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 تطبيقها وكيفية 5112 عام خالل الشركات حوكمة نظام إلستكمال إتخاذها تم التي اإلجراءات -1
 

 الحوكمة مبادئ بشأن 9002 لسنة( 815) رقم الوزاري القرار مع وتماشيًا الماضية، القليلة السنوات مدى على

 ثقافة قكبرى لتطبي هميةأ في إيالء الوطنية للتأمين شركة رأس الخيمة واصلت المؤسسي االنضباط ومعايير

 .الشركة لحوكمة صلبة

 الشركات لحوكمة األخالقية بالمبادئ وااللتزام تبني بأهمية الوطنية للتأمين شركة رأس الخيمة وتؤمن

كة قامت الشر. للحوكمة الفعالة السياسات ورصد والمحافظة عليها، وكذلك تطويرها عالميًا، بها والمعترف

 فضلأ لضمان والسلع المالية األوراق هيئة توجيهات على المبنية واإلجراءات اتالسياس من مجموعة بتطبيق

 .الشركة في المساهمين حقوق وحماية المصالح لتضارب تفاديًا اإلدارية الممارسات

ثال واإلمت الشركة أداء بخصوص والجهات الرقابية المساهمين جميع تجاه بمسؤوليته اإلدارة مجلس ويلتزم

 رشه في إدارتها مجلس تشكيل الشركة أعادت. الداخلية اللوائح و/ أو بها المعمول واللوائح إلى القوانين

 جديد رئيس محله ليحل الرئيس فيهم بمن مناصبهم من اعضاء ثالثة استقالة بعد ،9018 عام أغسطس

للجنة  جدد ءكما تم تعيين أعضا رئيسَا الجديد المجلس وانتخب جدد، إدارة مجلس عضوي تعيين إلى باإلضافة

 هم،لمهام اإلدارة مجلس أعضاء عند تولي اإلدارة مجلس مقرر وقد أكد. والمكافآت ولجنة الترشيحات التدقيق

 .المناسب الوقت قرارات فعالة وفي اتخاذ من تمكنهم التي والضرورية الالزمة المعلومات بأنهم تلقوا

 الرقابة هامم فصل لضمان وذلك تنفيذيين غير موجميعه مستقلين أعضاء من اإلدارة في أغلبيته مجلس يتكون

 ابمرة إنتخ وألول تم كما. الشركة حوكمة تعزيز وبالتالي األعمال تنفيذ عملية عن واضح بشكل اإلدارية

 في مجلس إدارة الشركة. إمرأة كعضو

 لىع حصوللل معهم وإجتمعوا الشركة حسابات مدققي مع عالقات محايدة ومستمرة التدقيق لجنة أعضاء أقام

 قدمواو والنهائية األولية المالية النتائج التدقيق لجنة وقد راجعت. السنة خالل المنجز العمل بشأن معلومات

 فيرتو أجل من المالية لألوراق أبوظبي سوق في إعالنها ونشرها على اإلدارة للموافقة مجلس إلى توصيتهم

 .العالقة ذات واألطراف للمساهمين المعلومات

 راتيجيةاالست األهداف تدعم باألجور الخاصة الترتيبات بالتحقق من أن والمكافآت الترشيحات جنةل واصلت

 الهيئات طلباتلمت االمتثال مع التنفيذيين المسؤولين كبار على واإلبقاء وتحفيز استقطاب من وتمكن للشركة

 بالتأكد للجنةا وتقوم. الموظفين جميع وتوقعات المساهمين توقعات تلبية إلى باإلضافة الحوكمة، وجهات الرقابية

 .أكفاء إدارة مجلس أعضاء وترشيح اإلدارة مجلس الدائمة ألعضاء االستقاللية باستمرار من

من أجل  عالةف آليات وتطوير احتيالية وتنفيذ أفعال أي ومعالجة برصد المستمر باإللتزام عهدًا الشركة قطعت

 ولهذا ،والنزاهة الحميدة الشركة للألخالق ثقافة وتطوير وعي لديهمالمهنيين ورفع درجة ال مع جميع التواصل

 .واالحتيال الجريمة لمكافحة محدثة وبرامج سياسات وضع تم فقد الغرض

 



 

 

  5112 خالل للشركة المالية األوراق في وأطفالهم وزوجاتهم اإلدارة مجلس أعضاء تعامالت. 5

 الشركة. المنطبقة على واللوائح واألنظمة لقوانينا لجميع واإلمتثال التقيد هي الشركة سياسة إن

 الالزمة لغرض واإلجراءات يجب على مجلس اإلدارة عند ممارسته لمسؤولياته التقيد ومراعاة وجود السياسات

 الجميع لىع يجب نفسهم حيث اإلدارة مجلس وأعضاء والمسؤوليين من قبل جميع الموظفين واإلمتثال لها التقيد

 الشركة. على المنطبقة واللوائح واألنظمة نينبالقوا التقيد

 إلى من األسهم إلضافتها 9ر080ر686بشراء  الشركة إدارة مجلس رئيس نائب احمد النعيم، السيد/ قام

 تمت التي المعامالت كافة. 9018 عام خالل الوطنية للتأمين رأس الخيمة بشركة الحالية االستثمارية تهمحفظ

 ركةالش وإجراءات لسياسات ممتثلة بالكامل للشركة المالية األوراق بخصوص رةاإلدا مجلس من قبل أعضاء

 المالية األوراق هيئة وضعتها التي التوجيهية والمبادئ 9002 لسنة( 815) رقم الوزاري القرار وأحكام

 .المالية لألوراق أبوظبي وسوق والسلع

 

  . تشكيل مجلس اإلدارة3

 :الإلدارة مجلس تشكيل بيان -أ

 حيث عالية ومتكاملة مهارات يمتلكون أعضاء من الوطنية للتأمين شركة رأس الخيمة إدارة مجلس كونيت

 عملية يف بشكل كبير أسهمت المكتسبة وخبراتهم تخصصاتهم اختالف أن كما للشركة، مضافة قيمة يشكلون

 .الثاقبة واالستراتيجية المتنوعة القرارات صنع

 : وفقًا لما يلي أعضاء (8من خمسة ) اإلدارة مجلس يتكون

 العربية اإلمارات دولة مواطني من هم خريناآل اإلدارة مجلس أعضاء وأغلبية اإلدارة مجلس رئيس -
 .المتحدة

 .التنفيذيين غير من هموجميع مستقلين غير وإثنان مستقلين أعضاء ثالثة يوجد  -
 

لمجلس و قًا للنظام األساسي للشركةوف السنة في األقل على مرات( 6) ستة إجتماعاته اإلدارة مجلس يعقد

