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ي رقم : )  كة"( بموجب المرسوم األمت  ن )"الشر كة الوثبة الوطنية للتأمي  كة وطنية  ،   1978/ 2/ 10( بتاريــــخ 78/ 3تأسست شر وه  شر

ن برقم قيد : )  ن وسبعة مليون درهم.  مدفوعوبرأسمال  ( 10مسجلة لدى هيئة التأمي   يبلغ مئتي 

ن من جميع األنواع ،   ن العام ، وإعادة التأمي    معامالت التأمي 
ن
كة الرئيس  ف   سوق أبوظب      أنكما  يتمثل نشاط الشر

ن
كة مدرجة ف الشر

.  ومقرها الرئيس  لألوراق المالية ،    أبوظب  
ن
 ف

 
 
 
 
 
 

كات خالل عام  ي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشر
  :، وكيفية تطبيقها2020االجراءات الت 

كةحرصت   )  الشر الهيئة رقم  إدارة  قرار رئيس مجلس  بموجب  والعمل  ام  ن االلتر لسنة  / 03عىل  االنضباط    2020ر.م(  معايت   بشأن 
كات المساهمة العامة.   المؤسس  وحوكمة الشر

كة نصب السع  الدؤوب لتطبيق السياسات المستمدة من قواعد و معايت  االنضابط المؤسس  المعمول    عىل    عينها   ولقد وضعت الشر

 منها باسهام ذلك عىل تحقيق  
ً
  الدولة ايمانا

كة  بها فن ن وزيادة القيمة المستدامة لهم  و هدافها  أل الشر بما ينسجم مع مصلحة المساهمي 

ن فيها وكذا  لتعزيز عنارص البيئة الرقابية وضمان مواكبة معايت  الشفافية والمساءلة والمسؤولية واالفصاح،  مصلحة العمالء والعاملي 

 عىل استقامة العمل، حيث هذا ما يقوم به ويحرص عىل تطبيقه كل من مجلس االدارة واالدارة التنفيذية عىل حد سواء. 
ً
 وذلك حفاظا

اف عىل  كما يول  مجلس االدارة ومن خالل اللجان المنبثقة من  لموضوع الحوكمة واالنضباط المؤسس  من خالل االشر
ً
ا  كبت 

ً
ه اهتماما

اف عىل تطبيق سياسات   لها واالشر الممنوحة  الصالحيات  بها من خالل  المنوطة  للمسؤوليات والواجبات  كة وتنفيذها  الشر ادارة 

كة وتطويرها بما يكفل كفاءة وفعا  كة. لية الضو واجراءات الشر  ابط الداخلية للشر

 

كةكما اتخذت  كات من خالل   الشر  :  ما يلي خطوات عدة لتعزيز حوكمة الشر

 

 : لجنة التدقيق 1.1

رقابة  القيام لجنة التدقيق باالجتماع مع إدارة الرقابة الداخلية لمناقشة أعمال اإلدارة وذلك للتأكد من استمرارية فاعلية نظام   ▪

كة. الالداخلية ب  شر

ن المدقق الخارج   ب لمجلس اإلدارة    أوصت لجنة التدقيق ▪ وقامت الجمعية العمومية المؤرخة    2020للعام    KPMG  مكتب  تعيي 

  
ن المدقق الخارج     26/04/2020فن  وتحديد أتعابه.  KPMGبالموافقة عىل تعيي 

كة بشكل سنوي.  تجتمع ▪  لجنة التدقيق مع المدقق الخارج   للشر

  اجتماعات مجلس اإلدارة. قامت اللجنة بإرسال محارصن جلساتها إل مجلس ا  ▪
 إلدارة وذلك لالطالع عليها ومناقشتها فن

تقاريره بصورة دورية   ▪ الذي يقوم بإرسال  الداخىل   التدقيق  التالية وذلك من خالل قسم  الواجبات  بأداء  التدقيق  قامت لجنة 

 ومنتظمة إل اللجنة: 

كة وتقاريرها  .أ  ية( ومراجعتها . والسنو   المرحلية) مراقبة سالمة البيانات المالية للشر

كة.  .ب   الشر
 مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فن

ستكمال نظام حوكمة الشركات إ جراءاتإ. 1  

 المقدمة 
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.  .ج  
كة بقواعد السلوك المهبن  التأكد من تقيد الشر

 
 إدارة المخاطر:  1.2

كة بناًء عىل الخطة   ا التدقيق الداخىل  بتحديد المخاطر ودرجة خطورتها أثناء قيامه تقوم إدارة  بتدقيق األقسام واألفرع الداخلية للشر

  يتم مناقشتها مع لجنة  
السنوية الموضوعة ، ويتم وضع التوصيات إلدارة تلك المخاطر وذلك من خالل تقارير التدقيق الداخىل  البر

 التدقيق واإلدارة العليا. 

  يجب تجنبها وتحديد ُسبل معالجتها. 
كة واصدار تقارير استثنائية تحدد المخاطر واالمور البر  باإلضافة إل تحليل بيانات الشر

اتيجية االكتتاب إل  اتيجية الحوادث وتهدف استر ، استر ن اتيجية االكتتاب، اعادة التأمي 
كة بإدارة المخاطر من خالل استر وتقوم الشر

ن عليها من حيث نوع الخطر وقيمته  محاولة تغطية جميع     سيتم التأمي 
إل نوع القطاع المؤمن عليه    باإلضافةأنواع المخاطر البر

 والحدود الجغرافية. 

 

 : ضوابط االبالغ عن أي مخالفات 1.3

كة لديها     التقارير المالية أو الرقابة    سياسة اإلبالغ عن المخالفاتالشر
ن
ن من االبالغ عن أي مخالفات محتملة ف الذي يمكن الموظفي 

ها من المسائل بشكل يمكنهم من االبالغ  مع ضمان عدم المساس بحقوقهم باالضافة إل وضع  عن تلك المخالفات الداخلية أو غت 

ن  إ تلك المخالفات  ل تشكيل لجنة مستقلة تقوم بنظر  المخالفات من خالخطوات كفيلة لضمان اجراء تحقيقات مستقلة لتلك  

 وجدت. 

 

ن واللوائح 1.4  : االمتثال بالقواني 

المالية ، المالية والسلع ، سوق أبوظب   لألوراق   واللوائح الصادرة عن هيئة األوراق 
ن كة بالقواني  م الشر ن هيئة    المرصف المركزي،تلتر

ن     التأمي 
ً
  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ، هيئة الصحة وقا   سابقا

ن واللوائح المنصوص عليها فن ها من القواني  نون العمل والعمال وغت 

 . ن كة مساهمة عامة مدرجة بسوق أبوظب   لألوراق المالية وتمارس أعمال التأمي 
كة شر  وذلك كون الشر

 

 : مجلس اإلدارة 1.5

 الداخلية. قيام مجلس اإلدارة بمناقشة تقارير إدارة الرقابة  ▪

شيحات والمكافآت بما يتوافق وضوابط الحوكمة.  ▪   التدقيق والتر
 قيام مجلس اإلدارة بمتابعة لجنبر

كة.  ▪ ن من خالل تعظيم ربحية الشر  ضمان حقوق المساهمي 

 

 : تقرير الحوكمة 1.6

ه بوسائل النشر   ن ونشر كات لكافة المساهمي  كة بالعمل عىل إتاحة تقرير حوكمة الشر م الشر ن المعتادة وذلك قبل نشر دعوة الجمعية  تلتر

ن االطالع عليه.   العمومية  بوقت كاف، بما ُيمكن المساهمي 
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كة خالل العام   وأقارب  هم من الدرجة األولي أعضاء مجلس اإلدارة  ملكية وتعامالت  ي األوراق المالية للشر
ن
 : 2020ف

 

 

 

  

 

 

 

 المنصب/ صلة القرابة  االسم 
األسهم المملوكة  

ي  
كما فن

31/12 /2020 

تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة و  
ي االوراق 

أزواجهم و أبناؤهم فن

كة خالل العام   المالية للشر
2020 

الشيخ/ سيف بن محمد بن بط  ال 

 حامد

رئيس مجلس االدارة /  

 نفسه 
 ال يوجد ال يوجد

 سعادة/ راشد درويش أحمد الكتب   
نائب رئيس مجلس االدارة  

 والعضو المنتدب / نفسه 
 ال يوجد 19,588,774

السيد/ محمد راشد درويش أحمد  

 الكتب   
 ال يوجد 5,776,136 االبن

ي   السيد/ شكري سالم مصبح المهت 
عضو مجلس االدارة /  

 نفسه 
 ال يوجد ال يوجد

السيد/ محمد سعيد عبدهللا  

 القبيس  

عضو مجلس االدارة /  

 نفسه 
 ال يوجد 862,500

 الظاهري السيد/ أحمد عىل  خلفان 
عضو مجلس االدارة /  

 نفسه 
 ال يوجد ال يوجد

ة   السيد/ رشيد عىل  رشيد العمت 
عضو مجلس االدارة /  

 نفسه 
 ال يوجد 34,500

 السيد/ خليفة سيف درويش الكتب   
عضو مجلس االدارة /  

 نفسه 
 ال يوجد ال يوجد

ي   السيد/ خالد خليفة محمد المهت 
عضو مجلس االدارة /  

 نفسه 
 يوجدال  ال يوجد

األستاذة / صنع راشد درويش  

 الكتب   

عضو مجلس االدارة /  

 نفسه 
 ال يوجد ال يوجد

 للشركة  المالية األوراق في تعامالتال. 2
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 : تشكيل مجلس االدارة.أ  3

