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 ممارسات الحوآمة بالشرآة )١
   -:م٠٩٢٠لسنة  ٥١٨بيان آيفية تطبيق الشرآة للمبادئ الواردة في قرار الحوآمة رقم  - أ

  
ايير االنضباط المؤسسي         يولي مجلس اإلدارة اال ة ومع ذ ضوابط الحوآم ة تنفي الغ ألهمي هتمام الب

ة الصادرة    ٢٠٠٩لسنة  ) ٥١٨(وذلك التزامًا بأحكام القرار الوزاري رقم  م واإلرشادات التوجيهي
  . عن هيئة األوراق المالية والسلع

  
ة بالشرآة         فافية ممارسات ضوابط الحوآم ى ش ا    وانطالقًا من حرص مجلس اإلدارة عل ًا لم طبق

م   وزاري رق رار ال ه الق نة /٢٣نص علي دل  ٢٠٠٧ر لس م  المع وزاري رق القرار ال نة  ٥١٨ب لس
باط المؤسس  م ٢٠٠٩ ايير االنض وابط ومع أن ض د  يبش ي   فق ي تبن س اإلدارة ف تمر مجل ة اس آلي

اهمين         ا الع المس الي إلط ي الم وق دب رها بس ة ونش ة والختامي ابات المرحلي ى الحس ة عل لموافق
ة للشرآة        واألطراف ة والمرحلي ابات الختامي ع الحس تم رف ذوي العالقة حيث تم االتفاق على أن ي

دقيق     ة المجلس للت ى     للمناقشة وا إلى لجن ع التوصيات إل دوره    اإلدارة مجلس الطالع ورف ذي ب ال
الي     هانشر ليتم اإلفصاح عنها وعليها  ةالموافقثم ومن ومناقشتها نظر فيها اليقوم ب بسوق دبي الم
  :باجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه اتخاذ اإلجراءات التاليةتم آما 

  
اريخ    )١ ر   ٧اتخذ المجلس القرارات التالية في اجتماع المجلس المنعقد في ت م   ٢٠١١فبراي ا ت م آم

رارات في        ك الق تزويد هيئة األوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي برسائل اإلفصاح عن تل
  : تماعنفس تاريخ االج

 م٣١/١٢/٢٠١٠الموافقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في  
ة      رآة بالتوصيات المتعلق اهمي الش ادة مس د الس ام بتزوي ى القي س اإلدارة عل ة مجل موافق

 م٣١/١٢/٢٠١٠بتوزيعات األرباح للسنة المالية المنتهية في 
د ا   ام بتزوي ى القي س اإلدارة عل ة مجل ة  موافق رآة بالتوصيات المتعلق اهمي الش ادة مس لس

 .م٢٠١١بتعيين المدققين الخارجيين لعام 
د موعد     النظر في الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي العاشر للمساهمين وتحدي

 .لالجتماع
س اإل   و )٢ ي مجل ة ف رآة ممثل ن حرص الش ًا م ىارة دانطالق رار   عل ات الق ام بمتطلب زام الت االلت

د      ٢٠٠٩لسنة   ٥١٨رقم  الوزاري وازن للمجلس فق ة بالتشكيل المت د مجلس اإلدارة   م المتعلق عق
ل اع عاج اريخ  اجتم س     م٢٨/٣/٢٠١١بت د أعضاء المجل ن أح ة م تقالة المقدم ي االس ر ف للنظ

  : والموافقة على التشكيل الجديد لمجلس اإلدارة حيث أصدر المجلس القرارات التالية 
  

داهللا يوسف، من منصبه آعضو       / االستقالة المقدمة من السيداألثر الفوري قبول تقرر ب سعيد عب
   .شرآةالمجلس إدارة 
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يدو ين الس رر تعي لء / تق ك لم وري، وذل األثر الف وعميم آعضو بمجلس اإلدارة، ب ارك ب د مب حم
ة            اع الجمعي ى المصادقة من المساهمين باجتم اة الحصول عل المجلس بمراع المنصب الشاغر ب

   . م٢٠١٢مباشرة والمزمع عقده بعام  العمومية التالي
  

  :  تقرر الموافقة على التشكيل التالي لمجلس اإلدارةو
  )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي(     رئيس المجلس   حمد مبارك بوعميم    / السيد 
  )عضو مجلس إدارة مستقل(  س ـنائبًا للرئي  عادل الزرعوني              / السيد
  )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي(     وًاــــعض          لبانخالد جاسم بن آ/ السيد 
  )عضو مجلس إدارة مستقل(    عضــــوًا  محمـد عبدالرحمن الجالف/ السيد 
  )عضو مجلس إدارة مستقل(  عضــــوًا      عمر محمد عمر بن حيدر/ السيد 
  )عضو مجلس إدارة مستقل(  عضــــوًا  فيـصـل حســن آلداري   / السيد
  )عضو مجلس إدارة مستقل(  عضــــوًا  عبداهللا إبراهيم بن حسين    /السيد 

  

  : وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت وذلك حسب ما يليآما 
 رئيس اللجنة      عادل الزرعوني      / السيد - 
        عضــــوًا  خالد جاسم بن آلبان   / لسيدا - 
   عضــــوًا   عمر بن حيدر    / السيد - 

ة والسلع في     تم نشر رسائل اإلفصاح عن تلك القرارات بسوق دبي المالي وهيئة األوراق المالي
  . اليوم التالي لتاريخ االجتماع

  

أمين سر لشرآة     / الموافقة على تعيين السيد اإلدارة مجلس قرر )٣ سعيد عبداهللا يوسف الجسمي آ
ة ش  ات العام ة للتأمين األث . ع.م.الوطني ك ب ة الصالحيات    وذل ه بكاف تم تفويض وري وأن ي ر الف

 .للتصديق على قرارات مجلس اإلدارة ومستندات الشرآة نيابة عن الشرآة
  
وظفين       )٤ الء والم اهمين والعم ة المس ًال لثق ًا مح ون دائم ى أن يك رآة إل س إدارة الش ع مجل يتطل

ؤمن  وبالتا. العاملين بالشرآة والشرآات الحليفة للوطنية للتأمينات العامة لي فإن مجلس اإلدارة ي
ام    ًا ألحك ال وفق طة األعم ذ أنش ًا لضمان تنفي ًا وخارجي رآة داخلي ؤوليات الش د مس ة تحدي بأهمي
ادة            الح الس يم مص ار تعظ ي االعتب ذ ف ن األداء واألخ ودة وُحس ايير الج ة ومع وانين المتبع الق