 )عند غياب الرئيس( الرئيس نائب أو الرئيس من دعوة على بناًء الحاجة عند إضافية إجتماعات قداإلدارة ع

 .النصاب كتملإذا ما إ فقط اإلجتماع ُيعقدو

 السنوي العمومية الجمعية اجتماع عقد تم أن إلى في مناصبهم 9012اإلدارة لسنة  مجلس بقي نفس أعضاء

شركة  حصلت وقد. إدارة جدد مجلس أعضاء (0انتخاب ثالثة ) والتي تم بموجبها 9018 أغسطس 00 في

 عدب اإلدارة مجلس إنتخابات إلجراء والسلع المالية األوراق هيئة موافقة على الوطنية للتأمين رأس الخيمة

نك ب مجلس اإلدارة الحقًا لقيام تشكيل دةإعا األعضاء، علمًا بأنه تم من اإلدارة وإثنين مجلس رئيس استقالة

 .الوطنية للتأمين شركة رأس الخيمة أسهم من (% 32.90الخيمة الوطني بشراء ) رأس



 

 

 5112 أغسطس 52 حتى 5112 يناير 1 من اإلدارة مجلس تشكيل

الرقم 

 التسلسلي
 هالتالخبرات / المؤ الفئة اإلسم

المدة التي 

قضاها كعضو 

مجلس إدارة 

الشركة من 

تاريخ أول 

 إنتخاب له

 في والمناصب العضوية

 الشركات من أي

 األخرى المساهمة

 مواقع أي في المناصب

 أو حكومية أو رقابية،

 هامة أخرى تجارية

1 
 صقر بن أحمد الشيخ/

 القاسمي

 غير/  مستقل

 تنفيذي
 سنوات 6 الدولية العامة العالقات في البكالوريوس درجة 

 - إدارة مجلس عضو

 للصناعات جالخلي شركة

 الدوائية

 الجمارك، دائرة - رئيس

 الخيمة رأس

   
 شركة رأس الخيمة الوطنية   - اإلدارة مجلس رئيس

 9002 فبراير للتأمين منذ
  

 - اإلدارة مجلس رئيس

 للتقنية فالكون

    الرياضي الثقافي اإلمارات نادي - رئيس    

   
 لألعمال القاسمي محمد بن صقر مؤسسة  - رئيس 

 يريةالخ
  

  - اإلدارة مجلس رئيس

 رأس في الحرة المنطقة

 الخيمة

    للضيافة الخيمة رأس -  اإلدارة مجلس رئيس    

   النعيم عيسى السيد/ أحمد 9
 / مستقل غير

 تنفيذي غير

 الكهربائية الهندسة في البكالوريوس درجة 

 واالتصاالت
 سنوات 01

 اإلدارة مجلس رئيس نائب

 تأمينلل المتحدة الشركة -
 

     
 بنك - إدارة مجلس عضو

 الخيمة الوطني رأس
 

     

 - إدارة مجلس عضو

 للصناعات الخليج شركة

 الدوائية

 

 سالم الشرهانالسيد/  0
/  مستقل 

 تنفيذي غير

 جامعة من المحاسبة في البكالوريوس درجة 

 المتحدة العربية اإلمارات

سنة وثمانية 

 أشهر

 بنك - إدارة مجلس عضو

 لخيمة الوطنيا رأس

 - اإلدارة مجلس عضو

 العالمي المالي دبي مركز

     

 - إدارة مجلس عضو

 في األمريكية الجامعة

 الخيمة رأس

 

2 
 عبد اهلل سالم السيد/ أحمد

 الحوسني

/  مستقل 

 تنفيذي غير

 الجامعة من األعمال إدارة في البكالوريوس درجة 

 دبي في األمريكية
 سنوات 6

 - إدارة مجلس عضو

 للصناعات الخليج شركة

  الدوائية

 

 سالم - العام المدير

 للعقارات

    األعمال إدارة في الماجستير    

   
  عضو - شركة رأس الخيمة الوطنية  للتأمين 

 9002 عام منذ إدارة مجلس
 

 بنك - ادارة مجلس عضو

 العربي االتحاد
 

 سانتيني السيد/ روبرتو 8

 مستقل  غير

 غير/ 

 تنفيذي

 سنة 2 الكهربائية الهندسة في مؤهالت  
 كونفال - التنفيذي الرئيس

 للتكنولوجيا الدولية

      
 - اإلدارة مجلس عضو

 للتجارة الخيمة رأس غرفة



 

 

 )مجلس اإلدارة الحالي( 5112 ديسمبر 31 إلى 5112 أغسطس 31 من اإلدارة مجلس تشكيل

الرقم 

 التسلسلي
 الخبرة / المؤهل فئة إسم

 مدة الخدمة منذ

 اإلنتخاب األول

 أي في والمناصب العضوية

 المساهمة الشركات من

 األخرى

 ، رقابية جهة أي في المناصب

 تجارية أو حكومية أو

 ذيتنفي غير/  مستقل   سالم الشرهانالسيد/  1

 المحاسبة في البكالوريوس درجة 

 العربية اإلمارات جامعة من

 المتحدة

 أشهر 8
 بنك - اإلدارة مجلس عضو

 الوطني خيمةال رأس

 مركز - اإلدارة مجلس عضو

 العالمي المالي دبي

     

 - إدارة مجلس عضو

 رأس في األمريكية الجامعة

 الخيمة

 

   النعيم عيسى السيد/ أحمد 9
 غير/  مستقل  غير

 تنفيذي

 الهندسة في البكالوريوس درجة 

 واالتصاالت الكهربائية
 سنوات 2

 اإلدارة مجلس رئيس نائب

 للتأمين متحدةال الشركة -
 

     
 بنك - إدارة مجلس عضو

 الخيمة الوطني رأس
 

     
 شركة - إدارة مجلس عضو

 الدوائية للصناعات الخليج
 

 وليم انجالند السيد/ بيتر 0
 غير/  غير مستقل 

 تنفيذي
 أشهر 4 األعمال إدارة في الماجستير 

 بنك –الرئيس التنفيذي 

 رأس الخيمة الوطني
 

 ذيتنفي غير/  مستقل  غريفث السيد/ اآلن 2
 رأس بنك - إدارة مجلس عضو 

 الخيمة
 أشهر 4

 بنك - إدارة مجلس عضو

 الخيمة الوطني رأس
 األدارة مجلس في عضو

       أستراليا كير 

      
 IOOF  االستثمار إلدارة 

 المحدودة

      
 IOOF شركة القابضة 

 محدودة خاصة

      
 مجموعة IOOF 

 المحدودة

      
 ةالمالي للخدمات كويستور 

 محدودة خاصة شركة

      
 التأمين لخدمات وستباك 

 المحدودة الحياة على

      
 للتأمين جورج سانت 

 المحدودة الحياة على

      
 العام للتأمين وستباك 

 المحدودة

      