   تكمن مسؤولية مجلس اإلدارة  
كة  حقوق  حمايةفن اتيجية باإل   مساهم  الشر انية    ضافة إل الموافقة عىل الخطط االستر ن ، المت 

ها من االمور. ، االستثمارات ، اإل  كة واتخاذ القرارات وغت  اف وإدارة الوضع المال  للشر  شر
 

كة الحالي من تسعة أعضاء التالية أسماؤهم )من تاري    خ  
وسوف يتم إعادة  (  2018/ 04/ 24يتكون مجلس إدارة الشر

ي عام 
ن
 : 2021إنتخاب أعضاء المجلس خالل الجمعية العمومية ف

 

ــخ :   ملحوظة كة اإلستقالة المقدمة من 2020/ 09/ 08بتاريــ ي   / السيد  قبل مجلس إدارة الشر سعيد عمت  يوسف المهت 

ن األستاذة/    ذات التاريــــخوقام بتعيي 
 . صنع راشد درويش الكتب   فن

 

 سم اال 
 تاري    خ أول 

ن / إنتخاب  تعيي 
 الفئة 

مجلس  
 اإلدارة 

لجنة  
 التدقيق 

لجنة  
 االستثمار 

لجنة  
شيحات   الت 
 والمكافآت 

الشيخ/ سيف بن محمد بن بط   
 ال حامد

    ∆ غت  تنفيذي/ مستقل  29/04/2000

  ∆  O تنفيذي/ غت  مستقل  29/04/2000 سعادة/ راشد درويش الكتب   

ي السيد/ شكري سالم    غت  تنفيذي / مستقل  15/10/1997 المهت 
 

 
 ∆ 

   ∆  غت  تنفيذي / مستقل  29/04/2000 السيد/ محمد سعيد القبيس  

     غت  تنفيذي/ مستقل  25/03/2003 السيد/ أحمد عىل  الظاهري 

ة       غت  تنفيذي / مستقل  25/03/2003 السيد/ رشيد عىل  العمت 

     غت  تنفيذي/ مستقل  10/03/2013 الكتب   السيد/ خليفة سيف 

ي       غت  تنفيذي / مستقل  24/04/2018 السيد/ خالد خليفة المهت 

األستاذة / صنع راشد درويش  

 الكتب   
     غت  تنفيذي / غت  مستقل  08/09/2020

 = عضو مجلس اإلدارة أو لجانه   = العضو المنتدب / نائب رئيس مجلس اإلدارة  O رئيس مجلس اإلدارة أو لجانه   ∆ =

 مجلــس اإلدارة. 3
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ن  ات ومؤهالت السادة / أعضاء مجلس اإلدارة: نموذج يبي   ختر

سم اال  ات    المؤهالت  الختر

الشيخ سيف بن محمد  

 بن بط  ال حامد 

المالك ▪ التنفيذي ونائب  تاريــــخ   الرئيس  المتحدة من  الصقر  لمجموعة 
 وحبر تاريخه  2008/ 04/ 02

المالك   ▪ ونائب  التنفيذي  تاريــــخ الرئيس  من  األثت   لمجوعة  لمجموعة 
 وحبر تاريخه  2008/ 04/ 02

وا  ▪ تاريــــخالمالك  من  سيف  لمجوعة  التنفيذي    1999/ 11/ 01  لرئيس 
 وحبر تاريخه 

  تاريخه.   1999منذ عام عضو مجلس إدارة بنك الشارقة  ▪
 وحبر

  العلوم   ▪
ن
بكالوريوس ف

 السياسية / اقتصاد 

راشد درويش   / سعادة 

 الكتب   

المالك   ▪ و  اإلدارة  مجلس  لرئيس  الكتب    درويش  راشد  كة  الستثمار   لشر
 وحبر تاريخه    2007التجاري من عام  

كة درو  ▪   1995يش بن أحمد وأوالده من عام  المدير المال  واإلداري لشر
 2006ل إ 
االمارات    -  الوكيل المساعد للشؤون المالية واإلدارية لدى وزارة الصحة  ▪

 1995ل إ  1991من عام 
واإلداري   ▪ المال   عام  المدير  من  درويش  بن  سيف  كة   لإ   1985لشر

1991 

إدارة   ▪   
فن بكالوريوس 

 االعمال

إدارة   ▪   
فن ماجستت  

 االعمال

 

السيد/ شكري سالم  

ي   المهت 

 أعمال حرة   ▪
كة دئ     ▪

 2014ل عام  إ   2006لالستثمار الصناع  من عام  مدير عام لشر
كة دئ     ▪

 2006  ل عامإ   2001ام  لالستثمار من عمدير تطوير االعمال لشر
كة ُعمان اإلمارات القابضة  ▪ كة أبوظب   لالستثمار وشر

مدير تنفيذي لشر
 2006ل عام إ  1995)فرع اإلمارات( من عام 

  مستشفن  ▪
 1995ل  إ   1992وزارة الصحة من عام    -توام    المدير المال  فن

كة أبوظب   الو مسؤ  ▪
  شر
ول أدنوك من عول تسويق فن  1985ام  طنية للبتر

 1990ل إ 

▪   
فن         بكالوريوس 

 االقتصاد 

اإلدارة   ▪   
فن ماجستت  

 العامة 

السيد/ محمد سعيد  

 القبيس  

كة محمد القبيس  من عام   ▪  وحبر  تاريخه   1986رئيس مجلس إدارة شر

 

 درجة الثانوية  ▪
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 املقدمة 
خطوات تعزيز  

حوكمة  
 الشركات 

تشكيل  
جملس  
 اإلدارة 

اهليكل  
التنظيمي  

 للشركة 

مدقق  
احلسابات  
 اخلارجي 

جلـــان جملس  
 اإلدارة 

  تعامالت   جلنة 
املطلعي   األشخاص   

نظام  
الرقابة  
 الداخلية 

بيان باملساهمات  
 النقدية و العينية 

معلومات  
 عامة 

 

السيد/ أحمد عىل   

 الظاهري 

كة عىل  وأوالده القابضة  ▪
 منصب رئيس مجلس اإلدارة لشر

ُ
 يشغل حاليا

كة فودكو القابضة )منذ ابريل  ▪  ( 2009رئيس مجلس إدارة شر
كةر  ▪ منذ  الوطنية للمواد الغذائية )ش.م.خ(  فودكو ئيس مجلس إدارة شر

 . 2007عام 
كة الواحة كابيتال )منذ ابريل   ▪  نائب 2012عضو مجلس إدارة شر

ً
( حاليا

 . 2018الرئيس منذ ابريل 
ان أبوظب   ) منذ ابريل   ▪  ( 1999عضو مجلس إدارة طت 
عضو مجلس الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير )ش.م.ع( منذ ابريل   ▪

2018 . 
عىل  نائب   ▪ كات 

شر لمجموعة  التنفيذي  والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس 
 2014وحبر يوليو  1998وأوالده منذ عام 

إدارة   ▪   
ن
ف عال   دبلوم 

التجارية     – األعمال 
محاسبة   تخصص 
امتياز من كليات   بدرجة 
  أبوظب   

ن
 التقنية العليا ف

▪    
ن
ف بكالوريوس 
كلية   من  المحاسبة 
من   واالقتصاد  اإلدارة 

 يكية جامعة سياتل األمر 

▪    
قانوئن محاسب 

(CPA ) 

السيد/ رشيد عىل   

ة   العمت 

كة بلدكو منذ عام  ▪   شر
 2018رئيس تنفيذي فن

 2017 - 2010أعمال حرة منذ عام    ▪
كة الرؤية كابيتال منذ عام   ▪  2006رئيس تنفيذي وعضو مجلس ادارة شر

 2010إل 
 2006إل عام  2000موظف بسوق أبوظب   لألوراق المالية من عام  ▪
 2000إل عام  1996أعمال حرة من عام  ▪
ن   ▪ ة ما بي 

  بنك راس الخيمة للفتر
 1996  - 1991موظف فن

ن عام  ▪ ة ما بي 
  البنك العرئ   المتحد للفتر

 1991 - 1988موظف فن

 

السيد/ خليفة سيف  

 الكتب   

  مجال التسويق والمبيعات   20مدير تنفيذي لمدة  ▪
ة فن  عام خت 

  مجال إدارة األعمال  ▪
ة فن  خت 

الثقيلة  ▪ المعدات  كة خاصة بمجال  الخدمات واالستثمار بشر   
ة  فن خت 

 وقطع الغيار

إدارة   ▪    
فن بكالوريوس 

 األعمال

السيد/ خالد خليفة  

ي   المهت 

كة الظب   لالستثمار من عام  ▪
إدارة   ▪ وحبر  تاريخه  2013محلل مال  لشر    

فن بكالوريوس 
 األعمال

األستاذة / صنع راشد  

 درويش الكتب   

"  منذ مارس   ▪   تاريخه   2017الرئيس التنفيذي لمجموعة "ار دي ك 
 وحبر

     -المدير المساعد لصناديق التحوط   ▪
أبو ظب   منذ   -بنك أبوظب   الوطبن

اير    2015مارس    فت 
 2017وحبر

أبو ظب      - إدارة األصول    - جهاز اإلمارات لالستثمار    - مساعد استثمار   ▪
اير  2011منذ اغسطس     فت 

 2015وحبر

مال   شهادة   ▪ محلل 
 ( CFAمعتمد )

