالمي للتجارة. عضو مجلس إ-
  

  ال يوجد 

جمـــال  الســـــيـــد/ 
  ريــ طــ مــ د الــــ مــ أح
  عضو –

عضو غير  
  تنفيذي

الحسابات  قسم  مسؤول 
  التجاريالخاصة ببنك دبي  

تاريخ التعيين   تخصص تسويق   ديبلوم عالي
20/6/2018    

  شهور)  8و واتسن 3(

  ال يوجد 
  

  ال يوجد 

ــيـــد/   عــلــي  الســــ
ــ ف  ـعـلي  ــــــــ ردان 

ـــــــــ الف   –  ردانـــــ
  وــضـع

عضو  
  مستقل 

التنفيذي   لشركة  الرئيس 
  المستثمر االول 

يوس في علوم اإلدارة و أنظمة بكالور
  المعلومات 

  تاريخ التعيين 
12/10/2021  
  )شهرأ 4(

  رئيس مجلس ادارة مجموعة الفردان 

  العضو المنتدب لعقارات الفردان 

  ع) (ش.م. دبي لإلستثمارشركة عضو مجلس إدارة 

  (ش.م.خ) عضو مجلس إدارة المال كابيتال 

  (ش.م.ع) عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري

  
  

 ال يوجد 
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محمــد الســـــيــد/  
ش  دروـي ف  ـــي ســـ

ـبي ـت ـك اـل   –  أـحمـــد 
  وــضــع

عضو  
  مستقل 

تطوير   و  اإلستثمار  مدير 
االعمال شركة درويش بن 

  (ذ.م.م)  احمد و اوالده

بكالوريوس إدارة األعمال تخصص إدارة  
  األعمال

  تاريخ التعيين 
12/10/2021    
  أشهر) 4(

  (ش.م.ع)  عضو مجلس إدارة شركة دبي لإلستثمار

  (ش.م.خ) دارة المال كابيتال إعضو مجلس 

عضو مجلس إدارة شركة صناعات التبريد و 
 المنطقة الحرة)أيه. أتش. آي ب(التدفئة 

  
  
  

 ال يوجد 

  

  2021بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس االدارة لعام   . ب

 .2021خالل عام  دارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ليس لديه أًي عنصر نسائيإمجلس 

  :نسائي لعضوية مجلس االدارةيان عدم ترشيح أي عنصر ب  . ت

ترك    تماألوراق المالية و الـسلع ، و بناء على توـصيات هيئة  من قبل المـساهمين  للمرـشحة الوحيدة، لم يتم التـصويت  12/10/2021خالل الجمعية العادية المنعقدة بتاريخ   

 .2022عام  فيالمقررة  سلحين إنتخابات المجل للمرأةمكان شاغر 

  يلي:بيان بما   . ث

 .درهم ,400,0003مكافأة مالية قدرها   2020تقاضــى أعضاء مجلس اإلدارة في عـام : 2020مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام  . 1
 

 و التي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:  1220مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام  . 2
 

ــبة مئوية من الربح الصــافي. ويتم تعويض عضــو مجلس اإلدارة من وقت آلخر عن جميع   ،شــركةلل  ) من النظام38لمادة (وفقاً ل فإن مكافأة مجلس اإلدارة تتكون من نس
ه العادية كعضو  ــــفوق واجباتتال الشركة أو أن يعمل في أية لجنة أو يبذل جهودا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة النفقات التي يتكبدونها في سبيل إنجاز أعم
  .2021م لعا مالية الو لم يقترح مجلس اإلدارة بعد المكافأة لس اإلدارة من وقت آلخر. ـمجلس إدارة وذلك بالمبالغ التي يحددها مج
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 وفقا للجدول التالي: 1220عضاء عن السنة المالية جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها األتفاصيل بدالت حضور بيان ب . 3
 

  
  
 
  
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس 
 م  االسم 

 لجنة التدقيق  قيمة البدل عدد اإلجتماعات 
 1 السيد/ خالد بن كلبان  رئيس اللجنة  66000 4
 2 السيد/ هشام عبد هللا القاسم  نائب الرئيس  45333 3
 3   السيد/ سعود  محمد أبراهيم عبيد هللا عضو  45333 3
 4  السيد/ علي فردان علي الفردان  عضو  16500 1

 
 بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس 

 م  االسم 
 المكافآة لجنة الترشيحات و  قيمة البدل عدد اإلجتماعات   

 1 السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني  رئيس اللجنة  66000 4
 2 السيد/ هشام عبد هللا القاسم  نائب الرئيس  45333 3
 3 السيد/ صالح محمد امين  عضو  45333 3
 4  السيد/ علي فردان علي الفردان  عضو  16500 1
 5  السيد/ محمد سيف درويش الكتبي   عضو  16500 1

 بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس 
 م  االسم 

 ستثمار لجنة اإل قيمة البدل عدد اإلجتماعات   
 1 السيد/  خالد بن كلبان  رئيس اللجنة  82000 8
 2 السيد/  عادل محمد صالح الزرعوني  نائب الرئيس  74000 6
 3 جمال أحمد المطريالسيد/  عضو  78000 7
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 تفاصيل البدالت او الرواتب او االتعاب االضافية و اسبابها و التي تقاضاها اعضاء مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان:بيان  .4

 لم يتقاض أعضاء مجلس اإلدارة أية بدالت أو رواتب أو أتعاب إضافية بخالف بدالت حضور اللجان. -

 

 :2021 الماليةالتي عقدت خالل السنة اجتماعات مجلس اإلدارة عدد   .ج

  وذلك كما يلي:  1220اجتماعات خالل عام  خمسةعقد مجلس اإلدارة 

  2021مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة بعام   م
1  2  3  4  5  6  7  8 9 

 NA NA √ √ √ √ √ √ √ 2021فبراير  14 1

 NA NA √ √ √ √ √ √ √ 2021 يو ما  09 2

 NA NA √ √ √ √ √ √ √ 2021اغسطس  08 3

 √ √ √ NA NA NA √ √ √ 2021نوفمبر  07 4

 √ √  X  √ NA  NA  NA  X  √  2021ديسمبر  19  5
  

  

 

  

  بيانات أعضاء مجلس اإلدارة
           سعادة/ حمد مبارك بوعميم        . 1
 السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني  . 2
 خالد جاسم بن كلبان السيد/  . 3
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 * السيد/ هشام عبد هللا القاسم   . 4
 *  صالح محمد امين  السيد/  . 5
  * السيد/ سعود محمد ابراهيم عبيد هللا    . 6

  السيد/ جمال أحمد المطري   . 7
  **  السيد/ علي فردان علي الفردان  . 8
  **  السيد/ محمد سيف درويش الكتبي   . 9

  

أجتماعات و لجنة   اربع، و لجنة المكافآت والترشـيحات عقدت  اجتماعات    اربععقدت  لجنة المجلس للتدقيق  و  اجتماعات،    خمسـةعقد مجلس االدارة   2021خالل عام  
 اجتماعات. ثماناالستثمارعقدت 

  50,000/-اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة في ـشكل أتعاب عـضوية بمبلغ    "تقرر بموجبه أن يتم تحديد أتعاب أعـضاء مجلس اإلدارة نظير مـساهماتهم في اجتماعات   
  للعضو عن كل اجتماع يحضره العضو."   درهم 4,000/-سنوياً لكل عضو وأتعاب حضور اجتماعات اللجان بمبلغ  درهم

 
 : 1202عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية   .ح 

 

  . 2021نوفمبر  07في صادرة بالتمرير خالل إجتماع المجلس التالي المنعقد عقد مجلس اإلدارة أجتماع بالتمرير و تم إعتماد القرارات ال  2021سبتمبر  06بتاريخ 
  
  
 

 
  

 بناء على تفويض من المجلس:  1202دارة التنفيذية خالل عام دارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو اإلختصاصات مجلس اإلإبيان مهام و  .خ 

  مدة التفويض   صالحية التفويض   سم الشخص المفوض إ

  ملحوظة:

  31/08/2021تاريخ *إستقال العضو من مجلس اإلدارة إعتبارا من 

  لتكملة فترة عضوية األعضاء المستقيلين 12/10/2021**تم إنتخاب العضو بتاريخ 

  حضر االجتماع  √

X  اعتذر عن حضور االجتماع  

NA  ال ينطبق  
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  الزهرة عبد هللا علي التركي.د.عبد 

  الرئيس التنفيذي للشركة 

ـشراف التي تدخل في تـسيير الـشؤون اليومية للـشركة وتحقيق أغراـضها ومراقبة ـسير العمل بما  دارة واإلجميع أعمال اإل

  تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية واألتحادية والمحلية. -: في ذلك على سبيل المثال

 توكيل المحامين لتمثيل الشركة أمام كافة المحاكم على مختلف درجاتها وأنواعها . -                              

 أجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن أغراض الشركة . -                         

  . التوقيع وتنفيذ قرارت مجلس األدارة -                              

ر   غــي ض  فـوـي ـت

  محدد المدة

  

   1202بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب المصالح ) خالل عام   . د

. وفي  و تعديالته  المســـاهمة/ر.م) بشـــأن إعتماد دليل حوكمة الشـــركات   03يتم تعريف األطراف ذات العالقة وفقا لتعريف الوارد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (

  :31/12/2021ة في ضوء ذلك التعريف ندرج فيما يلي بيانات عن مجمل المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة بالسنة المالية المنتهي

  م 
  نوع التعامل    توضيح طبيعة العالقة    بيان بالطرف ذو العالقة

  حجم التعامل 

  قيمة المطالبات   قيمة األقساط 

  5,676,774  11,955,384  أقساط تأمين وتسوية مطالبات   ساهم م  ستثمار مجمع دبي لإل  01

  4,807,006  5,677,296  مطالبات أقساط تأمين وتسوية   ساهم م  مجموعة الزرعوني   02

  16,438,837  27,416,675 أقساط تأمين وتسوية مطالبات  ساهم م  بنك دبي التجاري   03

  11,917,611  37,788,610 أقساط تأمين وتسوية مطالبات  ساهم م  مارات دبي الوطني مجموعة بنك اإل  04

  128,650 216,221  أقساط تأمين وتسوية مطالبات   ساهم م  آخــــرين   05

 38,968,878 83,054,186   المجموع 
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       الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة: .ذ

 

مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات

و المكافآت 
لجنة 
التدقيق

لجنة اإلستثمار التنفيذي الرئيس

رئيس 
العمليات 

رئيس الحاسوب 
اآللي

خدمة العمالء و –نائب مدير 
مركز اإلتصال و التسويق

–نائب مدير 
الشؤون القانونية

–نائب مدير 
الشؤون 
اإلدارية

ضابط مكافحة 
غسيل األموال

رئيس / المدير العام 
تطوير األعمال

–نائب مدير 
المبيعات المباشرة

إدارة وسطاء 
التأمين

الفروع

المبيعات

الرئيس المالي

المدير المالي

نائب المدير المالي

مدير دائرة المخاطر

و اإلكتواري 
–رئيس قسم اإلكتتاب 
التأمينات العامة

 -مدير أول
التأمين البحري

رئيس قسم

تأمين السيارات   -مدير أول
التامينات العامة

قسم التأمينات 
العامة

اإلكتتاب

المطالبات

رئيس قسم 

تأمين الطاقة

 -مساعد مدير

إكتتاب تأمين الطاقة

رئيس قسم 
التأمين الصحي

مدير اإلكتتاب 
التامين الصحي

مسؤول أول قسم 
المطالبات الصحي و 

الشبكة الطبية

مسؤول ادارة وثائق 
التامين الصحي

مدير قسم 
التأمين على 

الحياة

ـامين الحياة 
الفردية

تأمين الحياة 
الجماعية

–مدير التوزيع 
التأمين على 

الحياة

مدير الموارد 
البشرية

مدير التدقيق

يةالسكرتيرة التنفيذ
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  بيان  تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة  . ذ

  
  

  
  

 :مدقق الحسابات الخارجي .4

  نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:    .أ
  

و تم تعيينهم من قبل المساهمين خالل إجتماع الجمعية العمومية    ) هي المدقق الخارجي للشركة Ernst & Young M.E  (  الشرق األوسط   إيرنست آند يونغ السادة/
واحدة من أكبر أربع    تعتبر   ، وشبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في لندن، إنجلترا  تعتبر إيرنست آند يونغ   .29/03/2021السنوي بتاريخ  

وحققت نمًوا منذ إنشائها من خالل مكاتبها في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، وتقدم خدمات المراجعة والضرائب لها فروع متعددة في العديد من البلدان    تدقيق و شركات  
  واالستشارات اإلدارية واالستشارات المالية. 

