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 (1بيان باﻷجراءات التي تم أتخاذها ﻷستكمال نظام الحوكمة الشركات خﻼل عام  2021وكيفية تطبيقها-:
لقد وضع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة "المجلس" ممارسات تنفيذ ضوابط الحوكمة ومعايير اﻻنضباط المؤسسي على رأس سلم اﻷولويات بالشركة وذلك
التزاما ً بأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) 03ر.م( لسنة  2020بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و تعديﻼته.
كما حرص المجلس على شفافية ممارسات ضوابط الحوكمة بالشركة طبقا ً لما نص عليه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) 03ر.م( لسنة  2020بشأن إعتماد دليل
حوكمة الشركات المساهمة العامة و تعديﻼته ،والتزم بأحكام قرار مجلس إدارة هيئة اﻷوراق المالية والسلع رقم ) (3لسنة  2000في شأن نظام اﻹفصاح والشفافية
وبالتالي فقد واصل المجلس في تبني نفس آليات الموافقة على الحسابات المرحلية والختامية ونشرها في سوق دبي المالي ﻹطﻼع المساهمين واﻷطراف ذوي العﻼقة حيث
يتم رفع الحسابات الختامية والمرحلية للشركة إلى لجنة المجلس للتدقيق للمناقشة واﻻطﻼع ثم تقوم اللجنة بدورها برفع التوصيات مع البيانات المالية إلى المجلس الذي
يقوم بالنظر فيها ومناقشتها ومن ثم الموافقة عليها قبل اﻹفصاح عنها ونشرها بسوق دبي المالي.
إن الشركة الوطنية للتأمينات العامة ممثلة في أعضاء مجلس اﻹدارة وأعضاء اﻹدارة التنفيذية تأخذ على عاتقها مسؤولية التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة المؤسسية لتحقيق
اﻻنضباط المطلوب بالشركة وفقا ً للمعايير العالمية بما يصب في مصلحة جميع اﻷطراف المعنية بما في ذلك المساهمين والعمﻼء على حد سواء.








ولقد قام أعضاء مجلس اﻹدارة بمناقشة واتخاذ القرارات الﻼزمة لﻺشراف وإدارة أنشطة الشركة وفيما يلي ملمح من اﻷنشطة والممارسات التي اعتمدها المجلس
باجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه:
اﻹشراف على انشطة إدارة الشركة ومراجعة اﻷداء بفروع التأمين.
مناقشة واعتماد تطبيق السياسات واﻹجراءات وإبداء التوجيهات كلما تطلب اﻷمر.
مراجعة واعتماد الميزانية التقديرية والموازنة والبيانات المالية المرحلية والختامية.
مراجعة اﻻستثمارات واتخاذ القرارات اﻻستثمارية الﻼزمة.
اﻹشراف على تطبيق السياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتحقق من مدى موائمة تلك السياسات لتحقيق استراتيجية العمل بالشركة.
اعتماد خطط التدقيق لعام  2021حسبما قدمت من دائرة الرقابة الداخلية بالشركة.
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 الحرص على الشفافية وإطﻼع السادة المساهمين على بيانات اﻷداء بالشركة في خﻼل اﻷطر الزمنية المعتمدة لذلك .كما سيقوم المجلس برفع توصياته إلى السادة
المساهمين بشأن توزيعات اﻷرباح عن السنة المالية المنتهية في  2021/12/31وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع عقده في تاريخ .2022/03/31
يتطلع المجلس إلى أن يكون دائما ً أهﻼً لثقة المساهمين والعمﻼء والموظفين العاملين بالشركة والشركات الحليفة للشركة الوطنية للتأمينات العامة .وبالتالي فإن المجلس
يؤمن بأهمية تحديد مسؤوليات الشركة داخليا ً وخارجيا ً لضمان تنفيذ أنشطة اﻷعمال وفقا ً ﻷحكام القوانين المتبعة ومعايير الجودة و ُحسن اﻷداء واﻷخذ في اﻻعتبار تعظيم
مصالح السادة مساهمي الشركة والحفاظ عليها وحمايتها .ولقد حرصت الشركة على التقيد التام بأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) 03ر.م( لسنة  2020بشأن
إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و تعديﻼته من خﻼل إرساء الممارسات التالية:







حرص المجلس على عقد اربعة اجتماعات خﻼل عام  2021وفقا ً ﻷحكام القرار.

التزم المجلس بحضور أغلبية أعضاء المجلس لﻼجتماعات للتأكيد على صحة النصاب المطلوب.

أحيط المجلس علما ً بقرار هيئة اﻷوراق المالية الصادر خﻼل  2018بشأن التعديﻼت بنظام اﻹفصاح والشفافية والتعديﻼت على نظام الحوكمة المؤسسية.
تأكدت لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت على استيفاء متطلبات نظام حوكمة الشركات الذي يستوجب أن ﻻ يقل عدد اﻷعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس،
وأنه ﻻ يجب أن يكون عضو مجلس اﻹدارة المستقل موظفا ً لدى أحد الجهات المرتبطة بالشركة خﻼل العامين اﻵخرين.
عقدت لجنة المجلس للتدقيق اربع اجتماعات خﻼل عام  2021بمعدل اجتماع كل ثﻼث أشهر .وحرصت اللجنة على مناقشة كافة التقارير المقدمة من إدارة الرقابة
الداخلية .كما قامت اللجنة خﻼل عام  2021بمناقشة الحسابات المالية الختامية لعام  2021والتقارير من المدققين الخارجيين عن نفس العام .كما ناقشت اللجنة
الحسابات المالية المرحلية قبل رفعها مع التوصيات للموافقة عليها من قبل المجلس ومن ثم إتاحتها للمساهمين عبر نشرها بسوق دبي المالي.
وعقدت لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت اربع اجتماعات خﻼل عام  ،2021فيما عقدت لجنة المجلس لﻼستثمار ثمان اجتماعات بعام .2021
تم تزويد أعضــاء المجلس بتقرير حوكمة الشــركة لعام  ،2021حيث علم أعضــاء المجلس بأنه قد تم نشــر تقرير حوكمة الشــركة لعام  2021على الموقع اﻹلكتروني
للشـركة على اﻹنترنت و كذلك على صـفحة الشـركة في الموقع اﻻلكتروني لسـوق دبي المالي ،وذلك التزاما ً بمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) 03ر.م( لسـنة
 2020بشــأن إعتماد دليل حوكمة الشــركات المســاهمة العامة و تعديﻼته بأن يكون التقرير الســنوي لحوكمة الشــركة متاحا ً للســادة المســاهمين وكافة اﻷطراف المعنية
بالشركة.
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 (2بيان بملكية و تعامﻼت أعضاء مجلس اﻹدارة وأزواجهم و أبناؤهم في اﻷوراق المالية للشركة خﻼل عام -:2021
تبنت الشـركة القواعد واﻹجراءات المعتمدة لتنظيم تعامﻼت أعضـاء المجلس وموظفي الشـركة وكافة اﻷشـخاص المطلعين في اﻷوراق المالية التي تصـدرها الشـركة أو
الشـركة اﻷم أو الشـركات التابعة ،والشـقيقة والحليفة وذلك وفقا ً ﻷحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) 03ر.م( لسـنة  2020بشـأن إعتماد دليل حوكمة الشـركات
المساهمة العامة و تعديﻼته واﻹرشادات التوجيهية الصادرة عن هيئة اﻷوراق المالية والسلع.
ويؤكد أعضاء المجلس على التزامهم الكامل بقواعد تنظيم تعامﻼت المطلعين بعدم التعامل في اﻷوراق المالية الصادرة من الشركة أو الشركة اﻷم أو الشركات الشقيقة
أو الزميلة وذلك سواء بنفسه أو بواسطة غيره خﻼل الفترات التالية:
 قبل عشرة أيام عمل من اﻹعﻼن عن أية معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم. قبل خمسة عشر يوما ً من نهاية الفترة المالية الربع سنوية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين اﻹفصاح عن البيانات المالية.أ( يلتزم أعضـاء مجلس اﻹدارة باﻹبﻼغ عن أسـماء من يملكون أو الذين وصـلت مسـاهمتهم مع أوﻻدهم القصـر إلى ) (%5فأكثر من أسـهم الشـركة ،وذلك مع
مراعاة التقيد بهذا اﻻلتزام في كل مرة تصل فيها المساهمة إلى ) (%1من أسهم الشركة عﻼوة على الـ ).(%5
ب( تلتزم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بمتابعة تداوﻻت أعضاء المجلس والموظفين المطلعين.
ج( تلتزم الشـركة بإبﻼغ الهيئة بعدد اﻷسـهم التي يملكها أعضـاء مجلس إدارة الشـركة خﻼل ) (15خمسـة عشـر يوما ً من توليهم العضـوية ،كذلك في نهاية كل
سنة مالية ،وعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.
د( يلتزم كل عضـو بمجلس اﻹدارة باﻹبﻼغ إذا بلغت ملكيته أو مضـافا ً إليها ما يملكه أبنائه القصـر نسـبة تعادل أو تزيد عن  %10من اﻷوراق المالية الصـادرة
عن الشركة.
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المنصب  /صلة القرابة

اﻻسهم المملوكة في 2021/12/31

إجمالي عملية البيع

إجمالي عملية الشراء

اﻹسم

م

رئيس مجلس اﻹدارة

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

نائب رئيس مجلس اﻹدارة

952,917

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

-----

10,000

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

 03السيد /خالد جاسم بن كلبان

عضو مجلس اﻹدارة

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

 04السيد /هشام عبد ﷲ القاسم

عضو مجلس اﻹدارة

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

 05السيد /صﻼح محمد امين عبد ﷲ

عضو مجلس اﻹدارة

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

 06السيد /سعود محمد ابراهيم عبيد ﷲ

عضو مجلس اﻹدارة

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

 07السيد /جمال أحمد المطري

عضو مجلس اﻹدارة

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

 08السيد /علي فردان علي الفردان

عضو مجلس اﻹدارة

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

 09السيد /محمد سيف درويش الكتبي

عضو مجلس اﻹدارة

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

 01سعادة /حمد مبارك بوعميم
02

السيد /عادل محمد صالح الزرعوني
الزوجة

وفي هذا السياق نود أن نؤكد على عدم وجود تعامﻼت ﻷعضاء مجلس اﻹدارة وأزواجهم و أبنائهم بأسهم الشركة خﻼل عام .2021

تشكيل مجلس اﻹدارة:
أ .بيان تشكيل مجلس اﻹدارة الحالي:
 حســـب متطلبات ضـــوابط حوكمة الشـــركات ،فقد تم الحفاظ على تشـــكيل متوازن لمجلس اﻹدارة حيث روعي أن يتألف مجلس اﻹدارة من أعضـــاء يتمتعونبخبرات ومهارات فنية .وفقا لمتطلبات ضـوابط حوكمة الشـركات ،ويتكون مجلس إدارة الشـركة الوطنية للتأمينات العامة من أربعة أعضـاء مسـتقلين وعضـوين
غير تنفذيين و تم اﻹحتفاظ بمكان شاغر للمرأة - .أعضاء مجلس اﻻدارة لسنة -:2021
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الخبرات

اﻹسم

الفئة

الســـ ـيــد  /حمــد
مبارك بوعـــميـــم
– رئـيـس مـجـلـس
اﻻدارة

عضو غير
تنفيذي

الســـــيـــد /عـــادل
محـــــمـــــد صالح
الـــ ـزرعونـــ ـي –
نـــائـــب رئـــيـــس
مجلس اﻻدارة

عضو
مستقل

عضو مجلس اﻹدارة
لمجموعة
المنتدب
شركات ريفولي

الســـيد /خالــــــــد
جاسم بــن كلــبــان
– عـضـو

عضو
مستقل

 35سنة في مجال
اﻹستثمار:
 العقاري المالي -الصناعي

الس ــــــ ـيد /هشــام
ع ـبد ﷲ القاسم –
عضو

عضو غير
تنفيذي

مدير عام غرف دبي

المؤهﻼت

شهادة ماجستير في إدارة اﻷعمال معمرتبة الشرف من جامعة ميسوري –
كنساس اﻷمريكية عام 2002
 بكالوريوس في الهندسة الكهربائيةوالرياضيات مع مرتبة الشرف من
جامعة كاليفورنيا عام 1996م
بكالوريوس تجارة

بكالوريوس العلوم اﻹدارية – جامعة
ميتروبوليتان – دنفر – كلورادو –
الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس
إدارة الشركة

عضويات و مناصب في اية شركات مساهمة

تاريخ التعيين
2011/3/28
) 11سنوات(

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

تاريخ التعيين
2001/4/17
) 21سنة(

نائب رئيس مجلس اﻹدارة بشركة تعليم.
نائب رئيس اتحاد رياضة الجولف وأمين عام
اﻻتحاد العربي لرياضة الجولف.
عضو مجلس إدارة لمركز التوحد.
عضو مجلس إدارة شركة أزور العقارية.
رئيس مجلس إدارة المال كابيتال )ش.م.ع(
نائب رئيس مجلس اﻹدارة و كبير المسؤولين
التنفذيين لشركة دبي لﻺستثمار )ش.م.ع(
عضو مجلس إدارة المال ريت
عضو مجلس إدراة بمجموعة اركابيتا  -البحرين
رئيس مجلس إدارة مصرف اﻹمارات اﻻسﻼمي.
رئيس مجلس إدارة "دنيز بنك التركي المملوك لبنك
اﻻمارات دبي الوطني.

تاريخ التعيين
2001/4/17
) 21سنة(

تاريخ التعيين
نائب رئيس مجلس اﻹدارة ماجستير إدارة اﻷعمال الدولية  ،و خريج
2013/03/26
و العضو المنتدب لبنك من جامعة محمد بن راشد البرنامجية
) 8سنوات و  5أشهر(

مناصبهم
في اية
مواقع
رقابية او
حكومية
او تجارية

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد
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اﻹمارات دبي الوطني لتنمية المهارات القيادية و شهادة في
مجال المالية والمصرفية.
ش.م.ع.

السـيــــــد  /صـﻼح
محـمـد أميـن عـبد
ﷲ – عـضـو

عضو غير
تنفيذي

الســـــيد /ســـــعود
مـحـمـــد أبـراهـيـم
عبيد ﷲ  -عـضـو
الســـــيـــد /جمـــال
أح ـم ـ ـد ال ـم ـط ـري
– عضو
الســــــيـــد /عــلــي
فــــــــــردان عـلـي
الفــــــــــــ ـردان –
عـضــو

عضو
مستقل
عضو غير
تنفيذي
عضو
مستقل

الرئيس التنفيذي مصرف بكولوريوس – اﻻعمال الدولية
اﻻمارات اﻹسﻼمي

نائب الرئيس التنفيذي في بكالوريوس
بنك اﻹمارات دبي الوطني
مسؤول قسم الحسابات ديبلوم عالي تخصص تسويق
الخاصة ببنك دبي التجاري
الرئيس التنفيذي لشركة بكالوريوس في علوم اﻹدارة و أنظمة
المعلومات
المستثمر اﻻول

نائب رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب في بنك
اﻻمارات دبي الوطني
نائب رئيس مجلس اﻻدارة و الرئيس التنفيذي
لمجموعة وصل ﻹدارة اﻷصول.
رئيس مجلس إدارة معهد اﻹمارات للدراسات
المصرفية و المالية و مؤسسة دبي الرياضية.
نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتوحد.
تاريخ التعيين
2014/9/4
) 7سنوات(
تاريخ التعيين
2016/3/20
) 5سنوات و  5أشهر(
تاريخ التعيين
2018/6/20
) 3سنوات و 8شهور(
تاريخ التعيين
2021/10/12
) 4أشهر(

عضو مجلس إدارة اﻻمارات للخدمات المالية.
عضو مجلس إدارة بنك اﻻمارات الوطني العقارية.

-عضو مجلس إدارة مركز دبي العالمي للتجارة.