علوم   ▪   
فن بكالوريوس 

 األعمال: تخصص مالية 

▪    
فن متقدمة  دورة 

جامعة    -االقتصاد الكىل   
المملكة   أكسفورد 

 المتحدة 
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 املقدمة 
خطوات تعزيز  

حوكمة  
 الشركات 

تشكيل  
جملس  
 اإلدارة 

اهليكل  
التنظيمي  

 للشركة 

مدقق  
احلسابات  
 اخلارجي 

جلـــان جملس  
 اإلدارة 

  تعامالت   جلنة 
املطلعي   األشخاص   

نظام  
الرقابة  
 الداخلية 

بيان باملساهمات  
 النقدية و العينية 

معلومات  
 عامة 

 

كات ي الشر
ن
ن مناصب السادة / أعضاء مجلس اإلدارة ف  خرى: األ  العامة  المساهمة والتالي نموذج يبي 

سم اال   
كة  عامة  أو اي مواقع المساهمة الإسم الشر  

( هامة)رقابية ، حكومية   
 المنصب 

 بنك الشارقة  ▪ الشيخ/ سيف بن محمد بن بط  ال حامد
 للفنادق  أبوظب   الوطنية ▪

 عضو مجلس إدارة  ▪
 رئيس مجلس إدارة  ▪

 فودكو القابضة  ▪ سعادة/ راشد درويش الكتب   
 الواحة كابيتال ▪

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  ▪
 عضو مجلس إدارة  ▪

ي   ـــــ  ▪ ــــ  ▪ السيد/ شكري سالم المهت 

 عضو مجلس إدارة  ▪ فودكو القابضة  ▪ القبيس  السيد/ محمد سعيد 

 السيد/ أحمد عىل  الظاهري 

 

 

ان أبوظب   )ش.م.ع( ▪ كة طت 
 شر
 فودكو القابضة  )ش.م.ع( ▪
كة الواحة كابيتال )ش.م.ع(  ▪  شر
 ر)ش.م.ع(يالرمز كوربوريشن لالستثمار و التطو  ▪

 عضو مجلس إدارة  ▪
 رئيس مجلس اإلدارة  ▪
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  ▪
 إدارة عضو مجلس  ▪

ة  كة أبوظب   الوطنية لمواد البناء   ▪ السيد/ رشيد عىل  العمت 
 بلدكو  – شر
 الواحة كابيتال ▪

 عضو مجلس إدارة  ▪
 عضو مجلس إدارة  ▪

 عضو مجلس إدارة  ▪ أركان ▪ السيد/ خليفة سيف الكتب   

ي   ـــــــــ  ▪ ــــــــ  ▪ السيد/ خالد خليفة المهت 

 ـــــــــ  ▪ ــــــــ  ▪ األستاذة / صنع راشد درويش الكتب   
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ي ب . 3
 
   تمثيل العنرص النسائ

ي مجلس إنسب
ن
ي ف

كةة تمثيل العنرص النسائ   : 2020للعام  دارة الشر

، ن الجنسي  ن  بي  التنوع  بدعم  اإلدارة  مجلس  م  ن   31  وبتاريــــخ  يلتر

    2020ديسمت   
النسائ  العنرص  تمثيل  ٪  11  نحو   بلغت نسبة 

كة،   الشر إدارة  مجلس  أعضاء  المتطلبات  و من  مع   
ً
تماشيا

كة    ، ستحرصالتنظيمية  تصل    أن  عىل زيادة تلك النسبة    عىل الشر

   . خالل اإلنتخابات القادمة لعضوية مجلس اإلدارة%  20 إل  

 

 أعضاء مجل  س اإلدارة وبدالت ( مكافآت 2-1)  .ث 3

العام  مجموع   عن  المدفوعة  اإلدارة  مجل  س  أعضاء  مكافآت 

المكاف  2019 اومجموع  الأت  عن  حة  ي    2020عام  لمقت 
والت 

ي اجتماع الجمعية العمومية ل 
ن
 : لمصادقة عليها سيتم عرضها ف

لمناقشة البيانات    2021/ 03/ 25اجتمع مجلس اإلدارة بتاريــــخ  

   
لك  وكذوقام باعتمادها.    2020/ 12/ 31المالية السنوية كما فن

ن وتحديد مكافأة أعضاء  مناقشة   ح توزيــــع أرباح المساهمي 
مقتر

الجمعية   اجتماع    
فن اعتمادها  يتم  سوف    

البر اإلدارة  مجلس 

والمصادقة عليها    2021/ 04/ 25المزمع إنعقادها يوم  العمومية  

ن   المساهمي  قبل   من 
ً
) لل  وفقا رقم  االتحادي  لسنة  2قانون   )

 وتعديالته.   2015

 بيان مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 

 مجلس اإلدارة بدالت  (3.ث ) 3

بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجانه عن السنة  

    : 2020المالية 

 بدالت جلسات مجلس اإلدارة . أ 

 ال يوجد أي بدالت حضور ألعضاء مجلس اإلدارة.  -

 

 بدالت جلسات لجان مجلس اإلدارة . ب
 
 لجنة التدقيق  .1

 

شيحات والمكافآت  .2  لجنة الت 

 

ي تفا . ت
صيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية الت 

أعضاء مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور  تقاضاها 
 اللجان وأسبابها. 

 

عىل  اح  إ   بناء  المكافآت  من  قتر إدارة  لجنة  مجلس  وإعتماد 

كة   ن  تم منح مكافأة  الشر ألعضاء مجلس اإلدارة غت  التنفيذيي 

نتيجة للمهام اإلضافية الموكلة إليهم  درهم    640,000  بنحو

    2019 خالل عام
 : عىل  سبيل المثال  والمتمثلة فن

مثل   • عليهم  المعروضة  المسائل    
فن  
ً
مستقال  

ً
رأيا توفت  

 . كة وسياستها العامة وأدائها التشغيىل 
اتيجية الشر  إستر

وأغراضها  • أهدافها  تحقيق  أجل  من  كة  الشر أداء  متابعة 

  . ء ومراقبة تقارير األدا المتفق عليها 

المكافأة   البي  ان 
 المدفوعة 

 المكافأة 

حة الم   قت 

 2020 2019 العام

 1,575,000 630,000 المبلغ ) درهم ( 

 بدل الحضور )درهم(  االسم 

 30,000 السيد/ محمد سعيد القبيس  

 30,000 الظاهري السيد/ احمد عىل  

ي   30,000 السيد/ خالد خليفة المهت 

 بدل الحضور )درهم(  االسم 

ي   6،000 السيد/  شكري سالم المهت 

ة   6،000 السيد/  رشيد عىل  العمت 

 6،000 السيد / خليفة سيف الكتب   
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 مجل  س اإلدارة .ج اجتماع  ات 3

ي عقدت خالل السنة المالية  
مع بيان تواري    خ انعقادها و عدد مرات الحضور الشخصي    2020عدد اجتماع  ات مجل  س اإلدارة الت 

ين بالوكالة:   لجميع أعضاء المجلس مع بيان األعضاء الحاضن

 . 2020خالل العام  إجتماعات  ثمانيةعقد اجتماع مجلس اإلدارة  

 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وتورايخ انعقادها .1

 
 الحضور الشخصي ألعضاء مجلس اإلدارة عدد مرات  .2

ين  تاري    خ االنعقاد االجتماع   عدد األعضاء الحاضن

 6 05/02/2020 االجتماع االول 

  
 7 26/03/2020 االجتماع الثائن

 6 26/04/2020 االجتماع الثالث 

 6 19/05/2020 االجتماع الرابع 

 9 30/06/2020 االجتماع الخامس 

 8 13/08/2020 االجتماع السادس

 6 08/09/2020 السابعاالجتماع 

 8 12/11/2020 الثامناالجتماع 

 عدد مرات الحضور  سماال 

 4 الشيخ/ سيف بن محمد بن بط  ال حامد 

 5 سعادة/ راشد درويش الكتب   

ي   8 السيد/ شكري سالم المهت 

 4 السيد/ محمد سعيد القبيس  

يالسيد/ سعيد عمت     تاريــــخ اإلستقالة(   المهت 
 6 )حبر

 7 الظاهري السيد/ احمد عىل  

ة   5 السيد/ رشيد عىل  العمت 

 8 السيد/ خليفة سيف الكتب   

ي  8 السيد/ خالد خليفة المهت 

ن  األستاذة / صنع راشد درويش الكتب        )منذ تاريــــخ التعيي 
 1 (2020/ 09/ 08فن
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 تفويض االدارة التنفيذية من قبل مجلس االدارة  .ح3

ي قامت بها االدارة التنفيذية بناًء عل تفويض من المجلس إل االدارة مع تحديد مدة  
مهام و اختصاصات مجلس االدارة الت 

وصالحية التفويض: 

الشخص  
 المفوض 

 مدة التفويض    صالحية التفويض

سعادة راشد  
ي   درويش الكتتر
)نائب رئيس  
 مجلس اإلدارة
والعضو 
 المنتدب( 

. إدارة  ▪   عالقاتها مع الغت 
ن
كة واموالها والتعاقد بإسمها وتمثيلها ف  استثمارات الشر

كة.  ▪ كات بمختلف أنواعها نيابة عن الشر  الحق بالتوقيع عىل عقود تأسيس الشر

اء والرهن وفك الرهن.  ▪  حق تداول األسهم والسندات بالبيع والشر

كة وبيعها  ▪   المملوكة للشر
اء. حق إدارة العقارات واألراضن  ورهنها وفك الرهن والشر