 لإلقراض وستباك 

 الرهن على والتأمين

 المحدودة العقاري

   أشهر 4 درجة البكالريوس في إدارة األعمال  ذيتنفي غير/  تقل مس القاسمي فاطة الشيخة/ 8



 

 

 

 

 :5112نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة لعام  -ب

 فاطمة/ الشيخةبعد أن تم إنتخاب  وذلك( %90) الحالي اإلدارة مجلس في النسائي العنصر تمثيل نسبة

 . 9018 أغسطس فيفي مجلس اإلدارة  عضوًا القاسمي

 

 

 5112عن العام  اإلدارة مجلس ألعضاء دفعت التي المكافآت مجموع عن بيانت. 

-بمبلغ وقدره  9012ديسمبر  01 في المنتهية المالية للسنة اإلدارة مجلس مكافآت تخصيص تم

 لسنة  (815رقم ) الوزاري القرار من (3للمادة ) وفقًا مليون وثالثمائة ألف درهمَا –درهم  1ر000ر000/

 رقم التجارية الشركات قانون من( 115) المؤسسي والمادة االنضباط ومعايير الحوكمة قوانين بشأن 9002

 على هذه المكافآت  تم التصديق وقد هذا. ( من النظام األساسي للشركة00ووفقًا للمادة ) ،1252 لسنة( 5)

وقد تم دفعها بموجب هذا  9018 أبريل 6 العمومية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ الجمعية إجتماع في

 . التصديق

  5112عن العام  المقترحة اإلدارة مجلس ألعضاء المكافآت مجموع عن بيانث. 

 في عليه للمصادقة  درهمَا مليون وأربعمائة ألف  –درهم  1ر200ر000/-مبلغ وقدره  عرض يتم سوف

 اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة 9016 أبريل 10 في سيعقد الذي القادم السنوي العمومية الجمعية اجتماع

 .9018 لسنة

 

 

المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء  واللجان اإلدارة مجلس جلساتحضور بتفاصيل بدالت  بيانج. 

 5112 مجلس اإلدارة عن السنة المالية للعام

 االدارة جلسات مجلس حضور كبدالت عضو خمسة آآلف درهمًا لكل –درهم  8ر000/-دفع مبلغ وقدره  تم

اللجان المنبثقة  اجتماعات أي بدالت بخصوص حضور دفع يتم ولم 9018 يوليو 10 حتى 9018 يناير 1 من

 . عن مجلس اإلدارة

 .9018 يوليو 10 تاريخ ألعضائه بعد بدالت حضور أي دفع يتم لن على أنه اإلدارة مجلس قرر وقد

 



 

 

 

 52 حتى 5112 يناير 1 من المجلس عن بثقةالمن واللجان اإلدارة مجلس جلسات حضور بدالت تفاصيل

 5112 أغسطس
بدالت حضور جلسات اللجان 

 المنبثقة عن المجلس

 اإلسم اإلدارة مجلس جلسات حضور بدالت

 القاسمي صقر بن أحمد /الشيخ درهم 21ر111 جلس اإلدارةال شيء جلسات

درهم 21ر111  نعيمالحمد عيسى أالسيد/  

درهم 21ر111  الشرهانسالم السيد/  

درهم 01ر111  الحوسني اهلل عبد سالم أحمد/ السيد 

درهم 01ر111  سانتيني روبرتو/ السيد 

 

 5112 سنة خالل عقدت التي االجتماعات عدد -ح

 تم وقد اجتماعات (5ثمانية ) الوطنية للتأمين الخيمة رأس عقد مجلس اإلدارة لشركة ،9018 سنة خالل

 .مقدمًا التفسيرية ذات العالقة ئقمفصل والوثا أعمال جدول توزيع

 .السنوي العمومية والجمعية اإلدارة مجلس إلجتماعات اإلدارة مجلس أعضاء حضور تفاصيل يلي وفيما

 

 5112 أغسطس 52 حتى 5112 يناير 1 من اإلدارة مجلس
الرقم 

 التسلسلي

 عدد جماليإ االجتماعات تواريخ اسم

 الحضور
 يوليو  13 مايو  11 مارس  2  فبراير 12

     2 القاسمي صقر بن أحمد /الشيخ 1

     2 نعيمالحمد عيسى أالسيد/  9

     2 سالم الشرهانالسيد/  0

    X 0 الحوسني اهلل عبد سالم أحمد/ السيد 2

    X 0 سانتيني روبرتو/ السيد 8

 

 5112 ديسمبر 31 إلى 5112 أغسطس 31 من اإلدارة مجلس
لرقم ا

 التسلسلي

 عدد جماليإ االجتماعات تواريخ اسم

 الحضور
 ديسمبر  51 اكتوبر  52 سبتمبر  52 أغسطس  31

     2 سالم الشرهانالسيد/  1

     2 نعيمالحمد عيسى أالسيد/  9

     2 غريفث اآلنالسيد/  0



 

 

     2 انجالند بيتر/ السيد 2

     2 ميالقاس فاطة/ الشيخة 8

خ. مهام وإختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية بناًء على تفويض من المجلس إلى 

 اإلدارة

 والتعامل ءات،واإلجرا والسياسات والميزانية االستراتيجيات إعداد في التنفيذي الرئيس التنفيذية اإلدارة تدعم

 . المالئمة الداخلية المخاطبات أيضَا في ضمانو األساسية والعمليات الهامة األمور مع

 التنفيذي ئيسوالر. توكيل خالل من اإلدارة مجلس رئيس قبل من له المخولة للسلطة وفقًا التنفيذي الرئيس يعمل

 راتيجيةاالست والخطة يتوافق بما التنفيذية اإلدارة فريق من اليومية للشركة مدعومًا األعمال إدارة عن مسؤوٌل

 .اإلدارة مجلس قبل من المعتمدة ةالسنوي

 

  العالقة )أصحاب المصالح(  ذات األطراف مع نفذت التي العمليات تفاصيلد. 