د بأحك      .   مساهمي الشرآة والحفاظ عليها ى التقي د حرصت الشرآة عل م   ولق رار رق  ٥١٨ام الق
 : التاليةارسات مممن خالل إرساء ال ٢٠٠٩لسنة 

 . وفقًا ألحكام القرار ٢٠١١اجتماعات خالل عام سبع حرص المجلس على عقد  
حة         ى ص د عل ات للتأآي س لالجتماع اء المجل ة أعض ور أغلبي س بحض زم المجل الت

 .النصاب المطلوب
   .يات وقرارات المجلسمتابعة المجلس لمدى التزام وتقيد اإلدارة بتوص 
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اريخ      )٥ د بت ا المنعق ى  ٢٢/٥/٢٠١١اطلعت لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت في اجتماعه م عل
ة المجلس      ٢٨/٤/٢٠١١رسالة هيئة األوراق المالية والسلع بتاريخ  بشأن دور ومسؤوليات لجن

ات  وأحيطت لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت علمًا بالمتط. للترشيحات والمكافآت ة  لب الالزم
تقاللية األعضاء   ل ن اس ق م اه التحق ة تج ؤولية اللجن يعكس مس ة ل ديل دور وصالحيات اللجن تع

ة     .  المستقلين بالمجلس ل حوآم ديل دلي ى تع ولقد وافقت لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت عل
تقل     تمرار األعضاء المس ن اس د م ة للتأآ ا اللجن الزم أن تتبعه ات ال يعكس اآللي رآة ل ي الش ين ف

م        وزاري رق رار ال ات الق ام  ) ٥١٨(االحتفاظ بصفة اإلستقاللية حسب متطلب الة   ٢٠٠٩لع ورس
 . هيئة األوراق المالية والسلع المذآورة أعاله

 
ذي    ت )٦ ة الشرآات ال أآدت لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت على استيفاء متطلبات نظام حوآم

ه ال يجب أن يكون    .  ثلث أعضاء المجلس يستوجب أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين عن  وأن
امين           الل الع رآة خ ة بالش ات المرتبط د الجه دى أح ًا ل تقل موظف س اإلدارة المس و مجل عض

 .اآلخرين
  
ام   )٧ دقيق ست اجتماعات خالل ع ة المجلس للت دت لجن هرين ٢٠١١عق ل ش اع آ دل اجتم م بمع

ة  حيث حرصت اللجنة على مناقشة آافة التقارير المقد. تقريبًا ة الداخلي ا  .  مة من إدارة الرقاب آم
ام       م٢٠١١خالل عام   قامت اللجنة ة لع ة الختامي ابات المالي ارير من   و ٢٠١٠بمناقشة الحس التق

قبل رفعها مع  آما ناقشت اللجنة الحسابات المالية المرحلية.  المدققين الخارجيين عن نفس العام
ر   ثم  التوصيات للموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة ومن نشرها بسوق   إتاحتها للمساهمين عب

 .دبي المالي
 

غ   ٢٠١١عقدت لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت ثالث اجتماعات خالل عام و )٨ م، في حين بل
 . م٢٠١١بعام  عدد اجتماعات لجنة المجلس لالستثمار خمسة اجتماعات

 
اريخ   )٩ د بت ا المنعق ي اجتماعه دقيق ف ة المجلس للت ى م ١٠/٤/٢٠١١اطلعت لجن ة عل الة هيئ رس

اريخ    لع بت ة والس ارس  ٢٠األوراق المالي ام   ٢٠١١م رآة لع ة الش ر حوآم وص تقري م بخص
ام              . م٢٠١٠ ة الشرآة لع ر حوآم م نشر تقري د ت ه ق ًا بأن دقيق علم ة المجلس للت آما أحيطت لجن
وزاري ٢٠١٠  م على الموقع اإللكتروني للشرآة على اإلنترنت وذلك التزامًا بمتطلبات القرار ال

م  ام ) ٥١٨(رق ًا   ٢٠٠٩لع ون متاح ث يك رآة بحي ة الش نوي لحوآم ر الس ر التقري تم نش أن ي م ب
 .للسادة المساهمين وآافة األطراف المعنية بالشرآة

 
اريخ        )١٠ د بت ا المنعق دقيق باجتماعه ة المجلس للت دقيق   ٢٠١١ديسمبر   ١٨اعتمدت لجن م خطة الت

 . م٢٠١٠المقدمة من إدارة الرقابة الداخلية لعام 
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بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى في األوراق بيان  )٢
  -:م٢٠١١المالية للشرآة خالل عام 

  

وظفي الشرآة   امالت أعضاء مجلس اإلدارة وم يم تع دة لتنظ د واإلجراءات المعتم تبنت الشرآة القواع

رآة أو ا        درها الش ي تص ة الت ي األوراق المالي ين ف خاص المطلع ة األش رآات  وآاف رآة األم أو الش لش

م  وزاري رق رار ال ام الق ًا ألحك ك وفق ة وذل قيقة والحليف ة، والش نة ) ٥١٨(التابع م واإلرشادات ٢٠٠٩لس

  . التوجيهية الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع

   

ي ويؤآد أعضاء مجلس اإلدارة على التزامهم الكامل بقواعد تنظيم تعامالت المطلعين بعدم التعامل ف

األوراق المالية الصادرة من الشرآة أو الشرآة األم أو الشرآات الشقيقة أو الزميلة وذلك سواء بنفسه 

  : أو بواسطة غيره خالل الفترات التالية

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

ة الف       - ًا من نهاي ع سنوية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين         قبل خمسة عشر يوم ة الرب رة المالي ت

 .اإلفصاح عن البيانات المالية

ذين وصلت مساهمتهم مع       )أ  يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة باإلبالغ عن أسماء من يملكون أو ال

زام في    فأآثر من أسهم الشرآة، وذلك مع مراعاة التقيد%) ٥(أوالدهم القصر إلى  بهذا االلت

  .%)٥( من أسهم الشرآة عالوة على الـ%) ١(صل فيها المساهمة إلى آل مرة ت

زم   )ب  ة بتلت ة الداخلي وظفين  الشرآةإدارة الرقاب داوالت أعضاء مجلس اإلدارة والم ة ت بمتابع

 . المطلعين

ا أعضاء مجلس إدارة           )ج  دد األسهم التي يملكه ة بع إبالغ الهيئ الشرآة خالل    تلتزم الشرآة ب

ة،       خمسة عشر يومًا من) ١٥( ة آل سنة مالي ذلك في نهاي ع    توليهم العضوية، آ وعن جمي