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد
ﻻ يوجد

رئيس مجلس ادارة مجموعة الفردان
العضو المنتدب لعقارات الفردان
عضو مجلس إدارة شركة دبي لﻺستثمار )ش.م.ع(

ﻻ يوجد

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

فبراير 2022

الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
تقرير حوكمة الشركة لعام 2021

الســـــيــد /محمــد
ســـــيـف درويـش
أحـمـــد الـكـتـبـي –
عــضــو

عضو
مستقل

مدير اﻹستثمار و تطوير بكالوريوس إدارة اﻷعمال تخصص إدارة
اﻻعمال شركة درويش بن اﻷعمال
احمد و اوﻻده )ذ.م.م(

تاريخ التعيين
2021/10/12
) 4أشهر(

عضو مجلس إدارة شركة دبي لﻺستثمار )ش.م.ع(
عضو مجلس إدارة المال كابيتال )ش.م.خ(
عضو مجلس إدارة شركة صناعات التبريد و
التدفئة )أيه .أتش .آي بالمنطقة الحرة(

ﻻ يوجد

ب .بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اﻻدارة لعام 2021
ي عنصر نسائي خﻼل عام .2021
ﻣﺠﻠﺲ إدارة الشركة الوطنية لﻠتأﻣينات العاﻣة ليﺲ لديه أ ً
ت .بيان عدم ترشيح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اﻻدارة:
خﻼل الﺠمعية العادية المنعقدة بتاريخ  ،2021/10/12لم يتم التصـويت لﻠمرشـحة الوحيدة ﻣن قبل المسـاهمين ،و بناء عﻠى توصـيات هيئة اﻷوراق المالية و السـﻠع تم ترك
ﻣكان شاغر لﻠمرأة لحين إنتخابات المﺠﻠﺲ المقررة ﻓي عام .2022
ث .بيان بما يلي:
 .1مجموع مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة المدفوعة عن العام  :2020تقاضــى أعضاء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓي عـام  2020ﻣكاﻓأة ﻣالية قدرها  3,400,000درهم.
 .2مجموع مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة المقترحة عن العام  2021و التي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:
وﻓقا ً لﻠمادة ) (38ﻣن النظام لﻠشــركة ،ﻓإن ﻣكاﻓأة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة تتكون ﻣن نســبة ﻣئوية ﻣن الربح الصــاﻓي .ويتم تعويض عضــو ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣن وقت ﻵخر عن جميع
النفقات التي يتكبدونها ﻓي سبيل إنﺠاز أعمال الشركة أو أن يعمل ﻓي أية لﺠنة أو يبذل جهودا خاصة أو يقوم بأعمال إضاﻓية لخدﻣة الشركة تفوق واجباتــ ـه العادية كعضو
ﻣﺠﻠﺲ إدارة وذلك بالمبالغ التي يحددها ﻣﺠـﻠﺲ اﻹدارة ﻣن وقت ﻵخر .و لم يقترح مجلس اﻹدارة بعد المكافأة المالية لعام .2021
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 .3بيان بتفاصيل بدﻻت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها اﻷعضاء عن السنة المالية  2021وفقا للجدول التالي:
م
1
2
3
4
م
1
2
3
4
5
م
1
2
3

اﻻسم
السيد /خالد بن كلبان
السيد /هشام عبد ﷲ القاسم
السيد /سعود محمد أبراهيم عبيد ﷲ
السيد /علي فردان علي الفردان
اﻻسم
السيد /عادل محمد صالح الزرعوني
السيد /هشام عبد ﷲ القاسم
السيد /صﻼح محمد امين
السيد /علي فردان علي الفردان
السيد /محمد سيف درويش الكتبي
اﻻسم
السيد /خالد بن كلبان
السيد /عادل محمد صالح الزرعوني
السيد /جمال أحمد المطري

بدﻻت حضور جﻠسات الﻠﺠان المنبثقة عن المﺠﻠﺲ
عدد اﻹجتماعات
قيمة البدل
لجنة التدقيق
4
66000
رئيﺲ الﻠﺠنة
3
45333
نائب الرئيﺲ
3
45333
عضو
1
16500
عضو
بدﻻت حضور جﻠسات الﻠﺠان المنبثقة عن المﺠﻠﺲ
عدد اﻹجتماعات
لجنة الترشيحات و المكافآة قيمة البدل
4
66000
رئيﺲ الﻠﺠنة
3
45333
نائب الرئيﺲ
3
45333
عضو
1
16500
عضو
1
16500
عضو
بدﻻت حضور جﻠسات الﻠﺠان المنبثقة عن المﺠﻠﺲ
عدد اﻹجتماعات
قيمة البدل
لجنة اﻹستثمار
8
82000
رئيﺲ الﻠﺠنة
6
74000
نائب الرئيﺲ
عضو
7
78000
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 .4بيان تفاصيل البدﻻت او الرواتب او اﻻتعاب اﻻضافية و اسبابها و التي تقاضاها اعضاء مجلس اﻹدارة بخﻼف بدﻻت حضور اللجان:

-

لم يتقاض أعضاء مجلس اﻹدارة أية بدﻻت أو رواتب أو أتعاب إضافية بخﻼف بدﻻت حضور اللجان.

ج .عدد اجتماعات مجلس اﻹدارة التي عقدت خﻼل السنة المالية :2021
عقد مجلس اﻹدارة خمسة اجتماعات خﻼل عام  2021وذلك كما يلي:

م

مواعيد اجتماعات مجلس اﻹدارة بعام 2021

1

 14فبراير 2021

√

2

 09مايو 2021

√

√

3

 08اغسطس 2021

√

√

√

4

 07نوفمبر 2021

√

√

√

NA

5

 19ديسمبر 2021

√

X

√

NA

.1
.2
.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

√

√

√

√

√

√

NA

NA

√

√

√

√

√

NA

NA

√

√

√

√

NA

NA

NA

NA

√

√

√

NA

NA

X

√

√

بيانات أعضاء مجلس اﻹدارة
سعادة /حمد مبارك بوعميم
السيد /عادل محمد صالح الزرعوني
السيد /خالد جاسم بن كلبان
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.4
.5
.6
.7
.8
.9

السيد /هشام عبد ﷲ القاسم *
السيد /صﻼح محمد امين *
السيد /سعود محمد ابراهيم عبيد ﷲ *
السيد /جمال أحمد المطري
السيد /علي فردان علي الفردان **
السيد /محمد سيف درويش الكتبي **

√

حضر اﻻجتماع

X

اعتذر عن حضور اﻻجتماع

NA

ﻻ ينطبق

ملحوظة:
*إستقال العضو من مجلس اﻹدارة إعتبارا من تاريخ 2021/08/31
**تم إنتخاب العضو بتاريخ  2021/10/12لتكملة فترة عضوية اﻷعضاء المستقيلين

خﻼل عام  2021عقد مجلس اﻻدارة خمسـة اجتماعات ،و لجنة المجلس للتدقيق عقدت اربع اجتماعات  ،و لجنة المكافآت والترشـيحات عقدت اربع أجتماعات و لجنة
اﻻستثمارعقدت ثمان اجتماعات.
"تقرر بموجبه أن يتم تحديد أتعاب أعضـاء مجلس اﻹدارة نظير مسـاهماتهم في اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اﻹدارة في شـكل أتعاب عضـوية بمبلغ 50,000/-
درهم سنويا ً لكل عضو وأتعاب حضور اجتماعات اللجان بمبلغ  4,000/-درهم للعضو عن كل اجتماع يحضره العضو".
ح .عدد قرارات مجلس اﻹدارة التي صدرت بالتمرير خﻼل السنة المالية :2021
بتاريخ  06سبتمبر  2021عقد مجلس اﻹدارة أجتماع بالتمرير و تم إعتماد القرارات الصادرة بالتمرير خﻼل إجتماع المجلس التالي المنعقد في  07نوفمبر .2021

خ .بيان مهام وإختصاصات مجلس اﻹدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو اﻹدارة التنفيذية خﻼل عام  2021بناء على تفويض من المجلس:
إسم الشخص المفوض

صﻼحية التفويض

مدة التفويض
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د.عبد الزهرة عبد ﷲ علي التركي.
الرئيس التنفيذي للشركة

جميع أعمال اﻹدارة واﻹشـراف التي تدخل في تسـيير الشـؤون اليومية للشـركة وتحقيق أغراضـها ومراقبة سـير العمل بما تـفـويـض غـيـر
محدد المدة

في ذلك على سبيل المثال - :تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية واﻷتحادية والمحلية.
 توكيل المحامين لتمثيل الشركة أمام كافة المحاكم على مختلف درجاتها وأنواعها . أجراء كافة العقود والمعامﻼت الداخلة ضمن أغراض الشركة . -التوقيع وتنفيذ قرارت مجلس اﻷدارة .

د .بيان بتفاصيل التعامﻼت التي تمت مع اﻷطراف ذات العﻼقة )أصحاب المصالح ( خﻼل عام 2021
يتم تعريف اﻷطراف ذات العﻼقة وفقا لتعريف الوارد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )/ 03ر.م( بشـــأن إعتماد دليل حوكمة الشـــركات المســـاهمة و تعديﻼته .وفي
ضوء ذلك التعريف ندرج فيما يلي بيانات عن مجمل المعامﻼت التي تمت مع اﻷطراف ذات العﻼقة بالسنة المالية المنتهية في :2021/12/31
م

حجم التعامل
بيان بالطرف ذو العﻼقة

توضيح طبيعة العﻼقة

نوع التعامل

قيمة اﻷقساط

قيمة المطالبات

01

مجمع دبي لﻺستثمار

مساهم

أقساط تأمين وتسوية مطالبات

11,955,384

5,676,774

02

مجموعة الزرعوني

مساهم

أقساط تأمين وتسوية مطالبات

5,677,296

4,807,006

03

بنك دبي التجاري

مساهم

أقساط تأمين وتسوية مطالبات

27,416,675

16,438,837

مساهم

أقساط تأمين وتسوية مطالبات

37,788,610

11,917,611

مساهم

أقساط تأمين وتسوية مطالبات

216,221

128,650

83,054,186

38,968,878

04
05
المجموع

مجموعة بنك اﻹمارات دبي الوطني
آخــــرين
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ذ .الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

مجلس اﻹدارة

لجنة الترشيحات
و المكافآت

لجنة
التدقيق

لجنة اﻹستثمار

الرئيس التنفيذي
السكرتيرة التنفيذية

مدير التدقيق

مدير الموارد
البشرية

مدير قسم
التأمين على
الحياة

ـامين الحياة
الفردية
تأمين الحياة
الجماعية
مدير التوزيع –
التأمين على
الحياة

رئيس قسم
التأمين الصحي
مدير اﻹكتتاب
التامين الصحي
مسؤول أول قسم
المطالبات الصحي و
الشبكة الطبية
مسؤول ادارة وثائق
التامين الصحي

رئيس قسم
تأمين الطاقة

مساعد مدير-
إكتتاب تأمين الطاقة

رئيس قسم اﻹكتتاب –
التأمينات العامة

مدير دائرة المخاطر
و اﻹكتواري

قسم التأمينات
رئيس قسم
العامة
مدير أول-
مدير أول-
السيارات
تأمين
التأمين البحري
التامينات العامة
اﻹكتتاب
المطالبات

الرئيس المالي

المدير المالي

رئيس
العمليات

المدير العام  /رئيس
تطوير اﻷعمال
نائب مدير –
المبيعات المباشرة

رئيس الحاسوب
اﻵلي

نائب مدير –خدمة العمﻼء و
مركز اﻹتصال و التسويق

نائب المدير المالي
إدارة وسطاء
التأمين

نائب مدير –
الشؤون القانونية

الفروع

نائب مدير –
الشؤون
اﻹدارية

المبيعات

ضابط مكافحة
غسيل اﻷموال
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ذ .بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة
المنصب

تاريخ التعيين

مجموع الرواتب والبدﻻت
السنوية لسنة 2021

مجموع المكافآت لعام 2021
)(Bonuses

أي مكافآت أخرى نقدية  /عينية
للعام  2021أو تستحق مستقبﻼ

الرئيس التنفيذي
المدير العام /رئيس قسم التوزيع
رئيس العمليات
رئيس قسم المالية
رئيس قسم التامين الصحي
رئيس قسم اﻹكتتاب -التامينات العامة
رئيس قسم اﻹكتتاب -تأمين الطاقة
مدير التدقيق
مدير التأمين على الحياة
إدارة المخاطر و اﻹكتوارية
مدير الموارد البشرية

1998/02/07
2013/10/07
2019/10/23
2021/05/16
2019/10/09
2020/07/07
2018/09/02
2020/09/16
2018/08/07
2018/09/09
2013/02/26

3,253,314.41
1,607,331.95
645,829.82
426,150.16
739,952.05
627,836.22
880,059.77
432,072.68
479,590.02
419,777.10
427,209.61

لم تحدد بعد
لم تحدد بعد
لم تحدد بعد
لم تحدد بعد
لم تحدد بعد
لم تحدد بعد
لم تحدد بعد
لم تحدد بعد
لم تحدد بعد
لم تحدد بعد
لم تحدد بعد

ﻻ يوجد
ﻻ يوجد
ﻻ يوجد
ﻻ يوجد
ﻻ يوجد
ﻻ يوجد
ﻻ يوجد
ﻻ يوجد
ﻻ يوجد
ﻻ يوجد
ﻻ يوجد

.4

مدقق الحسابات الخارجي:

أ .نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:
السادة/إيرنست آند يونغ الشرق اﻷوسط )  (Ernst & Young M.Eهي المدقق الخارجي للشركة و تم تعيينهم من قبل المساهمين خﻼل إجتماع الجمعية العمومية
السنوي بتاريخ  .2021/03/29تعتبر إيرنست آند يونغ شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في لندن ،إنجلترا ،و تعتبر واحدة من أكبر أربع
نموا منذ إنشائها من خﻼل مكاتبها في دولة اﻹمارات العربية المتحدة  ،وتقدم خدمات المراجعة والضرائب
شركات تدقيق و لها فروع متعددة في العديد من البلدان وحققت ً
واﻻستشارات اﻹدارية واﻻستشارات المالية.
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ب .بيان اﻷتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي:
إسم مكتب التدقيق وأسم المدقق الشريك
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة
إجمالي أتعاب التدقيق و مراجعة البيانات المالية لعام ) 2021درهم(
اتعاب و تكاليف الخدمات الخاصة اﻻخرى بخﻼف التدقيق للبيانات المالية لعام ) 2021درهم(
تفاصيل و طبيعة الخدمات المقدمة اﻻخرى) -إستشارة بخصوص المعايير الدولية ﻻعداد التقارير المالية رقم (17
بيان الخدمات اﻷخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر

إيرنست آند يونغ الشرق اﻷوسط )السيد /أشرف ابوشرخ(
 1سنة
 1سنة
 485,000درهم
و تشمل كافة الخدمات
ﻻ يوجد
ﻻ يوجد

إلى جانب حضور المدقق الخارجي ﻻجتماع الجمعية العمومية والتحقق من صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وتﻼوة تقرير التدقيق الذي يتميز بالحيادية واﻻستقﻼلية
كما يقوم بالرد على استفسارات المساهمين.
ج .التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام :2021
ﻻيوجد أية تحفظات من قبل مدقق حسابات الشركة للعام .2021

لجنة التدقيق :

.5
أ.

إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عملها والتأكد من فاعليتها:

"يقر السيد /خالد جاسم بن كلبان رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن المراجعته ﻵلية عملها والتأكد من فاعليتها"
ب.