كة لدى البنوك.  ▪  فتح الحسابات الجارية وإدارتها أو غلقها وايداع وسحب ودائع الشر

كة عىل أية أوراق أو مستندات متعلقة باألعمال المذكورة.  ▪  التوقيع نيابة عن الشر

  كل ما ذكر أو بعضه.  ▪
كة فن   الشر

 حق توكيل الغت  من مديري أو موظفن

بــــتــــــــاريــــــــخ  تــــبــــــــدأ 
4/3/2021  

   
وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر

10/12 /2022 

السيد / بسام  
ان   أديب جلمت 

)الرئيس  
 التنفيذي( 

 

بها   ▪ الخاصة  والمستندات  والسجالت  المعامالت  بكافة  كة  الشر عن  نيابة  التوقيع 
والصناعة   التجارة  وغرفة  االهلية  والهيئات  والبلديات  والمحاكم  الوزارات  لدى 

  المطارات، وكذلك  ودوائر االقامة  
والجوازات والمرور والعمل والعمال والهجرة فن

كة وتسجليها وتجديدها وشطبها لدى دوائر   له صالحية بيع المركبات المملوكة للشر
اء بإسمها.  خيص وكذلك الشر  المرور والتر

كة   ▪ اء للدفاع عن قضايا الشر ن والخت  ن والمحكمي  ن وتوكيل المحامي  حق عزل أو تعيي 
اكم دولة االمارات العربية المتحدة عىل اختالف أنواعها ودرجاتها  لدى جميع مح

المحاكم   ولدى  المحاكمة  أدوار  كافة    
وفن ن  والتميت  والنقض   

ً
واستئنافيا  

ً
ابتدائيا

عية عىل اختالف   االتحادية بكافة دراجاتها والمحكمة االتحادية العليا والمحاكم الشر
 . ن   ذلك النقض وكذلك التميت 

 دراجاتها بما فن

  كل أو بعض ما جاء أعاله.  ▪
  ذلك حق توقيع توكيل الغت  فن

 وله فن

ســــــــنوات    ثالث
بــــتــــــــاريــــــــخ  تــــبــــــــدأ 

08 /10 /2019  
   
وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر

08/10 /2022 

السيد / حسن  
 علي حديد 

)المستشار  
 ) ي
 القانوئن

عىل ▪ كة  الشر عن  نيابة  والتوقيع  واستالم  الوزارات   تقديم  لدي  المعامالت  كافة 
طة والنيابات وكافة المؤسسات .   والمحاكم ودوائر القضاء ومراكز الشر

كة وتسجيلها وتجديدها وشطبها لدي دوائر   ▪ صالحية بيع المركبات المملوكة للشر
اء بإسمها.  اخيص وكذلك الشر  المرور والتر

كة   ▪ الشر لتمثيل  ن  المحامي  توكيل  او  ن  تعيي  او  عزل  جميع  حق  لدي  عنها  والنيابة 
 محاكم دولة اإلمارات. 

بالحق   ▪ واإلقرار  والتسوية  والتسليم  واإلستالم  واإلنكار  واإلسقاط  اإلبراء  صالحية 
ن أو توجيهها أو   المدع  به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمي 

. ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كليا أو  
ً
 جزئيا

ســــــــنوات    ثالث
بــــتــــــــاريــــــــخ  تــــبــــــــدأ 

11 /12 /2019  
   
وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر

11/12 /2022 
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 .خ تعامالت األطراف ذات العالقة3

 

ي تمت مع األطراف ذات العالقة 
 -: التعامالت الت 

 

ن  الصفة إسم الطرف ذو العالقة إعادة  / اقساط تأمي 
ن   تأمي 

 تعويضات الحوادث 

د  الشيخ/ سيف بن محمد بن بط  ال حام

كات التابعة له   والشر

 4,914,915 10,002,748 عضو مجلس إدارة 

كات    سعادة/ راشد درويش أحمد الكتب    والشر

 التابعة له 

 575,153 17,144,618 عضو مجلس إدارة 

ي كات   السيد/ شكري سالم مصبح المهت  والشر

 التابعة له 

 576 51,736 عضو مجلس إدارة 

 السيد/ محمد سعيد عبدهللا القبيس  

كات التابعة له   والشر

 55,344 614,507 عضو مجلس إدارة 

كات    السيد/ أحمد عىل  خلفان الظاهري والشر

 التابعة له 

 9,353,083 14,162,415 عضو مجلس إدارة 

كة فودكو  كة زميلة  شر  2,000 222,829 شر

كة  ن شر كة زميلة   الرؤية للتأمي   ____  493,381 شر

 

كة أي صفقة مع أطراف ذات عالقة تعادل   2020خالل عام  كة5لم تعقد الشر .   ٪ من رأس مال الشر    أو أكتر
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 اإلدارة التنفيذيةتفاصيل .ذ 3

 

كة ووظائفهم  بيان تفصيلي لكبار  ي الهيكل التنظيمي للشر
ن
ي حسب ما ورد ف

ن
ي الصف األول و الثائ

ن
ن ف ن التنفيذيي  الموظفيي 

 جموع الرواتب و المكافأت المدفوعة لهم: موتواري    خ تعيينهم مع بيان ب 

 

 

ن  المنصب   تاري    خ التعيي 

مجموع الرواتب  
والبدالت المدفوعة  

 2020لعام  

 )بالدرهم( 

مجموع المكافآت  
 2020لعام  

 )بالدرهم( 

أي مكافآت أخرى  
نقدية/عينية للعام  

أو تستحق    2020
 
ً
 مستقبل

 ______  لم يتم تحديدها  000,900 2000/ 29/04 العضو المنتدب 

 ______  لم يتم تحديدها  1,764,756 2000/ 25/11 الرئيس التنفيذي 

 ______  لم يتم تحديدها  484,600  2018/ 05/02 الرئيس المال  و االداري 

رئيس دائرة االستثمار وشؤون  

ن   المساهمي 
 لم يتم تحديدها   606,660 1985/ 29/05

 ______ 

 ______  لم يتم تحديدها   542,800 2013/ 02/12 ت التنفيذي ا رئيس العملي



 
 
 
 

 
 

16 

 
( 10وتنظيم أعماله ومقيدة بسجل شركات التأمين الرقم )في شأن إنشاء هيئة التأمين   2007( لسنة 6( مليون درهم شركة خاضعة ألحكام القانون اإلتحادي رقم )207رأس المال المدفوع والمصرح به )  

Abu Dhabi Tel: +971 24185300 Fax: +971 2 26776628 P.O. Box: 45154   45154ص.ب  أبوظبي  هاتف  24185300 971+ فاكس:  26776628 2 971+ 

Dubai Tel: +971 4 2522110 Fax: +971 4 2522113 P.O. Box: 6807   6807ص.ب  دبي  هاتف  2522110 4 971+ فاكس:  2522113 4 971+ 

Al Ain Tel: +971 3 7640888 Fax: +971 3 7640880 P.O. Box: 15883   15883ص.ب  العين  هاتف  7640888 3 971+ فاكس:  7640880 3 971+ 

   Email: alwathba@awnic.com  Website: www.awnic.com    

 

 املقدمة 
خطوات تعزيز  

حوكمة  
 الشركات 

تشكيل  
جملس  
 اإلدارة 

اهليكل  
التنظيمي  

 للشركة 

مدقق  
احلسابات  
 اخلارجي 

جلـــان  
جملس  
 اإلدارة 

  تعامالت   جلنة 
املطلعي   األشخاص   

نظام  
الرقابة  
 الداخلية 

بيان باملساهمات  
 النقدية و العينية 

معلومات  
 عامة 

 

 

 

ي 4  .أ  نبذه عن مدقق الحسابات الخارجر

 

كة للعام    ك  ئ   ام ج     يتول  السادة   الجمعية العمومية المنعقدة بتاريــــخ    محيث تم تعيينه  2020مراجعة حسابات الشر
ن
بريل  أ   26ف

التدقيق،  بن  2020 كات المحاسبة    ك  ئ   ام ج   وتعتت   اًء عىل توصية لجنة   واحدة من شر
ّ
العالم وتعد   

ن
كات المهنية ف من أكت  الشر

ى".   "األربــع الكت 

 

 أتعاب التدقيق و الخدمات األخرى.ب 4

 

كة قام  األ ي اخر غت  مدقق حسابات الشر ي قام مدقق حسابات خارجر
تعاب الخاصة بالتدقيق مع بيان بالخدمات األخرى الت 

كة. حسب الجدول: 2020بتقديمها خالل العام   ي للشر ي قضاها كمدقق حسابات خارجر
   ، اضافة إل بيان بعدد السنوات الت 

 

يك  مكتب التدقيق سمإ ي  وأسم المدقق الشر ي ام جر  سيف فايز /  كي ئر

 :   قضاها كمدقق حسابات خارج  
 عدد السنوات البر

 ( عامان)

   2019عام   ذ من

 درهم  390,000 )درهم(:  2020اجمال  أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 

 تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة االخرى : 

المالية والسلع بشأن    ةشهاد  ( النقدية    األرباحمقدمة لهيئة األوراق 

 ) مستحقيها غت  المستلمة من 

 