 

  
  المنصب 

  
  تاريخ التعيين 

والبدالت   مجموع الرواتب
  1202السنوية لسنة  

   

  1220عام  مكافآت لمجموع ال
)Bonuses (  

نقدية / عينية أي مكافآت أخرى 
  أو تستحق مستقبال   1202للعام  

  يوجد   ال  لم تحدد بعد 3,253,314.41  07/02/1998  الرئيس التنفيذي
  ال يوجد   لم تحدد بعد  1,607,331.95  07/10/2013  رئيس قسم التوزيع   /عامالمدير ال

  ال يوجد   لم تحدد بعد  645,829.82  23/10/2019  رئيس العمليات  
  ال يوجد   لم تحدد بعد  426,150.16  16/05/2021  المالية رئيس قسم 

  ال يوجد   لم تحدد بعد  739,952.05  09/10/2019  رئيس قسم التامين الصحي
  ال يوجد   لم تحدد بعد  627,836.22  07/07/2020  مة التامينات العا - رئيس قسم اإلكتتاب

  ال يوجد   لم تحدد بعد  880,059.77  02/09/2018  تأمين الطاقة  - رئيس قسم اإلكتتاب
  ال يوجد   لم تحدد بعد  432,072.68  16/09/2020  مدير التدقيق  

  ال يوجد   لم تحدد بعد  479,590.02  07/08/2018  تأمين على الحياةالمدير 
  ال يوجد   لم تحدد بعد  419,777.10  09/09/2018  إدارة المخاطر و اإلكتوارية 

  ال يوجد   لم تحدد بعد  427,209.61  26/02/2013  مدير الموارد البشرية 
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 : بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي  . ب
  

 ) أشرف ابوشرخ(السيد/ إيرنست آند يونغ الشرق األوسط    إسم مكتب التدقيق وأسم المدقق الشريك  
  سنة  1  عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة 

  سنة  1  عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة 
  درهم  485,000  (درهم)  2021البيانات المالية لعام  إجمالي أتعاب التدقيق و مراجعة 

  (درهم)  2021اتعاب و تكاليف الخدمات الخاصة االخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام   و تشمل كافة الخدمات 
  ال يوجد  ) 17المالية رقم بخصوص المعايير الدولية العداد التقارير ستشارة إ(  -تفاصيل و طبيعة الخدمات المقدمة االخرى

  ال يوجد  بيان الخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر
  

ي يتميز بالحيادية واالستقاللية  إلى جانب حضور المدقق الخارجي الجتماع الجمعية العمومية والتحقق من صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وتالوة تقرير التدقيق الذ 
  كما يقوم بالرد على استفسارات المساهمين.  

  

  : 1202المالية المرحلية والسنوية للعام التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في القوائم   . ج
 . 2021اليوجد أية تحفظات من قبل مدقق حسابات الشركة للعام 

  

 : لجنة التدقيق   .5
 

 لية عملها والتأكد من فاعليتها: قرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آلإ  .أ
 

 ملها والتأكد من فاعليتها" علية رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن المراجعته آل"يقر السيد /خالد جاسم بن كلبان 
 

  :ختصاصاتها الموكلة إليهاإبيان لجنة المجلس للتدقيق وعضاء أسماء أ  .ب 

  تتألف لجنة المجلس للتدقيق كما يلي:   
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  (عضو مستقل)              رئيساً للجنة               خالد جاسم بن كلبان  السيد/   -1

    )غير تنفيذي (عضو                       عضوا                     *هشام عبد هللا القاسمالسيد/  -2

  )مستقل(عضو                  عضواً        *ابراهيم عبيد هللالسيد/ سعود محمد   -3

  )مستقل(عضو            عضوا                  **السيد/ علي فردان علي الفردان -4
  

 صالحيات ومهام لجنة المجلس للتدقيق: 

 مراجعة البيانات المالية الفصلية والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة. 

  األمور المحاسبية ذات األثر الجوهري على األداء المالي للشركة وضمان شفافية التقارير الماليةمتابعة. 

 .التأكد من استيفاء متطلبات اإلفصاح عن البيانات المالية وغيرها من المتطلبات القانونية 

 تقييم استقاللية وكفاءة المدققين الخارجيين، واالجتماع معهم مرة على األقل في السنة. 

 مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلي والتأكد من كفاءته. 

  .النظر في األمور التي يطرحها المدير المالي أو مدير الرقابة الداخلية أو مدقق الحسابات 

 مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للشركة. 

 يطرحها المدقق الخارجي ورد اإلدارة بشأنها.  مراجعة تقرير التدقيق الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية 

 مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني. 

 رفع تقارير إلى مجلس اإلدارة عن أداء المسائل المذكورة أعاله. 

 مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية والتأكد من دقة إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.  

  ملحوظة:

  2021*لم يعد عضوا في اللجنة بعد اغسطس 

  2021**تم تعيينه كعضو في اللجنة اعتبارا من اكتوبر 
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 التأكد من استيفاء متطلبات اإلفصاح. 

  .تقييم مدى مالئمة وكفاءة بيئة العمليات بالشركة وإطار العمل الكلي لتنفيذ أنشطة الشركة 

  مرات في السنة على األقل. اربعتعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضاء اللجنة 

 

 :جتماعات المنعقدةوتواريخها وعدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء في اإل 1202جتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خالل عام عدد اإل   .ج 
  

  جتماعات الموضح أدناه. اإل ذلك حسب سجل حضورو 2021خالل عام جتماعات إ ةربعأعقدت لجنة المجلس للتدقيق 

  م.
جتماعات لجنة المجلس  إمواعيد 

  2021للتدقيق بعام 

  بيانات أعضاء لجنة المجلس للتدقيق 

1  2  3  4  

 NA √ √ √ 2021فبراير    14 1

  NA √ √ √ 2021مايو   09 2

  NA √ √ √ 2021اغسطس    08 3

  √  NA  NA √  2021توفمبر   07  4

  حضر اإلجتماع  √

x إعتذر عن الحضور  

NA  ال ينطبق  
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 : لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت .6
 

 لية عملها والتأكد من فعاليتها : اللجنة في الشركة وعن مراجعته آلت بمسؤوليته عن نظام آفاقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكإ  .أ
 

لية عملها والتأكد من  ت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آلآيقر السيد /عادل محمد صالح الزرعوني رئيس لجنة الترشيحات والمكاف " 
 " فعاليتها

 

   ختصاصاتها الموكلة لها:إت وبيان لجنة المجلس للترشيحات والمكافآ أسماء أعضاء   . ب
  

  لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت كما يلي:   تتألف 

  (عضو مستقل)   رئيساً للجنة                السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني      -1

  (عضو غير تنفيذي)                   عضواً                   *هشام عبد هللا القاسمالسيد/  -2

 عضوا                    (عضو مستقل)           *السيد/ صالح محمد امين عبد هللا -3

 )مستقل(عضو     السيد/ علي فردان علي الفردان**           عضوا                 -4

  )مستقل(عضو               عضوا              **السيد/ محمد سيف درويش الكتبي  -5
  

  : ختصاصاتها والمهام الموكله لهاإبيان 

  تبين للجنة أن أحد األعضــاء فقد شــروط االســتقاللية وجب على اللجنة عرض األمر على  التأكد من اســتقاللية األعضــاء المســتقلين بشــكل مســتمر، فإذا

 مجلس إدارة الشركة.  وعلى مجلس اإلدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة االستقاللية عنه.

   تاريخ إخطاره.  ويـصدر مجلس اإلدارة قرار باعتبار العـضو مـستقالً أو غير مـستقل  على العـضو أن يرد على مجلس اإلدارة خالل خمـسة عـشر يوماً من

 في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفترة السابقة دون رد.  

  ملحوظة:

  2021*لم يعد عضوا في اللجنة بعد اغسطس 

  2021تعيينه كعضو في اللجنة اعتبارا من اكتوبر **تم 
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 تقلين داخل تقاللية لن يترتب عليه اإلخالل بالحد األدنى لعدد األعضـاء المـس مجلس اإلدارة وجب مراعاة ذلك في تـشكيل    وإذا كان فقد العضـو لصـفة االـس

 اللجان.  

 ) من قانون الشــركات التجارية، إذا كان من شــأن قرار المجلس انتفاء أســباب أو مبررات االســتقاللية عن العضــو  102ومع عدم اإلخالل بنص المادة (

بتعيين عـضو مـستقل يحل محل هذا العـضو على   المجلس، قام مجلس إدارة الـشركةالتأثير على الحد األدنى للنـسبة الواجب توافرها من األعـضاء المـستقلين داخل  

 أن يعرض أمر تعيين العضو الجديد على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس اإلدارة.    

 ــ ــوابط الحوكمة ورفع التوص ــوص ض ــأن التغييرات التي  المراجعة الدورية للقرارات والتعليمات التي تصــدر من وقت آلخر بخص يات إلى المجلس بش

 تراها. 

  .اإلشراف على عملية إعداد واعتماد دليل إجراءات الحوكمة بالشركة 

 ة وأهمية تطبيقها. مرفع درجة الوعي لدى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية حول قواعد ومبادئ الحوك 

 رات النافذة. التوصية بالترشيح أو إعادة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه والمناصب اإلدارية العليا مع مراعاة القوانين والقرا 

 اعتماد شروط ومعايير تعيين المديرين التنفيذيين وتقارير تقييم األداء وخطط اإلنابة. 

 رواتب ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين بالشركة والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارةمراجعة السياسات الخاصة بالمكافآت وال. 

 تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية. 

 مراجعة السياسة الخاصة بالموارد البشرية. 

 رفع تقارير إلى مجلس اإلدارة عن األداء بشأن المسائل المذكورة أعاله. 
  

  

   :وتواريخها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة  1202جتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام بيان عدد اإل ج.
  

  :جتماعات الموضح أدناهاإل وذلك حسب سجل حضور، 2021خالل عام جتماعات إ ةربعأ رشيحات و المكافآت عقدت لجنة المجلس للت



  شركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع. ال  
  2021م  تقرير حوكمة الشركة لعا

  

   

                                                                          
 

  2022فبراير 
 

  م. 

 

  2120مواعيد اجتماعات اللجنة بعام 

 بيانات أعضاء لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت 
 

1  2  3  4  
  
5  

  

 NA NA √ √ √ 2021فبراير  14 1

 NA NA √ √ √ 2021مايو  09 2

 NA  NA  √ √ √  2021اغسطس  08  3

 √  √  NA  NA  √  2021نوفمبر  07  4

 حضر االجتماع  √
x  اعتذر عن الحضور  

NA   ينطبق ال  
 

 شخاص المطلعين: لجنة متابعة و اإلشراف على تعامالت األ .7
 

لتأكد من  قرار من رئيس لجنة متابعة واألشراف على التعامالت األشخاص المتطلعين بمسؤليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعة اللية عملها واإأ . 
  فعاليتها: 

رئيس لجنة متابعة و اإلشراف على تعامالت االشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة و عن  الزهرة عبد هللا علي التركي  ”يقر د. عبد 
  مراجعته آللية عملها و التاكد من فعاليتها" 

  
  

 متابعة و اإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين، و بيان إختصاصاتها و المهام الموكلة لها:لجنة  أسماء أعضاء   ب . 
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  . رئيس العمليات و   الرئيس المالي ، الرئيس التنفيذي : يوجد لدى الشركة لجنة متابعة و اإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين، و تتكون هذه اللجنة من
  

   لإلطالع على السياسة و التقيد  قامت الشركة بتوفير سياسة تعامالت األشخاص المطلعين على الموقع اإللكتروني الداخلي و ذلك لتمكين كافة الموظفين
  بما جاء فيها. 