 :العالقة ذات األطراف مع التالية المعامالت في الشركة دخلت 9018 عام خالل

 األقساط المكتتبة المطالبات المدفوعة
 األطراف ذات العالقة

 أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين درهم 7.24442.17 درهم 1202420.5

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



 

 

 5112ديسمبر  31ذ. الهيكل التنظيمي للشركة بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للشركة التنفيذيين المديرين س. كبار

 والعالوة الرواتب مجموع التعيين تاريخ المنصب الرقم التسلسلي

 5112 عام في المدفوعة

المكافآت المدفوعة مجموع 

 5112في عام 

 درهم 380،000 درهم 1.110.000 9010 يناير 10 التنفيذي الرئيس 1

 درهم 80،000 درهم 622,600 9010 أغسطس 1 المدير المالي 9

 درهم 112،000 درهم 609,300 1226 نوفمبر 9 رئيس اإلستشارات الفنية 0

 درهم 61،538 درهم 258،000 4304مارس  03 العمليات مدير 2

 درهم 20،000 درهم 820،000 9010أكتوبر  1 الرئيسية والحسابات قسم التوزيع رئيس 8

 رئيسة الشؤون القانونية واإلمتثال 6

 

 درهم 60،920 درهم 088،220 9011يناير  18

  رئيس إدارة المخاطر 3

 

 ال شيء درهم 015،000 9012ديسمبر  3

 درهم 90،580 درهم 051،600 9010يونيو  9 المصرفي التأمين مدير 5

 مدير الموارد البشرية 2

 

 ال شيء درهم 20،000 9018أكتوبر  11

 اإلدارة مجلس رئيس

  الترشيحات لجنة

 والمكافآت
 لجنة التدقيق

 

 الرقابة الداخلية / التدقيق الخارجي التدقيق

 

 لجنة اإلدارة التنفيذية

 

 المدينة الذمم لجنة

 واالمتثال المخاطر لجنة

المطالبات لجنة  

 لجنة تطوير المنتجات

 

 اإلستثمار لجنة

 تنفيذيال الرئيس

 المدير المالي

 

 رئيس اإلستشارات الفنية

 العمليات مدير

  قسم التوزيع رئيس

الرئيسية والحسابات  

رئيسة الشؤون القانونية  

 واإلمتثال

  المخاطر رئيس إدارة

 المصرفي التأمين مدير

 البشرية الموارد مدير



 

 

 . مدقق الحسابات الخارجي:4

 في والمتخصصة الدولية KPMG شبكة في عضو شركة هي المحدودة، األدنى الخليج  KPMGشركة   .أ

 ة للتأمينالوطني الخيمة رأس لشركة الخارجي قاالستشارات وهي المدق وتقديم والضرائب التدقيق تقديم خدمات

 لم 9018خالل سنة . اإلدارة ومجلس التنفيذية اإلدارة عن تماما هو مستقل الخارجي المدقق. 9010 عام منذ

 .المذكور أعاله الخارجي المدقق غير أخرين خارجيين مدققين تعيين يتم

 قدمها مدقق الحسابات الخارجيالخاصة بالتدقيق والخدمات التي  والتكاليف األتعاب. ب

KPMG 
 المدقق الحسابي

3102 منذ  
 عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

302ر011 درهم  
 4302إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 

  يوجد ال
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 

2101 

يوجد ال  
 المقدمة األخرى الخدمات تفاصيل

 

  التدقيق لجنة. 2

 .تنفيذيين غير أعضاء مجلس إدارة ثالثة من التدقيق لجنة تتكون

 3102اغسطس  32حتى  3102يناير  0من 
 الوضع المنصب  العضو اسم

 مستقل رئيس مجلس اإلدارة الشرهان السيد/ سالم 

 مستقل غير األدارة عضو في مجلس سانتيني السيد/ روبرتو 

 مستقل عضو في مجلس األدارة الحوسني سالم أحمد/ السيد

 

 3102ديسمبر 20اغسطس حتى  21من 

 الوضع المنصب  العضو اسم

 مستقل رئيس مجلس اإلدارة اآلن غريفيث /السيد

 مستقل غير عضو في مجلس األدارة بيتر انجالند /السيد 

 مستقل األدارة عضو في مجلس فاطة القاسمي /الشيخة

 

 



 

 

  التدقيق لجنة مسؤوليات

 للشركة التقارير وإعداد المالية القوائم

 السنوية رالتقاري ذلك في بما الوطنية للتأمين، الخيمة رأس لشركة المالية البيانات صحة ونزاهة مراقبة 

 المالي داءباأل المتعلقة األخرى الرسمية واإلعالنات المؤقتة اإلدارية والبيانات السنوية ونصف

  تحتويها. التي الهامة والقرارات  المالية التقارير ومراجعة 

 وأي اإلدارة عن الصادرة والقرارات والتقديرات على اإلجراءات االقتضاء عند واإلعتراض مراجعة 

 مع اإلدارة، مجلس على عرضها قبل والسنوية األولية المالية بالقوائم يتعلق فيما عليها، تطرأ تغييرات

 :يلي لما خاص اهتمام الءإي

 

o اتغييرات تطرأ عليه وأيالمحاسبية الهامة  والممارسات  السياسات . 

o ةجوهريقرارات  تتطلب التي والتقديرات اإلفصاحات. 

o سابحتإلاألساليب المتبعة و السنة خالل عادية غير معامالت بأي المالية البيانات تأثر مدى 

  وكيفية ي حال وجود أساليب أخرى قابلة لإلعتماد(ف )وذلك عادية غير أو هامة معامالت أي

 المعامالت.  هذه مثل عن اإلفصاح

o المالية البيانات إعداد فيه يتم الذي والسياق اإلفصاح واكتمال وضوح. 

o المحاسبية بالمعايير التقيد. 

o والتنظيمية القانونية بالمتطلبات التقيد. 

o المستمر اإلهتمام مبدأ. 

o لحساباتا دققيلم التمثيل خطاب . 

o التجارية األعمال مراجعة ذلك في بما المالية البيانات مع المقدمة الجوهرية المعلومات جميع 

 .المخاطر وإدارة الحسابات بمراجعة المتعلقة الشركة حوكمة وبيانات

 

 يالت المالية المعلومات على تحتوي التي األخرى القوائم مراجعة اللجنة على يجب ممكنا كان كلما 

يم التقارير بتقد االلتزام مع تتعارض ال أن من قبله بشرط فيها النظر قبل مجلس اإلدارة موافقة تتطلب

 .بسرعة

 نبي خالفات أي وتسوية الحسابات مراجعة عن الناتجة المالية للتقارير هامة تعديالت أي مراجعة 

 .المالية التقارير إعداد بشأن الخارجيين الحسابات ومدققي اإلدارة

 ريرالتق كان إذا ما اإلدارة بشأن لمجلس المشورة وتقديم والحسابات السنوي التقرير حتوىم مراجعة 