70,439 

  قدمها مدقق حسابات خارج   آبيان بالخدمات األخر 
خر غت   ى البر

كة خالل عام    2020مدقق حسابات الشر

 ال يوجد

القوائم     
فن بتضمينها  كة  الشر حسابات  مدقق  قام    

البر التحفظات 

 2020المالية المرحلية و السنوية للعام   

 ال يوجد

 .  مدقق الحسابات الخارجي 4
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اف عىل أعمال اللجان التالية  لجنة  )   يقوم مجلس اإلدارة باإلشر

والمكافآت    -التدقيق   شيحات  التر ن لجنة  المنبثقتي  من    ( 

طريق   عن  بواجباتهم  اللجان  قيام  من  التأكد  ويتم  المجلس 

توصيات   من  تتضمنه  وما  االجتماعات  جميع محارصن  إرسال 

احات إل مجلس اإلدارة وذلك لمناقشتها و اتخاذ   ونتائج واقتر

  أقرب اجتماع مجلس إدارة وال  
ن
  المتعلق بها  ف

  يتم القرار النهائ 

 للجان. تفويض جميع مسؤوليات المجلس إل ا 

 

 

 

 

ه  لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة ويقوم المجلس بتقييمها   ▪

ة ألخرى.  امها باألعمال الموكلة إليها من فتر ن  والتأكد من التر

التدقيق  يقر  كما   ▪ القبيس  رئيس لجنة  السيد/ محمد سعيد 

مراجعته آلليه   كة وعن  الشر   
فن اللجنة  نظام  بمسئوليته عن 

 والتأكد من فعاليتها.   عملها 

 و مهامهم  لجنة التدقيق  أعضاء .أ 5

اختصاصاتها و المهام   أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان 

   : ها الموكلة ل

 تشكيل اللجنة:  - 

 الصفة سم اال 

 رئيس اللجنة  السيد/ محمد سعيد القبيس  

 عضو اللجنة  السيد/ أحمد عىل  الظاهري 

ي السيد/ خالد خليفة   عضو اللجنة  المهت 

 واختصاصات لجنة التدقيق 

التدقيق الداخىل  ومراجعة    إلدارة التأكد من كفاية الموارد   ▪

 . لها   واعتماد خطة العمل  ا فعاليته

  خطاباته التأكد من استقاللية المدقق الخارج   ومراجعة   ▪

 وخطة عمله ومدى موضوعيته. 

ن ، أو فصل أو   ▪ استقالة  التوصية لمجلس اإلدارة بشأن تعيي 

 .  مدقق الحسابات الخارج  

وتقا  ▪ كة  للشر المالية  البيانات  سالمة  الربــع )  ريرها مراقبة 

العادي   عملها  من  ومراجعتها كجزء  والسنوية(  سنوية 

 : ن بشكل خاص عىل ما يىل  كت 
 خالل السنة، وعليها التر

  السياسات والممارسات المحاسبية.  .أ
ن
ات ف  أية تغيت 

 لتقدير اإلدارة. إبراز النواج  الخاضعة  .ب

 التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق.  .ج

كة.  .د اض استمرارية عمل الشر  افتر

  تقررها الهيئة.  .ه
 التقيد بالمعايت  المحاسبية البر

ها من المتطلبات   .و التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغت 

 القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية. 

و  ▪ كة  الشر إدارة  مجلس  مع  التنفيذية  التنسيق  اإلدارة 

   
كة فن   الشر

والمدير المال  أو المدير القائم بنفس المهام فن

 سبيل أداء مهامها. 

  أية بنود هامة وغت  معتادة ترد أو يجب ايرادها   ▪
النظر فن

  تلك التقارير والحسابات، وعليها إيالء االهتمام الالزم  
فن

كة أو المدير القا  ئم  بأية مسائل يطرحها المدير المال  للشر

الحسابات   مدقق  أو  االمتثال  ضابط  أو  المهام  بنفس 

 .  الخارج  

وإدارة   ▪ الداخلية  والرقابة  المالية  الرقابة  انظمة  مراجعة 

كة.    الشر
 المخاطر فن

مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة والتأكد من أدائها  ▪

  انشاء نظام فعال للرقابة الداخلية. 
 لواجبها فن

التحقيق ▪ نتائج    
فن الرقابة  النظر  مسائل    

فن الرئيسية  ات 

  يكلفها بها مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة من  
الداخلية البر

 اللجنة  وموافقة مجلس اإلدارة. 

كة.  ▪   الشر
 مراجعة السياسات المالية والمحاسبية فن

اجتماع لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارج   مرة   ▪

  السنة. 
 عىل االقل فن

ما   ▪ التنسيق  وجود  من  الداخىل   التأكد  المدقق   
ن بي 

التدقيق   جهاز  مع  االجتماع  خالل  من  وذلك  والخارج   

 .  الداخىل 

عمله   ▪ وخطة  الخارج    الحسابات  مدقق  رسالة  مراجعة 

اإلدارة   عىل  المدقق  يطرحها  جوهرية  استفسارات  وأية 

بخصوص السجالت المحاسبية أو الحسابات المالية أو  

 انظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها. 

 لجـــان مجلــس اإلدارة

 

لجنة متابعة و االشراف على تعامالت  . 7

 لجـــان مجلــس اإلدارة    األشخاص المتطلعين

 . لجنة التدقيق 5
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عىل  التا  ▪ المطلوب  الوقت    
ن
ف اإلدارة  مجلس  رد  من  كد 

  رسالة  
ن
االستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة ف

 .  مدقق الحسابات الخارج  

كة من اإلبالغ عن   ▪   الشر
  تمكن موظفن

وضع الضوابط البر

الرقابة   أو  المالية  التقارير    
ن
ف محتملة  مخالفات  أية 

والخط بشكل شي  المسائل  من  ها  غت  أو  وات  الداخلية 

لتلك   وعادلة  مستقلة  تحقيقات  بإجراء  الكفيلة 

 المخالفات. 

▪  .  مراجعة ومناقشة تقارير التدقيق الداخىل 

بإر  ▪ التدقيق  لجنة  اجتماعات  قيام  محارصن  جميع  سال 

   اللجنة إ 
ن
ل مجلس اإلدارة وذلك لمناقشتها ومراجعتها ف

 اجتماع مجلس اإلدارة القادم. 

كة   ▪ . مراقبة مدى تقييد الشر  
 بقواعد السلوك المهبن

ل مجلس اإلدارة عن المسائل  و توصيات إ   رير ا تقديم تق ▪

 . أعالهالواردة 

  أية موضوعات اخرى يحددها مجلس اإلدارة.  ▪
 النظر فن

 اجتماعات لجنة التدقيق  .ب 5

عدد اجتماعات لجنة التدقيق وتورايخ انعقادها و عدد مرات  

 : الحضور الشخصي لألعضاء 

التدقيق   - لجنة  العام   خمسة عقدت  خالل  اجتماعات 

للقيام بالمهام المناطة بها ومناقشة تقارير التدقيق    2020

 .  الداخىل 

  اللجنة  -
 عدد مرات الحضور الشخص  لكل عضو فن

 عدد مرات الحضور  سم اال 

 5 السيد/ محمد سعيد القبيس  

 5 السيد/ أحمد عىل  الظاهري 

ي   5 السيد/ خالد خليفة المهت 

 

 

 

المجلس بتقييمها  ه  لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة ويقوم   ▪

ة ألخرى.  امها باألعمال الموكلة إليها من فتر ن  والتأكد من التر

شيحات  كما يقر   ▪ ي رئيس لجنة التر السيد/ شكري سالم المهت 

وعن   كة  الشر   
فن اللجنة  نظام  عن  بمسئوليته  والمكافآت 

 مراجعته آلليه عملها والتأكد من فعاليتها. 

شيحات و المكافأت  أعضاء .أ 6  امهمومه لجنة الت 

شيحات والمكافأت   ، وبيان   أسماء أعضاء لجنة الت 

 : المهام الموكلة لها اختصاصاتها و 

 تشكيل اللجنة :  -

 الصفة سم اال 

ي   رئيس اللجنة  السيد/ شكري سالم المهت 

ة   عضو اللجنة  السيد/ رشيد عىل  العمت 

 عضو اللجنة  السيد/ خليفة سيف الكتب   

شيحات  - : مهام لجنة الت   والمكافآت كما يلي

اإلدارة   ▪ مجلس  أعضاء  استقاللية  استمرارية  من  التأكد 

 . ن  المستقلي 

إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز   ▪

ن   كة والعاملي  والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشر

فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، والتحقق من أن المكافآت  

كة معقولة  والمزايا الممنوحة لإلدا  رة التنفيذية العليا للشر

كة.   وتتناسب وأداء الشر

 تاري    خ االنعقاد  عدد االجتماع 

 2020/ 05/02 االجتماع االول

  
 2020/ 11/03 االجتماع الثائن

 2020/ 18/05 االجتماع الثالث 

 2020/ 10/08 االجتماع الرابع 

 2020/ 10/11 الخامس االجتماع 

 . لجنة الترشيحات والمكافآت 6
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ية   ▪ البشر بالموارد  الخاصة  السياسة  بمراجعة  القيام 