أسماء أعضاء لجنة المجلس للتدقيق وبيان إختصاصاتها الموكلة إليها:

تتألف لجنة المجلس للتدقيق كما يلي:
فبراير 2022
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 -1السيد /خالد جاسم بن كلبان

رئيسا ً للجنة

)عضو مستقل(

 -2السيد/هشام عبد ﷲ القاسم*

عضوا

)عضو غير تنفيذي(

 -3السيد /سعود محمد ابراهيم عبيد ﷲ*

عضوا ً

)عضو مستقل(

 -4السيد /علي فردان علي الفردان**

عضوا

)عضو مستقل(

ملحوظة:
*لم يعد عضوا في اللجنة بعد اغسطس 2021
**تم تعيينه كعضو في اللجنة اعتبارا من اكتوبر 2021

صﻼحيات ومهام لجنة المجلس للتدقيق:
 مراجعة البيانات المالية الفصلية والتوصية بشأنها لمجلس اﻹدارة.
 متابعة اﻷمور المحاسبية ذات اﻷثر الجوهري على اﻷداء المالي للشركة وضمان شفافية التقارير المالية.
 التأكد من استيفاء متطلبات اﻹفصاح عن البيانات المالية وغيرها من المتطلبات القانونية.
 تقييم استقﻼلية وكفاءة المدققين الخارجيين ،واﻻجتماع معهم مرة على اﻷقل في السنة.
 مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلي والتأكد من كفاءته.
 النظر في اﻷمور التي يطرحها المدير المالي أو مدير الرقابة الداخلية أو مدقق الحسابات.
 مراجعة السياسات واﻹجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
 مراجعة تقرير التدقيق الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق الخارجي ورد اﻹدارة بشأنها.
 مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
 رفع تقارير إلى مجلس اﻹدارة عن أداء المسائل المذكورة أعﻼه.
 مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية والتأكد من دقة إعدادها وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية.
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 التأكد من استيفاء متطلبات اﻹفصاح.
 تقييم مدى مﻼئمة وكفاءة بيئة العمليات بالشركة وإطار العمل الكلي لتنفيذ أنشطة الشركة.
 تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضاء اللجنة اربع مرات في السنة على اﻷقل.
ج .عدد اﻹجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خﻼل عام  2021وتواريخها وعدد مرات الحضور الشخصي لﻸعضاء في اﻹجتماعات المنعقدة:
عقدت لجنة المجلس للتدقيق أربعة إجتماعات خﻼل عام  2021وذلك حسب سجل حضور اﻹجتماعات الموضح أدناه.
بيانات أعضاء لجنة المجلس للتدقيق

مواعيد إجتماعات لجنة المجلس
للتدقيق بعام 2021

1

2

3

4

1

 14فبراير 2021

√

√

√

NA

2

 09مايو 2021

√

√

√

NA

3

 08اغسطس 2021

√

√

√

NA

4

 07توفمبر 2021

√

NA

NA

√

√

حضر اﻹجتماع

x

إعتذر عن الحضور

NA

ﻻ ينطبق

م.
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.6

لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت:

أ .إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عملها والتأكد من فعاليتها :
"يقر السيد /عادل محمد صالح الزرعوني رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عملها والتأكد من
فعاليتها"
ب .أسماء أعضاء لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت وبيان إختصاصاتها الموكلة لها:
تتألف لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت كما يلي:
 -1السيد /عادل محمد صالح الزرعوني

رئيسا ً للجنة

 -2السيد /هشام عبد ﷲ القاسم*

عضوا ً

)عضو غير تنفيذي(

 -3السيد /صﻼح محمد امين عبد ﷲ*

عضوا

)عضو مستقل(

ملحوظة:

 -4السيد /علي فردان علي الفردان**

عضوا

)عضو مستقل(

*لم يعد عضوا في اللجنة بعد اغسطس 2021

 -5السيد /محمد سيف درويش الكتبي **

عضوا

)عضو مستقل(

**تم تعيينه كعضو في اللجنة اعتبارا من اكتوبر 2021

)عضو مستقل(

بيان إختصاصاتها والمهام الموكله لها:


التأكد من اســتقﻼلية اﻷعضــاء المســتقلين بشــكل مســتمر ،فإذا تبين للجنة أن أحد اﻷعضــاء فقد شــروط اﻻســتقﻼلية وجب على اللجنة عرض اﻷمر على

مجلس إدارة الشركة .وعلى مجلس اﻹدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة اﻻستقﻼلية عنه.
على العضـو أن يرد على مجلس اﻹدارة خﻼل خمسـة عشـر يوما ً من تاريخ إخطاره .ويصـدر مجلس اﻹدارة قرار باعتبار العضـو مسـتقﻼً أو غير مسـتقل

في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفترة السابقة دون رد.
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وإذا كان فقد العضـو لصـفة اﻻسـتقﻼلية لن يترتب عليه اﻹخﻼل بالحد اﻷدنى لعدد اﻷعضـاء المسـتقلين داخل مجلس اﻹدارة وجب مراعاة ذلك في تشـكيل

اللجان.


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

التأثير على الحد اﻷدنى للنسـبة الواجب توافرها من اﻷعضـاء المسـتقلين داخل المجلس ،قام مجلس إدارة الشـركة بتعيين عضـو مسـتقل يحل محل هذا العضـو على
أن يعرض أمر تعيين العضو الجديد على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس اﻹدارة.


المراجعة الدورية للقرارات والتعليمات التي تصــدر من وقت ﻵخر بخصــوص ضــوابط الحوكمة ورفع التوصــيات إلى المجلس بشــأن التغييرات التي

تراها.


اﻹشراف على عملية إعداد واعتماد دليل إجراءات الحوكمة بالشركة.



رفع درجة الوعي لدى أعضاء مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذية حول قواعد ومبادئ الحوكمة وأهمية تطبيقها.



التوصية بالترشيح أو إعادة الترشيح لعضوية مجلس اﻹدارة واللجان المنبثقة عنه والمناصب اﻹدارية العليا مع مراعاة القوانين والقرارات النافذة.



اعتماد شروط ومعايير تعيين المديرين التنفيذيين وتقارير تقييم اﻷداء وخطط اﻹنابة.



مراجعة السياسات الخاصة بالمكافآت والرواتب ﻷعضاء مجلس اﻹدارة والموظفين بالشركة والتوصية بشأنها لمجلس اﻹدارة.



تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اﻹدارة التنفيذية.



مراجعة السياسة الخاصة بالموارد البشرية.



رفع تقارير إلى مجلس اﻹدارة عن اﻷداء بشأن المسائل المذكورة أعﻼه.

ج .بيان عدد اﻹجتماعات التي عقدتها اللجنة خﻼل عام  2021وتواريخها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة :
عقدت لجنة المجلس للترشيحات و المكافآت أربعة إجتماعات خﻼل عام  ،2021وذلك حسب سجل حضور اﻹجتماعات الموضح أدناه:
فبراير 2022

الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
تقرير حوكمة الشركة لعام 2021

بيانات أعضاء لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت
م.

مواعيد اجتماعات اللجنة بعام 2021
1

2

3

4

5

1

 14فبراير 2021

√

√

√

NA

NA

2

 09مايو 2021

√

√

√

NA

NA

3

 08اغسطس 2021

√

√

√

NA

NA

4

 07نوفمبر 2021

√

NA

NA

√

√

√
x
NA

حضر اﻻجتماع
اعتذر عن الحضور
ﻻ ينطبق

 .7لجنة متابعة و اﻹشراف على تعامﻼت اﻷشخاص المطلعين:
أ  .إقرار من رئيس لجنة متابعة واﻷشراف على التعامﻼت اﻷشخاص المتطلعين بمسؤليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعة ﻻلية عملها والتأكد من
فعاليتها:
”يقر د .عبد الزهرة عبد ﷲ علي التركي رئيس لجنة متابعة و اﻹشراف على تعامﻼت اﻻشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة و عن
مراجعته ﻵلية عملها و التاكد من فعاليتها"
ب  .أسماء أعضاء لجنة متابعة و اﻹشراف على تعامﻼت اﻷشخاص المطلعين ،و بيان إختصاصاتها و المهام الموكلة لها:
فبراير 2022

الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
تقرير حوكمة الشركة لعام 2021

يوجد لدى الشركة لجنة متابعة و اﻹشراف على تعامﻼت اﻷشخاص المطلعين ،و تتكون هذه اللجنة من :الرئيس التنفيذي ،الرئيس المالي و رئيس العمليات.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

قامت الشركة بتوفير سياسة تعامﻼت اﻷشخاص المطلعين على الموقع اﻹلكتروني الداخلي و ذلك لتمكين كافة الموظفين لﻺطﻼع على السياسة و التقيد

بما جاء فيها.
تطبق القواعد واﻹجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على جميع اﻷشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية التي لديها إمكانية الوصول إلى معلومات

الشركة ،وعلى جميع معامﻼتهم التجارية في اﻷوراق المالية الصادرة عن الشركة أو الشركة اﻷم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة أو الزميلة .يعتبر كل
شخص طبيعي أو كيان قانوني يمكنه الوصول إلى المعلومات الداخلية طرفًا معنيًا ويخضع للقواعد واﻹجراءات المنصوص عليها في هذا المستند.
يجب أﻻ يقوم جميع اﻷشخاص الذين لديهم معلومات داخلية عن الشركة بالتداول في اﻷوراق المالية التي تصدرها الشركة أو الشركة اﻷم أو الشركات

التابعة أو الشركات الشقيقة أو الزميلة سواء بشكل شخصي أو من خﻼل آخرين خﻼل الفترات التالية:
قبل عشرة أيام من الكشف عن أي معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر السهم  -قبل خمسة عشر يوما من نهاية الفترة المالية ربع السنوية أو نصف السنوية أو
السنوية وحتى اﻹفصاح عن البيانات المالية.
ﻻ يجوز ﻷعضاء مجلس اﻹدارة والموظفين في الشركة اﻹفصاح عن أي معلومات قد تؤثر على القيمة السوقية لﻸوراق المالية وقرار المستثمر.
ﻻ يجوز ﻷعضاء مجلس اﻹدارة وﻻ موظفي الشركة استغﻼل مراكزهم في التداول في اﻷوراق المالية من خﻼل معلومات غير معلنة قد تكون على علم بها بسبب
مواقفهم.
ﻻ يجوز ﻷعضاء مجلس اﻹدارة والموظفين للشركة استخدام المعلومات الداخلية لشراء أو بيع اﻷسهم.
ﻻ تتعاون اﻷطراف المعنية مع أي طرف ثالث ﻻستغﻼل المعلومات الداخلية للمستثمرين لتحقيق المصالح الخاصة.
تقوم الشركة بإبﻼغ الهيئة بأسماء أصحاب الحصص أو تلك التي تصل مساهمتها مع اﻷطفال القصر ) (٪5أو أكثر من أسهم الشركة .يتم استيفاء هذا الشرط في
كل مرة تصل فيها نسبة المساهمة ) (٪1من أسهم الشركة باﻹضافة إلى نسبة ).(٪5
تقوم الشركة بإبﻼغ الهيئة بعدد اﻷسهم التي يملكها أعضاء مجلس إدارة الشركة خﻼل ) (15خمسة عشر يو ًما من تاريخ عضويتها وفي نهاية كل سنة مالية وجميع
العمليات التجارية التي يتم تنفيذها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة واﻹدارة التنفيذية.

فبراير 2022

الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
تقرير حوكمة الشركة لعام 2021

 .8يقوم كل عضو من أعضاء مجلس اﻹدارة أو الموظف بإخطار الشركة إذا كانت ملكيته ﻷسهمه أو أسهمه باﻹضافة إلى اﻷسهم التي يملكها أطفاله القاصرين ،تصل
أو تتجاوز  ٪10من اﻷوراق المالية الصادرة عن الشركة ،الشركة أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة أو الزميلة .يجب على اﻷطراف المعنية اﻹفصاح عن
اﻷسهم التي يمتلكونها  ،أو أقاربهم من الدرجة اﻷولى ،في الشركة أو الشركة اﻷم أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة أو الزميلة.
 .9تستخدم الشركة موقعها اﻹلكتروني لتعزيز الكشف عن شفافية معامﻼت اﻷطراف المعنية.
ج .ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خﻼل العام :2021


لم تﻼحظ اللجنة أية معامﻼت غير إعتيادية من قبل اﻷشخاص المطلعين على أسهم الشركة خﻼل العام .2021

 .8لجنة اﻷستثمار:
أ .إقرار من مجلس اﻹدارة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عملها والتأكد من فعاليتها:
"يقر السيد /خالد جاسم بن كلبان رئيس لجنة اﻹستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عملها والتأكد من فعاليتها"
ب .أسماء أعضاء لجنة المجلس لﻸستثمار ،و بيان إختصاصاتها والمهام الموكله لها:
تتألف لجنة اﻷستثمار كما يلي:
 -1السيد  /خالد جاسم بن كلبان

رئيسا للجنة

) عضو مستقل (

 -2السيد  /عادل محمد صالح الزرعوني

عضوآ

) عضو مستقل (

 -3السيد  /جمال أحمد المطري

عضوا

) عضوغير تنفيذي (

بيان إختصاصاتها والمهام الموكله لها :
تتكون لجنة أستثمار مجلس اﻷدارة من ثﻼثة أعضاء من مجلس اﻷدارة تعمل هيئة اﻷستثمار كوكالة مركزية وتكون مسؤولة عن :
فبراير 2022

الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
تقرير حوكمة الشركة لعام 2021

 .1وضع سياسة و إستراتيجية اﻹستثمار للموافقة من مجلس اﻹدارة وضع إرشادات اﻹستثمار بما يتماشى مع القيود والتنظيمات .المراجعة الدورية للسياسات
واﻹرشادات التوجيهية والتوصية باﻹرتجال  /التغييرات وفقا لظروف السوق المتغيرة.
 .2التوصية  /السماح باﻹستحواذ  /أو التصرف في اﻹستثمارات مع ضمان أن قرارات اﻹستثمار تحقق وتحافظ على أهداف اﻹستثمارية للشركة .
 .3الموافقة على تعيين مديري اﻷصول ﻹدارة اﻷصول  /أو تقديم المشورة اﻹستثمارية فيما يتعلق بهذا اﻷصول أو اﻷموال .
 .4مراجعة مراقبة اﻷداء اﻹستثماري من أجل ضمان تحسين عائدات اﻹستثمار وتقليل المخاطر إلى أدنى حد.
 .5بالتنسيق مع لجنة التدقيق  ،تحديد نطاق إجراءات التدقيق الصارمة بما في ذالك التغطية الكاملة ﻷنشطة اﻹستثمار لضمان تحديد مواطن الضعف في النظام الداخلي
ونقائص نظام التشغيل.
 .6مساعدة مجلس اﻹدارة في تقييمه لمدى كافية وكفاءة سياسات وإجراءات وضوابط اﻹستثمار المطبقة في اﻹدارة اليومية ﻷعماله من خﻼل تقرير مراجعة الحسابات
)إما داخلي أو خارجي مستقل( والذي يجب تقديمة إلى اللجنة التدقيق.
 .7مراجعة وإعتماد التقارير الربع سنوية والسنوية حول توزيع اﻹستثمارات وتحليل المخاطر.
ج .بيان عدد اﻷجتماعات التي عقدتها اللجنة خﻼل عام  2021وتواريخها وعدد مرات الحضور الشخصي:
 عقدت اللجنة المجلس لﻸستثمار ثمان أجتماعات خﻼل عام  2021وذالك حسب سجل حضور اﻷجتماعات الموضح أدناه:م

مواعيد اجتماعات اللجنة بعام 2021

1

 07فبراير 2021

بيانات أعضاء لجنة المجلس لﻺستثمار
1

2

3

√

x

√
فبراير 2022

الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
تقرير حوكمة الشركة لعام 2021

√
x

2

 25فبراير 2021

√

√

√

3

 23مارس 2021

√

√

√

4

 15أبريل 2021

√

√

√

5

 13يونيو 2021

√

√

√

6

 05اغسطس 2021

√

√

√

7

 23سبتمبر 2021

√

x

√

8

 09ديسمبر 2021

√

√

x

حضر اﻻجتماع
اعتذر عن الحضور

 . 9نظام الرقابة الداخلية:
أ .إقرار من مجلس اﻹدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعة فعاليته ﻵلية عمله والتأكد من فعاليته :
"يقر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة بمسؤوليته عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية بالشركة وعن مراجعته ﻵلية عمله و التأكد من فعاليته"
وفي هذا السياق فقد حرصت الشركة الوطنية للتأمينات العامة على مواصلة العمل بالنظام المحكم للرقابة الداخلية والذي أقره مجلس اﻹدارة بعام  .2010ويراعي النظام
المعتمد ﻹدارة الرقابة الداخلية مايلي:
 .1أن تطبق الشركة نظاما ً محكما ً للرقابة الداخلية تم إعتماده من مجلس اﻹدارة يهدف لوضع وتقييم إجراءات إدارة المخاطر بالشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها.
فبراير 2022

الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
تقرير حوكمة الشركة لعام 2021

.2

.3

.4

أن يُسند تطبيق نظام الرقابة الداخلية إلى إدارة مختصة للرقابة الداخلية وذلك بعد أن إعتمد المجلس دور و صﻼحيات ومهام اﻹدارة مع التأكيد على ما يلي:


إستقﻼلية إدارة الرقابة الداخلية بالشركة.



نزاهة وحيادية إدارة الرقابة الداخلية بالشركة.



الكفاءة المهنية وتحديد مجال عمليات التدقيق.



إجراءات الرقابة الداخلية.



مسؤوليات مدير دائرة الرقابة الداخلية.