 موذجون الشركة، أداء لتقييم للمساهمين الالزمة المعلومات ويوفر  ومفهومَا  ومتوازنَا  ككل منصفَا

 ردالس كان إذا ما ُتقيم أن يجب اللجنة بواسطة تجرى التي المراجعة. واستراتيجيتها الشركة عمل

 .المحاسبية المعلومات مع متطابقًا

 



 

 

 

 

 :اإلبالغ عن المخالفات

 خصوصب مخاوف أي عن بالتعبير ثقة بكل الموظفين قيام خاللها من يمكن التي الترتيبات مراجعة 

: ييل لما إجراءات اعتماد ذلك في بما المسائل من غيرها أو المالية في التقارير محتملة أي إخالالت

- 

o حاسبيةالم والرقابة المحاسبة بشأن الشركة تتلقاها التي الشكاوى ومعالجة واالحتفاظ استالم 

 . المراجعة أمور أو الداخلية

o (المصدر مجهولة تكون أن يمكن والتي) الشركة موظفي قبل من للشكاوى السري التقديم 

 متعلقةال األمور أو فيها المشكوك المحاسبة بمسائل المتعلقة ذلك في بما مسألة، أي بخصوص

 .بالتدقيق

 

 المخاطر إدارة عمل وإطار الداخلية الرقابة

 المالية التقارير وإعداد الداخلية الرقابة نظم فعالية بخصوص تقاريراإلدارة مراجعة. 

 الداخلية الرقابة نظم فعالية بخصوص الداخلي التدقيق تقارير مراجعة. 

 المالية التقارير على تأثير لها التي هامةال الرقابة أمور بخصوص اإلدارة تقارير مراجعة. 

 المالية التقارير تزوير عن للكشف الشركة إجراءات مراجعة. 

 كالسلو سوء أو الغش أو الرقابة بضعف صلة ذات داخلية تحقيقات الهامة ألي النتائج في النظر 

 .(االقتضاء عند اإلدارة غياب حالة في) اإلدارة واستجابة

 المخاطر. إدارة نظم فعالية بخصوص المخاطر إدارة ورئيس رةاإلدا تقارير مراجعة 

 

  الداخلية الرقابة

 المخاطر. إلدارة العام النظام إطار في الداخلية الرقابة وظيفة فعالية ومراجعة إدارة 

 الداخلية الرقابة وظيفة خدمات انهاء أو تعيين على الموافقة. 

 جاز إلن الكافية الموارد لديها الداخلية الرقابة وظيفة نأ من والتأكد الداخلية الرقابة برنامج مراجعة

 . مهامها والوصول إلى المعلومات بشكل مناسب ومالئم لمكانتها في الشركة

 الخصوص وجه وعلى دوري أساس على الداخلية الرقابة أعمال نتائج عن التقارير وكتابة مراجعة 

 استجابة اةومراع اللجنة تم تصعيدها إلى هامة داخلية رقابة اعمال ألية الرئيسية النتائج باإلعتبار األخذ

 .الداخلية الرقابة لتوصيات اإلدارة

 

 



 

 

 

 

 الخارجي التدقيق

 لعموميةا الجمعية اجتماع في عليها للموافقة للمساهمين لتقديمها اإلدارة مجلس إلى التوصيات تقديم 

 قيقالتد لجنة وعلى الخارجي الحسابات مدقق خدمات وإنهاء تعيين وإعادة تعيين بخصوص السنوي

 .الخارجي الحسابات مدقق اختيار عملية على اإلشراف

 :ذلك في بما الخارجي، المدقق مع العالقة على اإلشراف •

o لكذ في بما الخارجي، الحسابات بمدقق الخاص التعاقد وخطاب التعاقد شروط على الموافقة 

 يدفع. الذي األجر

o على  يسيينالرئ الشركاء تناوب وضمان وموضوعيته قالليتهالخارجي وإست المدقق فعالية تقييم 

 مناسبة. فترات

o توفير على السياسات، هذه إقرار السياسات والمصادقة، كلما إقتضى الحال ذلك بموجب 

 الصلة. ذات واألجور الخارجي الحسابات مدقق قبل من التدقيقية غير الخدمات

o رأس ةلشرك السابقين المدققين بتوظيف خاصةال السياسات اإلدارة مجلس مع باالتفاق إقرار 

 .السياسات هذه تنفيذ ومراقبة الوطنية للتأمين الخيمة

 عملية التدقيق نطاق مع متطابقة أنها من والتأكد السنوية والمصادقة عليها التدقيق خطة مراجعة 

 .الداخلية الرقابة وظيفة أنشطة مع ومنسقة

 مدقق إجراءات ومراجعة التدقيق ونطاق طبيعة الحسابات دقيقت بدء قبل الخارجي المدقق مع المناقشة 

 لتنظيميةا المتطلبات في للتغيرات لالستجابة المدقق يتخذها التي والخطوات الجودة لمراقبة الحسابات

 .وغيرها

 ةواستجاب الخارجي المدقق إدارة خطاب باإلعتبار الخارجي واألخذ المدقق مع التدقيق نتائج مراجعة 

 وتوصياته. الحسابات مدقق إليها توصل التي للنتائج اإلدارة

 استجابة بارباإلعت األخذ مع التدقيق لجنة تطلبها كما الخارجي من قبل المدقق التي ُتعد التقارير مراجعة 

 .الخارجي المدقق قبل من هامة توصيات ألي اإلدارة

 المتاحة، والموارد رة،وخب مؤهالت اإلدارة عن مجلس إلى تقرير وتقديم بشكل سنوي المراجعة 

تجديد أو  بخصوص عرض تقديم التوصية مع التدقيق، عملية وفعالية الخارجيين المدققين واستقاللية

 عدم تجديد مهام المدقق الخارجي للمساهمين.

 بتقييم اللجنة امقي لكيفية شرحًا يتضمن السنوي التقرير في التدقيق بلجنة الخاص القسم أن من التأكد 

 اباتالحس مدقق تعيين إعادة أو تعيين في اتباعه تم الذي والنهج الخارجي االتدقيق ليةعم فعالية

 التعيين. عند إصدار العطاء وهيكلة التعيين مدة ذلك في بما الخارجي،

 منض قياسية غير أمور ألي خاص إهتمام إيالء مع عليها، التوقيع قبل التدقيق إقرار خطابات مراجعة 

 .اإلقرار

 مجلس اإلدارة أو اإلدارة مجلس رئيس قبل من إليها تحال أخرى مسائل أي مراجعة. 