كة ومراقبة تطبيقها.    الشر
ن
 والتدريب ف

مستوى   ▪ عىل  الكفاءات  من  كة  الشر احتياجات  تحديد 

ن وأسس اختيارهم.   اإلدارة التنفيذية العليا والموظفي 

ومتابعة   ▪ لعضوية  تنظيم  شيح  بالتر الخاصة  االجراءات 

المعمول   واالنظمة  ن  والقواني  يتفق  بما  اإلدارة  مجلس 

(  ر.م    /   03  )  حسب قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم

المساهمة    دليل بشأن    2020لسنة   كات  الشر حوكمة 

 . العامة
 

شيحات والمكافآت  .ب  اجتماعات لجنة الت 

وتواري    خ    والمكافآت  شيحات  الت  لجنة  اجتماعات  عدد 

 : انعقادها 

شيحات والمكاف -   آت اجتماع واحد خالل عقدت لجنة التر

 . 2020العام 

 تاري    خ االنعقاد  االجتماع 

 2020/ 05/02 االجتماع االول

  اللجنة  -
 عدد مرات الحضور الشخص  لكل عضو فن

 عدد مرات الحضور  سم اال 

ي السيد/ شكري سالم   1 المهت 

ة   1 السيد/ رشيد عىل  العمت 

 1 السيد/ خليفة سيف الكتب   
 

 

 

 
 

 

 ( المادة رقم  بأحكام   
ً
اما ن إدارة  33التر ( من قرار رئيس مجلس 

كات    دليلبشأن   2020ر.م لسنة   ( 3) الهيئة رقم حوكمة الشر

( من قرار مجلس  14المساهمة العامة و أحكام المادة رقم )

 ( رقم  الهيئة  لسنة  2ادارة  الخاص    2001(  النظام  شأن    
فن

المالية،   األوراق  وحفظ  الملكية  ونقل  والمقاصة  بالتدوال 

بتاريــــخ   لجنة  تشكيل  تم  تتول    2019/ 10/ 22حيث 

اف عىل تعا  مالت األشخاص  مسؤولية االدارة والمتابعة واالشر

ن   . المطلعي 

مناعالسيد/  يقر     
األشخاص    عوئن تعامالت  لجنة  رئيس 

وعن   كة  الشر   
ن
ف اللجنة  نظام  عن  بمسئوليته  ن  المطلعي 

 مراجعته آلليه عملها والتأكد من فعاليتها. 

ن و مهامهم 7  .أ أعضاء لجنة تعامالت األشخاص المطلعي 

، و بيان    ن أسماء أعضاء لجنة تعامالت األشخاص المطلعي 

 اختصاصاتها و المهام الموكلة لها: 

 االسم  القسم  الدور 

 رئيس اللجنة 
قسم االستثمار وشؤون  

ن   المساهمي 
  مناع 

 السيد/ عوئن

 السيد/ مورال كريشنان  قسم المالية  عضو 

   عضو 
 السيد/ حسن حديد  القسم القانوئن

تعامالت األشخاص  لموكلة للجنة االختصاصات و المهام ا -

 :  كما يلي
ن  المطلعي 

تعامالت أعضاء مجلس  وضع قواعد مكتوبة بخصوص   ▪

من   المصدرة  المالية  األوراق    
فن وموظفيها  كة  الشر إدارة 

كات التابعة أو الشقيقة   كة األم أو الشر كة أو الشر قبل الشر

 لها. 

ن   ▪ إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع االشخاص المطلعي 

أشخاص   اعتبارهم  يمكن  الذين  األشخاص  ذلك  فن  بما 

ن بصورة مؤقتة والذين يحق أو   يتوافر لهم اإلطالع  مطلعي 

ها، كما يتضمن   كة قبل نشر عىل المعلومات الداخلية للشر

الخاصة   والالحقة  المسبقة  اإلفصاحات  السجل 

ن   .بالمطلعي 

االشخاص   ▪ تعامالت  عىل  اف  واإلشر ومتابعة  إدارة 

بهم  الخاص  بالسجل  واإلحتفاظ  وملكياتهم  ن    المطلعي 

 .ل السوقورفع الكشوف والتقارير الدورية إ 

 لجنة تعامالت األشخاص المطلعين. 7
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للبيانات    تخاذ ا  ▪ التامة  الشية  عىل  للحفاظ  التدابت   كل 

كة ذات األثر الجوهري بشكل   والمعلومات الخاصة بالشر

 دقيق يضمن عدم إستغاللها. 

الجهات   ▪ تقوم  بأن    
تقصن فاعلة  تعاقدية  ترتيبات  وضع 

داخلية خاصة   ومعلومات  بيانات  المطلعة عىل  األخرى 

وبعمالئها   البيبها  تلك  شية  عىل  انات  بالمحافظة 

وعدم إساءة إستخدامها أو نقلها أو التسبب    والمعلومات، 

خرى
ُ
  نقلها بشكل مباشر أو غت  مباشر ألطراف أ

ن
 .ف

تؤكد   ▪ رسمية  إقرارات  عىل  المطلعة  األطراف  توقيع كل 

كة   علمه بأنه يحوز بيانات ومعلومات داخلية تتعلق بالشر

  حال  
ن
تشيبه لهذه  وعمالئها وتحمله كافة اآلثار القانونية ف

أساس  عىل  مشورة  إعطائه  أو  البيانات  أو  المعلومات 

كة عن  امه بإخطار الشر ن   بحوزته، وإلتر
أية    المعلومات البر

أو  األم  كة  للشر المالية  األوراق  عىل  بها  يقوم  تداوالت 

 .التابعة قبل وبعد إجراء تلك التداوالت

او   ▪ ذاتها  كة  المالية للشر االوراق  التأكيد عىل حظر تدوال 

من   لكل  كة   للشر الحليفة  و  الشقيقة،  التابعة،  كات  الشر

ن   رئيس وأعضاء مجلس االدارة و المدير العام و الموظفي 

لحسابه   أو  بنفسه  الجوهرية  البيانات  عىل  ن  المطلعي 

ه و ذلك خالل   بواسطة الغت  او بصفة اخرة لحساب غت 

ات التالية:   الفتر

ة أيام من االعالن عن اي معلومات جوه - رية من  قبل عشر

اذا   اال   
ً
او هبوطا  

ً
السهم صعودا شأنها أن تؤثر عىل سعر 

 كانت المعلمومات ناتجة عن أحداث طارئة و مفاجئة. 

أو   - الربعية  المالية  ة  الفتر نهاية  قبل خمسة عشر يوم من 

البيانات   ن االفصاح عن  النصف سنوية او السنوية ولحي 

 <المالية

 .ب ملخص أعمال اللجنة 7

 : 2020ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام  

▪  . ن  تم إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع االشخاص المطلعي 

ن خالل  ظالتأكيد عىل ح  ▪ ر التدوال لكافة األشخاص المطلعي 

الصادرة عن سوق   التعاميم  المذكورة حسب  الحظر  ات  فتر

 أبوظب   لألوراق المالية. 

ام   ▪ ن  بااللتر
ً
بتحقيق كافة المهام الموكلة لها  تقوم اللجنة حاليا

 عىل أكمل وجه حسب األصول. 

 

 

 

 

ه  لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة ويقوم المجلس بتقييمها   ▪

ة ألخرى.  امها باألعمال الموكلة إليها من فتر ن  والتأكد من التر

جنة بمسئوليته  ل لا رئيس    راشد درويش الكتب   السيد/  كما يقر   ▪

كة وعن مراجعته آلليه عملها والتأكد  عن نظام     الشر
ن
اللجنة ف

 من فعاليتها. 

 ومهامهم  اإلستثمار أعضاء لجنة 

، وبيان اختصاصاتها والمهام   اإلستثمار أسماء أعضاء لجنة  

 الموكلة لها: 

 تشكيل اللجنة :  -

 الصفة االسم 

 رئيس اللجنة  سعادة/ راشد درويش الكتبي

 عضو اللجنة  المهيري السيد/ شكري سالم 

 عضو اللجنة  السيد/ محمد سعيد القبيسي 

 

:   اإلستثمار مهام لجنة  -  كما يلي

اتيجية وسياسة اإلستثمار   ▪ عىل  أن يتم إعتمادها  وضع إستر

 . من مجلس اإلدارة

 وضع إرشادات اإلستثمار.  ▪

 مراجعة ومراقبة اإلستثمارات.  ▪

إجراءات التدقيق  التعاون مع لجنة التدقيق بتحديد نطاق   ▪

  تشمل تغطية كاملة
لألنشطة اإلستثمارية    الصارمة والبر

الداخلية   الرقابة    
فن الضعف  نقاط  من كشف  للتأكد 

  الوقت المناسب.  وعيوب النظم
 التشغيلية فن

وفعالية   ▪ كفاءة  تقييم    
فن اإلدارة  مجلس  مساعدة 

والنظم والممارسات  واإلجراءات  الرقابية    السياسات 

  األعمال اإلدارية اليوميةاإلستثمارية ال 
  يتم تطبيقها فن

 . بر

 اإلستثمار لجنة  
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 اإلستثمار اجتماعات لجنة 

 وتواري    خ انعقادها:  اإلستثمار عدد اجتماعات لجنة  

 . 2020اجتماع واحد خالل العام    اإلستثمار عقدت لجنة   -

 تاري    خ االنعقاد  االجتماع 

 2020/ 23/12 االجتماع االول

-   
 اللجنة عدد مرات الحضور الشخص  لكل عضو فن

 عدد مرات الحضور  االسم 

 1 سعادة/ راشد درويش الكتبي

 1 السيد/ شكري سالم المهيري 

 0 السيد/ محمد سعيد القبيسي 

 

 

 

 

 

 .أ اقرار المجلس بمسؤوليته 8

ي    مجلس اإلدارة  يقر  
ن
بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ف

كة و عن مراجعته أللية عمله والتأكد من فعاليته   . الشر

الرقابة   نظام  فعالية  بمراجعة  الداخلية  الرقابة  إدارة  تقوم 

ب اإلدارة  مجلس  واطالع  كة  للشر والتوصيات  الالداخىل   نتائج 

ب تقاريرهالالمتعلقة  إ مب  ا نظام وذلك من خالل أرسال  ة  ل  اشر

 عن نظام الرقابة  
ً
كة الذي بدوره يكون مسؤوال مجلس إدارة الشر

ة إل آخر   . يالداخىل  و مراجعته والتأكد من فعاليته من فتر

:  ا تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمهامه و  ❖  عىل النحو التال 

بناء   ▪ عىل  والعمل  كات  الشر حوكمة  بنية  تطوير  استمرارية 

 ثقافة الحوكمة. 