إمكانية اﻹستعانة بمصادر خارجية لتقييم إجراءات إدارة المخاطر بالشركة.

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمراجعة أنشطة الشركة على مدار السنة حيث ترتكز المراجعة السنوية على ما يلي:


عناصر الرقابة اﻷساسية بما فيها الرقابة المالية والعمليات وإدارة المخاطر.



التغييرات التي طرأت منذ تاريخ المراجعة السابقة وقدرة الشركة على اﻻستجابة لتلك التغييرات في أعمالها.



تحديد نطاق ونوعية عملية المراجعة التي يتم إجرائها.



مراجعة مدى فعالية عمليات الشركة المتعلقة بإعداد التقارير المالية والتقيد بقواعد اﻹدراج واﻹفصاح.

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


إعداد الخطة السنوية للرقابة الداخلية ومناقشتها مع لجنة التدقيق.



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



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

التدقيق النهائية إلى لجنة المجلس للتدقيق.
فبراير 2022

الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
تقرير حوكمة الشركة لعام 2021



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

متابعة تطبيق وتنفيذ اﻹجراءات المﻼئمة ﻹدارة المخاطر وصيانة اﻹمتثال لﻸحكام والقوانين المعمول بها.


يتم تزويد مجلس اﻹدارة بمحاضر إجتماعات لجنة المجلس للتدقيق وإخطار المجلس عن الحاﻻت المرتفعة المخاطر إذا وجدت.



يتم إشراك الرقابة الداخلية في تقييم اﻹجراءات الداخلية لﻺمتثال ومبادئ حوكمة الشركة ورفع التقارير بشأنها .على أن تهدف إجراءات اﻹمتثال إلى ما

يلي:


مراقبة مدى التزام الشركة بالقوانين واﻷنظمة النافذة وﻻسيما القرارات الخاصة بمكافحة غسل اﻷموال وقرارات المصرف المركزي -قطاع التأمين.-



التأكد التام من التقيد بسياسة اﻹمتثال المعتمدة بالشركة ورفع التقارير إلى لجنة التدقيق بشأن المخالفات وجوانب القصور واﻹجراءات التصحيحية المتخذة.

ب .إسم مدير اﻹدارة و مؤهﻼته و تاريخ التعيين:


السيد /رياض الدين أحمد ،مدير التدقيق الداخلي هو المسؤول عن اﻹشراف على وظيفة الرقابة الداخلية .وهو محاسب قانوني ) ICAIمن الهند( ومدقق

داخلي معتمد )معهد المدقق الداخلي ،الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية( .باﻹضافة إلى ذلك ،فهو حاصل على شهادات في التأمين )شهادة  CIIمن المملكة المتحدة(
وامتحان اﻻحتيال ) ، ACFEالوﻻيات المتحدة اﻷمريكية( .تم تعيين رياض الدين في سبتمبر  .2020يتمتع السيد /رياض الدين بخبرة تزيد عن  15عا ًما في
مجال الخدمات المالية ،حيث عمل في مناصب إدارية عبر مؤسسات مرموقة في قطاع اﻻستشارات والتأمين .كما يضم قسم الرقابة الداخلية اﻵنسة  /صنم جيها
نجير ،مدقق بقسم الرقابة الداخلي ،وهي تحمل شهادة من  ACCAبريطانيا واﻹمارات العربية المتحدة ومن الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ولديها خبرة في التدقيق
بمختلف المؤسسات المالية وقد تم تعيينها بهذا المنصب منذ مايو . 2015
ح .إسم ضابط اﻹمتثال و مؤهﻼته و تاريخ التعيين:
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يضم القسم السيدة  /سارة جعفر – اماراتية الجنسية ،ضابط إمتثال منذ تاريخ نوفمبر  ،2016وهي تحمل درجة بكالوريوس إدارة التجارة اﻻلكترونية و

دبلوم مكافحة غسيل اﻷموال في قانون التأمين و أفضل التطبيقات من معهد اﻹمارات للدراسات المصرفية و المالية.
د.كيفـية تعـامـل إدارة الرقـابـة الـداخـلية مع أيـة مـشاكـل كبيـرة بالشـركـة أو تلـك الـتي تـم اﻻفـصاح عـنها فـي التـقاريـر والحـسابات السـنـويـة:


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

الرقابة الداخلية تقارير التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اﻹدارة على أساس ربع سنوي .تماشيا ً مع "خطة التدقيق السنوية" التي أقرتها لجنة التدقيق
التابعة لمجلس اﻹدارة ،تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمراجعة مدى اﻻلتزام بالسياسات واﻹجراءات المعتمدة.


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

أو الحاﻻت المرتفعة المخاطر خﻼل عام .2021
هـ .عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة:


صدر عن إدارة الرقابة الداخلية ستة ) (06تقارير.

.10تفاصيل المخالفات المرتكبة خﻼل عام  2021وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبﻼ:
إن الشركة الوطنية للتأمينات العامة متمثلة في مجلس اﻹدارة وأعضاء اﻹدارة التنفيذية بها حريصة على اﻻلتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها.

وفي هذا السياق لم يتم تسجيل أية مخالفة خﻼل السنة المالية المنتهية في .2021/12/31

 .11بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خﻼل عام  2021في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:
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لقد عملت الشـركة الوطنية للتأمينات العامة دوما ً على ترسـيخ مبادئ المسـؤولية اﻻجتماعية واﻻلتزام بالمبادئ اﻷخﻼقية حيث تهدف سـياسـة الشـركة من خﻼل مسـؤوليتها
تجاه المجتمع إلى خلق قيمة مسـتدامة للمسـاهمين والموظفين والمتعاملين والعمﻼء وشـركاء العمل بالشـركة وذلك من خﻼل المحافظة على جدوى اﻷعمال والمسـاهمة في
دعم المجتمعات المحلية في دولة اﻹمارات العربية المتحدة ومراعاة المحاور البيئية واﻻجتماعية واﻷخﻼقية واﻻقتصادية في كل اﻷنشطة التي تزاولها الشركة.
ومن منطلق هدف الشـركة المتعلق بالقيام بكافة المسـؤوليات اﻻجتماعية والبيئية والمؤسـسـية ،فإن الشـركة تعمل على دمج اﻻعتبارات البيئية واﻻجتماعية في عملية صـنع
القرار والممارسـات التشـغيلية مما يسـاعد على فهم اﻷثر المباشـر وغير المباشـر المترتب على عمليات الشـركة وبالتالي الوصـول بعملية اتخاذ القرار إلى أعلى المسـتويات
من الكفاءة والفعالية .وتتبع الشركة سياسة اجتماعية وبيئية تركز على الجوانب التالية:
-

الحوكمة من حيث اﻷخﻼقيات والمساءلة.

-

الموظفون من خﻼل مدى تهيئة بيئة العمل المثالية.

-

البيئة من خﻼل إدارة تأثير عمليات الشركة على البيئة.

-

العمﻼء من خﻼل تزويدهم بخدمات وخبرات الشركة.

-

المجتمع من خﻼل الدعم واﻻستثمار في المجتمعات المحلية التي تعمل بها الشركة.

-

خﻼل عام  2021شاركت الشركة في أعمال خيرية تمثلت في ما يلي:

 تنظيم مبادرة التطعيم ضد فيروس كوفيد  19للموظفين و عائﻼتهم بشهر فبراير .2021
 تنظيم حملة توعية حول سرطان الثدي و سرطان البروستات للموظفين و عائﻼتهم بتاريخ .2021/11/22
 دعم معرض إكسـبو  2020من خﻼل توفير تذاكر موسـمية لدخول المعرض للمدراء و الموظفين المواطنين -.تنظيم حملة التبرع بالدم بالتنسـيق مع صـحة دبي
بتاريخ .2021/12/26


تسهيل حصول جميع الموظفين على شهادة مكافحة الغش عبر اﻹنترنت لزيادة الوعي حول الظاهرة.
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 إعادة اﻹشتراك مع معهد الدراسات اﻹسﻼمية و المصرفية لعمل دورات و تطوير للموظفين المواطنين.
 قدمت الشركة برنامج تدريب لجميع الموظفين حول مكافحة غسيل اﻷموال.
 تعزيز روح الرياضة عند الموظفين ،و ذلك من خﻼل دعم رياضة الكريكت و كرة القدم.
 اﻹحتفال بـ "العلم واليوم الوطني الخمسين" بالمقر الرئيسي للشركة  ،مع أخذ بإجراءات الحيطة والحذر و التباعد اﻹجتماعي.
 عقدنا حملة "حفظ الورق وحفظ الشجرة"  ،حيث ركزنا على الحفاظ على البيئة خﻼل عام .2021
 توعية الموظفين بخصوص توفير الطاقة )الماء و الكهرباء(.

.11معلومات عامة
أ .بيان بسعر سهم الشركة في السوق )سعر اﻹغﻼق ،أعلى سعر ،وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خﻼل السنة المالية للعام :2021
الشهر

أعلى سعر للسهم

أدنى سعر للسهم

يناير 2021
فبراير 2021
مارس 2021
ابريل 2021
مايو 2021
يونيو 2021
يوليو 2021
اغسطس 2021
سبتمبر2021

2.200
2.200
لم يتم التداول
2.800
3.100
3.050
لم يتم التدوال
3.100
3.100

2.200
2.150
لم يتم التداول
2.470
3.000
3.000
لم يتم التدوال
3.100
3.100

سعر
اﻹغﻼق
2.2
2.15
2.15
2.8
3.1
3.05
3.05
3.1
3.1
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3.100
3.120
3.200

اكتوبر 2021
نوفمبر 2021
ديسمبر 2021

3.100
3.120
2.800

3.1
3.12
3.12

ب .بيان باﻷداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خﻼل العام :2021
التأمين

تاريــخ المداولـــة

NGI

يناير 2021

2.2

مؤشر سوق دبي
المالي
2654.06

2017.14

فبراير 2021

2.15

2551.54

2188.75

مارس 2021

2.15

2550.23

2246.37

ابريل 2021

2.8

2605.38

2183.31

مايو 2021

3.1

2797.52

2239.52

يونيو 2021

3.05

2810.56

2246.81

يوليو 2021

3.05

2765.71

2213.56

اغسطس 2021

3.1

2909.97

2267.46

سبتمبر 2021

3.1

2845.49

2201.85

اكتوبر 2021

3.1

2864.21

2220.52

نوفمبر 2021

3.12

3072.91

2265.67

ديسمبر 2021

3.12

3195.91

2262.63

ج .بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في  ) 2021/12/31افراد ،شركات ،حكومات( مصنفة على النحو التالي):محلي ،عربي ،أجنبي(
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تصنيف
المساهم
محلي
عربي
أجنبي
المجموع

أفراد
%21.89
%0.222
%0.002
%22.11

نسبة اﻷسهم المملوكة
حكومة
شركات
--%77.89
-%0.00
-%0.00
%-%77.89

المجموع
%99.776
%0.222
%0.002
%100

د .بيان بالمساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس مال الشركة كما في  2021/12/31حسب الجدول التالي:
عدد اﻷسهم المملوكة
67,752,027
26,613,032
16,416,877
12,071,432
7,497,705

اﻹسم
شركه دبي لﻼستثمار ش .م.ع
بنك دبى التجاري ش.م.ع
مليكة احمد مرداس الزرعونى
محمد عمر على بن حيدر لﻺستثمار
الشيخ مانع خليفه ال مكتوم

نسبة اﻷسهم المملوكة من رأس مال الشركة
%45
%18
%11
%8
%5

هـ .بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا ً لحجم الملكية كما في  2021/12/31حسب الجدول التالي:

م

1
2
3

ملكية اﻷسهم )سهم(

عدد المساهمين عدد اﻷسهم المملوكة نسبة اﻻسهم المملوكة من رأس المال

أقل من 50,000

100

1,408,968

%1

من  50,000الى اقل من 500,000

24

4,418,834

%3

من  500,000الى اقل من 5,000,000

8

13,775,237

%9
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4

اكثر من 5,000,000

المجموع

5

130,351,073

%87

137

149,954,112

100%

و .بيان باﻻجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عﻼقات المستثمرين:
المسؤول عن عﻼقات المستثمرين بالشركة هي السيدة /خولة خليفة جمعة و بيانات التواصل معها هي:
البريد اﻻلكترونيmkhalwa@ngiuae.com:
رقم الهاتف042115865 :
الرابط اﻹلكتروني لصفحة عﻼقات المستثمرين على الموقع اﻹلكتروني الشركة هوInvestor Relations - National General Insurance (ngi.ae) :
ز .بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خﻼل  2021واﻷجراءات المتخذة بشأنها:
 خﻼل اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ  ،2021/10/12تم إعتماد قرار خاص واحد من قبل المساهمين ،و هو الموافقة على تعديل بعض مواد النظاماﻻساسي للشركة بما بتوافق مع التعديﻼت على قانون الشركات اﻹتحادي رقم ) (02لسنة  2015بموجب المرسوم بقانون إتحادي رقم ) (26لسنة  .2020و تم الحصول
على موافقة البنك المركزي و هيئة اﻻوراق المالية و السلع و تم نشر التعديﻼت بالجريدة الرسمية.

ح .إسم مقرر إجتماعات مجلس اﻹدارة وتاريخ تعينه:
 تم تعيين السيد /كمال عبد الحميد مقررا ﻹجتماعات مجلس اﻹدارة بتاريخ  2016/9/26يحمل شهادة الليسانس في العلوم القانونية واﻹدارية  ،و لدية خبرة في الشؤونالقانونية واﻹدارية ،و خﻼل  2021قام المقرر بتنظيم وحضور كافة إجتماعات مجلس اﻹدارة وإجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اﻹدارة  ،كما قام بتحضير ﻹجتماع
الجمعية العمومية السنوي بشهر مارس  ،2021و كذلك إجتماع الجمعية العمومية العادية بشهر اكتوبر  ،2021وتم تعيينه مقررا لﻺجتماع.
ط .اﻷحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خﻼل عام :2021
 خﻼل عام  ،2021قامت شركة "أيه إم بست" ) (AM.BESTبتأكيد التصنيف المالي للشركة من خﻼل تجديد عﻼمة التصنيف ) A-ممتاز(.
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واصت الشركة المعركة ضد جائحة كوفيد  .19قامت لجنة اﻷزمات ،قسم الموارد البشرية و الشؤون اﻹدارية بعمل جدير بالثناء لمواجهة اﻹصابات العديدة التي
لحقت بالموظفين ،كما قامت دائرة تكتولوجيا المعلومات بدعم كبير لتمكين الموظفين للعمل عن بعد.
تم نقل جميع خوادم التشغيل الخاصة بالشركة بنجاح إلى السحابة ) ،(Cloudو ذلك لحماية البنية التحتية وبيانات الشركة من الهجوم اﻹلكتروني.
تم تعديل قسم خدمة العمﻼء بحلته الجديدة ،استجابة لرؤية الشركة حول فرص اﻷعمال الفردية.
قامت الشركة بتوقيع إتفاقية مع شركة أسلو لطرح منتج تامين الحيوانات اﻷليفة اﻷفضل بالدولة.

ي .بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع اﻷطراف ذات العﻼقة خﻼل عام  2021و التي تساوي  %5أو أكثر من رأس مال الشركة:
-

يرجى الرجوع إلى القسم ) / 4د( أعﻼه.