  .التنفيذية عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الشرآة وإدارتها

ه             )د  ه أبنائ ا يملك ا م ه أو مضافًا إليه اإلبالغ إذا بلغت ملكيت يلتزم آل عضو بمجلس اإلدارة ب

 .لمالية الصادرة عن الشرآةمن األوراق ا% ١٠القصر نسبة تعادل أو تزيد عن 

  

ى عدم      د عل ود أن نؤآ امالت ألعضاء مجلس اإلدارة     وفي هذا السياق ن اربهم من الدرجة    وجود تع وأق

ام  بأسهم الشرآة األولى  م        ٢٠١١خالل ع الي رق الة سوق دبي الم ك بموجب رس  ٥٨١٠٤/٢٠١٢م وذل

   .على التوالي ٩/٢/٢٠١٢وتاريخ  ٨/٢/٢٠١٢بتاريخ  ٥٨١١٥/٢٠١٢ورقم 
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 تشكيل مجلس اإلدارة  )٣
 

 يتهم في مجلس اإلدارة ومدة عضوتشكيل مجلس اإلدارة بيان   )أ 
  

اريخ   د بت ادي المنعق ة السنوي الع ة العمومي اع الجمعي ي اجتم اهمي الشرآة ف ادة مس   تفضل الس
بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورة الحقة بحيث تمتد عضويتهم لفترة ثالث   ٢٠١٠مارس  ٧

ام  ى خت نوات وحت ي    س ينعقد ف ذي س نوي ال اع الس وابط   .م٢٠١٣االجتم ات ض ب متطلب وحس
ألف             وازن لمجلس اإلدارة حيث روعي أن يت ى تشكيل مت اظ عل م الحف د ت حوآمة الشرآات، فق

ة      ارات فني رات ومه ون بخب اء يتمتع ن أعض س اإلدارة م س إدارة   . مجل كيل مجل وي تش ويحت
  . ذيينالشرآة على خمسة أعضاء مستقلين وعضوين غير تنفي

 
ا   والبيانات الخاصة بهم أعضاء مجلس اإلدارة نبذة عن   )ب  والخبرات والمؤهالت التي يتمتعون به

ة         و ة شرآات مساهمة أخرى ومناصبهم في أي بيان عن عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في أي
 مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة

 
 حمد مبارك بوعميم  / سعادة 

  رئيس مجلس اإلدارة
  
  )غير تنفيذي عضو(

  .  ٢٨/٣/٢٠١١ مجلس اإلدارة اعتبارا منبحمد بوعميم / تم تعيين سعادة
  

  شهادة ماجستير في إدارة األعمال مع مرتبة الشرف  - :  مؤهالت العلمية) ١
   ٢٠٠٢آنساس األمريكية عام  –من جامعة ميسوري    
  من   بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والرياضيات مع مرتبة الشرف  -

 م ١٩٩٦جامعة آاليفورنيا عام     
  : مناصب في مواقع أخرى) ٢

 مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي   

  :عضوية مجالس اإلدارات األخرى )  ٣
 دبي العالمية عضو مجلس إدارة .١
 رئيس مجلس إدارة اإلمارات للخدمات المالية  .٢
 عضو مجلس إدارة شرآة نتورك انترناشيونال .٣
  التحاد العقارية   عضو مجلس إدارة ا .٤
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 عادل محمد صالح زرعوني / السيد
  نائب رئيس مجلس اإلدارة

  
  )عضو مستقل(

  .م١٧/٤/٢٠٠١مجلس اإلدارة اعتبارا من بعادل الزرعوني / تم تعيين السيد

  

 بكالوريوس تجارة  :  مؤهالت العلمية) ١
  : مناصب في مواقع أخرى) ٢

  ريفولي  العضو المنتدب لمجموعة شرآات 

 

  :عضوية مجالس اإلدارات األخرى )  ٣
  وعة ريفولي  عضو مجلس إدارة مجم .١
  تعليم عضو مجلس اإلدارة  .٢
  مرآز التوحد عضو مجلس إدارة   .٣
 العقاري  لالستثماردبي عضو مجلس إدارة  .٤
 عضو مجلس إدارة شرآة أزور العقارية  .٥

  
 خالد جاسـم آلبان/ السيد 

  عضو مجلس اإلدارة
  
  )عضو غير تنفيذي(

  .    م١٧/٤/٢٠٠١خالد آلبان بمجلس اإلدارة اعتبارا من / تعيين السيدتم 
 
 –آلورادو  –دنفر  –جامعة ميتروبوليتان  –بكالوريوس العلوم اإلدارية  :  العلمية المؤهالت) ١

  .الواليات المتحدة األمريكية
  : مناصب في مواقع أخرىال) ٢

  )ع.م.ش(مار دبي لالستثالرئيس التنفيذي لشرآة العضو المنتدب و
 
 :عضوية مجالس اإلدارات األخرى ) ٣

  )ع.م.ش(االتحاد العقارية رئيس مجلس إدارة  .١
  عضو مجلس إدارة بنك الطاقة األول بالبحرين  .٢
  شرآة الثريا لالتصاالت الفضائية عضو مجلس إدارة  .٣
  عضو مجلس إدارة بنك أسيا اإلسالمي .٤
 ) أريج( نائب رئيس مجلس اإلدارة المجموعة العربية للتأمين .٥
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 محمد عبد الرحمن الجالف/ السيد
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )عضو مستقل(

  .    م١٧/٤/٢٠٠١محمد الجالف بمجلس اإلدارة اعتبارا من / تم تعيين السيد
  
 بكالوريوس برمجة آمبيوتر واقتصاد :  مؤهالت العلمية) ١
  : مناصب في مواقع أخرى) ٢

 مؤسسة المنا التجارية  –مدير عام 

  :وية مجالس اإلدارات األخرى عض)  ٣
   )م.م.ذ(الجالف لإلستثمار عضو مجلس إدارة  .١
  عضو مجلس إدارة شرآة دبي لالستثمار العقاري  .٢
  التجاريبنك دبي عضو مجلس إدارة  .٣
 آرك  –دي  –رد عضو مجلس إدارة شرآة  .٤
  .)م.م.ذ(عضو مجلس إدارة الطيف لالستثمار  .٥

  
 

 عمر محمد عمر بن حيدر/ السيد
  اإلدارة عضو مجلس

  
  )عضو مستقل(

  .    م١٧/٤/٢٠٠١عمر بن حيدر بمجلس اإلدارة اعتبارا من / تم تعيين السيد
 بكالوريوس إدارة أعمال   :  مؤهالت العلمية) ١
  : مناصب في مواقع أخرى) ٢

   نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حيدر 

 

  :عضوية مجالس اإلدارات األخرى )  ٣
  عضو مجلس اإلدارة  -إلمارة دبي  ةاالقتصاديمجلس  الشؤون  .١
  عضو مجلس اإلدارة -جمعية اإلمارات للتأمين  .٢
  عضو مجلس اإلدارة - جمعية توعية ورعاية األحداث  .٣
  عضو مجلس اإلدارة -منظمة القيادات العربية الشابة .٤
  عضو مجلس اإلدارة  -  لالستثمارشرآة نعيم  .٥
  عضو مجلس اإلدارة -العقاري  لالستثماردبي  .٦
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 فيصل حسن آلداري /السيد
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )عضو مستقل(

  .   م١٣/١/٢٠٠٢بمجلس اإلدارة اعتبارا من فيصل آلداري / تم تعيين السيد
   
 تخصص إدارة أعمال –بكالوريوس تجارة  :  مؤهالت العلمية) ١
  : مناصب في مواقع أخرى) ٢

  بنك دبي التجاري  –مدير عام قطاع األعمال 

 
  :اإلدارات األخرى عضوية مجالس )  ٣

    عضو مجلس اإلدارة –نور آابيتل 
  
  

 عبداهللا إبراهيم محمد/ السيد
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )عضو مستقل(

  .   م٧/٣/٢٠١٠عبداهللا إبراهيم بمجلس اإلدارة اعتبارا من / تم تعيين السيد

  
 عمان األردن   - دبلوم عالي  :  مؤهالت العلمية) ١
  : مناصب في مواقع أخرى) ٢

   . م.م.التجارية القابضة ذ. م.خ.م -عام الموارد البشرية والشؤون اإلدارية والمحلية دير م
  ال يوجد  :عضوية مجالس اإلدارات األخرى )  ٣

  
>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<< 
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  م ٢٠١١بتفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لعام بيان   )ج 
مكافأة مجلس اإلدارة تتكون من نسبة مئوية من   ة فإنوفقًا لعقد التأسيس والنظام األساسي بالشرآ

ويتم تعويض . من هذا النظام) ٤) (أ) (٥٦(الربح الصافي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 
ال              عضو دونها في سبيل إنجاز أعم ي يتكب ات الت ع النفق مجلس اإلدارة من وقت آلخر عن جمي

ود    ذل جه ة أو يب ة الشرآة       الشرآة أو أن يعمل في أية لجن ال إضافية لخدم وم بأعم ا خاصة أو يق
ن وقت   ددها مجلس اإلدارة م ي يح الغ الت ك بالمب ة آعضو مجلس إدارة وذل ه العادي وق واجبات ف

ر وز أن ت.  آلخ د وال يج س اإلدارة  زي أة مجل نمكاف ة   ع رة بالمائ بة عش اح %)  ١٠( نس األرب
  . من النظام) ٤) (أ) (٥٦(الصافية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 

  

   م٢٠١١مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لعام   

  م٢٠١١صافي األرباح المحققة بعام   ٢٨,٣٢٠,٤٠٢

  ناقصًا  

 احتياطي قانوني%  ١٠ ٢,٨٣٢,٠٤٠

 احتياطي نظامي% ١٠ ٢,٨٣٢,٠٤٠

المتطلبات القانونية للحد األدنى لتوزيعات األرباح للمساهمين   ٧,٤٩٧,٧٠٥
   )من رأس المال% ٥(

  الرصيد المتبقي    ١٥,١٥٨,٦١٨

 المتطلبات القانونية للحد األقصى لمكافأة مجلس اإلدارة  ١,٥١٥,٨٦٤

  ) من الرصيد المتبقي% ١٠(

  
ام  ي ع ق  ٢٠١١وف رارالالمجلس طب الي  ق تحقة ألعضاء بشأن الت دالت المس د الب سياسة تحدي

  : عن مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة نظير جهودهم ومساهماتهم في اللجان المنبثقة 
  
ات      " ي اجتماع اهماتهم ف ر مس س اإلدارة نظي اء مجل اب أعض د أتع تم تحدي ه أن ي رر بموجب تق

غ    نويًا لكل     ٥٠,٠٠٠/-اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة في شكل أتعاب عضوية بمبل م س دره
درهم للعضو عن آل اجتماع يحضره  ٤,٠٠٠/-عضو وأتعاب حضور اجتماعات اللجان بمبلغ 

  ."  لعضوا
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 م١٢٠١بعام اجتماعات مجلس اإلدارة   )د 
  : م وذلك آما يلي٢٠١١اجتماعات خالل عام  بععقد مجلس اإلدارة س

م
. 

مواعيد اجتماعات 
مجلس اإلدارة بعام 

٢٠١١  

 بيانات أعضاء مجلس اإلدارة*** 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ 

غير  ٢٠١١فبراير  ١٧
 √ √ √ √ √ √منطبق

غير  ٢٠١١مارس  ٢٧
منطبق

√ √ √ √ √ √ 

غير  ٢٠١١مارس  ٣٢٨
منطبق

X √ X √ √ √ 

 √ √ X √ √ √ √ ٢٠١١مايو  ٤٢

 √ √ X √ √ X √ ٢٠١١ أغسطس ٥١١

 √ √ √ √ √ √ √ ٢٠١١أآتوبر  ٦٣١
 √ √ √ √ √ √ √  ٢٠١١ديسمبر  ١٨ ٧
  

 حضر االجتماع     √
X    اعتذر عن حضور االجتماع 

غير 
 منطبق

دارة ليس عضوًا في مجلس اإل
 وقت انعقاد االجتماع

  

  بيانات أعضاء مجلس اإلدارة*** 
 )٢٠١١مارس  ٢٨فييين ُع(                محمد مبارك بوعمي/ سعادة .١
 عادل محمد صالح الزرعوني/ السيد .٢
 خالد بن آلبان/ السيد .٣
  محمـد عبدالرحمن الجالف         / السيد .٤
 درعمر محمد عمر بن حي/ السيد .٥
 فيـصـل حســن آلداري          / السيد .٦
 عبداهللا إبراهيم بن حسين       / السيد .٧

  
  



 

 .ع.م.شرآة الوطنية للتأمينات العامة ش
 ٢٠١١تقرير حوآمة الشرآة لعام 

  

 

-١٣-                                                                                 
 ٢٠١٢فبراير 

  
  