ن بتأسيس نظام   ▪ ام العاملي  ن
كة  المراقبة فعال والتأكد من التر شر

  تنظم عملها 
 اتجاه السياسات واالجراءات الداخلية البر

تكليفها   ▪ يتم  أخرى  مهام  بأي  مجلس  بها  القيام  قبل  من 

 اإلدارة. 

وفاعلية   ▪ الداخلية  الرقابة  نظام  تقييم كفاية  عىل  العمل 

 اإلدارة. 

  المصالح.  ▪
ن
  حالة وجود تضارب ف

ن
 التحقيق ف

ت ▪ تقديم  عىل  إ العمل  اإلدارة  وصيات  يتعلقل  بإدارة    فيما 

ن الفاعلية لنظام الرقابة.   المخاطر وذلك لتأمي 

مع   ▪ تتناسب  لجعلها  كة  للشر الداخلية  االجراءات  تحديث 

 تطورات العمل ولضمان توفت  بيئة رقابية فعالة. 

العمل عىل تعزيز وتفعيل نظام الرقابة الداخلية لتنسجم مع   ▪

والسلع   المالية  األوراق  هيئة  ن   وكذا متطلبات  التأمي    هيئة 

 وذلك عن طريق: 

 تكوين نظام سليم التخاذ القرارات.  -

 تحديد الصالحيات والمسؤوليات.  -

 ايجاد سياسات واجراءات واضحة.  -

الداخلية   - الرقابة  إدارة  تقوم  أعاله  ورد  ما  إل  باإلضافة 

باالجتماع مع لجنة التدقيق بشكل سنوي وذلك للتنسيق  

من أجل تحديد خطة الرقابة والتدقيق السنوية. 

 نظام الرقابة الداخلية. 8
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 الرقابة الداخلية إدارة.ب 8

 : ا إسم مدير الرقابة الداخلية ومؤهالته 

❖   
كة بتاريــــخ   مسؤلة إدارة الرقابة الداخلية ه  السيدة / فيبهو جوشر  . 2011/ 05/ 18وقد التحقت بالعمل لدى الشر

  :حاصلة عل 

  المحاسبة   ▪
ن
 درجة البكالوريوس ف

 Chartered Accountant (ICAI) شهادة  ▪

 Company Secretary (ICSI)  شهادة ▪

  CAMS (ACAMS)  شهادة ▪
 

 سم ضابط االمتثال و مؤهالته    إ 

كة منذ تاريــــخ وقد التحأحمد راشد ضابط االمتثال هو السيد /  ❖ بهيئة الرقابة   وقد عمل .08/2019/ 01ق بالعمل لدى الشر

 وانتقل    12لمدة    بمرص المالية  
ً
ن عدة وظائف أهما مراقب مال  خاللها عاما   أسواق مالية رئيس   بي 

 . وأخصائ 

 : حاصل عل 

  المحاسبة من جامعةدرجة البكالوريو 
ن   س فن   الجهات من    يةالمهن  الشهادات  العديد من  حصوله عىل  باإلضافة إل    مرص   –  شمس  عي 

ICA , CISI, CFA 

 

 واجهت اإلدارةمعوقات  .د 8

ي التقارير والحسابات    معوقاتكيفية تعامل ادارة الرقابة الداخلية مع أية   
ن
ي تم االفصاح عنها ف

كة أو تلك الت  ة بالشر كبت 

 السنوية 

كة أي   -  . 2020خالل العام   قاتمعو لم تواجه الشر

 

 
 

 

ن تنظيمية  - كة أي قواعد أو قواني   .  2020خالل عام لم تنتهك الشر

 
 

كة خالل العام  ي قامات بها الشر
ي تنمية المجتمع المحلي والحفاظ عل البيئة:  2020بيان بالمساهمات النقدية والعينية الت 

ن
 ف

، وبناًء عىل ذلك تم ما يىل  :   كة إل خدمة المجتمع المحىل 
 تهدف الشر

كة تقديم خصم عىل أسعار   ▪ ن المصدرة من الشر    وذلك  بمبلغ مليون درهم    وثائق التأمي 
 بالقطاع الطب   فن

ن   الدولة لجميع العاملي 
  الخطوط األمامية 

 لعملهم فن
ً
وس كورونا.  تقديرا  لحماية المجتمع من فت 

ن بالتوحد  ▪   عالج وإعادة تأهيل األطفال المصابي 
 . المساهمة فن

 . المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية 9

 بيان بالمساهمات النقدية والعينية  .10
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▪   
ن
 . رمضانبشهر  الخاصة  مبادراتالالتواصل مع الهالل األحمر ف

  العديد من الجمعيات. تقديم دعم وتدريب   ▪
ن
 لذوي الهمم ف

  

 

 

 

ي سوق .أ  11
ن
كة ف ي لألوراق المالية سعر سهم الشر  أبوظتر

كة كما   سعر، سعر اإل بيان بسعر سهم الشر
ن
ي لألوراق المالية )أعل سعر،أدئ ي سوق أبوظتر

ن
ي نهاية كل شهر خالل  ف

ن
غالق( ف

 :2020السنة المالية للعام 

 غالق سعر اإل  أدئن سعر  أعل سعر  الشهر غالق سعر اإل  أدئن سعر  أعل سعر  الشهر

 9.29 ـ ـ يوليو  9.60 ـ ـ يناير 

اير   9.29 ـ ـ أغسطس  9.60 ـ ـ فت 

 9.29 9.29 9.29 سبتمت   9.60 ـ ـ مارس 

 9.29 ـ ـ اكتوبر  9.60 ـ ـ أبريل 

 9.29 ـ ـ نوفمت   9.40 9.40 9.40 مايو 

 9.29 ـ ـ ديسمت   9.29 9.29 9.29 يونيو 

كة  .ب 11  األداء المقارن لسهم الشر

كة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي  كة خالل العام ت بيان باألداء المقارن لسهم الشر  :2020نتمي اليه الشر

 

9

9.5

10

0.000

1,000.000

2,000.000

3,000.000

4,000.000

5,000.000
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Jan Feb Mar April May June Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Chart Title

ADI Index Insurance Sector Index AWNIC Closing Share Price

 . معلومات عامة 11
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 سهم توزي    ع ملكية األ  .ج11

ي  
ن
 : 2020/ 12/ 31بيان بتوزي    ع ملكية االسهم كما ف

ن  كات أفراد  المساهمي   المجموع  حكومات  شر

  % الكمية  % الكمية  % الكمية  التصنيف 

 204,584,102 0.00 0.00 29 60,689,070 70 143,895,032 محىل  

 2,415,000 ــ  ــ  1 2,415,000 ــ  ــ  عرئ   

 898 ــ  ــ  ــ  ــ  0 898 أجنب   

 207,000,000 ــ  ــ  30 63,104,070 70 143,895,930 المجموع 

ن يملكون   .د 11 كة5مساهمي   % أو أكتر من رأس مال الشر

ن الذين يملكون    ي   % أو 5بيان بالمساهمي 
ن
كة كما ف  : 2020/ 12/ 31أكتر من رأس مال الشر

ي رأس المال  عدد االسهم  إسم المساهم  الرقم 
ن
 النسبة المملوكة ف

 %19.16 39,651,265 سيف درويش أحمد سيف الكتب    1

 %13.22 27,375,018 مجموعة الصقر المتحده ذ م م  2

ه عىل  رشيد نارص  3  %10.18 21,075,305 العمت 

 %9.46 19,588,774 راشد درويش احمد سيف الكتب    4

 %7.46 15,435,239 الظب   لالستثمار ش.م.خ 5

 %5.75 11,901,998 محمد بن احمد بن سعيد القاسم   6

 %5.25 10,877,505 عىل  خلفان راشد المطوع الظاهري  7

 لحجم الملكية  .ه11
ً
ن وفقا  توزي    ع المساهمي 

ي  
ن
 لحجم الملكية كما ف

ً
ن وفقا  2020/ 12/ 31بيان بكيفية توزي    ع المساهمي 

ن  ملكية األسهم )سهم(  م  عدد المساهمي 
عدد األسهم  

 المملوكة

نسبة األسهم المملوكة من 

 رأس المال 

 %0.66 1,373,216 164 50,000أقل من   1

 %4.39 9,093,598 60 500،000إل أقل من  50،000من   2
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 ضوابط عالقات المستثمرين.و 11

ي تم اتخاذها بشأن عالقات المستثمرين 
 : بيان باالجراءات الت 

 بأحكام المادة رقم ) 
ً
اما ن كات وذلك  بشأن    2020ر.م لسنة    3( من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم  51التر اعتماد دليل حوكمة الشر