  إلى معلومات    تطبق القواعد واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على جميع األشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية التي لديها إمكانية الوصول
. يعتبر كل  الزميلة أو    و الشركة األم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقةالشركة، وعلى جميع معامالتهم التجارية في األوراق المالية الصادرة عن الشركة أ

 .ند شخص طبيعي أو كيان قانوني يمكنه الوصول إلى المعلومات الداخلية طرفًا معنيًا ويخضع للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في هذا المست
 ن الشركة بالتداول في األوراق المالية التي تصدرها الشركة أو الشركة األم أو الشركات  يجب أال يقوم جميع األشخاص الذين لديهم معلومات داخلية ع

 :سواء بشكل شخصي أو من خالل آخرين خالل الفترات التالية  الزميلة أو التابعة أو الشركات الشقيقة 

عشر يوما من نهاية الفترة المالية ربع السنوية أو نصف السنوية أو  قبل خمسة    -قبل عشرة أيام من الكشف عن أي معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر السهم   .1
 .السنوية وحتى اإلفصاح عن البيانات المالية 

 ر.   يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين في الشركة اإلفصاح عن أي معلومات قد تؤثر على القيمة السوقية لألوراق المالية وقرار المستثمال .2
إلدارة وال موظفي الشركة استغالل مراكزهم في التداول في األوراق المالية من خالل معلومات غير معلنة قد تكون على علم بها بسبب  ال يجوز ألعضاء مجلس ا  .3

 .مواقفهم 
 ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين للشركة استخدام المعلومات الداخلية لشراء أو بيع األسهم.    .4
 .ال تتعاون األطراف المعنية مع أي طرف ثالث الستغالل المعلومات الداخلية للمستثمرين لتحقيق المصالح الخاصة .5
٪) أو أكثر من أسهم الشركة. يتم استيفاء هذا الشرط في  5ل مساهمتها مع األطفال القصر ( تقوم الشركة بإبالغ الهيئة بأسماء أصحاب الحصص أو تلك التي تص .6

 ). ٪5٪) من أسهم الشركة باإلضافة إلى نسبة (1كل مرة تصل فيها نسبة المساهمة (
ن تاريخ عضويتها وفي نهاية كل سنة مالية وجميع  ) خمسة عشر يوًما م 15تقوم الشركة بإبالغ الهيئة بعدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل ( .7

 .العمليات التجارية التي يتم تنفيذها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية 
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اله القاصرين، تصل  يقوم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الموظف بإخطار الشركة إذا كانت ملكيته ألسهمه أو أسهمه باإلضافة إلى األسهم التي يملكها أطف .8
. يجب على األطراف المعنية اإلفصاح عن  الزميلةمن األوراق المالية الصادرة عن الشركة، الشركة أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة أو    ٪10أو تتجاوز  

   .عة لها أو الشركات الشقيقة أو الزميلةاألسهم التي يمتلكونها ، أو أقاربهم من الدرجة األولى، في الشركة أو الشركة األم أو الشركات التاب
 .لتعزيز الكشف عن شفافية معامالت األطراف المعنية  اإللكتروني تستخدم الشركة موقعها  .9

  
  

 : 1220ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام   .ج 
  

  2021العام  لم تالحظ اللجنة أية معامالت غير إعتيادية من قبل األشخاص المطلعين على أسهم الشركة خالل .  
  

 لجنة األستثمار:  .8
 

 :لية عملها والتأكد من فعاليتهااللجنة في الشركة وعن مراجعته آل إقرار من مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن نظام   .أ
 

  لها والتأكد من فعاليتها" لية عماللجنة في الشركة وعن مراجعته آل بمسؤوليته عن نظام ستثمار يقر السيد /خالد جاسم بن كلبان رئيس لجنة اإل" 
  

  

 ختصاصاتها والمهام الموكله لها:إبيان  و  أسماء أعضاء لجنة المجلس لألستثمار،  . ب

  تتألف لجنة األستثمار كما يلي:    

 خالد جاسم بن كلبان                      رئيسا للجنة              ( عضو مستقل )   السيد /  -1

 عادل محمد صالح الزرعوني             عضوآ                  ( عضو مستقل )  السيد /  -2

 تنفيذي )   غير ( عضو         عضوا               السيد / جمال أحمد المطري                     -3

  ختصاصاتها والمهام الموكله لها : إ نبيا

 تتكون لجنة أستثمار مجلس األدارة من ثالثة أعضاء من مجلس األدارة تعمل هيئة األستثمار كوكالة مركزية وتكون مسؤولة عن : 
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و   . 1 اإلإوضع سياسة  مجلس اإلستراتيجية  من  للموافقة  اإلإدارة وضع  ستثمار  القيود  رشادات  يتماشى مع  بما  للسياسات  ستثمار  الدورية  المراجعة  والتنظيمات. 

 رتجال / التغييرات وفقا لظروف السوق المتغيرة. باإل ة رشادات التوجيهية والتوصيواإل

 ستثمارية للشركة . ستثمار تحقق وتحافظ على أهداف اإلستثمارات مع ضمان أن قرارات اإلستحواذ / أو التصرف في اإلالتوصية / السماح باإل . 2

 ستثمارية فيما يتعلق بهذا األصول أو األموال . دارة األصول / أو تقديم المشورة اإلتعيين مديري األصول إلالموافقة على  . 3

 حد.    ىلى أدن إستثمار وتقليل المخاطر ستثماري من أجل ضمان تحسين عائدات اإلمراجعة مراقبة األداء اإل . 4

ستثمار لضمان تحديد مواطن الضعف في النظام الداخلي  ة بما في ذالك التغطية الكاملة ألنشطة اإل جراءات التدقيق الصارمإبالتنسيق مع لجنة التدقيق ، تحديد نطاق   . 5

 ونقائص نظام التشغيل. 

الحسابات  دارة اليومية ألعماله من خالل تقرير مراجعة  ستثمار المطبقة في اإلجراءات وضوابط اإلإلمدى كافية وكفاءة سياسات و  ه دارة في تقييممساعدة مجلس اإل . 6

 لى اللجنة التدقيق. إما داخلي أو خارجي مستقل) والذي يجب تقديمة إ(

 ستثمارات وتحليل المخاطر. عتماد التقارير الربع سنوية والسنوية حول توزيع اإلإ مراجعة و . 7

 

 وتواريخها وعدد مرات الحضور الشخصي:  1202بيان عدد األجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام   . ج
 

  وذالك حسب سجل حضور األجتماعات الموضح أدناه:  2021أجتماعات خالل عام  ثمان عقدت اللجنة المجلس لألستثمار  -

  2120مواعيد اجتماعات اللجنة بعام   م 
  لإلستثمار بيانات أعضاء لجنة المجلس 

1  2  3  

 √   x √ 2021اير فبر 07 1
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 نظام الرقابة الداخلية: .  9

 : هلية عمله والتأكد من فعاليتعن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعة فعاليته آل هدارة بمسؤوليتقرار من مجلس اإلإ  .أ
 

  آللية عمله و التأكد من فعاليته"  يقر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة بمسؤوليته عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية بالشركة وعن مراجعته" 

. ويراعي النظام  2010عام  بمجلس اإلدارة  أقره محكم للرقابة الداخلية والذي النظام ركة الوطنية للتأمينات العامة على مواصلة العمل بالوفي هذا السياق فقد حرصت الش

  المعتمد إلدارة الرقابة الداخلية مايلي:  

  وتقييم إجراءات إدارة المخاطر بالشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها. عتماده من مجلس اإلدارة يهدف لوضع إ ركة نظاماً محكماً للرقابة الداخلية تم شالتطبق أن   . 1

 √ √ √ 2021 فبراير  25 2

  √ √ √ 2021 مارس  23  3

 √ √ √  2021أبريل  15 4

 √ √ √ 2021يونيو  13 5

  √ √ √  2021اغسطس  05  6

  √  x  √  2021سبتمبر  23  7

  x √  √  2021ديسمبر  09  8

 حضر االجتماع       √
x  اعتذر عن الحضور  
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 صالحيات ومهام اإلدارة مع التأكيد على ما يلي:    عتمد المجلس دور وإأن يُسند تطبيق نظام الرقابة الداخلية إلى إدارة مختصة للرقابة الداخلية وذلك بعد أن  . 2

 بالشركة ستقاللية إدارة الرقابة الداخلية  إ . 

  نزاهة وحيادية إدارة الرقابة الداخلية بالشركة . 

  الكفاءة المهنية وتحديد مجال عمليات التدقيق . 

 إجراءات الرقابة الداخلية . 

 مسؤوليات مدير دائرة الرقابة الداخلية . 

 لتقييم إجراءات إدارة المخاطر بالشركة. خارجية  ستعانة بمصادرإمكانية اإل 

 بمراجعة أنشطة الشركة على مدار السنة حيث ترتكز المراجعة السنوية على ما يلي:    ةخليتقوم إدارة الرقابة الدا . 3

  عناصر الرقابة األساسية بما فيها الرقابة المالية والعمليات وإدارة المخاطر .  

 لتغييرات التي طرأت منذ تاريخ المراجعة السابقة وقدرة الشركة على االستجابة لتلك التغييرات في أعمالها.  ا 

 تحديد نطاق ونوعية عملية المراجعة التي يتم إجرائها . 

  مراجعة مدى فعالية عمليات الشركة المتعلقة بإعداد التقارير المالية والتقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح . 

 إدارة الرقابة الداخلية آليات العمل التالية لضمان تحقيق أهداف وخطط اعمال التدقيق الداخلي بالشركة:   اعتمدت  . 4

  .إعداد الخطة السنوية للرقابة الداخلية ومناقشتها مع لجنة التدقيق 

  السنوية المعتمد.  القيام بعمليات التدقيق الداخلي التي تغطي عمليات التأمين الرئيسية والعمليات المساندة حسب الخطة 

   ثم تقديم تقارير  رفع تقارير التدقيق إلى مسؤولي اإلدارات المعنية بكل عملية من عمليات التدقيق التي تقوم بدورها بالتعليق على مالحظات التدقيق ومن

 التدقيق النهائية إلى لجنة المجلس للتدقيق. 
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 رئيس قسم الرقابة الداخلية كما تضطلع لجنة المجلس للتدقيق بمسؤولية    مع إدارة الشركة و  تقوم لجنة المجلس للتدقيق بمناقشة ومراجعة تقارير التدقيق

 متثال لألحكام والقوانين المعمول بها. متابعة تطبيق وتنفيذ اإلجراءات المالئمة إلدارة المخاطر وصيانة اإل

  المجلس عن الحاالت المرتفعة المخاطر إذا وجدت. جتماعات لجنة المجلس للتدقيق وإخطار إيتم تزويد مجلس اإلدارة بمحاضر 

 متثال إلى ما  متثال ومبادئ حوكمة الشركة ورفع التقارير بشأنها. على أن تهدف إجراءات اإل يتم إشراك الرقابة الداخلية في تقييم اإلجراءات الداخلية لإل

 يلي:  

 قطاع التأمين- المصرف المركزي رارات الخاصة بمكافحة غسل األموال وقرارات مراقبة مدى التزام الشركة بالقوانين واألنظمة النافذة والسيما الق - . 

 لتدقيق بشأن المخالفات وجوانب القصور واإلجراءات التصحيحية المتخذةامتثال المعتمدة بالشركة ورفع التقارير إلى لجنة  التأكد التام من التقيد بسياسة اإل . 
 

 

 تاريخ التعيين:إسم مدير اإلدارة و مؤهالته و   .ب 

  رياض الدين أحمد، مدير التدقيق الداخلي هو المسؤول عن اإلشراف على وظيفة الرقابة الداخلية. وهو محاسب قانوني (   /السيدICAI  الهند) ومدقق   من

من المملكة المتحدة)    CIIأمين (شهادة  داخلي معتمد (معهد المدقق الداخلي، الواليات المتحدة األمريكية). باإلضافة إلى ذلك، فهو حاصل على شهادات في الت

عاًما في    15الدين بخبرة تزيد عن    ض يتمتع السيد/ ريا  .2020الدين في سبتمبر    ض ، الواليات المتحدة األمريكية). تم تعيين ريا  ACFEوامتحان االحتيال (

كما يضم قسم الرقابة الداخلية اآلنسة / صنم جيها    ات والتأمين. مجال الخدمات المالية، حيث عمل في مناصب إدارية عبر مؤسسات مرموقة في قطاع االستشار

مارات العربية المتحدة ومن الواليات المتحدة األمريكية ولديها خبرة في التدقيق  بريطانيا واإل  ACCAنجير، مدقق بقسم الرقابة الداخلي، وهي تحمل شهادة من  

  .   2015بمختلف المؤسسات المالية وقد تم تعيينها بهذا المنصب منذ مايو 

    إسم ضابط اإلمتثال و مؤهالته و تاريخ التعيين:   .ح 
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  دارة التجارة االلكترونية و  ي تحمل درجة بكالوريوس إوه،  2016اريخ نوفمبر اماراتية الجنسية، ضابط إمتثال منذ ت –سارة جعفر  /ة  السيد يضم القسم

  . اإلمارات للدراسات المصرفية و الماليةمن معهد التطبيقات  فضلفي قانون التأمين و أمكافحة غسيل األموال دبلوم 
  

  ة: ـويـنـسابات السـر والحـ قاريـي التـ نها فـصاح عـم االفـتي تـك الـأو تلة ـركـرة بالشـ ل كبيـشاك ـة مـلية مع أيـداخـة الـابـل إدارة الرقـ امـية تعـكيفد.
  
  

 إلدارة. يرفع مدير  تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإجراء مراجعاتها بما يتماشى مع "خطة التدقيق السنوية" المعتمدة من قبل لجنة التدقيق التابعة لمجلس ا

الداخلي إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة على أساس ربع سنوي. تماشياً مع "خطة التدقيق السنوية" التي أقرتها لجنة التدقيق  الرقابة الداخلية تقارير التدقيق  

 التابعة لمجلس اإلدارة، تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمراجعة مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات المعتمدة. 

   المكثفة للمراجعة و التدقيق و المراقبة فإن إدارة الرقابة الداخلية تؤكد على عدم وقوع أية من حاالت التزوير أو المخالفات الجسيمة  و في ضوء التعليمات

  . 2021أو الحاالت المرتفعة المخاطر خالل عام 
  

   عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة:هـ. 
  

 تقارير )06ستة (لرقابة الداخلية صدر عن إدارة ا. 
  

 وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبال:  2021المرتكبة خالل عام  تفاصيل المخالفات .10
  

   على االلتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها.  الوطنية للتأمينات العامة متمثلة في مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية بها حريصة    الشركة إن
    .31/12/2021وفي هذا السياق لم يتم تسجيل أية مخالفة خالل السنة المالية المنتهية في 

  

   :البيئةوالحفاظ على في تنمية المجتمع المحلي  2021الشركة خالل عام   والعينية التي قامت بهاات النقدية مساهمبيان بال . 11
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ؤولية االجتماعية وااللتزام بالمبادئ األخالقية حيث   يخ مبادئ المـس ؤوليتها  لقد عملت الـشركة الوطنية للتأمينات العامة دوماً على ترـس ة الـشركة من خالل مـس ياـس تهدف ـس

ركة وذلك من ركاء العمل بالـش اهمين والموظفين والمتعاملين والعمالء وـش تدامة للمـس اهمة في   تجاه المجتمع إلى خلق قيمة مـس خالل المحافظة على جدوى األعمال والمـس

  طة التي تزاولها الشركة. دعم المجتمعات المحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومراعاة المحاور البيئية واالجتماعية واألخالقية واالقتصادية في كل األنش

ية، فإن الـشركة تعمل على دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية في عملية ـصنع  ومن منطلق هدف الـشركة المتعلق بالقيام بكافة المـسؤوليات االجتما عية والبيئية والمؤـسـس

اذ القرار إلى أعلى المـستويات  القرار والممارـسات التـشغيلية مما يـساعد على فهم األثر المباـشر وغير المباـشر المترتب على عمليات الـشركة وبالتالي الوـصول بعملية اتخ

  والفعالية.   وتتبع الشركة سياسة اجتماعية وبيئية تركز على الجوانب التالية:  من الكفاءة

  .الحوكمة من حيث األخالقيات والمساءلة -

 .الموظفون من خالل مدى تهيئة بيئة العمل المثالية -

 .البيئة من خالل إدارة تأثير عمليات الشركة على البيئة -

 .وخبرات الشركةالعمالء من خالل تزويدهم بخدمات  -

 المجتمع من خالل الدعم واالستثمار في المجتمعات المحلية التي تعمل بها الشركة. -

  شاركت الشركة في أعمال خيرية تمثلت في ما يلي: 2021خالل عام  -

  2021للموظفين و عائالتهم بشهر فبراير  19تنظيم مبادرة التطعيم ضد فيروس كوفيد. 

  22/11/2021للموظفين و عائالتهم بتاريخ بروستات السرطان سرطان الثدي و حملة توعية حول تنظيم. 

   تنظيم حملة التبرع بالدم بالتنسـيق مع صـحة دبي    -من خالل توفير تذاكر موسـمية لدخول المعرض للمدراء و الموظفين المواطنين.  2020دعم معرض إكسـبو

 .26/12/2021بتاريخ 

   حول الظاهرة.عبر اإلنترنت لزيادة الوعي  الغشمكافحة على شهادة  نموظفيالتسهيل حصول جميع 
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 و تطوير للموظفين المواطنين.دراسات اإلسالمية و المصرفية لعمل دورات إعادة اإلشتراك مع معهد ال 

  مكافحة غسيل األموالحول لجميع الموظفين قدمت الشركة برنامج تدريب.  

  الموظفين، و ذلك من خالل دعم رياضة الكريكت و كرة القدمعند الرياضة روح تعزيز.  

 جتماعي.اإل التباعد  الحيطة والحذر وأخذ بإجراءات ، مع لشركة الرئيسي لمقر الب" الخمسين حتفال بـ "العلم واليوم الوطنياإل  

  2021عقدنا حملة "حفظ الورق وحفظ الشجرة" ، حيث ركزنا على الحفاظ على البيئة خالل عام.  

  (الماء و الكهرباء).بخصوص توفير الطاقة توعية الموظفين 
  

 معلومات عامة   .11
 

    : 1202(سعر اإلغالق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خالل السنة المالية للعام  الشركة في السوقسهم بيان بسعر    .أ
  

سعر   لسهم لسعر  أدنى   أعلى سعر للسهم   الشهر 
  اإلغالق 

  2.2  2.200  2.200  2021يناير 
  2.15  2.150  2.200  2021فبراير 
  2.15  لم يتم التداول   لم يتم التداول   2021مارس 
  2.8  2.470  2.800  2021 ابريل
  3.1  3.000  3.100  2021 مايو

  3.05 3.000  3.050  2021يونيو 
  3.05 لم يتم التدوال   لم يتم التدوال   2021 يوليو

  3.1 3.100  3.100  2021  اغسطس
  3.1 3.100  3.100  2021سبتمبر
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  3.1 3.100  3.100  2021 اكتوبر
  3.12 3.120  3.120  2021نوفمبر 
  3.12 2.800  3.200  2021 ديسمبر

  :2021ع الذي تنتمي إليه الشركة خالل العام بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطا  .ب 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  ، عربي، أجنبي) محلي(( افراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: 1220/ 31/12 توزيع ملكية المساهمين كما في بيان ب    ج. 

مؤشر سوق دبي    التأمين 
 المالي 

NGI  تاريــخ المداولـــة 

 2021يناير  2.2 2654.06 2017.14

 2021فبراير  2.15 2551.54 2188.75

 2021مارس  2.15 2550.23 2246.37

 2021ابريل  2.8 2605.38 2183.31

 2021مايو  3.1 2797.52 2239.52

 2021يونيو  3.05 2810.56 2246.81

 2021يوليو  3.05 2765.71 2213.56

 2021اغسطس   3.1 2909.97 2267.46

 2021سبتمبر  3.1 2845.49 2201.85

 2021اكتوبر  3.1 2864.21 2220.52

 2021نوفمبر  3.12 3072.91 2265.67

  2021ديسمبر  3.12 3195.91 2262.63
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تصنيف  
  المساهم

  المملوكة نسبة األسهم 
  المجموع   حكومة   شركات   أفراد

  % 99.776  ---  % 77.89  % 21.89  محلي 
  % 0.222  --  % 0.00  % 0.222  عربي 
  % 0.002  --  % 0.00  % 0.002  أجنبي 

  % 100  % --  % 77.89  % 22.11  المجموع 
 
  حسب الجدول التالي: 31/12/1202من رأس مال الشركة كما في  % أو أكثر 5بيان بالمساهمين الذين يملكون  د.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حسب الجدول التالي:  31/12/1220بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في   .هـ
  

  
  م

  
  ملكية األسهم (سهم)

  
  عدد المساهمين  

  
  عدد األسهم المملوكة

  
  نسبة االسهم المملوكة من رأس المال 

  %1  1,408,968  100  000,50أقل من   1

  %3  4,418,834  24  000,500الى اقل من   000,50من   2

  %9  13,775,237  8  000,000,5الى اقل من   000,500من   3

  نسبة األسهم المملوكة من رأس مال الشركة   عدد األسهم المملوكة   اإلسم
  % 45  67,752,027  شركه دبي لالستثمار ش .م.ع 

  % 18  26,613,032  ش.م.ع   التجاريبنك دبى  
  % 11  16,416,877  الزرعونى  مليكة احمد مرداس

  % 8  12,071,432  لإلستثمار  على بن حيدرمحمد عمر 
  % 5  7,497,705  الشيخ مانع خليفه ال مكتوم 
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  % 87  130,351,073  5  000,000,5اكثر من   4

  %100 149,954,112 137  المجموع 
  
 

 بيان باالجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين:    . و
  

 المسؤول عن عالقات المستثمرين بالشركة هي السيدة/ خولة خليفة جمعة و بيانات التواصل معها هي:  
   mkhalwa@ngiuae.comالبريد االلكتروني:

  042115865رقم الهاتف: 
   National General Insurance (ngi.ae) -Investor Relations الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني الشركة هو:

  

  :واألجراءات المتخذة بشأنها 1220الجمعية العمومية المنعقدة خالل  بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في  . ز
  

خاص واحد من قبل المساهمين، و هو الموافقة على تعديل بعض مواد النظام  تم إعتماد قرار  ،  2021/ 12/10المنعقدة بتاريخ  العادية  خالل اجتماع الجمعية العمومية    -
الحصول  . و تم  2020) لسنة  26بموجب المرسوم بقانون إتحادي رقم (  2015) لسنة  02قانون الشركات اإلتحادي رقم (على  االساسي للشركة بما بتوافق مع التعديالت  

  نشر التعديالت بالجريدة الرسمية.  تم و  االوراق المالية و السلع  بنك المركزي و هيئة لاموافقة على 
  إسم مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة وتاريخ تعينه:  .ح

 

لدية خبرة في الشؤون  و  دارية ،  يحمل شهادة الليسانس في العلوم القانونية واإل  2016/ 26/9مجلس اإلدارة بتاريخ  جتماعات  تعيين السيد/ كمال عبد الحميد مقررا إلم  ت   -
جتماع  دارة ، كما قام بتحضير إلقة عن مجلس اإلجتماعات اللجان المنبثإ دارة وجتماعات مجلس اإلإقام المقرر بتنظيم وحضور كافة  2021القانونية واإلدارية، و خالل 

  . جتماعمقررا لإل ه وتم تعيين، 2021بشهر اكتوبر   ةو كذلك إجتماع الجمعية العمومية العادي  ،2021بشهر مارس  الجمعية العمومية السنوي 
  

 : 1220األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل عام  .  ط
  

  أيه إم بست" (قامت شركة ، 2021خالل عام"AM.BESTتصنيف (تجديد عالمة ال من خالل  ي للشركة ) بتأكيد التصنيف المالA- (ممتاز .  
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  لمواجهة اإلصابات العديدة التي  جدير بالثناء الموارد البشرية و الشؤون اإلدارية بعمل قسم ، زمات لجنة األ. قامت 19واصت الشركة المعركة ضد جائحة كوفيد
  كبير لتمكين الموظفين للعمل عن بعد. كما قامت دائرة تكتولوجيا المعلومات بدعم لحقت بالموظفين، 

 تم نقل جميع خوادم التشغيل الخاصة بالشركة بنجاح إلى السحابة  )Cloud(الهجوم اإللكتروني لحماية البنية التحتية وبيانات الشركة من  ، و ذلك .  
   الفردية  جديدة، استجابة لرؤية الشركة حول فرص األعمالبحلته التم تعديل قسم خدمة العمالء  . 
 بالدولة.  فضلوانات األليفة األقامت الشركة بتوقيع إتفاقية مع شركة أسلو لطرح منتج تامين الحي  

  

  س مال الشركة:أكثر من رأ% أو 5و التي تساوي   1202بالصفقات التي قامت بها الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل عام بيان  .ي
 

  

  / د) أعاله.  4رجوع إلى القسم ( يرجى ال -

  

  2021و   2020، 2019 اموع األ نسبة التوطين في الشركة بنهايةبيان ك. 
  

التوطين من خالل تقديم كافة التسهيالت و اإلمتيازات لمختلف الفئات العمرية و من الجنسين ألبناء دولة اإلمارات و قد تمكنت لقد حرصت الشركة على إتباع سياسة  
 قدرها كالتالي:  الشركة من تحقيق نسبة التوطين  و 

  
  

  نسبة التوطين   السنة
2019  8.34 %  
2020  7.40 %  
2021  6.73 %  

  

في أداء أدوار أكثر أهمية بالشركة. حيث أن شركتنا  و تطويرها  حتفاظ بها  واإلعلى سجل التوطين    ) نظام النقاط(تقييم شركات التأمين من خالل  ب البنك المركزي    يقومحاليا  
 )  86النقاط المحققة  / 57(النقاط المستهدفة كل عام تحصل على أكثر من النقاط المستهدفة بنجاح .
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  1220عام الخالل أو جاري تطويرها الشركة  بيان المشاريع و المبادرات االبتكارية التي قامت بها . ل
  

 لمعالجة مختلف قطاعات السوق.  االت متد نشاط خدمة العمالء إلى مختلف المجإ 
  للعديد من المنتجات التامينية. تم تطوير تطبيقات 
  شبكة العنكبوتية. لتحقق من المعلومات األساسية عبر ال"أعرف عميلك" و ارقمية ء منصة إنشامع آلية، تعمل بطريقة وظيفة االمتثال  جعل 
  األساسية. التحقق من البيانات التعاقد مع شركة ليكسيز لتوفير خدمات 
  كي جي آي أس أل لتوفير الحلول ألعمال التأمين على الحياة. التعاقد مع شركة 
  في مراحل متقدمة من التنفيذ.  17لإلبالغ المالي مشروع المعايير الدولية 
  إلى السحابةوفيس و البريد اإللكتروني أيكروسفت تم نقل  )Cloud ( . 
  البيانات ووظائف تقريرADHOC  2021ها في عام طبيقالتي تم ت . 
 قانونية. دائرة الرقمنة مستندات و بيانات ال 
  صفحة البوابة اآلمنة (فيما يتعلق  المتطلبات التشريعيةإستكمالSWG (   معلومات الصحة واألمن السيبراني في أبوظبيو  )ADHICS .( 
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سلط ر ُ وكمة واالجتما البي األثر تقر  الضوء العامة ناتللتأمي الوطنية للشركة السنوي  وا
داف ع غطي الشركة أ ة وُ سم 31 وح 2021يناير 1 من اعتباًرا الف عت ؛2021د  ذا وُ