  مجلس اإلدارة إلى اإلدارة التنفيذية ت من المهام واالختصاصات التي فوض  )ه 
ك حسب            ذي للشرآة وذل رئيس التنفي ى ال ال الشرآة إل ة ألعم ام اإلدارة اليومي فوض المجلس مه

الحيات  دود الص ددةح ى     المح س اإلدارة إل ن مجل وًال م ادرة أص ة الص ة القانوني   بالوآال

رآة ذي للش رئيس التنفي تم مراجع . ال دود المفوضة وي ك الح ل ة تل ن قب ة الداخليإدارة م  ةالرقاب

ة وإدارة   بالشرآة للتأآد من فعاليتها والتقيد بحدودها ولضمان التوازن المناسب بين مستوى الرقاب

ويض بعض أو      . العمليات التشغيلية بالشرآة المخاطر ومتطلبات ادة تف وللرئيس التنفيذي حق إع

  .آل الصالحيات الموآلة إليه بموجب الوآالة القانونية

  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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        بيان تفصيلي عن آبار الموظفين التنفيذيين بالشرآة – اإلدارة التنفيذية  )و 
 مجموع الرواتب  تاريخ التعيين  المنصب  أسماء المدراء الرقم

 ٢٠١١بعام  والمكافآت 
   

رئيس   علي عبداهللا عبدالزهرة/ دآتور  ١ ال
  التنفيذي

١,٨٦٥,٤٨٠  ٧/٢/١٩٩٨  

ام     سوداآران. دي/ السيد  ٢ دير ع نائب م
ات  للتأمين

  العامة

٦٣٠,٠٠٠  ١١/٧/٢٠٠٠  

ام     محمد موسى/ السيد  ٣ دير ع نائب م
ى للت ات عل أمين

  الحياة

٥٨٠,٠٠٠  ١٥/٤/٢٠٠٢  

  
  

 بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة بيان   )ز 
ف  ًا لتعري ة وفق راف ذات العالق ف األط تم تعري م   ي ة رق بة الدولي ار المحاس وارد بمعي    ٢٤ال

)IAS 24( ة  بخصوص ا ات         .  ألطراف ذات العالق ي بيان ا يل درج فيم ك التعريف ن وفي ضوء ذل

ل ا  ن مجم ي        ع ة ف ة المنتهي نة المالي ة بالس راف ذات العالق ع األط ت م ي تم امالت الت لمع

   -:م٣١/١٢/٢٠١١

  المبلغ  التفاصيل

اط   وع األقس ة مجم ادرة   المكتتب أمين الص ائق الت ب وث بموج

  لألطراف ذات العالقة

  

  درهم ١٠٧,٣١٦,٩٨٦/-

  مجموع الخسائر والتعويضات لألطراف ذات العالقة 

  

  درهم ٧٣,٦٥٨,٣٩٦/-
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 مدقق الحسابات الخارجي  )٤

  بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي 
  

ر شرآات      .  هي المدقق الخارجي للشرآة ) KPMG(آيه بي إم جي / السادة ر أحد أآب وهي تعتب

ا    . التدقيق بالعالم د شبكة فروعه ى    لديها فروع في عديد من الدول حيث تمت ة  ١٤٥لتصل إل .  دول

الم   ي الع بي ف دقيق المحاس ال الت ي مج ار ف ع الكب ن األرب دة م ر واح ي ام جي تعتب ه ب ى . آي وعل

ة المتحدة     همستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة فلقد تأسست آي ارات العربي بي إم جي في اإلم

ذ تأس ١٩٧٤في عام  املين      ي، وحققت نمو من وظفين الع ها حيث وصل عدد الم ارات    س رع اإلم بف

  .مكاتب في الدولة ٧شريكا، عبر  ٣٠موظفا من الفئة الفنية بقيادة أآثر من  ٧٥٠

  

ق  اهماواف ادي       نولمس نوي الع ة الس ة العمومي اع الجمعي ي اجتم ي  ف د ف اريخ المنعق   ت

اع  / السادة م على تعيين٢٠١١مارس  ٧ آيه بي ام جي آمدققين لحسابات الشرآة حتى ختام اجتم

ام ب    الجمعية ا ك للقي الي مباشرة وذل دقيق  اللعمومية السنوي الت ى  ت ام     عل حسابات الشرآة خالل ع

لتأآيد على ول). مائة وخمسة وسبعين ألف درهم(درهم  ١٧٥,٠٠٠/-م وبأتعاب ال تتجاوز ٢٠١١

ابات الخارجي         دقق الحس دمها م إن الخدمات التي ق خالل   عدم وجود أي تعارض في المصالح ف

ى حسابات    جعة البيانات المالية الفصلية وآانت قاصرة على مرا م٢٠١١السنة المالية  دقيق عل الت

  .م٣١/١٢/٢٠١١للسنة المالية المنتهية في  الختاميةالشرآة 
   

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>
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 لتدقيق ل المجلس لجنة )٥

 
  :دور وأهداف اللجنة_ أ

ة ال     ارير الرقاب ة تق ة ومناقش ارير المالي ة التق ة     مراجع باط بيئ ة وانض ن مالئم د م ة والتأآ داخلي

  .   األعمال بالشرآة وفقًا للقوانين واللوائح المطبقة

  

  : تشكيل لجنة المجلس للتدقيق ودورية اجتماعاتها -ب
    : آما يليتتألف لجنة المجلس للتدقيق 

  )تقلعضو مس(                فيصل حسن آلداري                رئيسًا للجنة / السيد  -١

  )مستقلعضو (                       ًامحمد عبدالرحمن الجالف          عضو/ السيد -٢

  )مستقلعضو (                      عبداهللا إبراهيم بن حسين            عضوًا / السيد -٣

  

ام      الل ع ات خ تة اجتماع دقيق س س للت ة المجل دت لجن ور   ٢٠١١عق جل حض ب س ك حس م وذل

  . موضح أدناهاالجتماعات ال

  .م
مواعيد اجتماعات 

لجنة المجلس 
للتدقيق بعام 
٢٠١١  

  بيانات أعضاء لجنة المجلس للتدقيق

٣  ٢  ١  

 √ √ √ ٢٠١١يناير  ٣١ ١
 √ √ √ ٢٠١١أبريل  ١٠ ٢

 √ √ √ ٢٠١١مايو  ٢ ٣

 √ √ √ ٢٠١١يوليو  ٢٤ ٤

 √ √ √ ٢٠١١أآتوبر  ٣١ ٥

 √ √ √٢٠١١ديسمبر  ١٨ ٦
  

 جتماعحضر اال     √
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  :صالحيات ومهام لجنة المجلس للتدقيق -ج
 مراجعة البيانات المالية الفصلية والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة - 
ارير   -  متابعة األمور المحاسبية ذات األثر الجوهري على األداء المالي للشرآة وضمان شفافية التق