ك .بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية اﻷعوام  2020 ،2019و 2021
لقد حرصت الشركة على إتباع سياسة التوطين من خﻼل تقديم كافة التسهيﻼت و اﻹمتيازات لمختلف الفئات العمرية و من الجنسين ﻷبناء دولة اﻹمارات و قد تمكنت
الشركة من تحقيق نسبة التوطين و قدرها كالتالي:
السنة
2019
2020
2021

نسبة التوطين
%8.34
%7.40
%6.73

حاليا يقوم البنك المركزي بتقييم شركات التأمين من خﻼل )نظام النقاط( على سجل التوطين واﻹحتفاظ بها و تطويرها في أداء أدوار أكثر أهمية بالشركة .حيث أن شركتنا
كل عام تحصل على أكثر من النقاط المستهدفة بنجاح ).النقاط المستهدفة  /57النقاط المحققة (86
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ل .بيان المشاريع و المبادرات اﻻبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خﻼل العام 2021











إمتد نشاط خدمة العمﻼء إلى مختلف المجاﻻت لمعالجة مختلف قطاعات السوق.
تم تطوير تطبيقات للعديد من المنتجات التامينية.
جعل وظيفة اﻻمتثال تعمل بطريقة آلية ،مع إنشاء منصة رقمية "أعرف عميلك" و التحقق من المعلومات اﻷساسية عبر الشبكة العنكبوتية.
التعاقد مع شركة ليكسيز لتوفير خدمات التحقق من البيانات اﻷساسية.
التعاقد مع شركة كي جي آي أس أل لتوفير الحلول ﻷعمال التأمين على الحياة.
مشروع المعايير الدولية لﻺبﻼغ المالي  17في مراحل متقدمة من التنفيذ.
نقل متيكروسفت أوفيس و البريد اﻹلكتروني إلى السحابة ).(Cloud
البيانات ووظائف تقرير  ADHOCالتي تم تطبيقها في عام .2021
رقمنة مستندات و بيانات الدائرة القانونية.
إستكمال المتطلبات التشريعية فيما يتعلق صفحة البوابة اﻵمنة ) (SWGو معلومات الصحة واﻷمن السيبراني في أبوظبي ).(ADHICS
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ُ سلط تقر ر اﻷثر البي واﻻجتما وا وكمة السنوي للﺸركة الوطنية للتأمينات العامة الضوء
ع أ داف الﺸركة و ُ غطي الف ة اعتبا ًرا مﻦ  1ﻳناﻳر 2021وح  31د سم 2021؛ و ُ عت ذا
ُ
التقر ر بمﺜابة ة عامة حول اﳌبادرات قيد التنفيذ دف تﺤقيﻖ أ داف اﻻستدامة.
إخﻼء اﳌسؤولية ُ :عت تقر ر اﻷثر البي واﻻجتما وا وكمة للﺸركة الوطنية للتأمينات العامة
بمﺜابة ة عامة حول أ داف الﺸركة طو لة اﳌدي وا ود الواجب بذل ا مﻦ أجل تﺤقيﻖ ذه
اﻷ داف؛ و ﺸتمل ذا التقرر ع أ دافنا وال اماتنا وتطلعاتنا و ياناتنا التطلعية ،ولذا ُﻳمﻜﻦ أن
تﺨتلﻒ النتائج الفعلية ع اﳌدى القص أو الطو ل .وا دﻳر بالذكر أنه ﻻ ﻳجوز تفس ذا
التقر ر ع أنه دعوة أو توﺻية للتعامل بأس م الﺸركة الوطنية للتأمينات العامة ،وﻻ تتﺤمل
الﺸركة الوطنية للتأمينات العامة أي مسؤولية عﻦ أي ﺧسائر أو أضرار تنجم عﻦ ذا التقر ر.
ُ
ُ
اﳌبادئ التوج ية ﻹعداد التقار ر :عت اﳌبادرة العاﳌية للتقار ر أحد اﻷدلة التوج ية اﳌقبولة
ُ
ع نطاق واسع لتقارر اﻻستدامة ،وقد تم إعداد ذا التقر ر ً
وفقا »ل يار العام« بمعاﻳ اﳌبادرة
ُ
العاﳌية للتقار رً ،
علما بأنه قد تمﺖ اﻹشارة إ مرجع اﳌبادرة العاﳌية للتقار ر القابل للتطبيﻖ عند
وجود ا.
ُ
أ داف التنمية اﳌستدامة:
ً
ُ
حددت اﻷمم اﳌتﺤدة  17دفا لﻼستدامة و 169ﻏاﻳة لتﺤقيﻖ اﻷ داف الرئ سية الﻼزمة مﻦ أجل
تﺤس ن الرفا ية وال ة العامة ع مستوى العالم .و ذا الصدد ،تبذل الﺸركة الوطنية
للتأمينات العامة ا ود الﻼزمة مﻦ أجل تﺤقيﻖ التوافﻖ ب ن أ داف اﻻستدامة للﺸركة وأ داف
ُ
ُ
التنمية اﳌستدامة ال حدد ا اﻷمم اﳌتﺤدة.

ً
انطﻼقا مﻦ تقدﻳر الﺸركة الوطنية للتأمينات العامة ﻷفضل ممارسات وأﺧﻼقيات ا وكمة ،تل م
الﺸركة ب ب اس اتيجية بي ية واجتماعية وحوكمة جيدة مﻦ أجل تﺤقيﻖ اﻷ داف البي ية
واﻻجتماعية وا وكمة.
تمﺖ ُمراجعة مﺤتو ات ذا التقر ر داﺧل اﳌؤسسة .بذلﺖ ج ود معقولة لضمان اﻷدلة الداعمة
للمﺤتو ات الواردة

ذا التقر ر.

ً ُ
وفقا ﳌتطلبات يئة اﻷوراق
اعتمد مجلس إدارة الﺸركة الوطنية للتأمينات العامة ذا التقرر
اﳌالية والسلع.

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

السيدة خولة خليفة جمعة )عﻼقات اﳌس ثمر ن(
البريد اﻹلكﺗروﻧيInvestorrelation@ngiuae.com:

رقم الهﺎﺗف +971 4 2115865 :

السيد كمال )الشؤون القانونية وشؤون الشر ات(
-5
البيئة

البريد اﻹلكﺗروﻧيkamal@ngiuae.com :

رقم الهﺎﺗف 0097142115890 :

3

 -2نظرة عامة

ُ
اﳌبادرة العاﳌية للتقار ر 102-
14

ُ
ما زال ترك الﺸركة الوطنية للتأمينات العامة موج ً ا نﺤو تنفيذ اس اتيجي نا اﳌتمﺜلة توف مزج
ُ
ُمتوازن مﻦ اﳌنتجات وقنوات توز ع ُمتنوعة وعروض ُمنتجات قائمة ع العمﻼء وقدرات رقمية
ُ
ُ
ُمعززةً ،
نظرا ﳌا تلعبه ذه العوامل بتوج نا نﺤو تﺤقيﻖ النمو اﳌستدام واﳌر ح.
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عقب مرو عام ن ُمتواﺻل ن مﻦ بداﻳة أزمة ورونا ،ﻳبدوا أن ا ياة الطبيعية س د عافي ا رو ًدا
رو ًدا بال امﻦ مع ز ادة أعداد ُمتلقي اللقاح وتراجع شدة اﻷثار ال ية للعدوى ا الية؛ وما زالﺖ
الﺸركة الوطنية للتأمينات العامة س ﺜمر ج ود ا ل فاظ ع سﻼمة موظف ا وعمﻼ اً ،
علما بأن
ُ
ج ود ا اﳌتواﺻلة بمجال الرقمنة قد قاد ا نﺤو تقدﻳم ﺧدمات سلسة للعمﻼء ومﻜنﺖ موظف ا مﻦ
العمل عﻦ ُ عد إذا اقتضﺖ ا اجة.
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ٌ
ق ّدم إﺻدارنا الﺜا ي مﻦ تقر ر اﻻستدامة ﻏضون ستة أش ر مﻦ ﺸر
اﻹﺻدار اﻷول الذي سلط الضوء ع حرﺻنا الﺸدﻳد ع إبقاء أ اب
ُ
ﺧر اﳌستجدات ذات الصلة برحلتنا نﺤو اﻻستدامة ،و ُ عت ذا
اﳌص ة بﺂ ً
التقر ر ُمﻜمﻼ لتقر ر ا وكمة اﳌؤسسية السنوي لعام  2021الذي ركز
ترك ً ا كب ً ا ع أك اﻷمور أ مية با وكمة اﳌؤسسية.
دف ج ود الﺸركة الوطنية للتأمينات العامة ُومبادر ا اﻷساس إ
حماﻳة مصا أ اب اﳌص ة وضمان التنمية الﺸاملة ميع اﻷ اص
ُ
ُ
اﳌﺸارك ن معنا ،و عت اﻻستدامة اﻷساس الذي س ند عليه ممارسات
وعمليات اﻻكتتاب لدﻳنا

عﻼوة ع ذلك ،تمﻜنﺖ الﺸركة الوطنية للتأمينات العامة ،ع ترك ا الﻜب ع ا وكمة ،مﻦ
ُ
تو اﳌز د مﻦ الﺸفافية مع ُمس ﺜمر ا ُومجتمع ا وتوطيد عﻼقا ا مع ُمنظم ا ،وتواﺻل الﺸركة
الوطنية للتأمينات العامة ال ام ا بمواﺻلة عز ز قوة م اني ا العمومية وموقﻒ مﻼئ ا اﳌالية ،و ً
ثباتا
لذلك أكدت شركة أﻳه أم ب سﺖ ﺧﻼل عام  2021ع تص يﻒ قو ا اﳌالية بتقدﻳر –أ )ممتاز(.
ً
وتﺤقيقا ل ذا الغرض عززنا قيمنا اﻷساسية
ونتوقع تﺤقيﻖ اﳌز د مﻦ التقدم ﺧﻼل عام ،2022
ُ
لﻼستدامة والنمو الﺸامل ،ولذا ُ
ستﻜرس الﺸركة الوطنية للتأمينات العامة اﳌز د مﻦ ا ود اﳌ سقة
ُ
سعيا م ا ُ
ً
للمسا مة تﺤقيﻖ الرؤ ة طو لة اﳌدى لﻺمارات العر ية اﳌتﺤدة وأ داف التنمية
اﳌُستدامة لﻸمم اﳌُتﺤدة؛ ُ
وستواﺻل الﺸركة الوطنية للتأمينات العامة ال ام ا بالس نﺤو تﺤقيﻖ
ُ
ُ
أ داف اﻻستدامة ال س ُ سا م بدور ا ﺸﻜيل اﳌستقبل اﳌستدام ُ
للمجتمعات ال نﺨدم ا وﺧلﻖ
القيمة طو لة اﳌدى ميع أ اب اﳌص ة.
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حول الشركة الوطنية للتأمينات العام ش.م.ع

لقد أتممنا عام  2021أر ع ن ً
عاما من تقديم ُمنتجات وخدمات التأم ن باﻹمارات العر ية
ُ
اﳌتحدة ،ولطاﳌا اﺣتلت الشركة الوطنية للتأمينات العامة الصدارة فيما يتعلق بتحديد
ُ
ً
ً
موقعا
اﻻﺣتياجات التأمي ية وتطو ر ا لول اﳌناسبة وفقا لذلك ،و حتل مقرنا الرئ
ُمتم ً ا د ي ،كما أن الشركة الوطنية للتأمينات العامة أﺣد أعضاء جمعية اﻹمارات
للتأم ن وغرفة د ي للتجارة والصناعة.
.
كﻣﺎ أﻧهﺎ شركة ﺗأﻣيﻧﺎت ُﻣ ّركبة ،ﺗقدم الﻌديد ﻣن براﻣج الﺗأﻣين الﺗي ﺗلبي ﻣﺗطلبﺎت
الﻌﻣﻼء ﻣن اﻷفراد إلى الشركﺎت .وﺗشﻣل ﻣحفظﺗﻧﺎ ال ُﻣﺗﻧوﻋة الﻣﻣﺗلكﺎت
والحوادث الﻌﺎﻣة و الﺗﺎﻣيﻧﺎت الهﻧدسية والبحرية والطﺎقة واﻻﺋﺗﻣﺎن والسيﺎرات
والصحة والحيﺎة الﺟﻣﺎﻋية والفردية ،كﻣﺎ أن الشركة ﻣرخصة ﻣن هيﺋة الصحة
بدبي بﺎﻋﺗبﺎرهﺎ "شركة ﺗأﻣين ﻣشﺎرك" ،ﻣﻣﺎ يﺗيح للشركة اﻻكﺗﺗﺎب في برﻧﺎﻣج
الﻣﻧﺎفع اﻷسﺎسية لدى هيﺋة الصحة بدبي .وﺗحظى الشركة بﺗواﺟد في أربﻌة
إﻣﺎرات ﻣن خﻼل سبﻌة أفرع و وثﻼث ﻧقﺎط بيع ﻣع اﻧﺗشﺎر خدﻣة شﺎﻣل.

الرؤ ة
ُ
ُمتا عة مس تنا الذاﺧرة بالسمعة اﳌتم ة والﺜقة.
ُ
اﳌ مة
ُ
ُ
تﺤقيﻖ التم باﻷسواق ع توف حلول التأم ن الﺸاملة وا دمات اﳌتم ة واﳌتﺨصصة
ُ
ال تل توقعات عمﻼئنا بل وتفوق ا.
القيم ا و ر ة
ً
ُ
ُ
ً
عت قيمنا ا و ر ة عامﻼ رئ سيا بتﺤقيﻖ م متنا.

الخدﻣة

اﻷﻣن

الﻌدل

الﻣسﺎﺋلة

الشفﺎفية

ُ
تواجدنا باﻹمارات العر ية اﳌتحدة

وتُعتبر الشركة الوطنية وما زالت إحدى الشركات القوية ماليًا والحاصلة على
تصنيف –أ من شركة أيه أم بيست ،وهو دليل واضح على التزامنا وقوتنا
المالية .وﺗحﺗفظ الشركة بفﺎﺋض قوي في الﻣﻼءة الﻣﺎلية وﺗحظى بقﺎﻋدة رأسﻣﺎلية
كﺎفية ،وهي ﻣدﻋوﻣة بﺎﺗفﺎقيﺎت إﻋﺎدة الﺗأﻣين ﻣن شركﺎت إﻋﺎدة ﺗأﻣين دولية
حﺎصلة ﻋلى ﺗصﻧيف أ ،كﻣﺎ ﺗضم قﺎﻋدة ﻣسﺎهﻣيﻧﺎ الرﺋيسيين شركة دبي
لﻼسﺗثﻣﺎر وبﻧك دبي الﺗﺟﺎري.
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ُ
ُ
 الز ادة اﳌطردة بإجما اﻷقساط اﳌﻜت بة ع مدار السنوات
الﺜﻼث اﳌاضية.
ُ
 النمو اﳌستدام لﻸر اح الذي سا م بز ادة حصﺺ حملة اﻷس م.
ُ
 اﳌ انية العمومية القو ة ال غطي إجما أﺻول ﻳز د عﻦ 1.5
مليار در م إمارا ي.

صا اﻷر اح و جما اﻷقساط اﳌكت بة )مليون در م إمارا ي(
46.1

70.8

2021

2019

 موقﻒ نقدي و ن ي قوي ﻳضمﻦ توافر السيولة ال افية والﻼزمة
ُ
لتمو ل مدفوعات اﳌطالبات.
645.8

3الحوكمة

2020

17.5

صافي اﻷرباح

578.9

رصيد البنوك /النقد واﻻس ثمارات واﻷصول اﻷخرى

535.9

ﺣقوق ﺣملة اﻷس م وال اما م

اﻹيرادات

1200.0
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 1173.4اﻹجمالي
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اﻹجمالي
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ة ال
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ة ال
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ة ال ة واﻻج اع ة وال س ة .ك ا س ت ل ف الل ة ب ق
ح ن ت ق أه اف ال
ار ال
ل اﻹدارة.

ة ال ة واﻻج اع ة وال س ة ل
اس ات ة ال
 ت
امة.
ة ال
واﻻس ارات ال قة لل ة ،واﻷف اد ،وال

ال

ة إلى اﻷس

ال ال ة :ال

على ال

اء،
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اﻷه ة ال
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ة

ي وت ث

ع امل  /إ ار اﻻس امة:
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ال ا

ال م اﻷث ال ي ل ي ا م خﻼل
الفعال لل اقة وال اه وعادة ت و ال فا ات
 اﻻس ام ّ
ق
اء وتقل ل اس ام ال ر وتع اﻻس امة
 دع ال ات ال
ال ة

اﻹدارة /

ة وت اج لل ان م ل
 إ ار سل لل
ة،
ال ح ات اﻹدارة ال ع ة ال
 م ونة ق اع ال ل ك وس اسة اﻹبﻼغ ع ال الفات
ل ان م ارسات أع ال أخﻼق ة
 ت ف إ ار ام ال ق

ال ا
عة

 ح ﻼت ال ع ة ال ان
لقاحات ف  19-لل
تق
 ت
والعائﻼت واﻷص قاء
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ال
ال

ة ال ة
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واﻻج اع ة وال س ة

ول ة
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ل

ال ر

ل

على دور ال أة الق اد في اﻷدوار اﻹدارة
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 ع م ال
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خ

ف
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ون ة ع

اﻹن ن
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ص ة ال انات

رحلة الع ل

ال

خ

رحلة الع ل

ات ال ل مة الع ﻼء ع ل
 م
ال م وعلى م ار اﻷس ع
 م اجعة اﻵراء لق اس رضا الع ﻼء

ال

اه ن
ال

ة وخارجها،

ص ة ال انات

 ت ف ن ام إدارة أمان ق ،
 م اجعات دورة م ق ل م ار تق ة ال عل مات






اه ن

ة لعﻼقات ال
م ارد م
ن ال عل مات ال ال ة في ال اع ال دة
م ا عة دفع ت زعات اﻷراح غ ُم ال بها
زادة م قة في حق ق مل ة ال اه
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ً
ُ
ُ
ُ
ُ
عامﻼ حيو ً ا ورئ ً
سيا باس اتيجية اﻻستدامة.
تؤثر العﻼقات مع ا موعات ا تلفة ﻷ اب اﳌص ة ع قدرتنا ع اﻷداء اﳌستدام ،و عت ذه العﻼقات
نتفاعل بانتظام مع أ اب اﳌص ة لدﻳنا مﻦ ﺧﻼل وسائل مﺨتلفة ،وتمﻜننا اﳌﺸار ات مع مجموعة أ اب اﳌص ة مﻦ ال ك ع مجاﻻت اﻻستدامة الرئ سية.