 

 

 

 األعضاء وحضور ،5112 عام في عقدت التي اإلجتماعات

 .الجدد اللجنة وأعضاء السابقين األعضاء من لكل اجتماعات (0) التدقيق لجنة عقدت

 االجتماع تواريخ العضو اسم

 يوليو 10 مايو 3 مارس 99

      شرهانال السيد/ سالم
    X  سانتيني السيد/ روبرتو

      الحوسني سالم أحمد/ السيد

 

 االجتماع تواريخ العضو اسم

 ديسمبر 13 أكتوبر 96 سبتمبر 93

     اآلن غريفيث/ السيد
     بيتر انجالند /السيد 

     فاطة القاسمي /الشيخة

 

 

 والمكافآت الترشيحات لجنة. 6

 .تنفيذيين غير أعضاء مجلس إدارة (0من ) والمكافآت الترشيحات لجنة تكونت

 3102اغسطس  32حتى   3102يناير  0من 

 الوضع المنصب  العضو اسم

 مستقل رئيس مجلس اإلدارة الحوسني سالم أحمد السيد/
 مستقل غير عضو في مجلس األدارة احمد عيسى النعيم / السيد
 مستقل و في مجلس األدارةعض الشرهان سالم /السيد

 

 3102ديسمير  20حتى   3102اغسطس  21من 

 الوضع المنصب العضو اسم

 مستقل رئيس مجلس اإلدارة اآلن غريفث السيد/
 مستقل غير عضو في مجلس األدارة بيتر انجالند/ السيد

 مستقل عضو في مجلس األدارة فاطة القاسمي /الشيخة

 



 

 

 لمكافآتوا الترشيحات لجنة مسؤوليات

 أعضاء مجلس اإلدارة بين النسبي المختلفة واإلتساق هيكلة مجلس اإلدارة والمهارات مراجعة 

 .المستقلين وغير والمستقلين التنفيذيين، وغير التنفيذيين

 اإلدارة مجلس مقرر ومهام الوظيفي الوصف بخصوص اإلدارة لمجلس مراجعة وإبداء التوصية. 

 مقترح إدارة جديد مجلس عضو أي ومهارات استقاللية مراجعة. 

 ذلك يف بما التنفيذي للشركة، والرئيس اإلدارة مجلس أعضاء لجميع األجور سياسات وضع مسؤولية 

 للشركة ذلك، األساسي النظام لمساهمي الشركة إذا إقتضى أو إلدارة،ا لمجلس. تعويضية دفعات أي

 .لشركةل األساسي النظام في المبينة لحدودا ضمن التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة يحدد أن

 ذات يةوالتنظيم القانونية المتطلبات ذلك في بما ضرورية يراها التي العوامل جميع باإلعتبار األخذ 

ون يجب أن يك. الصلة ذات والتوجيهات السلوك قواعد مدونة في الواردة والتوصيات واألحكام الصلة،

 .بنجاح الشركة عمالأ إلنجاز المطلوبة الكفاءة ذوي من فينبالموظ واالحتفاظ جذب ذلك من الهدف

 بالشركة. الخاصة الرواتب سلم وسياسات الحالية األجور مالءمة واعتماد مراجعة  

 ال الذين ينللموظف الفردية التعويضات وتحديد الموظفين توظيف مهمة التنفيذي للرئيس التفويض 

 عويضاتوالت األجور سلم مع متماشية تكون أن على يذي،التنف يكونون تحت اإلدارة المباشرة للرئيس

 .المعتمدة

 األجور سياسة مالءمة بخصوص مجلس اإلدارة إلى وإبداء التوصية مراجعة. 

 

 تحديد و التنفيذي، للرئيس يكونون تحت اإلدارة المباشرة الذين الموظفين تعيين واعتماد مراجعة

 على فاقواالت العليا اإلدارة مستوى على مؤهلين ظفينمو إلى الحاجة التنفيذي الرئيس مع بالتنسيق

 .اختيارهم معايير

 السنوية. والتطوير التدريب سياسة واعتماد مراجعة 

 والميزانية. البشرية الموارد خطة اإلدارة بخصوص لمجلس وإبداء التوصية مراجعة 

 ألجورا مستشاري تعيينل الكاملة الصالحيات للجنة تكون أن يجب بالتزاماتها الوفاء في للمساعدة 

 .ضرورية تراها التي المعلومات أو االستقصائية والدراسات التقارير من أي شراء وتكليف أو

 التنفيذي للرئيس السنوية المكافأة على للموافقة مجلس اإلدارة إلى التوصية. 

 ذينفيالت للرئيس والدفع السنوية العالوات برنامج على للموافقة مجلس اإلدارة إلى التوصية. 

 نم أي اختصاصات وتحديد وتعيين واختيار االختيار معايير لوضع حصريًا مسؤواًل يكون أن 

 .للجنة اإلستشارة األجور ممن يقدمون استشاريي

 لىع والموافقة الشركة تستخدمه باألداء مرتبط أجور برنامج ألي األهداف، وتحديد تصميم، اعتماد 

 البرنامج. هذا جببمو الصادرة السنوية المدفوعات مجموع

 ديدوتح. والمساهمين اإلدارة مجلس قبل من عليها للموافقة األسهم حوافز خطط جميع وتصميم مراجعة 

 لهذه اإلجمالي المبلغ ماهو كذلك، كان وإذا الخطط، هذه بموجب حوافز توزيع سيتم كان إذا ما عام كل



 

 

 ينالمسؤول كبار من وغيرهم اإلدارةمجلس  مقرر التنفيذيين، للمديرين الفردية الحوافز الحوافز،

 .إعتمادها يجب التي األداء وأهداف التنفيذيين

 اإلدارة. مجلس أعضاء من المصروفات مطالبات على بالتصريح الخاصة السياسة إقرار  

 اإلدارة األخرى مجلس لجان جميع مع الضرورة عند واالتصال العمل. 
 