 المالية
 .لية وغيرها من المتطلبات القانونيةالتأآد من استيفاء متطلبات اإلفصاح عن البيانات الما - 
 تقييم استقاللية وآفاءة المدققين الخارجيين، واالجتماع معهم مرة على األقل في السنة - 
 مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلي والتأآد من آفاءته  - 
 . أو مدقق الحسابات ةالداخليرقابة النظر في األمور التي يطرحها المدير المالي أو مدير ال - 
 مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للشرآة - 
مراجعة تقرير التدقيق الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق الخارجي  - 

 . ورد اإلدارة بشأنها
 مراقبة مدى تقييد الشرآة بقواعد السلوك المهني - 

 عالهرفع تقارير إلى مجلس اإلدارة عن أداء المسائل المذآورة أ - 

بية       -  ايير المحاس ًا للمع دادها وفق ة إع ن دق د م نوية والتأآ ة والس ة المرحلي ات المالي ة البيان مراجع

  الدولية

 تأآد من استيفاء متطلبات اإلفصاحال - 

 تقييم استقاللية وآفاءة المدققين الخارجيين - 

 ضمان مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلي والتأآد من آفاءته  - 

 . آفاءة بيئة العمليات بالشرآة وإطار العمل الكلي لتنفيذ أنشطة الشرآةتقييم مدى مالئمة و - 

 . تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضاء اللجنة أربع مرات في السنة على األقل - 
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  لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت  )٦
 

  :دور وأهداف اللجنة_ أ
تقلين      ضمان تطبيق معايير الحوآمة واالنضباط المؤسسي بالشرآ  د من استقاللية األعضاء المس ة والتأآ

ة وضمان      واعتماد سياسات الموارد البشرية والرواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذي
  .    انسجام هذه السياسات مع أهداف الشرآة

  

  : للتدقيق ودورية اجتماعاتهاللترشيحات والمكافآت تشكيل لجنة المجلس  -ب
ك ادة تش م إع اريخ  ت د بت س المنعق اع المجل ي اجتم آت ف يحات والمكاف س للترش ة المجل يل لجن

  :   آما يلي م حيث تتألف لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت٢٨/٣/٢٠١١

  )عضو مستقل(رئيسًا للجنة                   عادل محمد صالح الزرعوني / السيد  -١

  )غير تنفيذيعضو (              وًا      عض          خالد جاسم بن آلبان      / السيد -٢

  )عضو مستقل(        عضوًا                            عمر بن حيدر       / السيد -٣

  

س ة المجل دت لجن ة لل عق آت ثالث يحات والمكاف ام ترش ات خالل ع ك حسب ٢٠١١اجتماع م وذل

  . سجل حضور االجتماعات الموضح أدناه

  .م
مواعيد اجتماعات 

 ٢٠١١نة بعام اللج
  بيانات أعضاء لجنة المجلس 

  للترشيحات والمكافآت
٣  ٢  ١  

 √غير منطبق √٢٠١١مارس   ١٤ ١

 √ √ √ ٢٠١١مايو   ٢٢ ٢

 √ √ √٢٠١١ديسمبر  ٢٧ ٣

  

 حضر االجتماع     √
غير 
 منطبق

ليس عضوًا في اللجنة في 
 وقت انعقاد االجتماع
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  :والمكافآتللترشيحات صالحيات ومهام لجنة  -ج

ة أن أحد األعضاء         -  ين للجن إذا تب التأآد من استقاللية األعضاء المستقلين بشكل مستمر، ف
ى  .  فقد شروط االستقاللية وجب على اللجنة عرض األمر على مجلس إدارة الشرآة  وعل

اء      ررات انتف مجلس اإلدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشرآة بمب
 .لية عنهصفة االستقال

اره   -  اريخ إخط ن ت ًا م ة عشر يوم ى مجلس اإلدارة خالل خمس رد عل ى العضو أن ي .  عل
ي        اع يل ر مستقل في أول اجتم تقًال أو غي ويصدر مجلس اإلدارة قرار باعتبار العضو مس

 .  رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفترة السابقة دون رد
تقال     -  فة االس و لص د العض ان فق دد       وإذا آ ى لع د األدن الل بالح ه اإلخ ب علي ن يترت لية ل

 .  األعضاء المستقلين داخل مجلس اإلدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان
ادة    -  ان من شأن        ) ١٠٢(ومع عدم اإلخالل بنص الم ة، إذا آ انون الشرآات التجاري من ق

ى      أثير عل تقاللية عن العضو الت الحد األدنى    قرار المجلس انتفاء أسباب أو مبررات االس
ام مجلس إدارة الشرآة        س، ق تقلين داخل المجل للنسبة الواجب توافرها من األعضاء المس
د              ين العضو الجدي ى أن يعرض أمر تعي ذا العضو عل بتعيين عضو مستقل يحل محل ه

 .    على أول جمعية عمومية للشرآة للنظر في اعتماد قرار مجلس اإلدارة
ي تصدر من وقت آلخر بخصوص ضوابط         المراجعة الدورية للقرارات وا -  لتعليمات الت

 . الحوآمة ورفع التوصيات إلى المجلس بشأن التغييرات التي تراها
 . اإلشراف على عملية إعداد واعتماد دليل إجراءات الحوآمة بالشرآة - 
ادئ      -  د ومب ول قواع ة ح س اإلدارة واإلدارة التنفيذي اء مجل دى أعض وعي ل ة ال ع درج رف

 . طبيقهاالحوآة وأهمية ت
ه   -  ة عن ان المنبثق س اإلدارة واللج وية مجل يح لعض ادة الترش يح أو إع ية بالترش التوص

 . والمناصب اإلدارية العليا مع مراعاة القوانين والقرارات النافذة
 اعتماد شروط ومعايير تعيين المديرين التنفيذيين وتقارير تقييم األداء وخطط اإلنابة - 
ة بالم   -  ات الخاص ة السياس وظفين     مراجع س اإلدارة والم اء مجل ب ألعض آت والروات كاف