ُ
اﳌس ثمرون وﺣملة اﻷس م
 ا معيات العامة السنو ة
 تقرر حوكمة الﺸر ات
 تقر ر اﻻستدامة

-2
نظرة عامة

-3
الحوكمة

العمﻼء

01

ُ
 مركز سعادة اﳌتعامل ن
 الفروع /نقاط البيع
 التواجد ع وسائل التواﺻل اﻻجتما  /رو وت
الدرشة

06

ال ُمنظمون
 الوثائﻖ أو التقار ر التنظيمية الدور ة
 التقار ر اﳌالية
 م ام ا وكمة

02

أصحاب المصلحة

اﳌوظفون
05

 سياسة التدر ب والتطو ر
 سياسة اﳌوارد ال ﺸر ة

-4
أصحاب المصلحة

-5
البيئة

البا عون ُ
ومقدمو ا دمات

ُ
 بوابات الوسطاء و وابات اﳌطالبات
 اتفاقيات البا ع ن  /عقد ُمزودي ا دمات القيا
 معاﻳ ا دمات

03

04

ُ
ا تمع واﻹعﻼم
 البيانات ال فية واﻹفصاحات
ُ
 سياسة اﻹبﻼغ عﻦ ا الفات
 موقع الﺸركة الوطنية للتأمينات العامة

10
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تلعب مﺸاركة أ

-1
عن ذا التقر ر

-2
نظرة عامة

-3
ا وكمة

أ

-4
اب اﳌص ة

-5

الب ئة

اب اﳌص ة و عاو م اﳌستمر دو ًرا حيو ً ا قدرتنا ع اﻻستجابة لفرص اﻻستدامة وتﺤدﻳا ا.
طرق المشاركة

أصحاب المصلحة
المستثمرون

 اﻻﺟﺗﻣﺎع السﻧوي الﻌﺎم
 ﻧشر الﺗقﺎرير الﻣﺎلية والحكوﻣية في سوق دبي الﻣﺎلي والﻣوقع اﻹلكﺗروﻧي
 الﻧشرات الصحفية ،وﻣﻣﺎرسة الﺗصﻧيف

ﻣسﺎﻋدة الﻣسﺗثﻣرين في اﺗخﺎذ قرارات ﻣسﺗﻧيرة ووفق
ﺗوقﻌﺎﺗهم

 ﻣركز إسﻌﺎد الﻣﺗﻌﺎﻣلين
 روبوﺗﺎت الدردشة
 الﺗفﺎﻋل ﻋلى وسﺎﺋل الﺗواصل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋي )ليﻧكد إن  ،ﺗويﺗر  ،فيسبوك(

ﺗسﺎﻋد ﻣﻼحظﺎت الﻌﻣﻼء ﻋلى ﺗحسين خدﻣﺎﺗﻧﺎ /
ﻣﻧﺗﺟﻧﺎ

العمﻼء

أﻣرا ﻣحوريًﺎ في ﺗحقيق
يﻌد الﺗﻧسيق بين الﻣﺟﺗﻣع ً
أهداف اﻻسﺗداﻣة

المجتمع







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

المنظمون

 اﻻﻣﺗثﺎل للواﺋح
 الﺗفﺎﻋل ﻣع الﻣﻧظﻣين ﻋلى ﻧحو ﻣﻧﺗظم

يؤدي اﻻﻣﺗثﺎل للواﺋح إلى زيﺎدة ثقة الﻣﻧظﻣين
وأصحﺎب الﻣصلحة اﻵخرين في الكيﺎن

 اﻷﺟور والحوافز
 الﺗﻧوع واﻹشراك
 رفﺎهية الﻣوظف والﻣﻌﺎﻣلة الﻌﺎدلة

ﺗوفير ﻣكﺎفآت ﻋﺎدلة وسبل ﺗطوير لضﻣﺎن قوة ﻋﺎﻣلة
قوية وﻣوهوبة

الموظفون

 الﻣﻌﺎﻣلة الﻣﻧصفة
 سداد الﻣدفوﻋﺎت في وقﺗهﺎ الﻣحدد
 البوابﺎت

ضﻣﺎن زيﺎدة ﻣسﺗوى الﺗﻌﺎون ﻣع البﺎﺋﻌين والﻣقدﻣين
لديﻧﺎ لخدﻣة ﻋﻣﻼﺋﻧﺎ بشكل أفضل

البائعون والموردون

11

11

ال ُﻣبﺎدرة الﻌﺎلﻣية للﺗقﺎرير
102-47

تق

ة

اﻷه ة ال

في الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة ،ﻧحرص بشدة ﻋلى أخذ أصحﺎب الﻣصلحة في الحسبﺎن في كل الﻣراحل الﻣﺗﻌلقة بﺗقييم اﻷهﻣية الﻧسبية خﻼل ﻋﺎم .2022

-1
عن ذا التقر ر

ة ال ة واﻻج اع ة وال س ة .نع م م اصلة
ت إج اء تق اﻷه ة ال ة لفه ت قعات اﻷ اف ذات العﻼقة وت ي ال ا ال ئ ة ال علقة ال
ا ف ها إح اث ف ق اس ًادا
جه دنا على ال اﻻت ال ي
ل ق م مﻼءمة ه ه الع اص ال اد ة .نع ت
ال عامل مع اﻷ اف ذات العﻼقة ال ئ
إلى ن ائج ع ل ة تق اﻷه ة ال ة.
وضﻣن سﻌيﻧﺎ لﺗقييم الﻌﻧﺎصر الﺟوهرية وأولويﺎﺗﻧﺎ ،قﻣﻧﺎ بﺗقييم ﻣﻌلوﻣﺎت  /ﻋﻣليﺎت الﺗبﺎدل الخﺎصة بـ أصحﺎب الﻣصلحة الداخليين والخﺎرﺟيين وﺗﻌليقﺎت الﻌﻣﻼء
وﻣدخﻼت الﻣوظفين وﺗفﺎﻋل الﻣسﺗثﻣرين.
ﻋﺎلية

-2
نظرة عامة

1

-3
ا وكمة

6

4

-4
اب اﳌص ة

اﻷهمية ﻷصحاب المصلحة

أ

9

7

10

5

12

11

الب ئة
ﻋﺎلية

م

ة

ﻣﻧخفضة

13

اﻷه ة لل

أول ة م س ة
 -6الﺗﻧوع والشﻣول
 -7الحوكﻣة الﻣؤسسﺎﺗية
 -8اﻷخﻼقيﺎت واﻻحﺗيﺎل والسلوك الﻣهﻧي
 -9ﺗﺟربة الﻌﻣيل

أولوية منخفضة
 -10الﻌﻣليﺎت الخضراء

8

-5

-1الﺗغيير الﻣﻧﺎخي والكوارث
 -2خصوصية البيﺎﻧﺎت وأﻣن الﻣﻌلوﻣﺎت
 -3الﺟﺎﺋحة والﻌﺎفية والصحة
الﺗحول الرقﻣي واﻹبﺗكﺎر
-4
ّ
 -5اﻻحﺗفﺎظ بﺎلﻣواهب وﺗطوير الﻣوظفين

2

3

أولوية عليا

 -11الﺗدريب والﺗطوير
 -12الﻣشﺗريﺎت الﻣسﺗداﻣة
 -13اﻻسﺗثﻣﺎر في اﻷثر البيﺋي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋي والحوكﻣة

ﻣﻧخفضة
12

-1
عن ذا التقر ر

حددت اﻷمم المتحدة  17هدفا لﻼستدامة و 169غاية من أجل
تحقيق اﻷهداف الرئيسية الﻼزمة لتحسين العافية والصحة العامة
في العالم.

-2
نظرة عامة

ﻣن أﺟل ضﻣﺎن ﺗحسين أداء اﻻسﺗداﻣة ،ﺗﺗبﻧى الشركة ﻧه ًﺟﺎ اسﺗبﺎقيًﺎ لدﻣج
ﻣﻌﺎيير الحوكﻣة البيﺋية واﻻﺟﺗﻣﺎﻋية والﻣؤسسية في ﺟواﻧب ﻣخﺗلفة ﻣن
أﻋﻣﺎلهﺎ .وﻣن الﻣقرر أن يشﻣل هذا الدﻣج والﺗكﺎﻣل ﻋﻣليﺎﺗﻧﺎ اﻷسﺎسية
)اﻻكﺗﺗﺎب والﻣطﺎلبﺎت( والحوكﻣة الﻣؤسسية وإدارة الﻣخﺎطر
واﻻسﺗراﺗيﺟيﺎت وإﻋداد الﺗقﺎرير .ﺗﻌﻣل الشركة ﻋلى ﻣراﺟﻌة أهداف الﺗﻧﻣية
الﻣسﺗداﻣة الﺗي حددﺗهﺎ اﻷﻣم الﻣﺗحدة والﺗركيز ﻋليهﺎ حﺗى ﻧﺗﻣكن ﻣن ﺗحقيق
الﺗأثير الﻣطلوب ﻣن خﻼل ﻋروض الخدﻣﺎت وﻋﻣليﺎت اﻷﻋﻣﺎل
ﺗرد أهداف الﺗﻧﻣية الﻣسﺗداﻣة الﻣطبقة وذات الصلة في أﺟزاء
واﻻسﺗثﻣﺎراتِ .
ﻣخﺗلفة ﻣن هذا الﺗقرير.

-3
ا وكمة

أ

-4
اب اﳌص ة

-5

الحوكمة

الب ئة

المجتمع ،اﻷطراف ذات العﻼقة
الصفحة 14

13

الصفحة 20

البيئة
الصفحة 32
13

 -3الحوكمة

الحوكمة – القدوة في أعلى الهرم
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-1
عن هذا التقرير

-2
نظرة عامة

-3
الحوكمة

-4
أصحاب المصلحة

-5
البيئة

ﻧظرا لﺗأصل الﻣسﺎءلة والشفﺎفية بﻌﻣق في قيﻣﻧﺎ اﻷسﺎسية ،ﺗدير الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت
ً
الﻌﺎﻣة أﻋﻣﺎلهﺎ وفق ﻣﻣﺎرسﺎت الحوكﻣة الﻣؤسسية الراﺋدة وﺗضﻣن أقصى درﺟﺎت الشفﺎفية في
الﺗﻌﺎﻣل ﻣع أصحﺎب الﻣصلحة الﻣﻌﻧيين ،ﺗﻌد الحوكﻣة الفﻌﺎلة أﻣر حيوي لخلق قيﻣة ﻣسﺗداﻣة
والحفﺎظ ﻋلى ﻧزاهة اﻷﻋﻣﺎل.
يشرف ﻣﺟلس إدارة الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة ﻋلى ﺗﻧفيذ ﻣﻣﺎرسﺎت الحوكﻣة الﻣؤسسية
ﻋبر الشركة ،ويﻌكس "ﺗقرير الحوكﻣة الﻣؤسسي" السﻧوي الذي يُﻧشرﻋلى ﻣوقﻌﻧﺎ اﻹلكﺗروﻧي
) (www.ngi.aeوﻣوقع سوق دبي الﻣﺎلي ) (www.dfm.aeالﻌﻧﺎصر الﺗفصيلية لﺟواﻧب
الحوكﻣة في الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة ويظهر الﺗزاﻣﻧﺎ بدﻋم ﻣبدأ الﻧزاهة والشفﺎفية.

هدف التنمية المستدامة 10
الﺗقليل ﻣن أوﺟه ﻋدم الﻣسﺎواة

هدف التنمية المستدامة 16
السﻼم والﻌدل والﻣؤسسﺎت القوية

يﺗكون ﻣﺟلس إدارة الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة الحﺎلي ﻣن سﺗة أﻋضﺎء ،أربﻌة ﻣﻧهم أﻋضﺎء ﻣسﺗقلين وﻋضوان غير ﺗﻧفيذيين ،ويﺗﻣﺗع أﻋضﺎء
ﻣﺟلس اﻹدارة بﻣؤهﻼت ﻋﺎلية ويﻧﺗﻣون إلى قطﺎﻋﺎت ﻣﺗﻧوﻋة ﻣثل البﻧوك وشركﺎت اﻷسهم الخﺎصة وﻣطوري الﻌقﺎرات ،وﺗؤﻣن الشركة الوطﻧية
للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة بﺗشﺟيع ﻣشﺎركة الﻣرأة في لﺟﻧة ﻣﺟلس اﻹدارة ،وسﺗكفل ﻋﻣليﺗﻧﺎ اﻻﻧﺗخﺎبية الﻣقبلة اﺗخﺎذ خطوات للحصول ﻋلى ﺗرشيحﺎت ﻧسﺎﺋية
لﺗحسين ﻣشﺎركة الﻣرأة.
2019

2020

2021

تكوين مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة على مر السنين

3

3

4

عدد اﻷعضاء المستقلين

4

4

2

عدد اﻷعضاء غير التنفيذيين

0

0

0

عدد اﻷعضاء التنفيذيين

0

0

0

عدد اﻷعضاء من النساء
15

إشراف مجلس اﻹدارة
-1
عن هذا التقرير

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

مسؤوليات اﻹشراف الشاملة
-2
نظرة عامة

لﺟﻧة ﺗدقيق ﻣﺟلس اﻹدارة :
ﻣراﺟﻌة اﻷﻣور الﻣﺗﻌلقة
بﺎلشؤون الﻣﺎلية وإدارة
الﻣخﺎطر واﻻﻣﺗثﺎل

-3
الحوكمة

لجنة أعضاء
مجلس اﻹدارة

-4
أصحاب المصلحة

لﺟﻧة
الﺗدقيق

-5
البيئة

لﺟﻧة
اﻻسﺗثﻣﺎر
)لﺟﻧة اﻻسﺗثﻣﺎر(

)لﺟﻧة ﺗدقيق ﻣﺟلس
اﻹدارة(

لﺟﻧة الﺗرشيحﺎت و الﻣكﺎفآت :ﺗصﻣيم
وﺗشغيل براﻣج أﺟور الشركة
لﺟﻧة اﻻسﺗثﻣﺎر:
اﻻسﺗثﻣﺎر وﻣخﺎطر
السوق والسيولة
والرقﺎبة ﻋلى قرارات
اﻻسﺗثﻣﺎر

No. of meetings

Type of Member

لجنة أعضاء
مجلس اﻹدارة

5

 4 ﻣسﺗقلين
 2 غير ﺗﻧفيذيين

لجنة أعضاء
المجلس

4

 3 ﻣسﺗقلين

لجنة التدقيق

4

 3 ﻣسﺗقلين

لجنة الترشيحات و المكافآت

8

2 ﻣسﺗقلين
1 غير ﺗﻧفيذي

لجنة اﻻستثمار

الﺗرشيح
واﻷﺟور

)لﺟﻧة الﺗرشيحﺎت و الﻣكﺎفآت(
16

الحوكمة  -أسس الرقابة
إدارة المخاطر
-1
عن هذا التقرير

-2
نظرة عامة

-3
الحوكمة

ً
وﻣسؤوﻻ وﻣسﺗقبليًﺎ ﻹدارة الﻣخﺎطر ،وﺗوﺟد إدارة للﻣخﺎطر ﺗﻌﻣل ﻋلى ﺗقييم الﻣخﺎطر الرﺋيسية الﻣﺗﻌلقة بﺎﻷﻋﻣﺎل
ﺗبﻧت الشركة ﻧه ًﺟﺎ ﻣأﻣوﻧًﺎ
والﺗﻧظيﻣية؛ بﻣﺎ فيهﺎ الﻣخﺎطر الﻣﺗﻌلقة بﺎلحوكﻣة البيﺋية واﻻﺟﺗﻣﺎﻋية والﻣؤسسية .وﺗقيِّم اﻹدارة بشكل دوري حﺎلة اﻹﺟراءات الﻣﺗخذة للﺗخفيف ﻣن
حدة الﻣخﺎطر واﻹبﻼغ .ﺗﻌﺗزم الشركة ﺗحديد ودﻣج الﻣخﺎوف بشأن الحوكﻣة البيﺋية واﻻﺟﺗﻣﺎﻋية والﻣؤسسية في إدارة الﻣخﺎطر وﻣﻣﺎرسﺎت
اﻻكﺗﺗﺎب.