  تم اتخاذها بهذ الشأنبفيما يتعلق  
 . عالقات المستثمرين. فيما يىل  االجراءات البر

 االجراء المتخذ  المتطلب  م

ن مسؤول   .1 تعيي 

دارة  مختص إل 

ن   عالقات المستثمريي 

  مناع  
ن السيد/ عوئن ن رئيس دائرة االستثمار وشؤون المساهمي  كمسؤول    2015عام  منذ  تم تعيي 

كة و عالقات ال   الشر
 - بياناته كما يىل  : مستثمرين فن

  مناع اال  -
 سم :                   السيد/ عوئن

-           : )      4185450-02الهاتف )مباشر

يد اإل -   :        الت 
وئن     a_manna@awnic.comلكتر

كة.  كما تم نشر بيانات التواصل عىل   للشر
وئن  الموقع اإللكتر

نشاء قسم مخصص  إ  .2

عالقات المستثمرين  ل

   اإلعىل الموقع 
وئن لكتر

كة   للشر

كةيوجد     للشر
وئن ووسائل    قسم الدارة عالقات المستثمرين يحتوي عىل بيانات  بالموقع اإللكتر

رقم    بالقسماالتصال   يد  المثل  والت  باإل اإل هاتف  المخصص    
وئن إ لكتر المالية  ل  ضافة  البيانات 

كة  حداث الجوهرية الهامة  واأل    يتم االفصاح  وما يتعلق بحوكمة الشر
والمعلومات والبيانات البر

 اق. عنها للجهات الرقابية أو األسو 

ي الرابط اال 
وئن  relations-https://awnic.com/eng/investor: كت 

 

 المتخذة بشأنها القرارات الخاصة واالجراءات .ز 11

ي الجمعية العمومية خالل عام 
ن
ي تم عرضها ف

 : المتخذة بشأنها  واالجراءات 2020بيان بالقرارات الخاصة الت 

 ال يوجد -

 %15.21 31,479,625 14 5،000،000إل أقل من   500،000من   3

 %79.74 165,053,561 10 5،000،000أكتر من   4

mailto:a_manna@awnic.com
https://awnic.com/eng/investor-relations
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 مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة .ح 11

 : ينهي جتماعات مجلس اإلدارة وتاري    خ تعإسم مقرر ا 

كة  - ن السيدة  2021/ 02/ 14بجلسته المنعقده بتاريــــخ قام مجلس إدارة الشر   كمقرر بتعيي 
 . إلجتماعات المجلستيست  موكاشفن

 األحداث الجوهرية  .ط11

 :2020األحداث الجوهرية خالل العام  

المتحدة    COVID-19عندما وصل تأثت    - العربية    مارس  إل اإلمارات 
كة، اتخذت  2020فن الوباء   الشر التدابت  الالزمة لمواجهة تحديات 

  ذات الوقت المحافظة عىل  موظفيها من خالل و  وأثبتت استعدادها لخدمة عمالئها بشكل كامل عن ُبعد 
اإلستفادة الكاملة من التقنيات  فن

 التكنولوجية. 

كة - ام  والذي يعكس  2020خالل عام   2019  عام  عن  الصادر   لها   األول  االستدامة  تقرير   عن  أفصحت الشر ن كة  إلتر   أبو   سوق  مبادرة  بدعم الشر

    بشأن  المالية  لألوراق  ظب   
    وتعزيزها   المستدامة  الممارسات  تببن

كات  فن   والمجتمع  بالبيئة   المتعلقة  المعايت    عن  باإلفصاح  وذلك  المدرجة  الشر

 عىل  عالوة 2030  االقتصادية  أبوظب     إمارة  رؤية  وكذا   2021  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطنية  الرؤية  مع  ى  يتماش  بما   والحوكمة،

كة    جهود   عىل  الضوء  لتسليط   فرصة  التقرير   هذا   يمنح  ذلك،     واألخالقية  المستدامة  األعمال  ممارسات  لتعزيز   المستمرةالشر
 العمل  مكان  فن

ا 
ً
   إيجائ    بشكل للمساهمة المتواضعة جهودنا  وأيض

 . والبيئة المجتمع فن

كة عىلحصلت  -  : 2020الشهادات التاليه خالل عام  الشر

  تعكس أن نظام إدارة أمن المعلوماتب( الخاصة ISO/IEC 27001:2013) األيزو  شهادة
عمليات  . والبر

كة   ألمن    األيزو تم تدقيقها ووجد أنها متوافقة مع متطلبات معيار    قد تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشر

  
ائن  خصوصية العمالء. وحماية  المعلومات واألمن السيت 

 

ب(  ISO 14001:2015)  األيزو   شهادة البيئيةالمتعلقة   عىلنظام اإلدارة 
ً
قيام   . تعتت  هذه الشهادة دليال

ن  التأمي  بأعمال  كة  المتطلبات    عمالءلل  خدماتها وتقديم    الشر مع  يتوافق  التكاليف بما  وتقليل  البيئية، 

 األعمال. التشغيلية، والقدرة عىل كسب المزيد من 

 

 إدارة الجودة.  نظام المتعلقة ب( ISO 9001:2015) األيزو  شهادة

 

كة عىل -   التعامل مع مطالبات    كما حصلت الشر
ن بشأن تسوية الذمم وهو ما يعكس صالبة موقفها المال  وكفائتها فن جائزة هيئة التأمي 

 وشكاوي العمالء 

  شهر أكتوبر  -
كة عىل  تصنيف القدرة المالية )  2020من عام فن

 & STANDARDمن قبل وكالة التصنيف العاليمة ( -BBBحصلت الشر

POOR’S  كة لتكون   بذلك قد الشر
 . حافظت عىل  تصنيفها اإلئتمائن

 

كة .ي11 ي الشر
ن
ن ف  نسبة التوطي 

كة بنهاية ي الشر
ن
ن ف ة كما يلي :  بيان نسبة التوطي   -السنوات الثالثة األخت 
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 2020 2019 2018 السنة 

ن   %12 %12 %12 نسبة التوطي 

 

كة   هذا  - ن بخلق بيئة مناسبة تعمل عىل   دعموتعمل الشر ن   زيادةملف التوطي   بأنه تم عدد المواطني 
ً
توفت  ما يلزم من برامج   علما

، والتدريب والتطو   
ن اإلرشاد والتوجيه المهبن  .ير لجميع المواطني 

 

 المشاري    ع المبتكرة .ك 11 

كة ي قامت بها الشر
 : أو جاري تطويرها  بيان بالمشاري    ع والمبادرات االبتكارية الت 

كة بالتوجه نحو التطور اإلقا  -   من خالل: مت الشر
وئن  لكتر

كة من خالل تطبيق  نجاز وتسهيل المعامالت للمتإ  (1 ن مع الشر   خاصا عاملي 
وئن    لكتر

ً
ة ، ونتيجة  بها عىل الهاتف المحمول مباشر

ن  التأمي  المركز األول من هيئة  كة عىل جائزة  الشر   عىل   لذلك حصلت 
الثائن ن    التوال    للعام  السابقي  ن  العامي    

ها  فن ن    لتمت 
فن

 مجال التحول الرقم  عىل مستوى الدولة. 

ية من خالل تطبيق  تطبيق نظام   (2 البشر الموارد  التعامل مع قسم  ن من  العاملي  ية يمكن جميع  البشر الموارد  خاص بإدارة 

ا ا  ونيةلهواتف الذكية أو من خالل أنظمة    رفع كفاءما  م  فقط  لكتر
ن حق  يساهم فن ة القسم بشكل عام ويعط  الموظفي 

 عن استعمال
ً
     الورق.  الولوج بسهولة ويش وشفافية بعيدا

  بشكل كىل  عن المعامالت الورقية ويقلل  (3
ن السيارات، النظام يستغبن  ابتكار نظام جديد لمعالجة المطالبات الخاصة بتأمي 

بمعدل   المعامالت  معالجة  الع70وقت  ويمكن  الشفافية  %  من  عال   بشكل  المعاملة  حياة  دورة  متابعة  من  ميل 

 والمصداقية. 

كة من التحول بشكل كىل  إل نظام األرشفة   (4
كة بشكل عام ليمكن الشر تطبيق نظام خاص لمعالجة مستندات ووثائق الشر

  و اإل
وئن ة  يحد من المعامالت الورقيةالذي  لكتر  . بنسبة كبت 

  تم تطبيقها وا  -
  عىل وشك اإلنتهاء جميع األنظمة البر

  الحفاظ عىل البيئة من خالل تقليل   منها،  لبر
كة فن     تدعم مبادرات الشر

 . قدر اإلمكان استعمال و طباعة األوراق

ن  ل )تطوير مستمر(  تعزيز وتحديث وتوسيع - اتيجيي 
كاء االستر ين من خالل ضم عدد أكت  من الشر ن نامج الوالء للعمالء الممت  إل  ت 

نامج مما يمكن العمالء من ن تصل  لالحصول عىل خصومات قيمة    الت  اتيجيي 
الستفادة من الخدمات المقدمة من العمالء االستر

  بعض األحيان و تم تفعيل برنامج الوالء عىل التطبيق 50إل 
كة.  الهاتف% فن  الذك  للشر
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( 10إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة بسجل شركات التأمين الرقم )في شأن  2007( لسنة 6( مليون درهم شركة خاضعة ألحكام القانون اإلتحادي رقم )207رأس المال المدفوع والمصرح به )  
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