 بالشرآة والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة
 تحديد احتياجات الشرآة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية - 
 مراجعة السياسة الخاصة بالموارد البشرية  - 
  رفع تقارير إلى مجلس اإلدارة عن األداء بشأن المسائل المذآورة أعاله - 
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ة الشرآة    في تقييم اإلجراءات الداخلية لالمتثالرقابة الداخلية يتم إشراك ال - ٤ ومبادئ حوآم

 : على أن تهدف إجراءات االمتثال إلى ما يلي.  ورفع التقارير بشأنها

الشرآة بالقوانين واألنظمة النافذة والسيما القرارات الخاصة بمكافحة    التزاممراقبة مدى  - 

  .يئة التأمينغسل األموال وقرارات ه

ة المجلس       -  ى لجن ارير إل ع التق التأآد التام من التقيد بسياسة االمتثال المعتمدة بالشرآة ورف

 . للتدقيق بشأن المخالفات وجوانب القصور واإلجراءات التصحيحية المتخذة

  

يد   ة الس ة الداخلي رأس إدارة الرقاب انوني    / يت ب ق ة محاس ل درج و يحم نان وه رامكريش

ص  ام ) ACMA(متخص ذ ع انونيين ١٩٩٠من بين الق د المحاس ن معه    م

)Chartered Management Accountants (   الوريوس ل بك ا يحم دة، آم ة المتح بالمملك

د     اي، الهن ة مومب ن جامع ارة م يد .  تج ع الس ى     / يتمت د حت ة تمت رة طويل نان بخب   رامكريش

د        ٣٠ دمات بالهن ارة والخ نيع والتج ال التص ي مج ة ف ة المالي ام بالرقاب يج  ع ة الخل .  ومنطق

يد ي الس ارير  / قض ة والتق أمين والرقاب ال الت ه بمج ن خبرت ام م ر ع ة عش نان خمس رامكريش

ة ة بالدول يدة . المالي ولى الس د / تت ه ناهي ي نازي ة وه ة الداخلي يس إدارة الرقاب ة رئ معاون

انبور      ة آ ن جامع بة م ي المحاس ص ف ال بتخص ي إدارة األعم تير ف ة ماجس ل درج تحم

  . بالهند

  

ة الداخلي زاول إدارة الرقاب ة   ةت ن لجن دة م نوية المعتم دقيق الس ة الت ب خط طتها حس أنش

دقيق س للت ارير ال   .  المجل ع تق ة برف ة الداخلي يس الرقاب وم رئ ث يق دقيق حي ة ت ى لجن إل

ًا كل دوري دقيق بش س للت ي .  المجل طة الت رآة واألنش ام بالش ة األقس اع آاف تم إخض ي

ات الم  ها اإلدارة لعملي ا       تمارس م مقارنته ن ث ة وم ة الداخلي ا إدارة الرقاب ي تجريه ة الت راجع

  . بالسياسات وممارسات العمل المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

  

د     ة تؤآ ة الداخلي إن إدارة الرقاب ة ف دقيق والمراقب ة والت ة للمراجع ات المكثف وء العملي ي ض ف

  .    م٢٠١١عام  على عدم وقوع أي من حاالت التزوير أو المخالفات الجسيمة خالل
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     ةالرقابة الداخليدارة إ )٧
إقرار من مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشرآة وعن مراجعة 

  : فعاليته
ة  ة الداخلي ًا للرقاب ًا محكم ة لوضع نظام اذ اإلجراءات الالزم م قامت إدارة الشرآة باتخ ذي ت وال

ام       ل مجلس اإلدارة خال ع د حرصت إ   .م٢٠١٠اعتماده من قب ى أن يراعي    ولق دارة الشرآة عل

  : لرقابة الداخلية مايليدارة اإلالمعتمد النظام 

  
ل مجلس اإلدارة يهدف     يأن تتبنى الشرآة نظامًا محكمًا للرقابة الداخلية  - ١ تم اعتماده من قب

  .إلى وضع وتقييم إجراءات إدارة المخاطر بالشرآة وتطبيق قواعد الحوآمة فيها

ةأن  - ٢ ام الرقاب ق نظ ند تطبي ى  ُيس ة إل ة الداخلي ةمختصإدارة الداخلي د أن  ةللرقاب ك بع وذل

 : مع التأآيد على ما يلي دارةيعتمد المجلس دور وصالحيات ومهام اإل

  بالشرآة ةالداخليرقابة الإدارة استقاللية  - 

 بالشرآة ةالداخليرقابة الإدارة نزاهة وحيادية  - 

 الكفاءة المهنية وتحديد مجال عمليات التدقيق - 

 ةالداخليرقابة الإجراءات  - 

 ةالداخليرقابة مسؤوليات مدير دائرة ال - 

 إمكانية االستعانة بمصادر خارجية  - 

وم  ت - ٣ ة إدارة ق رآة  الرقاب طة الش ة أنش داخلي بمراجع نة ال دار الس ى م ز عل ث ترتك حي

 : المراجعة السنوية على ما يلي

  لمخاطرعناصر الرقابة األساسية بما فيها الرقابة المالية والعمليات وإدارة ا - 

ك           -  ى االستجابة لتل درة الشرآة عل ابقة وق ة الس اريخ المراجع ذ ت التغييرات التي طرأت من

 . التغييرات في أعمالها

 تحديد نطاق ونوعية عملية المراجعة التي يتم إجرائها - 

د          -  د بقواع ة والتقي ارير المالي داد التق ة بإع رآة المتعلق ات الش ة عملي دى فعالي ة م مراجع

  اإلدراج واإلفصاح 
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 تفاصيل المخالفات  )٨
ة     بهيئة األوراق المالية والسلع سجلت  ام الالزم السجل الفني للشرآة الخطأ في احتساب عدد األي

ى   لإلفصاح عن  ة عل ات موعد وترتيبات عقد اجتماع مجلس اإلدارة للموافق ع    البيان ة للرب المرحلي

وائح      باستثناء ذلك  حرصت الشرآ  و . م٢٠١١الثالث من عام  وانين والل ة الق زام بكاف ى االلت ة عل

  . المعمول بها

 
 لبيئة افي تنمية المجتمع المحلي و ٢٠١١ ممساهمة الشرآة خالل عا )٩

اهمين     تدامة للمس ة مس ق قيم ى خل ع إل اه المجتم ؤوليتها تج ن خالل مس رآة م ة الش دف سياس ته

ى جدوى    والموظفين والمتعاملين والعمالء وشرآاء العمل بالشرآة وذلك من خ  الل المحافظة عل

اة    دة ومراع ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول ة ف ات المحلي م المجتمع ي دع اهمة ف ال والمس األعم