اﻻمتثال
ﺗراﺟع إدارة اﻻﻣﺗثﺎل ﺟواﻧب اﻻﻣﺗثﺎل الﺗﻧظيﻣي ،وﺗُقيّم حﺎلة اﻻﻣﺗثﺎل لﺗحقيق اﻻلﺗزام الﺗﺎم .واسﺗﻧﺎدًا إلى سيﺎسة الحوكﻣة البيﺋية واﻻﺟﺗﻣﺎﻋية
والﻣؤسسية وﻣﺗطلبﺎت رفع الﺗقﺎرير ،ﺗضﻣن إدارة اﻻﻣﺗثﺎل ﻣراﺟﻌة ﻣﺗطلبﺎت اﻻﻣﺗثﺎل في الحوكﻣة البيﺋية واﻻﺟﺗﻣﺎﻋية والﻣؤسسية .بدأ اﻻﻣﺗثﺎل
الﻣسﺗﻧد إلى الﻣخﺎطر لﻣكﺎفحة غسل اﻷﻣوال وﻧشر أحدث الﺗقﻧيﺎت لرصد اﻧﺗهﺎكﺎت ﻣكﺎفحة غسل اﻷﻣوال.

آلية اﻹبﻼغ عن المخالفات
ﺗوﺟد آلية لﻺبﻼغ ﻋن الﻣخﺎلفﺎت لﺗلقي ﻧصﺎﺋح أو شكﺎوى ﻣﺟهولة الﻣصدر ﺗﺗﻌلق بﺎﻻحﺗيﺎل الﻣحﺗﻣل أو اﻧﺗهﺎكﺎت اﻻﻣﺗثﺎل .وﺗﺗيح آلية
اﻹبﻼغ ﻋن الﻣخﺎلفﺎت للﻣبلغين الوصول إلى ﻣﺟلس إدارة الشركة.

-4
أصحاب المصلحة

التدقيق الداخلي
-5
البيئة

يﺗم إﻧشﺎء إدارة ﻣسﺗقلة للﺗدقيق وﺗزويدهﺎ بﺎلﻣوظفين الﻣهرة ﻹﺟراء ﻣراﺟﻌﺎت بﺎلغة اﻷهﻣية لﻌﻣليﺎت اﻷﻋﻣﺎل وإدارة الﻣخﺎطر وبيﺋة اﻻﻣﺗثﺎل
ﻋﻧصرا أسﺎسيًﺎ في خطة الﻌﻣل لﻌﺎم  ،2021فإن ﻣراﺟﻌﺎت الﺗدقيق الداخلي سﺗركز ﻋلى اﻻﻣﺗثﺎل الخﺎص بﻣبﺎدرات
وﻧظرا لكوﻧهﺎ
الشﺎﻣلة.
ً
ً
الحوكﻣة البيﺋية واﻻﺟﺗﻣﺎﻋية والﻣؤسسية.
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إدارة المخاطر الفعالة
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أصحاب المصلحة

ﺗﺗﻌهد الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة بﻧشﺎط ضﻣﺎن اسﺗراﺗيﺟية فﻌﺎلة
ﻹدارة الﻣخﺎطر والﺗي ﺗﻌﺗبر ﻣركزية لﻸﻋﻣﺎل اﻷسﺎسية لشركة الﺗأﻣين
الﻣﺗﻣثلة في ﻣخﺎطر اﻻكﺗﺗﺎب .ﺗم ﺗصﻣيم إدارة الﻣخﺎطر والضوابط الداخلية
لديﻧﺎ لضﻣﺎن إدارة ﻣخﺎطرﻧﺎ بكفﺎءة وفﻌﺎلية ولﻣسﺎﻋدة الشركة في ﺗحقيق
أهدافهﺎ الرﺋيسية.
يضﻣن ﻧهﺟﻧﺎ الﻣﺗوازن ﻹدارة الﻣخﺎطر اﻣﺗﻼكﻧﺎ ﻹطﺎر ﻋﻣل وﺗصﻣيﻣﺎت
للﻣخﺎطر للﺗﻌﺎﻣل ﻣع الﻣخﺎطر ذات الصلة ،ويقود ﻣﺟلس اﻹدارة اﻹشراف
ﻋلى إدارة الﻣخﺎطر ﻣن خﻼل لﺟﺎن إدارة الﻣخﺎطر الﺗﺎبﻌة لﻣﺟلس اﻹدارة،
ويدرس فريق إدارة الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة ﻣﻣﺎرسﺎت إدارة
الﻣخﺎطر ويﻧفذهﺎ ﻋبر الشركة بﻣسﺎﻋدة قسم إدارة الﻣخﺎطر.
ﺗضع ﻣﻣﺎرسﺎت اﻻكﺗﺗﺎب لديﻧﺎ بﻌين اﻻﻋﺗبﺎر ﻋواﻣل اﻷثر البيﺋي
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋي والحوكﻣة وﻣﻣﺎرسﺎت الﺗأﻣين الﻣسﺗداﻣة في صﻣيم ﻋﻣليﺎﺗﻧﺎ.
ﺗﻣﺎرس الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة ﻧﻣذﺟة رأس الﻣﺎل القﺎﺋﻣة ﻋلى
الﻣخﺎطر الﺗي ﻣن خﻼلهﺎ يحدد رأس الﻣﺎل الﻣخصص للﻣخﺎطر الﻣخﺗلفة
بﻧﺎ ًء ﻋلى ﺗﻌرضهﺎ للﻣخﺎطر الفردية

ﺗرد بﻌض ﺗدابير الﺗخفيف أو سيﺎسﺎت إدارة الﻣخﺎطر أدﻧﺎه بإيﺟﺎز:
 اﻋﺗﻣﺎد سيﺎسة إدارة الﻣخﺎطر الﻣؤسسية الﻣﻌﻣول بهﺎ.
 إطﺎر الرقﺎبة الداخلية الﻣﻌﺗﻣد ؛
 ﺗدريب أبطﺎل الﻣخﺎطر ﻣن ﻣخﺗلف اﻹدارات الﻣحددة ﻋلى
الﻣخﺎطر الﺗشغيلية؛
 سيﺎسﺎت اﻻكﺗﺗﺎب وإﺟراءاﺗه لﺟﻣيع ﻣﺟﺎﻻت اﻷﻋﻣﺎل؛
 ﺗدريب ﻣكﺎفحة غسل اﻷﻣوال الﻣﻌﺗﻣد ودليل الﺗدقيق
الداخلي؛
 دليل ﻣﻌﺗﻣد لﻣكﺎفحة اﻻحﺗيﺎل واﻹبﻼغ ﻋن الﻣخﺎلفﺎت
 ﻣدوﻧة لقواﻋد السلوك
 سيﺎسة الﻣسؤولية اﻻﺟﺗﻣﺎﻋية الﻣﻌﺗﻣدة.

-5
البيئة
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نموذج إدارة المخاطر
بيئة الرقابة الخاصة بنا

-3
الحوكمة

أﻧشأت الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة وظﺎﺋف
رقﺎبة رﺋيسية للرصد والﺗشﺎور وﺗقديم الﺗقﺎرير ﻋن
الحوكﻣة الرﺋيسية والﻣخﺎطر الﺗشغيلية.
ﺗحديد ﻣواثيق واضحة وقﻧوات رفع الﺗقﺎرير لضﻣﺎن
الشفﺎفية واﻻسﺗقﻼلية.

المنظمون

-2
نظرة عامة

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

-1
عن هذا التقرير

مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة )مجلس اﻹدارة  /لجنة
المراجعة(
لضﻣﺎن :الﻧزاهة والقيﺎدية والشفﺎفية

اﻻدارة التنفيذية
خط الدفاع الثالث

خط الدفاع الثاني
قسم الشئون المالية

قسم المراجعة الداخلية

إدارة المخاطر
اﻻمتثال

خط الدفاع اﻷول
إجراءات
الرقابة
الداخلية

ضوابط اﻹدارة

أمن تكنولوجيا المعلومات

-4
أصحاب المصلحة

إطار الرقابة الداخلية
ﺗبﻧت الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة لﺟﻧة رﻋﺎية الﻣؤسسﺎت بﻧﺎ ًء ﻋلى إطﺎر ﻋﻣل للرقﺎبة الداخلية وأكﻣلت الﻣراﺟﻌﺎت الﺗي طلبﺗهﺎ هيﺋة الﺗأﻣين اﻹﻣﺎراﺗية ،وﺗﻣﺗلك
الشركة سيﺎسﺎت وإﺟراءات ﻣوثقة ﻋلى ﻧحو ﺟيد لﺗوﺟيه الﻌﻣليﺎت الﺗﺟﺎرية وضﻣﺎن فﻌﺎلية الرقﺎبة.

قواعد أخﻼقيات ومعامﻼت تجارية قوية
-5
البيئة

حددت الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة سيﺎسﺎت ﺗﺗﻌلق بﺎلسلوك اﻷخﻼقي والشفﺎفية وقﺎﻣت بﺗطبيق:
ﻣدوﻧة قواﻋد السلوك

سيﺎسة الﺗﻌﺎﻣل ﻣع اﻻحﺗيﺎل

19

آلية الشكﺎوى

سيﺎسة إدارة الﻣخﺎطر الﻣؤسسية
19

 -4المجتمع ،أصحاب المصلحة

تحسن رحلة عمﻼئنا
-1
عن هذا التقرير

-2
نظرة عامة

ﻧضع ﻋﻣﻼﺋﻧﺎ بشكل رﺋيسي في ﻣركز اهﺗﻣﺎﻣﻧﺎ بﺎﻋﺗبﺎرهم ﻣﺟﻣوﻋة أصحﺎب ﻣصلحة رﺋيسيين ،ﺗسﺗثﻣر الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة بﺎسﺗﻣرار في الﻣوارد
واﻷدوات لﺗحسين ﺗﺟربة الﻌﻣﻼء ،ويخطو بﻧﺎ ﺗركيزﻧﺎ الﻣﻌزز ﻋلى الرقﻣﻧة خطوة أخرى أقرب إلى أهدافﻧﺎ الﻣﺗﻣثلة في إرضﺎء الﻌﻣﻼء ،ويﻌد ﻣركز اﻻﺗصﺎل ودﻋم
البريد اﻹلكﺗروﻧي وﻣسؤولو خدﻣة الﻌﻣﻼء هم ﺟهﺎت اﻻﺗصﺎل اﻷسﺎسية لﻌﻣﻼﺋﻧﺎ الراغبين في اﻻﺗصﺎل بﻧﺎ لﺗحسين ﻋروض خدﻣﺎﺗﻧﺎ.

لضﻣﺎن خدﻣة سلسة لﻌﻣﻼﺋﻧﺎ ،أﻋﺎدت الشركة الوطﻧية
للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة ﺗسﻣية خدﻣة الﻌﻣﻼء السﺎبقة واسﺗبدلت
اﻻسم القديم بـ ﻣركز إسﻌﺎد الﻣﺗﻌﺎﻣلين

-3
الحوكمة

-4
أصحاب المصلحة
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مركز إسعاد
...
المتعاملين

مركز اﻻتصاﻻت

ﻣركزﻧﺎ لﻼﺗصﺎل للﻌﻣﻼء والشركﺎء لﻼﺗصﺎل بﻧﺎ
بخصوص احﺗيﺎﺟﺎت ﻣطﺎلبﺎﺗهم أو اسﺗفسﺎراﺗهم
 ،دﻋم  7 × 24للﻣوافقة ﻋلى الﻣطﺎلبﺎت
الصحية

تجربة العمﻼء

يﻣكن ﺗﻧزيل ﺗطبيقﺎت الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة
ﻣن ﻣﺗﺟر أﻧدرويد أو ﻣﺗﺟر آبل ،وصﻣﻣت ﺗلك
الﺗطبيقﺎت لضﻣﺎن سهولة الﺗﻧقل لدﻋم الﻣطﺎلبﺎت وخدﻣة
السيﺎسة

تطبيقات الشركة
الوطنية للتأمينات
العامة وروبوت
الرد ...على
الواتساب

الفروع ونقاط البيع
في المواقع البارزة
...

ﺗﺗيح فروﻋﻧﺎ وﻧقﺎط البيع لديﻧﺎ في الﻣواقع
الرﺋيسية للﻌﻣﻼء الﺗواصل ﻣﻌﻧﺎ بأقصى
درﺟﺎت الراحة

التواجد على
منصات
...
التواصل
اﻻجتماعي

ﺗﺗأكد الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة ﻣن الﺗواﺟد ﻋلى
وسﺎﺋل الﺗواصل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋي ﻣثل ليﻧكد إن وفيسبوك
وﺗويﺗر وإﻧسﺗغرام لﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ لﻣﺗﺎبﻌة آخر أخبﺎر ﻋن
الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة.
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خدﻣة ﻋﻣﻼء ﺗبلغ قوﺗهﺎ الﻌﺎﻣلة  15ﻣوظف ،ووﺟود ﻣوارد ﻣﺗﻌددة اللغﺎت لخدﻣة الﻌﻣﻼء بشكل أفضل.
ﺗوفير ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧﺎسبة لشراﺋح ﻣخﺗلفة ﻣن الﻣﺟﺗﻣع ﺗﺗراوح ﻣن الشريحة اﻷسﺎسية الضرورية إلى الﻣﻧﺗﺟﺎت الشﺎﻣلة
دراسﺎت اسﺗقصﺎﺋية ﻋن الﻣخﺎطر لﺗحسين ﻣلف الﻣخﺎطر الﻣﺗﻌلقة بﺎلﻌﻣيل ،واقﺗراحﺎت لﺗحسين ﻣلف الﻣخﺎطر والﻣﺗﺎبﻌة الدورية
أسﻌﺎر ﻣخفضة للﻌقﺎرات الﻣﺟهزة بإﺟراءات السﻼﻣة ﻣن الحراﺋق أو الﻣبﻧية بﻣواد ﻣقﺎوﻣة للحريق
ﻣكﺎفأة السﺎﺋقين اﻵﻣﻧين ﻋلى شكل »خصوﻣﺎت ﻋدم الﻣطﺎلبة«
سرﻋة الﻣوافقة ﻋلى الﻣطﺎلبﺎت وخدﻣة السيﺎسة الﻌليﺎ
إرسﺎل إخطﺎرات الﺗﺟديد في الوقت الﻣﻧﺎسب إلى الﻌﻣﻼء لضﻣﺎن اسﺗﻣرار الﺗغطية الﺗأﻣيﻧية
دﻋم ﻋلى ﻣدار  24سﺎﻋة بﺎﻷسبوع للﻣوافقة ﻋلى الﻣطﺎلبﺎت الصحية
22

الﻣبﺎدرة الﻌﺎلﻣية للﺗقﺎرير
5-102
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أصحاب المصلحة – الثروة وخلق القيمة
يﺗكون ﻣسﺎهﻣو الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة ﻣن كيﺎﻧﺎت ﻣؤسسية ﺗﻣﺗلك ﻧسبة  % 77.89ﻣن إﺟﻣﺎلي رأس ﻣﺎل الشركة ،والبﺎقي ﻣﻣلوك لﻸفراد .ﺗؤﻣن
الشركة الوطﻧية للﺗأﻣيﻧﺎت الﻌﺎﻣة بقوة بخلق قيﻣة ﻣسﺗداﻣة ﻷصحﺎب الﻣصلحة بﻣﺎ في ذلك الﻣسﺎهﻣين.