ر بادرات حول  عامة ة بمثابة التقر
ُ
داف تحقيق دف التنفيذ قيد امل .مةاالستدا أ

عت :املسؤولية إخالء ر  ُ وكمة واالجتما البي األثر تقر  العامة للتأمينات ةالوطني للشركة وا
داف حول  عامة ة بمثابة لة الشركة أ ود املدي طو ا الواجب وا  ذه تحقيق أجل من بذل

داف؛ شتمل األ ر ذا و دافنا ع التقر اماتنا أ ياناتنا وتطلعاتنا وال  أن ُيمكن ولذا ،يةالتطلع و
ل أو القص املدى ع الفعلية النتائج تختلف دير .الطو  ذا فست يجوز  ال أنه بالذكر وا
ر م للتعامل توصية أو دعوة أنه ع التقر  تتحمل الو  العامة، للتأمينات الوطنية الشركة بأس
رالتق ذا عن تنجم أضرار أو خسائر أي عن مسؤولية أي العامة للتأمينات الوطنية الشركة .ر

ية املبادئ ر إلعداد التوج عت :التقار
ُ

بادرة 
ُ
ر العاملية امل ية األدلة أحد للتقار  املقبولة التوج

ر واسع نطاق ع ر ذا إعداد تم وقد االستدامة، لتقار يار« وفًقا التقر بادرة عايبم »العام ل
ُ
 امل

ر، العاملية بادرة مرجع إ اإلشارة تمت قد بأنه علًما للتقار
ُ
ر العاملية امل  عند للتطبيق القابل للتقار

ا .وجود
داف ستدامة التنمية أ

ُ
:امل

تحدة األمم حددت
ُ
ا 17 امل

ً
داف لتحقيق غاية 169و لالستدامة دف سية األ  أجل من الالزمة الرئ

ن ية تحس ة الرفا  طنيةالو  الشركة تبذل الصدد، ذا و .العالم مستوى  ع العامة وال
ود العامة للتأمينات ن التوافق تحقيق أجل من الالزمة ا داف ب داف ةللشرك االستدامة أ  وأ

ستدامة التنمية
ُ
ا ال امل تحدة األمم حدد

ُ
.امل

3

ر، ذا يتعلق فيما استفسارات أو عليقات أي وجود حالة   ع معنا صلالتوا ُير التقر
:أدناه الواردة الوسائل

ا
ً
م ،وكمةا وأخالقيات ممارسات ألفضل العامة للتأمينات الوطنية الشركة تقدير من انطالق  تل

ب الشركة اتيجية ب ية اس داف تحقيق أجل من جيدة وحوكمة واجتماعية بي يةا األ  لبي
وكمة واالجتماعية .وا

ات ُمراجعة تمت ر ذا محتو ود بذلت .املؤسسة داخل التقر  داعمةال األدلة لضمان معقولة ج
ات ر ذا  الواردة للمحتو .التقر

ر ذا العامة للتأمينات الوطنية الشركة إدارة مجلس اعتمد تطلبات وفًقا التقر
ُ
 األوراق يئة مل

.والسلع املالية

بادرة
ُ
ر العاملية امل ,50-102 للتقار 102-51, 102-

52,102-53, 102-54

1-
عن هذا التقرير

2-
نظرة عامة

3-
الحوكمة

4-
أصحاب المصلحة

5-
البيئة

ن(السيدة خولة خليفة جمعة  ثمر )عالقات املس

2115865 4 971+:  رقم الهاتف Investorrelation@ngiuae.com:البريد اإللكتروني

ات(السيد كمال  )الشؤون القانونية وشؤون الشر

0097142115890:  رقم الهاتف kamal@ngiuae.com: البريد اإللكتروني
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ا العامة للتأمينات الوطنية الشركة ترك زال ما ً نا تنفيذ نحو موج اتيجي   اس
ُ
ج توف  تمثلةامل  مز

نتجات من ُمتوازن 
ُ
ع وقنوات امل  رقمية توقدرا العمالء ع قائمة ُمنتجات وعروض ُمتنوعة توز

نا العوامل ذه تلعبه ملا نظًرا ُمعززة، ستدام النمو تحقيق نحو بتوج
ُ
ح امل ر

ُ
.وامل

ن مرو  عقب ن عام ياة أن يبدوا ورونا، أزمة بداية من ُمتواصل د الطبيعية ا اعاف س ًدا ي  رو
ًدا امن رو ادة مع بال ية األثار شدة وتراجع اللقاح ُمتلقي أعداد ز الي للعدوى  ال  زالت وما ة؛ا

ثمر العامة للتأمينات الوطنية الشركة ا س ود فاظ ج ا سالمة ع ل  بأن علًما ا،وعمال موظف
ا ود تواصلة ج

ُ
ا قد الرقمنة بمجال امل امو  ومكنت للعمالء سلسة خدمات تقديم نحو قاد  من ظف

عد عن العمل اجة اقتضت إذا ُ .ا

ا ع العامة، للتأمينات الوطنية الشركة تمكنت ذلك، ع عالوة  من ،وكمةا ع الكب ترك
د تو ا مع الشفافية من املز ثمر ا ُمس ا وتوطيد وُمجتمع ا، مع عالقا واصل ُمنظم

ُ
 الشركة وت

ا العامة للتأمينات الوطنية ام ز بمواصلة ال ا قوة عز اني ثباًتا املالية، امالئ وموقف العمومية م  و
ست أم أيه شركة أكدت لذلك يف ع 2021 عام خالل ب ا تص .)ممتاز( أ– بتقدير املالية قو

د تحقيق ونتوقع ذا وتحقيًقا ،2022 عام خالل التقدم من املز  األساسية قيمنا عززنا الغرض ل
د العامة للتأمينات الوطنية الشركة سُتكرس ولذا الشامل، والنمو لالستدامة سقة ودا من املز

ُ
 امل

ا سعًيا مة م ة تحقيق  للُمسا لة الرؤ ية لإلمارات املدى طو تحدة العر
ُ
دا امل  التنمية فوأ

ستدامة
ُ
تحدة؛ لألمم امل

ُ
ا العامة للتأمينات الوطنية الشركة وسُتواصل امل ام  تحقيق نحو السب ال

داف م ال االستدامة أ سا
ُ
ا س ستقبل شكيل  بدور

ُ
ستدام امل

ُ
ا ال عاتللُمجتم امل  وخلق نخدم

لة القيمة اب ميع املدى طو ة أ .املص

ّدم
ٌ
ي إصدارنا ق ر من الثا ر ستة غضون   االستدامة تقر  شر نم أش

 ابأ إبقاء ع الشديد حرصنا ع الضوء سلط الذي األول  اإلصدار
ة ستجدات خرآب املص

ُ
عتو  االستدامة، نحو برحلتنا الصلة ذات امل  ذا ُ

ر   التقر
ً

ر ُمكمال وكمة لتقر  ركز الذي 2021 لعام السنوي  املؤسسية ا
ا ً ا ترك ً مية األمور  أك ع كب وكمة أ .املؤسسية با

ود دف ا العامة للتأمينات الوطنية الشركة ج  إ اساألس  وُمبادر
اب مصا حماية ة أ  اصاأل ميع الشاملة التنمية وضمان املص

ن شارك
ُ
عتمعنا، امل

ُ
ند الذي األساس  االستدامة و  ارساتمم عليه س

لدينا االكتتاب وعمليات

5

بادرة العاملية للتقار 
ُ
-102ر امل

14

1-
عن هذا التقرير

2-
نظرة عامة

3-
الحوكمة

4-
أصحاب المصلحة

5-
البيئة



ع.م.حول الشركة الوطنية للتأمينات العام ش

ن 2021 عام أتممنا لقد ع ن وخدمات ُمنتجات تقديم من عاًما أر يةا باإلمارات التأم  لعر
تحدة،

ُ
 بتحديد تعلقي فيما الصدارة العامة للتأمينات الوطنية الشركة احتلت ولطاملا امل

ية االحتياجات ر  التأمي لول  وتطو ناسبة ا
ُ
ا امل

ً
حتل لذلك، وفق  موقًعا الرئ مقرنا و

ا ً ي،  ُمتم  اإلمارات يةجمع أعضاء أحد  العامة للتأمينات الوطنية الشركة أن كما د
ن ي وغرفة للتأم .والصناعة للتجارة د

.

 متطلبات لبيت التي التأمين برامج من العديد تقدم ُمّركبة، تأمينات شركة أنها كما
 الممتلكات الُمتنوعة محفظتنا وتشمل .الشركات إلى األفراد من العمالء

 ياراتوالس واالئتمان والطاقة والبحرية الهندسية التامينات و العامة والحوادث
 حةالص هيئة من مرخصة الشركة أن كما والفردية، الجماعية والحياة والصحة

 برنامج يف االكتتاب للشركة يتيح مما ،"مشارك تأمين شركة" باعتبارها بدبي
 أربعة في بتواجد الشركة وتحظى .بدبي الصحة هيئة لدى األساسية المنافع
.شامل خدمة انتشار مع بيع نقاط وثالث و أفرع سبعة خالل من إمارات

 على لةوالحاص ماليًا القوية الشركات إحدى زالت وما الوطنية الشركة وتُعتبر
 ناوقوت التزامنا على واضح دليل وهو بيست، أم أيه شركة من أ– تصنيف
 رأسمالية اعدةبق وتحظى المالية المالءة في قوي بفائض الشركة وتحتفظ .المالية
 ةدولي تأمين إعادة شركات من التأمين إعادة باتفاقيات مدعومة وهي كافية،

 يدب شركة الرئيسيين مساهمينا قاعدة تضم كما ،أ تصنيف على حاصلة
.التجاري دبي وبنك لالستثمار

الشفافية المسائلة العدل األمن الخدمة

تحدة
ُ
ية امل تواجدنا باإلمارات العر

6

ر  بادرة العاملية للتقار
ُ
-102 ,1-102امل

2, 102-3, 102-4,102-13, 102-
16

1-
عن هذا التقرير

2- 
نظرة عامة

3-
الحوكمة

4-
أصحاب المصلحة

5-
البيئة

ة الرؤ
عة تنا ُمتا ة بالسمعة الذاخرة مس تم

ُ
.والثقة امل

مة
ُ
امل

ن حلول  توف ع باألسواق التم تحقيق دمات الشاملة التأم تم  وا
ُ
تخصصة ةامل

ُ
 وامل

ل ال
ُ
ا بل عمالئنا توقعات ت .وتفوق

ة القيم ر و ا
عت

ُ
ة قيمنا  ر و   ا

ً
سًيا عامال متنا بتحقيق رئ .ُم



2019

اح  بة صا األر جما األقساط املكت ي(و م إمارا )مليون در

17.5 46.1 70.8 

535.9 578.9 645.8 

2020 2021

716.2
896.9 971.4

457.1 490.4 533.1

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1173.4 1387.3 1504.5

م  محقوق حملة األس اما وال

اإليرادات

صافي األرباح

2019 2020 2021

ثماراتالنقد / رصيد البنوك واألصول األخرى  واالس

2019 2020 2019 2020 2021

387.0 306.0 312.3

379.2 523.7 623.6

407.2
557.6

568.5

1173.4 1387.3 اإلجمالي1504.5 اإلجمالي

ادة طردة الز
ُ
بة األقساط بإجما امل كت

ُ
 لسنواتا مدار ع امل

.املاضية الثالث

ستدام النمو
ُ
اح امل م الذي لألر ادة سا ماأل  حملة حصص بز .س

انية ة العمومية امل غطي ال القو
ُ

 1.5 عن ديز أصول  إجما 

م مليار ي در .إمارا

ي نقدي موقف ن افية السيولة توافر يضمن قوي  و  الالزمةو  ال

ل طالبات مدفوعات لتمو
ُ
.امل
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منهجية االستدامة لدينا

8

املة ال ال ة األع ات اس ا  ي ة ل س ة وال اع ة واالج ة ال ة ال ات ت اس اف ع.ت ات واإلش ات ضع اإلس ة ل ل ل ة على ت ل ال لى وتع
لة، ة ذات ال س ة وال اع ة واالج ة ال ادرات ال ةم ل غ ة وال ف ات اإلدارة ال ح ة قادة م ال ر أن ت تل الل ق  .ح م ال

 ال ال ات أع ل ل فعال في ع ها  ان دم ة ول س ة وال اع ة واالج ة ال ال علقة  ائل ال ة إلدارة ال اء الل ، .ةس إن اإلضافة إلى ذل
ها ق ف م ال ق اس ال ة وق ة لل س ة وال اع ة واالج ة ال ة ال ات اجعة اس ولة ع م ة م ن الل ق في .س م ال ق ة ال اق ة م لى الل وس