  ألعضاءا وحضور ،5112 عام في عقدت التي اإلجتماعات

 .الجدد اللجنة وأعضاء السابقين األعضاء من لكل واحد إجتماع والمكافآت الترشيحات لجنة عقدت

 5102 مايو 52 العضو اسم

  الحوسني سالم أحمد السيد/
  احمد عيسى النعيم / السيد
  الشرهان سالم السيد/

 

 5102 سبتمبر 52 العضو اسم

  اآلن غريفث السيد/
  ر انجالندبيت/ السيد

  فاطة القاسمي /الشيخة

 

  الداخلية الرقابة ونظام المخاطر إدارة. 1

 تم الداخلية، الرقابة بخصوص 9002 لسنة 815 رقم الوزاري القرار من (5) المادة متطلبات مع للتماشي

 نظام تطبيق عن هبمسؤوليت اإلدارة مجلس يقر. 9010 عام في للشركة الداخلية والرقابة وظيفة اإلمتثال إنشاء

 . الوطنية للتأمين ومراجعة فعاليته الخيمة رأس لشركة الداخلية الرقابة

 ووظيفة/  اليةالح الداخلية الرقابة وظيفة لتعزيز الموظفين من داخلية رقابة عضو بتعيين التدقيق لجنة قامت

 .الشركة حسابات تدقيق

 

 

 

 

 



 

 

 الداخلية الرقابة

 وكذلك الداخلية تالسياسا فعالية وتحسين لتقييم منضبط نهج بواسطة للشركة ليةالداخ الرقابة وظيفة تطوير تم

 .الداخلية الرقابة عملية عن عامة لمحة يلي وفيما التجارية األعمال مخاطر ومراقبة رصد

 دايةب في ورسمت التدقيق، تم اعتمادها من قبل لجنة سنوية، داخلية لرقابة هي خطة: الداخلية الرقابة خطة

 مدار لىع عليها الرقابة يتم سوف التي الرئيسية اإلدارات/  الوظائف على التركيز مع الداخلية الرقابة عام

 .العام

 التقارير .دورية بصورة التقارير إصدار ويتم العام طوال الداخلية المراجعات تجري: الداخلية الرقابة تقارير

 مترتبةال اآلثار التحسين، مجاالت و المالحظات تلخص سنوي ربع أساس على التدقيق لجنة إلى تقدم التي

 .العليا اإلدارة مع مناقشاتها بعد والتوصيات اإلدارة ردود ،(المخاطر منخفضة/  متوسطة/  عالية)

 تنفيذ من لتأكدل السابقة، التقارير على مدعتت  الداخلية للرقابة السنوية ربع المتابعة:  الداخلية الرقابة متابعة

 .التدقيق لجنة إلى المتابعة تقارير خالل من المتابعة نتائج تقديم يتم. عليها متفقال التغييرات

قريبًا سيتم تعيين السيد/ ديبو كريشنان مديرًا إلدارة الرقابة الداخلية، ويحمل السيد/ ديبو كريشنان شهادة في 

رة المخاطر واإلمتثال و مراقبة سنوات في عمليات التدقيق وإدا 10إدارة األعمال و لديه خبرة مهنية ألكثر من 

 جانزا محاسبةبرا نيشا من قبل الداخلية بالرقابة القيام اإلئتمان وإدارة العالقة مع العمالء. في الوقت الحالي يتم

 يهاالمحاسبة وتقدم تقاريرها للجنة التدقيق ولد في البكالوريوس ودرجة المالية الخدمات قانونية تحمل ماجستير

 في الداخلي والتدقيق المالية، واالستشارات التجارية األعمال مجال في سنوات 10 من ثرألك مهنية خبرة

 يرم"ف ممبر "بروتيفيتي الداخلية الحسابات تدقيق بشركة خبرة سنوات 6 من وأكثر األوسط الشرق منطقة

""Protiviti Member Firm أي يةالمال الخدمات قطاع على الرئيسي تركيزهايكمن و. األوسط لشرقل 

 .األجنبية العمالت وصرافات والتكافل والتأمين االستثمار وشركات التجارية البنوك

 

 متثالاإل إدارة

 لسلطاتا من قبل الموضوعة واللوائح واألنظمة القوانين بجميع لشركة  التزام من بالتأكد االمتثال إدارة تقوم

 .األخرى والمعايير لضوابطوا الشركات حوكمة على سبيل المثال ال الحصر وتشمل المنظمة

 رأس شركة تزامال مدى من للتأكد التأمين هيئة قوانين على مبنى لإلمتثال الذاتي للتقييم إستبيان إعداد تم وقد

في شأن إنشاء هيئة التأمين  9003 لسنة 6 رقم االتحادي القانون: التأمين هيئة بأنظمة الوطنية للتأمين الخيمة

 الفنية الممارسة تعليمات بخصوص 9010 لعام 0 لهيئة التأمين رقم اإلدارة مجلس وقرار وتنظيم أعماله

 ئةلهي إدارة مجلس وقرار المتحدة العربية اإلمارات دولة في العاملة التأمين لشركات السلوك قواعد ومدونة

 يف معنيةالدوائر ال علم ضرورة على التقرير ويؤكد. التأمين نظام وساطة بشأن 9010 لسنة 18 رقم التأمين

 .اإلنتهاكات هذه لمعالجة اتخاذها الواجب واإلجراءات السائدة االمتثال بإنتهاكات أسرع وقت ممكن



 

 

ومدى تأثيره على نشاط ( FATCA) مريكيجنبية األقانون االلتزام الضريبي على الحسابات األ حليلت تم

لتوصيات ا بتنفيذبدوره  قام الذي نتجالم تطوير فريق مع نتائج هذا التحليل، وتمت مشاركة 9018الشركة سنة 

 أطلقتها    ""Unit Linked Insurance Plan تأمين مرتبطة بالوحدة" خطة"أول  فيذات العالقة 

 الشركة. 

بخصوص تعليمات مواجهة جرائم  9018( لسنة 10( من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )6وفقًا للمادة )

 على ةالشرك في العاملين وتقييم جميع تدريب تم في أنشطة التأمين ابغسل األموال ومكافحة تمويل اإلره

 .األموال غسل إلجراءات مكافحة المستمر نهج الشركة في التقييم من كجزء وذلك األموال غسل مكافحة

 ركةش في اإلمتثال عن المسؤول هو األعمال إدارة في الماجستير درجة على الحاصل الياس، السيد/ دينيس 

 في خبرة سنة من ولديه أكثر ( سنوات2) تسع لمدة محنك كمصرفي وقد عمل الوطنية للتأمين خيمةال رأس

 في ضافًةالبنكية إ للفروعورقابة إجراءات التدقيق وجودة الخدمات  متقيي في خبرته شكلت وقد وهذا .اإلمتثال

 .الشركة داخل مهامه أداء

 

 المخاطر إدارة قسم

 لضمان إرساء للمخاطر إدارة رئيس تعيين تم مجال األعمال في أفضل حوكمة بناًء على فهم ضرورة إرساء

 الخيمة رأس لشركة خان حسن السيد/ محمد إنضم. في جميع دوائر الشركة المؤسسة مخاطر سياسة إدارة