خلق القيمة للمساهمين
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-5
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توزيعات اﻷرباح على مدى آخر  5سنوات

اﻷرقﺎم بــ ﻣليون درهم

ﻣكﺎفأة الﻣسﺎهﻣين بﺎسﺗﻣرار ﻣن خﻼل سيﺎسة
ﺗوزيع اﻷربﺎح الﺟذابة لديﻧﺎ ،حيث ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن
ﺗوزيﻌﺎت أربﺎح بقيﻣة  22.5ﻣليون درهم إﻣﺎراﺗي
خﻼل ﻋﺎم  2021لﻌﺎم 2020
ﻣيزاﻧية ﻋﻣوﻣية قوية
 42.7 +مليون درهم زيﺎدة في حقوق الﻣسﺎهﻣين
في ﻋﺎم .2021
 %13الﻌﺎﺋد ﻋلى حقوق الﻣلكية لﻌﺎم .2021
ﻋﺎﺋد صحي ﻋلى اﻻسﺗثﻣﺎرات ﻋلى ﻣر السﻧين
الشفﺎفية في الﺗﻌﺎﻣل ﻣع الﻣسﺎهﻣين واﻹفصﺎح
الكﺎفي
ﻋﻣلية اﻧﺗخﺎب ﻣﺟلس اﻹدارة بﻣﺎ يﺗﻣﺎشى ﻣع
ﺗفويض هيﺋة اﻷوراق الﻣﺎلية والسلع

22.5 M

15 M

22.5 M

22.5 M

18 M

15 M

2021

2020

2019

2018

2017

2016

مﻼحظة :عتمد البيانات اﳌالية لعام  2021ع أرقام ﻏ ﺧاضعة للتدقيﻖ حيث انﺖ التدقيقات اﳌالية بتار خ إعداد ذا التقر ر ما زالﺖ قيد التنفيذ.
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الموظفون  -شركاؤنا
ﺗدﻋم بيﺋة الﻌﻣل والﻣﻣﺎرسﺎت الﻣطبقة في الشركة الﻣوظفين ﻣن خﻼل الﺗأكد ﻣن اﻣﺗﻼكهم للﻣهﺎرات اﻷسﺎسية لخدﻣة اﻷطراف ذات الﻌﻼقة وﺗطويرهم لﺗلك
اﻷهداف .وﺗﺗﻣثل اﻷهداف اﻷسﺎسية ﻻسﺗراﺗيﺟية الﻣوارد البشرية في الشركة في اسﺗقطﺎب أفضل الﻣواهب واﻻحﺗفﺎظ بهﺎ ،وﺗﻌزيز الﺗﻧوع والﻣسﺎواة .وفي حين
أن رفﺎه الﻣوظفين يظل ﻣحور ﺗركيزﻧﺎ الرﺋيسي ،فإﻧﻧﺎ ﻧشﺟع وﻧﻌزز ثقﺎفة الﻌﻣل الﻣسﺗداﻣة والﺗوازن بين الﻌﻣل والحيﺎة والصحة الﻌﺎﻣة للﻣوظفين.
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ف ص شاملة وم او ة وق ة عاملة م عة
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ف ل ق ت ا العاملة ال ي ت ألف م أك
ة ال
رؤ ة دولة اﻹمارات الع ة ال

م  30ج ة ،فإن ب ة الع ل وم ارسات ال
لة في ال امح وال ع .و ا تل م ال ة

إجما عدد اﳌوظف ن
393
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التنوع
ُتقدر الﺸركة الوطنية للتأمينات العامة اﳌو بة وا ة إ جانب التنوع ،وتفﺨر أسرة
الﺸركة بأفراد ا الذﻳﻦ ﻳﺤملون ما ﻳقرب مﻦ  30ج سية

الن الشامل
67%

33%
الفئات العمر ة للموظف ن

-4
اب اﳌص ة

ف في ال ة لل أم ات العامة تع ز ت اف الف ص وت
 ،فإن ا ن فع ل عام معاي نا ب رجة أعلى.
ل ات ال

إلهامها م

57

18-30

250

30-45

81

45-60

5

أك من 60

تؤمﻦ الﺸركة الوطنية للتأمينات العامة عملية التوظيﻒ اﳌ سمة بالﺸفافية ،فجميع
َ
وظائفنا ُ علﻦ ع ا ع مواقع التواﺻل اﻻجتما والبوابات اﻹلﻜ ونية البارزة للبﺤث عﻦ
وظائﻒ.

النمو والتعلم
تقدﻳم تقييمات أداء سنو ة للموظف ن وضمان علم اﳌوظف ن وتطور م ً
بناء ع
احتياجا م
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مبادرات التدريب والتطوير
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البو ابات اﻹلك ونية لتدر بات
م افحة غسيل اﻷموال والر ابطة
الدولية لﻼمتثال واﳌملكة اﳌت حدة

دورات التدر ب ع م افﺤة ﻏسيل اﻷموال وم افﺤة
أصحاب المصلحة اﻻحتيال للعامل ن؛
ورش إدارة ا اطر

الدور ات التدر ية من مع د
اﻹمارات للدراسات اﳌصرفية واﳌ الية

الدور ات التدر ية الفنية وا اص ة
باﳌنتجات

لنا البوابة اﻹلﻜ ونية مع د اﻹمارات
للدراسات اﳌصرفية واﳌالية لتدر ب اﳌوظف ن

أجر نا دورات تدر ية فنية ودورات
تدر ية ﺧاﺻة باﳌنتجات للعامل ن
داﺧل الﺸركة

الش ادات اﳌ نية
مساعدة مالية للموظف ن ل صول ع
الﺸ ادات ،ع س يل اﳌﺜال  ،ش ادة
التأم ن مﻦ اﳌملﻜة اﳌتﺤدة أو
الﺸ ادات ذات الصلة بمجال عمل م
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ة وال فاه ال الي

ل عام.
في إ ار ال ام ا في ال ة ال ة لل أم ات العامة ب ق ع وض ق ة لع ﻼئ ا وم اه ا ،فإن ا ن على أه ة م ف ا ورفاه ه
فال ة ال ة لل أم ات العامة هي واح ة م ال ات القل لة ال ي ل يها مع ﻻت ت اق ض لة ول ي ا م ف ع ل ن مع ا ﻷك م عق ي أو أك .
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 ورشات ع ل /ب امج ت ر داخل ة على إدارة ال ا واﻻح ال
وم اف ة غ ل اﻷم ال واﻷم ال اني وتق ات دورة.

ع

ال عل م ل معه ت ارت د

اه ة في ص وق ال قاع

 ت اه ال ة لل أم ات العامة في
ص وق ال قاع اﻹماراتي  /ال ل ي
و م ا ي دول
ل ف ا م ال ا
م ل ال عاون ال ل ي
 م افآت نها ة ال مة م افقة مع الل ائح

 .3ال ع
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 ت افئ ال ة م ف ها ال ع
ا ي اشى مع معاي الق اع.

ات وال افع

"ن

ن عاك"

 -5م ارسات ع ل م نة

 ال اح ل اﻻت اﻻت ال ال ع فة وال ث قة ال
ف وس رونا الع ل م ال ل.
 زادة ع ل ات اﻷت ة ل ه ل م اف الع ل ع
لل ف .

 .6ال قل ال

في

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

ع
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ع
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فعاليات اﳌوظف ن خﻼل عام 2021
-1
عن هذا التقرير

-2
نظرة عامة

-3
الحوكمة

-4
أصحاب المصلحة

ت ع ال ة ال
أث اء الع ل أ ً ا.

ف

على ع

ح اة ص ة ،وتق م له ال ع

اﻻحتفال بيوم اﳌرأة مقرنا الرئ  .عام  ،2021تم جمع ترشيح الفرق
الر اضية ال سائية مﺤاولة ﻹشراك اﳌوظفات اﻷ ﺸطة الر اضية
ية :أدرنا برنامج التوعية سرطان الﺜدي وسرطان

حملة التوعية ال
ال وستاتا

أجر نا حملة ت ع بالدم بمﺸاركة اﳌوظف ن وا تمع.
احتفال بيوم العلم مقر الﺸركة.
التطعيم اﳌ ل ﳌوظفينا وعائﻼ م ،واﳌتصل ن م .حمﻼت توعية
دور ة حول مرض وفيد .19-

ية

اﻻحتفال بالعيد الوط وتوز ع الطعام وال داﻳا والوجبات ا فيفة.
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توف تذاكر إكسبو 2021اﳌوسمية إ موظفينا اﳌواطن ن واﳌدراء.
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 -1عن ذا التقر ر

-2
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الت ع بالدعم

التطعيم

3

1
ﱠسرنا برنامج التطعيم
للموظف ن ومعول م وداﺧل
الﺸركة

أجر نا حملة ت ع بالدم
بالت سيﻖ مع يئة ال ة
بد ي ،و ان مﻦ ب ن اﳌﺸارك ن
ف ا اﳌوظف ن وأفراد ا تمع

 -3ا وكمة

 -4أ اب
اﳌص ة

 -5الب ئة

الو

2
عقيم منتظم للم اتب
واﳌواقع الفرعية حسب
إرشادات م افﺤة ف وس
ورونا

أجر نا للعامل ن توعية
»وردﻳة اللون« ) سرطان
الﺜدي( و«زرقاء اللون«
) سرطان ال وستاتا

4
توجيه ك ى سياسات التأم ن
لﺸرح مزاﻳا التأم ن
للمستفيدﻳﻦ

5
التعقيم

التوجيه
29


 -1عن ذا التقر ر

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

ة

والسيارات وانقطاع اﻷعمال.
 ﺧصومات ﺧاﺻة ع وثائﻖ تأم ن السيارات ﻷبطالنا ا طوط اﻷمامية م افﺤة ف وس ورونا .
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 -3ا وكمة

 حملة الت ع بالدم جرت عام  2021وسا مﺖ مبادرات يئة ال

ة بد ي للت ع بالدم.

 اﳌساءلة والﺸفافية عملياتنا الﺸاملة ،وا فاظ ع أع معاﻳ ا وكمة ،و ﺸر البيانات اﳌالية
الدور ة ،والبيانات ال فية للتطورات اﳌ مة الﺸركة ،ومﻦ ﱠ
ثم إبقاء مجتمعاتنا ع اطﻼع.
 التواﺻل اﳌستمر مع أ

اب اﳌص ة لدﻳنا مﻦ ﺧﻼل تﺤدﻳﺜات دور ة ع استﺨدام وسائل

التواﺻل اﻻجتما ا اﺻة بنا.
 عززنا ج ودنا حماﻳة الب ئة مﻦ ﺧﻼل مراقبة بصمتنا الﻜر ونية وفاعلية استﺨدامنا للموارد.

 -4أ اب
اﳌص ة

 تب ينا عوامل اﻷثر البي واﻻجتما و ا وكمة إرشاداتنا ا اﺻة بالعمليات واﻻكتتاب.
 ال امنا بضمان ب ئة عمل آمنة وشاملة وحافلة بت افؤ الفرص ﳌوظفينا والتعي نات اﳌستقبلية لدﻳنا.
 اﳌسا مة اﻻقتصاد ا

مﻦ ﺧﻼل ﺧلﻖ القيمة وفرص العمل.

 -5الب ئة
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تكامل أعمال الحوكمة البيئية واﻻجتماعية والمؤسسية )مستقبلية(
على ال
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ة ،ع دمج م اد ال

ة ال ة واﻻج اع ة وال س ة في ق ارات أع الها ،م اعاة ع ة ع امل ،ت ل ما يلي:
في ع ل ة ات اذ الق ارات ،واﻻل ام اﻻك اب ال

ول.

ة ال ة واﻻج اع ة وال س ة ذات ال لة أع ال ال أم
ق ا ا ال
ت
ة ال ة واﻻج اع ة وال س ة.
إدارة ال ال ات ا ي اشى مع م اد ال
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اﻵخ في الق اع وال
ة واﻷ اف ذات العﻼقة ال ئ
الع ل مع ال مات واله ات ال
واﻻج اع ة وال س ة.
ال اءلة وال فاف ة في ال ف ان ام ع ال ق م ال ق في ت ف ال اد .
ال ل ل.
ة ال ة واﻻج اع ة وال س ة ودارة ال ا وت
ال عاون مع الع ﻼء وش اء اﻷع ال ل ادة ال عي ق ا ا ال
ة ال ة واﻻج اع ة وال س ة في ال اسات ال أم ة وال س ة.
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م اعاة اﻻس اءات ال
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أول ات ا ال
ن ًا ﻷن ال
ال ة .و ِم
للغا ة في إح

ة

امة أول ات ا
ع وال ة .وت د أه اف ال ة ال
ن اعي ج ً ا تأث نا على ال
ة ال ة لل أم ات العامة ش ة م ولة ،ف
دور مه ً ا
ًا
أن تلع ش ات ال أم
أن ت ل م ر ت نا.
 ،م ل ال غ ال اخي وتأث ه،
َث  ،فإن ا نعي ج ً ا أن ق ا ا
اث تأث إ ابي على ال ة اع ارها ج ًءا مه ً ا م سل لة الق ة.

ت اف أه اف ا وأول ات ا ال

ة مع رؤ ة اﻹمارات ل س خ م ان ها اع ارها اق
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جه دنا ال
ن

ن رك أه ة ال

ولة
م تأث

ع ل ات ا على ال ة .ل ا ،ت اصل ال

ة م اق ة تأث ها ال ي وت ف ت اب

فعال ة اس

ام ال اقة .وف ا يلي أول ات جه دنا:
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ْ
أعدنا تقييم مساحات اﳌ اتب الفرعية لضمان اﻻستﺨدام اﻷمﺜل للمساحة اﳌتاحة

ً
وﻏ نا مواقع اﳌ اتب الفرعية .انتقل فرع أبوظ إ مساحة مملوكة مستﺨدمة نصﻒ
اﳌساحة اﳌﻜت ية السابقة
استﺨدام الورق عﻦ طر ﻖ إﺻدار عروض اﻷسعار و وثائﻖ التأم ن
 توف كب
ُ
ﱠ
والفوات إلﻜ ونيا ،و ستﺨدم الوثائﻖ الورقية حال إﺻرار اﳌؤمﻦ عليه ع ذلك.
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 اس ال اﻷوراق في غ ف اﻻج اعات عق اج اعات على
ال اشة ،ح أن عق غال ة اﻻج اعات ع ع قلل م
اس ام اﻷوراق
ا ال ن ة ودارة ة ال فا ات ال ات ة ع ع ل ات ا
 تقل ل
ة ﻻن عاثات غاز ثاني أك ال ن واس ام
 ال اق ة ال
ال اقة واس هﻼك ال اه.
 إﻋﺎدة ﺗدوير الﻣخلفﺎت الورقية
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أث نا ال ي
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ت اعي اس ات
ل ف ا.
وتل

اﻹح اءات ال ال ة جه دنا ال ولة خﻼل عام :2021
-

-3
الحوكمة

ا لﻼس امة الع ي م ج ان

ع ل ات ا ا ف ها اس هﻼك ال اقة وال اه ،وان عاثات ال

ن ،ودارة ال فا ات ،واﻷه م ذل ال ل ك اﻹ ابي

حققنا إنﺨفاضا مصار ﻒ الﻜ ر اء بواقع .%2
إنﺨفض إنبعاث ثا ي أكسيد الﻜر ون ب سة  %7بالرﻏم
مﻦ أن إس ﻼك الﻜ ر اء بقي ع حاله سنة .2021
إنﺨفض إس ﻼك الﻜ ر اء ب سبة ض يلة  %0.3سنة
 ،2021و ذا راجع إ اﻹﻏﻼق سنة  2020س ب
إن ﺸار ف وس وفيد .19

2019
2020
انخفاض مصروفات فاتورة الك ر اء
ب سبة  %2مﻦ عام  2020إ عام 2021

قللنا اس ﻼك الك ر اء
ب سبة أقل من أو ساوي

≥2 %

2021

2019
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2020
زاد استهﻼك المياه بنسبة  %2من عام  2020إلى عام
2021

مﻼحظة :تم تﺤليل البيانات للمﻜتب الرئ

انﺨفض

انبعاث غازثا ي أكسيد الكر ون

ب سبة  %7مﻦ عام  2020إ عام 2021

2021

قللنا البصمة الكر ونية
ب سبة أقل من أو ساوي

≥7 %

والفروع باست ناء م اتب فر الﺸارقة وأبو ظ
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شكرا لكم!
ً