ة س ة وال اع ة واالج ة ال اف ال ق أه ح ن ت ار ال ال على ال ة ال ت أك م أن ال لفة لل ارع ال ق .ال ة ب ف الل ل ا س ت ك
ل اإلدارة عة ل ا افآت ال ات وال ش ة ال .تقار دورة إلى ل

ة ال ة إلى األس ال ة ل ال س ة وال اع ة واالج ة ال ة ال ات اء، :ت اس ات ال ل اف ذات العالقة، والع ة العامة لأل ال على ال
امة ة ال اد، وال ة، واألف قة لل ارات ال  .واالس
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ة امة ل ال ار االس  إ

ر  وال ال
امج تق ر ب ف ت ة داخل لل  وخارجها، ال
ل ة ت ة األن اض ف ال  لل

انات ة ال ص  خ
ف ام ت ، أمان إدارة ن ق
 عل ة ال ار تق ل م اجعات دورة م ق  ماتم

ل ّ ي ال ق  ال
ف ل ت ل حل اتم ا ة ال ون ن ع اإلل الءلل اإلن  ع

اء س مي وال مات، ومق  ال
أم وثائ ة، غ ال رق لفات، ال ام اتال تق ال  ان
ف ل ت ام واجهات خالل م الع ة االس ل  فلل  ال

ا ة ال اخ  ال
ي األث م ال ا ال ي  خالل م ل
ام اقة الفّعال االس اه لل و وعادة وال ا ت فا  تال
ات دع اء ال ل ال ام وتقل رق  اس امة وتع ال  االس

ة ال

ع ل ال  وال
أة  دور على ال اد ال  ارةاإلد األدوار في الق

د ه ولة وال ان ال اواة  ل  ال ب ال
ان ع ض قي ال ازن  الع  ال
م ع في ال ع ات ت عا أساس على ال  أو ل

ات  ال

ة ول ة ال ع  ال
الت ة ح ع  انال ال
ف 19-ف لقاحات تق ت  لل

قاء والعائالت  واألص

ل رحلة  الع
ال م مة ات الء ل ل الع  ال ع

م ار وعلى ال ع م  األس
اجعة اس اآلراء م الء رضا لق  الع

ن  اه  ال
ارد ة م  ال لعالقات م
مات ن عل ة ال ال اع في ال دة ال  ال
عة ا زعات دفع م ال غ األراح ت  بها ُم
قة زادة ق  في م ة حق اه مل  ال

ة  ال
ار ة سل إ اج لل ان وت ل لل  / ةاإلدار  م

ات ح ة اإلدارة ال ع ة ال  ،ال
ونة اع م ك ق ل اسة ال ا ع اإلبالغ وس  لفاتال

ان ارسات ل ال م ة أع  أخالق
ف ار ت ال إ  ق  ام

ة ة  ال ال
س ة وال اع  ةواالج

ة ة  ال ال
س ة وال اع  ةواالج

ة اخ ا ال ي ال ق ل ال ّ  ال

انات ة ال ص  خ

ن  اه  ال

ل  رحلة الع

ر وال  ال

ة  ال

ة  ول ال
ة ع  ال

ل ع وال  ال

امل  ث ع ي وت ا ب ة، ق ة ال اء تق األه امة/ م أجل إج ار االس :إ
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م  ثمرون وحملة األس س
ُ
امل

الُمنظمون

دمات  عون وُمقدمو ا البا

العمالء

املوظفون 

تمع واإلعالم
ُ

ا

01

03

06

04

0205 أصحاب المصلحة

ن تعامل
ُ
مركز سعادة امل

نقاط البيع/ الفروع
 وت / التواجد ع وسائل التواصل االجتما رو

الدرشة

ر ب والتطو سياسة التدر
ة شر سياسة املوارد ال

 فية   واإلفصاحاتالبيانات ال
الفات

ُ
سياسة اإلبالغ عن ا

موقع الشركة الوطنية للتأمينات العامة

طالبات
ُ
وابات امل بوابات الوسطاء و

 ن ع دمات القيا / اتفاقيات البا عقد ُمزودي ا
 دمات معاي ا

ة ر التنظيمية الدور الوثائق أو التقار
ر املالية التقار
 ام وكمةم  ا

ة معيات العامة السنو ا
 ر ات حوكمةتقر الشر
ر االستدامة تقر

ؤثر
ُ
موعات مع العالقات ت تلفة ا

ُ
اب ا ة أل ستدام، األداء ع قدرتنا ع املص

ُ
عت امل

ُ
  العالقات ذه و

ً
ا عامال سًيا حيوً اتيجية ورئ .االستدامة باس

اب مع بانتظام نتفاعل ة أ ات وتمكننا مختلفة، وسائل خالل من لدينا املص اب مجموعة مع املشار ة أ ك من املص سية االستدامة مجاالت ع ال .الرئ

10

 المبادرة العالمية للتقارير
102-40

1-
عن هذا التقرير

2-
نظرة عامة
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الحوكمة

4-
أصحاب المصلحة

5-
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11

اب مشاركة تلعب ة أ م املص عاو ا دوًرا املستمر و ا االستدامةلفرص االستجابة ع قدرتنا  حيوً .وتحديا

أصحاب المصلحة المشاركة طرق

المستثمرون مساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة ووفق 
توقعاتهم

االجتماع السنوي العام
كترونينشر التقارير المالية والحكومية في سوق دبي المالي والموقع اإلل
النشرات الصحفية، وممارسة التصنيف

العمالء /  تساعد مالحظات العمالء على تحسين خدماتنا 
منتجنا

مركز إسعاد المتعاملين
روبوتات الدردشة
 سبوك، في تويترلينكد إن ، (التفاعل على وسائل التواصل االجتماعي(

المجتمع حقيق يعد التنسيق بين المجتمع أمًرا محوريًا في ت
أهداف االستدامة

 19- كوفيدمبادرات التوعية حول فيروس
حملة التبرع بالدم
سياسات السيارات المخفضة
تقديم المنتجات المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة
تطوع الموظفون

المنظمون يؤدي االمتثال للوائح إلى زيادة ثقة المنظمين 
وأصحاب المصلحة اآلخرين في الكيان

االمتثال للوائح
التفاعل مع المنظمين على نحو منتظم

الموظفون املة ت عادلة وسبل تطوير لضمان قوة عآتوفير مكاف
قوية وموهوبة 

األجور والحوافز
التنوع واإلشراك
رفاهية الموظف والمعاملة العادلة

البائعون والموردون مين ضمان زيادة مستوى التعاون مع البائعين والمقد
لدينا لخدمة عمالئنا بشكل أفضل

المعاملة المنصفة
سداد المدفوعات في وقتها المحدد
البوابات

11
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ة ة ال تق األه
.2022 عام خالل النسبية األهمية بتقييم المتعلقة المراحل كل في الحسبان في المصلحة أصحاب أخذ على بشدة نحرص العامة، للتأمينات الوطنية الشركة في

اء ت   ة تق إج ة األه قعات لفه ال اف ت ي العالقة ذات األ ا وت ة ال ئ علقة ال ة ال ة ال اع ال ة ةواالج س م.وال اصلة نع  م
عامل اف مع ال ئ العالقة ذات األ ق ال ه مالءمة م ل اص ه ة الع اد دنا ت نع.ال االت على جه ي ال ها ا ال اث ف ق  إح  اًدااس ف

ائج إلى ة ن ل ة تق ع ة األه  .ال
 العمالء وتعليقات ارجيينوالخ الداخليين المصلحة أصحاب بـ الخاصة  التبادل عمليات / معلومات بتقييم قمنا وأولوياتنا، الجوهرية العناصر لتقييم سعينا وضمن

.المستثمرين وتفاعل الموظفين ومدخالت
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1112

أولوية عليا
التغيير المناخي والكوارث-1

خصوصية البيانات وأمن المعلومات -2  
الجائحة والعافية والصحة -3

ة س ة م  أول
التنوع والشمول  -6

الحوكمة المؤسساتية  -7

األخالقيات واالحتيال والسلوك المهني  -8

التحّول الرقمي واإلبتكار -4

أولوية منخفضة

تجربة العميل -9

العمليات الخضراء -10

التدريب والتطوير -11

المشتريات المستدامة -12

االحتفاظ بالمواهب وتطوير الموظفين -5

االستثمار في األثر البيئي االجتماعي والحوكمة -13

5

13
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 لدمج يًااستباق نهًجا الشركة تتبنى االستدامة، أداء تحسين ضمان أجل من
 من فةمختل جوانب في والمؤسسية واالجتماعية البيئية الحوكمة معايير
  األساسية عملياتنا والتكامل الدمج هذا يشمل أن المقرر ومن .أعمالها

 المخاطر وإدارة المؤسسية والحوكمة )والمطالبات االكتتاب(
 لتنميةا أهداف مراجعة على الشركة تعمل .التقارير وإعداد واالستراتيجيات

 تحقيق نم نتمكن حتى عليها والتركيز المتحدة األمم حددتها التي المستدامة
 األعمال وعمليات الخدمات عروض خالل من المطلوب التأثير

 أجزاء يف الصلة وذات المطبقة المستدامة التنمية أهداف تِرد .واالستثمارات
.التقرير هذا من مختلفة

13

غاية من أجل  169هدفا لالستدامة و 17حددت األمم المتحدة 
 تحقيق األهداف الرئيسية الالزمة لتحسين العافية والصحة العامة

.في العالم

البيئةالمجتمع، األطراف ذات العالقةالحوكمة

32الصفحة 20الصفحة 14الصفحة 
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الحوكمة -3



القدوة في أعلى الهرم – الحوكمة

 للتأمينات نيةالوط الشركة تدير األساسية، قيمنا في بعمق والشفافية المساءلة لتأصل نظًرا
 في يةالشفاف درجات أقصى وتضمن الرائدة المؤسسية الحوكمة ممارسات وفق أعمالها العامة

 ستدامةم قيمة لخلق حيوي أمر الفعالة الحوكمة تعد المعنيين، المصلحة أصحاب مع التعامل
.األعمال نزاهة على والحفاظ
 لمؤسسيةا الحوكمة ممارسات تنفيذ على العامة للتأمينات الوطنية الشركة إدارة مجلس يشرف

  اإللكتروني اموقعن يُنشرعلى الذي السنوي "المؤسسي الحوكمة تقرير" ويعكس الشركة، عبر
)ae.ngi.www( المالي دبي سوق وموقع )ae.dfm.www( لجوانب التفصيلية العناصر 

.فافيةوالش النزاهة مبدأ بدعم التزامنا ويظهر العامة للتأمينات الوطنية الشركة في الحوكمة

 أعضاء ويتمتع ،تنفيذيين غير وعضوان مستقلين أعضاء منهم أربعة أعضاء، ستة من الحالي العامة للتأمينات الوطنية الشركة إدارة مجلس يتكون
 نيةالوط الشركة وتؤمن العقارات، ومطوري الخاصة األسهم وشركات البنوك مثل متنوعة قطاعات إلى وينتمون عالية بمؤهالت اإلدارة مجلس

 نسائية ترشيحات ىعل للحصول خطوات اتخاذ المقبلة االنتخابية عمليتنا وستكفل اإلدارة، مجلس لجنة في المرأة مشاركة بتشجيع العامة للتأمينات
.المرأة مشاركة لتحسين

10هدف التنمية المستدامة 
التقليل من أوجه عدم المساواة

16هدف التنمية المستدامة 
السالم والعدل والمؤسسات القوية

نتكوين مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة على مر السني 2021 2020 2019

عدد األعضاء المستقلين 4 3 3

عدد األعضاء غير التنفيذيين 2 4 4

عدد األعضاء التنفيذيين 0 0 0

عدد األعضاء من النساء 0 0 0

15
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إشراف مجلس اإلدارة

 على اجتماعاتها اللجان هذه تعقد حيث والمكافآت، الترشيحات ولجنة االستثمار ولجنة اإلدارة مجلس تدقيق لجنة مثل لجان؛ بتشكيل الشركة إدارة مجلس قام
  .اللجان هذه عمل سير لحسن محددة اختصاصات وضع تم كما األقل، على سنوي ربع أساس

لجنة أعضاء

مجلس اإلدارة

الترشيح 
واألجور

لجنة 
التدقيق

لجنة 
االستثمار

مسؤوليات اإلشراف الشاملة

 :لجنة تدقيق مجلس اإلدارة
مراجعة األمور المتعلقة 
بالشؤون المالية وإدارة 

المخاطر واالمتثال

:لجنة االستثمار
االستثمار ومخاطر 

السوق والسيولة 
 والرقابة على قرارات

االستثمار

ميم تص: ات و المكافآتالترشيح لجنة
وتشغيل برامج أجور الشركة

لجنة تدقيق مجلس (
)اإلدارة

( ات و المكافآتلجنة الترشيح(
(لجنة االستثمار)