حيث يقوم بتقديم  التأمين ومجال المصرفي المجال في سنة 18 من أكثر والذي لديه خبرة الوطنية للتأمين

 درجة على خان حاصل السيد/ محمد حسن. المخاطر وإدارة واألعمال في مجاالت االستراتيجيات تهخبرا

 لوالياتا في لألعمال، هارفارد بكلية التنفيذية القيادة برنامج وحضر الهند من المحاسبة في البكالوريوس

 يف العليا الدراسات وشهادة والتأمين، المصرفية األعمال في شهادة على حاصل أنه كما. األمريكية المتحدة

 نشر وقد .المتحدة المملكة والتأمين، اإلسالمية المصرفية العلوم معهد من والتأمين اإلسالمية المصرفية العلوم

 .اإلسالمي التمويل أخبار لمجلة المخاطر وإدارة التكافل عن مقاالت عدة

 ةالخيم رأس شركة في مخاطر إدارة ولكمسؤ وسيم السيد/ محمد خان يعمل السيد/ محمد حسن إلى باإلضافة

 ثالحواد مخاطر وتحليل للشركة اليومية المخاطر أعمال إدارة في المخاطر رئيس ويساعد الوطنية للتأمين

 عمليات مشارك" المحدودة الهندية دونولي آر آر مع السيد/ محمد وسيم عمل وقد. المخاطر تقارير وإعداد

  اتللممتلك الكارثية والنمذجة المحافظ إدارة في لمساعدتهم كعميل مين"للتأ "ايس ومع سنوات، 2 لمدة" أول

 يعد الطبي والتأمين العام التأمين في عمل أنه وبما ، المتدرج التأمين في خبرة سنوات 3 مع المخاطر، لجميع

 درجة على حاصل وهو. التأمين شركة في الكامنة المخاطر تحليل في جيدًا تجهيزًا مجهزًا السيد/ محمد وسيم

 .مدراس بجمهورية الهند جامعة من األعمال إدارة في الماجستير

 

 



 

 

 المخالفات. 2

 ونتيجة. 9018 عام في تنظيمية لوائح أو أنظمة أي تخرق الوطنية للتأمين ولم الخيمة رأس شركة تنتهك لم

 .غرامات أو مخالفات أي تدفع لم الشركة فإن لذلك،

 

  للشركة االجتماعية المسؤولية. 2

 المنظور نم فقط ليس خدماتها فيها تقدم التي المجتمعات تطوير في الوطنية للتأمين الخيمة رأس شركة ساهمت

. والثقافة ليمالتع تعزيز إلى ترمي تدابير مع االجتماعية، استراتيجية المسؤولية خالل من أيضا ولكن التجاري

 الشركة داخل ةاالجتماعي تتعلق بالمسؤولية عالمية ثقافة لتطوير للشركة االجتماعية المسؤولية سياسات وتهدف

 .خدماتها الشركة فيها تقدم التي المناطق في المجتمعات ورفاه المستدامة التنمية في يسهم الذي األمر

 .المزمنة األمراض ذوي من لألطفال الصحة وزارة حملة ديسمبر في في الشركة شاركت

 من لشركةل الكربونية البصمة تقليل عبر البيئة بحماية إلتزامها الوطنية التأمين الخيمة رأس شركة وتواصل

 مختصة في تقطيع األوراق آليَا وإعادة شركة مع والتعامل تدويرها المعاد لألوراق المستمر اإلستخدام خالل

 .التدوير

 

  والتواصل المساهمين حقوق. 11

 وهناك. المالية لألوراق أبوظبي سوق في مدرجة عامة مساهمة شركة هي الوطنية للتأمين الخيمة رأس شركة

 األخذ عدب للتوزيع القابلة األرباح من حصص الشركة تدفع وقد. الشركة مستويات جميع على مستمر إتصال

 الموافقات على الحصول بعد  التجارية األعمال حاجات من وغيرها التنظيمي المال رأس االعتبار في

 .الضرورية

 

  عامة معلومات. 11

  5112 المالية السنة خالل السوق من الشركة حصة بيان

 )درهم (اإلغالق سعر )درهم (سعر أقل )درهم (عالية األسعار شهر

 .2. .2. .2. يناير
 .2. .2. .2. فبراير
 26. 26. 26. مارس
 26. 26. 26. أبريل
 26. 26. 26. مايو

 420 420 420 يونيو
 420 420 420 يوليو

 420 420 420 أغسطس
 420 420 420 سبتمبر
 420 420 420 اكتوبر
 420 420 420 نوفمبر
 420 420 420 ديسمبر



 

 

 

 

 

 الشركة إليه تنتمي الذي القطاع ومؤشر العام للسوق مع المؤشر السوق من الشركة لحصة المقارن األداء بيان

 

 

 

 محلية كشركة مصنفة( والحكومات شركاتوال األفراد) 5112 ديسمبر 31 من اعتبارا المساهمين ملكية أسهم توزيع بيان

 .أجنبية أو وعربية وخليجية

 المساهمين الحكومات الشركات األفراد

 محلي 1 0256٪. 0.214٪

 خليج 1 1 1

 عربي 1 1 1

 أجنبي 1 1 1

 



 

 

 

 .الشركة مال رأس من ٪2 من أكثر يمتلكون الذين المساهمين بيان

 ٪ المئوية النسبة عدد األسهم المملوكة إسم المساهم

 .7522 70145.0. الخيمة لرأس الوطني البنك

 02271 041.2616 احمد عيسى النعيم 

 

 

 .31/15/5112بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 

نسبة األسهم المملوكة  عدد األسهم المملوكة عدد المساهمين ملكية األسهم )سهم( م

 من رأس المال

 %1 277,277 1. 11ر111أقل من  0

 %0 16.,0,0.2 . 111ر111إلى أقل من  11ر111من  2

 %7 7,412,2.1 5 1ر111ر111إلى أقل من  111ر111من  .

 %52 010,0.7,6.7 2 1ر111ر111أكثر من  4

 

 على الجوائز والتقديرات التالية: 5102حازت الشركة في عام . 15

  حصلت الشركة على -تقييم ستاندرد آند بورز  BBB +مستقر. 

  "جائزة "مينا أي أر"MENA IR"   شركة التأمين األكثر إبتكارًا في ميدان التكنولوجيا. – 9018للتأمين لعام 

  "جائزة "آثيكل بوردروم"Ethical Boardroom"  عن أفضل حوكمة في ميدان التأمين في - 9018لعام
 الشرق األوسط. 

 

 

 

Salem Al Sharhan 

 رئيس مجلس اإلدارة

Andrew Smith 

 المدير التنفيذي
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