16

لجنة أعضاء
مجلس اإلدارة

Type of  Member No. of  meetings

لجنة أعضاء
المجلس

4 مستقلين
2 غير تنفيذيين

5

لجنة التدقيق 3 مستقلين 4

آتات و المكافالترشيحلجنة  3 مستقلين 4

لجنة االستثمار 2مستقلين
1غير تنفيذي

8
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أسس الرقابة -الحوكمة 

مال لمتعلقة باألعتبنت الشركة نهًجا مأمونًا ومسؤوًال ومستقبليًا إلدارة المخاطر، وتوجد إدارة للمخاطر تعمل على تقييم المخاطر الرئيسية ا
ات المتخذة للتخفيف من وتقيِّم اإلدارة بشكل دوري حالة اإلجراء. والتنظيمية؛ بما فيها المخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية

رسات تعتزم الشركة تحديد ودمج المخاوف بشأن الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية في إدارة المخاطر ومما. حدة المخاطر واإلبالغ
.  االكتتاب

إدارة المخاطر

مة البيئية واالجتماعية واستناًدا إلى سياسة الحوك. تراجع إدارة االمتثال جوانب االمتثال التنظيمي، وتُقيّم حالة االمتثال لتحقيق االلتزام التام
بدأ االمتثال  .ؤسسيةوالمؤسسية ومتطلبات رفع التقارير، تضمن إدارة االمتثال مراجعة متطلبات االمتثال في الحوكمة البيئية واالجتماعية والم

.المستند إلى المخاطر لمكافحة غسل األموال ونشر أحدث التقنيات لرصد انتهاكات مكافحة غسل األموال

االمتثال

 االمتثال بيئةو المخاطر وإدارة األعمال لعمليات األهمية بالغة مراجعات إلجراء المهرة بالموظفين وتزويدها للتدقيق مستقلة إدارة إنشاء يتم
 بمبادرات الخاص االمتثال على ستركز الداخلي التدقيق مراجعات فإن ،2021 لعام العمل خطة في أساسيًا عنصًرا لكونها ونظًرا .الشاملة

.والمؤسسية واالجتماعية البيئية الحوكمة

التدقيق الداخلي

وتتيح آلية . التوجد آلية لإلبالغ عن المخالفات لتلقي نصائح أو شكاوى مجهولة المصدر تتعلق باالحتيال المحتمل أو انتهاكات االمتث
.اإلبالغ عن المخالفات للمبلغين الوصول إلى مجلس إدارة الشركة

آلية اإلبالغ عن المخالفات

17
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إدارة المخاطر الفعالة

18

 فعالة يةاستراتيج ضمان بنشاط العامة للتأمينات الوطنية الشركة تتعهد
 أمينالت لشركة األساسية لألعمال مركزية تعتبر والتي المخاطر إلدارة

 الداخلية والضوابط المخاطر إدارة تصميم تم .االكتتاب مخاطر في المتمثلة
 حقيقت في الشركة ولمساعدة وفعالية بكفاءة مخاطرنا إدارة لضمان لدينا

.الرئيسية أهدافها

 وتصميمات عمل إلطار امتالكنا المخاطر إلدارة المتوازن نهجنا يضمن
 فاإلشرا اإلدارة مجلس ويقود الصلة، ذات المخاطر مع للتعامل للمخاطر

 اإلدارة، لمجلس التابعة المخاطر إدارة لجان خالل من المخاطر إدارة على
 إدارة ممارسات العامة للتأمينات الوطنية الشركة إدارة فريق ويدرس

.المخاطر إدارة قسم بمساعدة الشركة عبر وينفذها المخاطر

 يالبيئ األثر عوامل االعتبار بعين لدينا االكتتاب ممارسات تضع
.ناعمليات صميم في المستدامة التأمين وممارسات والحوكمة واالجتماعي

 ىعل القائمة المال رأس نمذجة العامة للتأمينات الوطنية الشركة تمارس
 ةالمختلف للمخاطر المخصص المال رأس يحدد خاللها من التي المخاطر

الفردية للمخاطر تعرضها على بناءً 

:زبإيجا أدناه المخاطر إدارة سياسات أو التخفيف تدابير بعض ترد

بها المعمول المؤسسية المخاطر إدارة سياسة اعتماد.

؛ المعتمد الداخلية الرقابة إطار

على المحددة اإلدارات مختلف من المخاطر أبطال تدريب 

التشغيلية؛ المخاطر

األعمال؛ مجاالت لجميع وإجراءاته االكتتاب سياسات

التدقيق ودليل المعتمد األموال غسل مكافحة تدريب 

الداخلي؛

المخالفات عن واإلبالغ االحتيال لمكافحة معتمد دليل

السلوك لقواعد مدونة

المعتمدة االجتماعية المسؤولية سياسة.

18
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نموذج إدارة المخاطر
بيئة الرقابة الخاصة بنا

اإلماراتية، وتمتلك  إطار عمل للرقابة الداخلية وأكملت المراجعات التي طلبتها هيئة التأمينلجنة رعاية المؤسسات بناًء على تبنت الشركة الوطنية للتأمينات العامة 
. الشركة سياسات وإجراءات موثقة على نحو جيد لتوجيه العمليات التجارية وضمان فعالية الرقابة

قواعد أخالقيات ومعامالت تجارية قوية

:حددت الشركة الوطنية للتأمينات العامة سياسات تتعلق بالسلوك األخالقي والشفافية وقامت بتطبيق

سياسة إدارة المخاطر المؤسسيةسياسة التعامل مع االحتيالمدونة قواعد السلوك آلية الشكاوى

19

النزاهة والقيادية والشفافية: لضمان

االدارة التنفيذية

ي
ق خارج

مدق

لجنة / مجلس اإلدارة (مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة 
)المراجعة

إجراءات 
الرقابة 
الداخلية

ضوابط اإلدارة

المنظمون

قسم الشئون المالية

إدارة المخاطر

االمتثال

أمن تكنولوجيا المعلومات

خط الدفاع الثالث

قسم المراجعة الداخلية

خط الدفاع األول خط الدفاع الثاني
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إطار الرقابة الداخلية

 نموذج العامة للتأمينات الوطنية الشركة تتبع
 معهد صاغه الذي "الثالثة الدفاع خطوط" الحوكمة
. به وتؤمن الداخليين المدققين

 فوظائ العامة للتأمينات الوطنية الشركة أنشأت
 عن قاريرالت وتقديم والتشاور للرصد رئيسية رقابة

  .التشغيلية والمخاطر الرئيسية الحوكمة

 ضمانل التقارير رفع وقنوات واضحة مواثيق تحديد
.يةواالستقالل الشفافية

 



المجتمع، أصحاب المصلحة -4



تحسن رحلة عمالئنا

الموارد  تمرار فينضع عمالئنا بشكل رئيسي في مركز اهتمامنا باعتبارهم مجموعة أصحاب مصلحة رئيسيين، تستثمر الشركة الوطنية للتأمينات العامة باس
االتصال ودعم  خطوة أخرى أقرب إلى أهدافنا المتمثلة في إرضاء العمالء، ويعد مركز الرقمنةواألدوات لتحسين تجربة العمالء، ويخطو بنا تركيزنا المعزز على 

.  البريد اإللكتروني ومسؤولو خدمة العمالء هم جهات االتصال األساسية لعمالئنا الراغبين في االتصال بنا لتحسين عروض خدماتنا

...

...

...

...

مركز االتصاالت مركز إسعاد 
المتعاملين

الفروع ونقاط البيع 
في المواقع البارزة

تطبيقات الشركة 
 الوطنية للتأمينات
العامة وروبوت 

الرد على 
الواتساب

التواجد على 
منصات 
التواصل 
االجتماعي

تجربة العمالء

 على اجدالتو من العامة للتأمينات الوطنية الشركة تتأكد
 بوكوفيس إن لينكد مثل االجتماعي التواصل وسائل
 عن أخبار آخر لمتابعة لمجتمعنا وإنستغرام وتويتر
.العامة للتأمينات الوطنية الشركة

 بنا اللالتص والشركاء للعمالء لالتصال مركزنا
 اراتهماستفس أو مطالباتهم احتياجات بخصوص

 المطالبات على للموافقة 7 × 24 دعم ،
الصحية

ي المواقع تتيح فروعنا ونقاط البيع لدينا ف
صى الرئيسية للعمالء التواصل معنا بأق

درجات الراحة

 يةالوطن الشركة أعادت لعمالئنا، سلسة خدمة لضمان
 ستبدلتوا السابقة العمالء خدمة تسمية العامة للتأمينات

المتعاملين إسعاد مركز بـ القديم االسم

 العامة ناتللتأمي الوطنية الشركة تطبيقات تنزيل يمكن
 تلك وصممت آبل، متجر أو أندرويد متجر من

 وخدمة اتالمطالب لدعم التنقل سهولة لضمان التطبيقات
السياسة
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ترك أثر إيجابي

  موظف، ووجود موارد متعددة اللغات لخدمة العمالء بشكل أفضل 15خدمة عمالء تبلغ قوتها العاملة.

توفير منتجات مناسبة لشرائح مختلفة من المجتمع تتراوح من الشريحة األساسية الضرورية إلى المنتجات الشاملة

دراسات استقصائية عن المخاطر لتحسين ملف المخاطر المتعلقة بالعميل، واقتراحات لتحسين ملف المخاطر والمتابعة الدورية

أسعار مخفضة للعقارات المجهزة بإجراءات السالمة من الحرائق أو المبنية بمواد مقاومة للحريق

 خصومات عدم المطالبة«مكافأة السائقين اآلمنين على شكل«

سرعة الموافقة على المطالبات وخدمة السياسة العليا

إرسال إخطارات التجديد في الوقت المناسب إلى العمالء لضمان استمرار التغطية التأمينية

للموافقة على المطالبات الصحيةساعة باألسبوع  24 على مدار دعم
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سياسة خالل من باستمرار المساهمين مكافأة 
 عن ناإلعال تم حيث لدينا، الجذابة األرباح توزيع

 إماراتي درهم مليون 22.5 بقيمة أرباح توزيعات
2020 لعام 2021 عام خالل

قوية عمومية ميزانية

+ 42.7 المساهمين حقوق في زيادة درهم مليون 
.2021 عام في

13% 2021 لعام الملكية حقوق على العائد.

نالسني مر على االستثمارات على صحي عائد

احواإلفص المساهمين مع التعامل في الشفافية 
الكافي

مع يتماشى بما اإلدارة مجلس انتخاب عملية 
والسلع المالية األوراق هيئة تفويض

خلق القيمة للمساهمين

الثروة وخلق القيمة–أصحاب المصلحة

سنوات 5توزيعات األرباح على مدى آخر  األرقام بــ مليون درهم    

2016 2017 2018 2019 2020 2021

15 M 18 M 22.5 M 22.5 M 15 M 22.5 M

 تؤمن .لألفراد مملوك والباقي الشركة، مال رأس إجمالي من % 77.89 نسبة تمتلك مؤسسية كيانات من العامة للتأمينات الوطنية الشركة مساهمو يتكون
.المساهمين ذلك في بما المصلحة ألصحاب مستدامة قيمة بخلق بقوة العامة للتأمينات الوطنية الشركة

ر ما زالت قيد التنفيذ 2021عتمد البيانات املالية لعام : مالحظة ذا التقر خ إعداد  انت التدقيقات املالية بتار .  ع أرقام غ خاضعة للتدقيق حيث 
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شركاؤنا -الموظفون 
 لتلك هموتطوير العالقة ذات األطراف لخدمة األساسية للمهارات امتالكهم من التأكد خالل من الموظفين الشركة في المطبقة والممارسات العمل بيئة تدعم

 حين وفي .المساواةو التنوع وتعزيز بها، واالحتفاظ المواهب أفضل استقطاب في الشركة في البشرية الموارد الستراتيجية األساسية األهداف وتتمثل .األهداف
.ظفينللمو العامة والصحة والحياة العمل بين والتوازن المستدامة العمل ثقافة ونعزز نشجع فإننا الرئيسي، تركيزنا محور يظل الموظفين رفاه أن

ة  ف ال ه
ال امة ال  ال

فاه ة وال ة ال  ال

ة  ف ال ه
امة  ال

ام  ال
اواة ب ال  ال

امة ة ال ف ال  ه
ع ا  ال

عل ال  ال

امة ة ال ف ال  ه
ام  ال

اد ل الالئ وال االق  الع

امة ة ال ف ال  ه
 العاش

اواة  م ال  ال م أوجه ع
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ن إجما عدد املوظف

393
ة إ جانب التنوع، وت بة وا فخر أسرة ُتقدر الشركة الوطنية للتأمينات العامة املو

ا الذين يحملون ما يقرب من  سية 30الشركة بأفراد ج

18-30

30-45

45-60

من 60 أك

ن ة للموظف الفئات العمر

57

250

81

5

33% 67%

س ن ا سبة ب نال

التنوع

الن الشامل

سمة بالشفاف عملية التوظيف امل ية، فجميع تؤمن الشركة الوطنية للتأمينات العامة 
ونية ال ا ع مواقع التواصل االجتما والبوابات اإللك ن ع

َ
عل ُ بارزة للبحث عن وظائفنا 

. وظائف

النمو والتعلم

م بناءً  ن وتطور علم املوظف ن وضمان  ة للموظف ع  تقديم تقييمات أداء سنو
م احتياجا
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عة ة عاملة م ة وق او ص شاملة وم ف

ألف م أك م  ي ت ا العاملة ال ت ل ق ص وت 30ف اف الف ز ت ات العامة تع أم ة لل ف في ال ارسات ال ل وم ة الع ة، فإن ب  إلهامها م ج
ع امح وال لة في ال ة ال ة ال ة دولة اإلمارات الع رجة أعلى.رؤ نا ب ل عام معاي فع  ا ن ، فإن ات ال ل ة  م ال ا تل  .و



مبادرات التدريب والتطوير

بات ونية لتدر ابات اإللك  البو
ابطة  افحة غسيل األموال والر م

حدةالدولية لالمتثال واململكة املت

د  ية من مع الدورات التدر
اليةاإلمارات للدراسات املصرفية وامل

اف افحة غسيل األموال وم ب ع م حة دورات التدر
ن؛ االحتيال للعامل

اطر ورش إدارة ا

نية ادات امل الش

د اإلمار  ونية مع ات لنا  البوابة اإللك
ب املو  للدراسات املصرفية واملالية  نلتدر ظف

صول مساعدة  ن ل ع  مالية للموظف
يل املثال ،  ادات، ع س ادة  شالش

ن من اململكة املتحدة أو التأم
م ادات ذات الصلة بمجال عمل الش

ية فنية ودورات نا دورات تدر  أجر
ية خاصة باملنتجات للعامل ن تدر

داخل الشركة

اص ية الفنية وا ة الدورات التدر
باملنتجات

26

1-
عن هذا التقرير

2-
نظرة عامة

3-
الحوكمة

4-
أصحاب المصلحة

5-
البيئة



27

1-
عن هذا التقرير

2-
نظرة عامة

3-
الحوكمة

4-
أصحاب المصلحة

5-
البيئة

ف  رفاه ال

ا في  ام ار ال ةفي إ ا و  ال ف ة م ا ن على أه ا، فإن اه ا وم الئ ة لع وض ق ق ع ات العامة ب أم ة لل ل عامال ه  .رفاه
ة ف اال ن مع ل ع ف  ا م ي لة ول اق ض الت ت يها مع ي ل لة ال ات القل ة م ال ات العامة هي واح أم ة لل ي أو أ ال  .كألك م عق

الي فاه ال ة وال ال

 ف ي شامل لل ف تأم ص  /ت
عال  ال

اة ل ة على ال ة تأم ف تغ ع ت
ف  ال

ات العامة ف أم ة لل اه ال ي ت
قاع اإلماراتي  وق ال ي/ ص ل  ال

ا م  ف ياالل ا ل دو   و م
ي ل عاون ال ل ال  م

افقة مع الل مة م ة ال افآت نها ائحم

 ات و ع ال ها  ف ة م افئ ال افع ت ال
اع اشى مع معاي الق  .ا ي

 ل عل م ار ال ل م عل وت ص ال ع ف د  معهت ارت ت
أم  ة، -لل ة ال ل  ال

ل ا واالح/ ورشات ع ة على إدارة ال ر داخل امج ت  الب
ال ل األم ة غ اف ات دورة وم اني وتق .واألم ال

قة ال ث فة وال ع ال ال االت االت اح ل ة ال ا
ل ل م ال الع رونا  وس   .ف

ل ع اف الع ل م ه ة ل ات األت ل ع  زادة ع
ف .لل

ف ص ت قل ف في ال ف ال  اإلدارات ع لل
ة ع ة، على حالة ل أساس على ال  ح

اة-1 ة وال أم على ال  ال

قاع.2 وق ال ة في ص اه  ال

عاك"  "ن ن

عل وال.4  ال

نة-5 ل م ارسات ع  م

في.6 قل ال افع.3 ال ات وال ع  ال



م ل ة، وتق اة ص ف على ع ح ة ال ع ال ع ت ه ال
ا ً ل أ اء الع  .أث

ن خالل عام  2021فعاليات املوظف

ية سرطان الثدي وسرط: حملة التوعية ال ان أدرنا برنامج التوعية 
وستاتا ال

. مقر الشركة ماحتفال بيوم العل

م ن  م، واملتصل ل ملوظفينا وعائال ية حمال . التطعيم  امل ت توعية 
وفيد  ة حول مرض  .19-دور

ع  فيالطعام و االحتفال بالعيد الوط وتوز دايا والوجبات ا .فةال

28

تمع ن وا ع بالدم بمشاركة املوظف نا حملة ت .أجر

ن إ موظفينا  ةاملوسمي2021إكسبو  توف تذاكر  .املدراءو املواطن

28

، تم جمع ترشيح الفرق 2021 عام . االحتفال بيوم املرأة  مقرنا الرئ
شطة الر  سائية  محاولة إلشراك املوظفات  األ اضية ال اضيةالر

1-
عن هذا التقرير

2-
نظرة عامة

3-
الحوكمة

4-
أصحاب المصلحة

5-
البيئة



1

2

نا  ن توعية أجر للعامل
سرطان (» وردية اللون «

» اللون  زرقاء»و) الثدي
وستاتا( سرطان ال

رنا برنامج التطعيم  سَّ
م وداخ ن ومعول ل للموظف

الشركة

ع بالدم  نا حملة ت أجر
يئة ال سيق مع  ة بالت

ن املشار  ان من ب ي، و ن بد ك
ن وأفراد ا ا املوظف تمعف

4

ى سياسات التأم ن توجيه ك
ن  لشرح مزايا التأم

للمستفيدين

الو التطعيم ع بالدعم الت

التوجيه

اتب  عقيم منتظم للم
واملواقع الفرعية حسب 

وس  افحة ف إرشادات م
ورونا

التعقيم
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30

ة وس مطالبات سو م مليون  11.2 بمبلغ ورونا ف ة مطالبات ع 2021 عام خالل در  ال

.األعمال وانقطاع والسيارات

ن وثائق ع خاصة خصومات طوط  ألبطالنا لسياراتا تأم افحة  األمامية ا . ورونا وسف م

ع حملة مت 2021 عام  جرت بالدم الت ة يئة مبادرات  وسا ي ال ع بد .بالدم للت

فاظ الشاملة، عملياتنا  والشفافية املساءلة وكمة، معاي أع ع وا شر ا  املالية لبياناتا و

ة، فية والبيانات الدور مة للتطورات ال .اطالع ع امجتمعاتن إبقاء ثمَّ  ومن الشركة،  امل

اب مع املستمر التواصل ة أ ة تحديثات خالل من لدينا املص  لوسائ استخدام ع دور

اصة االجتما التواصل .بنا ا

ودنا عززنا ئة حماية  ج ونية بصمتنا مراقبة خالل من الب .لمواردل استخدامنا وفاعلية الكر

ينا وكمة و واالجتما البي األثر عوامل تب اصة إرشاداتنا  ا .كتتابواال بالعمليات ا

امنا ئة بضمان ال افؤ وحافلة وشاملة آمنة عمل ب نات ملوظفينا الفرص بت .لدينا املستقبلية والتعي

مة .العمل وفرص القيمة خلق خالل من ا االقتصاد  املسا
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امل، ة ع اعاة ع الها، م ارات أع ة في ق س ة وال اع ة واالج ة ال اد ال ة، ع دمج م ل ما يلي على ال :ت

 ام ارات، واالل اذ الق ة ات ل أم في ع ال ال أع لة  ة ذات ال س ة وال اع ة واالج ة ال ا ال ا ولت ق اب ال  .االك
ة س ة وال اع ة واالج ة ال اد ال اشى مع م ا ي ات  ال  .إدارة ال
ادرات ال ع م ع ل اع وال ئ اآلخ في الق اف ذات العالقة ال ة واأل ات ال مات واله ل مع ال ة الع ة ال

ة س ة وال اع  .واالج
اد ف ال ق في ت م ال ق ام ع ال ان ف  ة في ال فاف اءلة وال  .ال
ا وت ال ة ودارة ال س ة وال اع ة واالج ة ال ا ال ا ق عي  ادة ال ال ل اء األع الء وش عاون مع الع لال  .ل
ة س ة وال أم اسات ال ة في ال س ة وال اع ة واالج ة ال ة إلى ال اءات ال اعاة االس .م

)مستقبلية(تكامل أعمال الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية 

31

1-
عن هذا التقرير

2-
نظرة عامة

3-
الحوكمة

4-
أصحاب المصلحة

5-
البيئة



البيئة -5



ة ا ال ات  أول
ًا ة ألن ن ة ال ات ال أم ة العامة لل ولة، ش اعي ف م ا ن ً نا ج ع على تأث ة ال د.وال اف وت ة أه امة ال ا ال ات  أول

ة ، وِم.ال ا َث ا نعي فإن ً ا أن ج ا ل ، ق غ م اخي ال ه، ال ل أن  وتأث ر ت نا م ات تلع أن .ت أم ش ًا دوًرا ال  مه
ة اث في للغا ابي تأث إح ة على إ ارها ال ًءا اع ًا ج لة م مه ة سل  .الق

اف ا ت اف ا أه ات ة وأول ة مع ال خ اإلمارات رؤ س ها ل ان ارها م اد اع ف اق ن  م  .ال

ال امة ال ة ال ف ال  ه
ار لف األع ع م م ة لل ة وتع العاف اة ص ان ح  ض

ام امة ال ة ال ف ال  ه
ل ال ف والع امل وال ام وال تع ال ال

ادس امة ال ة ال ف ال  ه
فة و اه ال عق ال  ال

ال ع امة ال ة ال ف ال  ه
اخي ل ال  الع

اسع امة ال ة ال ف ال  ه
ة اكل األساس ار واله اعة واالب  ال

اني ع امة ال ة ال ف ال  ه
والن اج ال هالك واإلن  االس
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ولة دنا ال  جه

اتب مساحات تقييم أعْدنا  املتاحة للمساحة األمثل االستخدام لضمان الفرعية امل
نا اتب مواقع وغ  مست مملوكة مساحة إ أبوظ فرع انتقل .الفرعية امل

ً
 نصف خدمة

ية املساحة السابقة املكت

ة ع ات ات ال فا ة ال ة ودارة  ن ا ال ل  اتقل ات ل   ع
ن وا عاثات غاز ثاني أك ال ة الن ة ال اق ام ال س

اه هالك ال اقة واس .ال
الورقية المخلفات تدوير إعادة

ة ا على ال ات ل ة ال م تأث ع رك أه اقة.ن ن ام ال ة اس اب فعال ف ت ي وت ها ال ة تأث اق ة م اصل ال ا، ت دنا.ل ات جه ا يلي أول  :   وف

ق عن الورق استخدام  كب توف  نتأمال وثائق و األسعار عروض إصدار طر
ونيا، والفوات ستخدم إلك

ُ
ن إصرار حال الورقية وثائقال و  .ذلك ع ليهع املؤمَّ

 اعات على عق اج اعات  ف االج ال األوراق في غ اس
اشة قلل م ال ع  اعات ع  ة االج ، ح أن عق غال

ام األوراق  اس
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ي نا ال  أث

ات، و  فا ن، ودارة ال عاثات ال اه، وان اقة وال هالك ال ها اس ا ف ا  ات ل ان ع ي م ج امة الع ا لالس ات اعي اس ابي األهت ك اإل ل  م ذل ال
ا ف  .  ل

ولة خالل عام  دنا ال ة جه ال اءات ال  :2021وتل اإلح

ا ر ء انخفاض مصروفات فاتورة الك
سبة  2021إ عام  2020من عام % 2ب

≥7%

و  نية قللنا البصمة الكر
ساو  سبة أقل من أو  ي ب

انخفض 

ون  ي أكسيد الكر انبعاث غاز ثا
سبة  2021عام إ  2020من عام % 7ب

≥2%

ر  الك الك اء قللنا اس
ساو  سبة أقل من أو  ي ب

اتب فر الشارقة وأبو ظ: مالحظة ناء م تم تحليل البيانات للمكتب الرئ والفروع باست
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2019

2020

2021

2019

2020

2021 إلى عام  2020من عام % 2زاد استهالك المياه بنسبة 
2021

ف  إنخفاضا حققنا- اء مصار ر .%2 بواقع الك
ي إنبعاث إنخفض- ون  أكسيد ثا سة الكر  بالرغم %7 ب

الك أن من اء إس ر .2021 سنة  حاله ع بقي الك
الك إنخفض- اء إس ر سبة الك يلة ب   سنة  %0.3 ض

ب 2020 سنة  اإلغالق إ راجع ذا و ،2021  س
شار وس إن .19 وفيد ف
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