  . المحاور البيئية واالجتماعية واألخالقية واالقتصادية في آل األنشطة التي تزاولها الشرآة

إن    ومن منطلق هدف الشرآة المتعلق بالقيام بكافة المسؤوليات االجتماعي ية، ف ة والمؤسس ة والبيئي

ات    رار والممارس ة صنع الق ي عملي ة ف ة واالجتماعي ارات البيئي ج االعتب ى دم ل عل رآة تعم الش

رآة         ات الش ى عملي ب عل ر المترت ر المباش ر وغي ر المباش م األث ى فه اعد عل ا يس غيلية مم التش

ة وبالتالي الوصول بعملية اتخاذ القرار إلى أعلى المستويات من الكفاءة و ع الشرآة   .   الفعالي وتتب

  : سياسة اجتماعية وبيئية ترآز على الجوانب التالية

  الحوآمة من حيث األخالقيات والمساءلة - 

 الموظفون من خالل مدى تهيئة بيئة العمل المثالية - 

 البيئة من خالل إدارة تأثير عمليات الشرآة على البيئة - 

 العمالء من خالل تزويدهم بخدمات وخبرات الشرآة - 

 .لمجتمع من خالل الدعم واالستثمار في المجتمعات المحلية التي تعمل بها الشرآةا - 

  
ي و رآة ف ف د للش ر الجدي ى المق ال إل اء االنتق ة  أثن نة المنتهي الل الس رآة خ ت الش د قام ي ق ف

المقر القديم  التبرع بكل ما آان يحتويهمن خالل بالمساهمة في دعم العمل الخير  ٣١/١٢/٢٠١١

    . التابعة لحكومة دبيدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري  إلىمن أثاث وأجهزة 



 

 .ع.م.شرآة الوطنية للتأمينات العامة ش
 ٢٠١١تقرير حوآمة الشرآة لعام 

  

 

-٢٣-                                                                                 
 ٢٠١٢فبراير 

  

 لومات عامة مع )١٠
  الشرآة في السوق  بيان بسعر ) أ

  سعر السهم  تاريخ التداول  الشهر
 ٧,٧٨  ٣١/١/٢٠١١  ٢٠١١يناير 

 ٧,٧٨  ٢٨/٢/٢٠١١  ٢٠١١فبراير 
 ٧,٧٨  ٣١/٣/٢٠١١  ٢٠١١مارس 
 ٦,٧  ٢٨/٤/٢٠١١  ٢٠١١أبريل 
 ٦,٧  ٣١/٥/٢٠١١  ٢٠١١مايو 

 ٦,٧  ٢٩/٦/٢٠١١  ٢٠١١يونيو 
 ٦,٧  ٣١/٧/٢٠١١  ٢٠١١يوليو 

 ٦,٧  ٢٩/٨/٢٠١١  ٢٠١١أغسطس 
 ٦,٧  ٢٩/٩/٢٠١١  ٢٠١١سبتمبر 
 ٦,٧  ٣١/١٠/٢٠١١  ٢٠١١أآتوبر 
 ٦,٧  ٣٠/١١/٢٠١١  ٢٠١١نوفمبر 
 ٦,٧  ٢٩/١٢/٢٠١١  ٢٠١١ديسمبر 

  
  بيان باألداء المقارن لسهم الشرآة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع) ب

Trade Date NGI DFM Index INSURANCE 

31/01/2011 7.78 1534.4 2646.15

28/02/2011 7.78 1410.7 2631.79

31/03/2011 7.38 1556.04 2669.67

28/04/2011 6.7 1634.13 2783.77

31/05/2011 6.7 1559.92 2746.71

29/06/2011 6.7 1516.93 2636.23

31/07/2011 6.7 1517.58 2661.81

29/08/2011 6.7 1492.44 2638.99

29/09/2011 6.7 1431.71 2608.77

31/10/2011 6.7 1408.06 2575.7

30/11/2011 6.7 1378.94 2527.94

29/12/2011 6.7 1353.39 2501.86   
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   ٣١/١٢/٢٠١١توزيع ملكية المساهمين آما في ) ج
  )، أجنبي، عربيإماراتي، خليجي(    

  المجموع  أجنبي عربي خليجي إماراتي 

%  
 عدد
  األسهم

عدد   %
عدد   % عدد األسهم  % األسهم

  % األسهم
  عدد
  األسهم

  ٤٦,٩١٥,٠٧٠  %٣١,٣  صفر %٠  ٤٥٤,٥١٧  %٠,٣  صفر %٠  ٤٦,٤٦٠,٥٥٣  %٣١  أفراد

 /شرآات
 مؤسسات

  ١٠٣,٠٣٩,٠٤٢  %٦٨,٧  صفر %٠ صفر %٠ صفر %٠ ١٠٣,٠٣٩,٠٤٢  %٦٨,٧

  ١٤٩,٩٥٤,١١٢  %١٠٠  صفر %٠  ٤٥٤,٥١٧  %١  صفر %٠  ١٤٩,٤٩٩,٥٩٥  %٩٩,٧ المجموع 

  
  أو أآثر   % ٥بالمساهمين الذين يملكون بيان ) د

  
  
  

  الملكية

  %٨  محمد عمر على بن حيدر        

  %٩,٨  محمد صالح على نقى الزرعونى 

  %١٨  ع.م.بنك دبى التجارى ش 

  %٣٧  بنك اإلمارات دبي الوطني

  %٥  الشيخ مانع خليفه ال مكتوم

  %٨  ع.م.شرآه دبي لالستثمار ش 
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  م    ٢٠١١رية التي صادفت الشرآة خالل عام األحداث الجوه) هـ
  

ا     الشك ع المجاالت آم أن قطاع التأمين هو من الرآائز األساسية للتنمية وداعم لالقتصاد في جمي

ناعية         ات الص راد والمنش ة لألف ة المالي وفر الحماي ة، إذ ي اد الدول ي اقتص ًا ف ؤدي دورًا حيوي ي

ة ال   وم         والمؤسسات المالية، ضد الخسائر المالي ا يق د تحقق األخطار،  آم متنوعة التي تحدث عن

  .  بدور آبير وهام في تراآم رأس المال واستثماره في جميع القطاعات

  

ن   رة م ة خالل الفت ية واقتصادية متباين ام بأوضاع سياس أمين بشكل ع أثرت صناعة الت د ت   ولق

ة والت       ٢٠١١-٢٠٠٨ ة العالمي ة المالي نفط واألزم دات ال اع عائ ا ارتف بعض   منه ات السياسية ب قلب

ة من المحافظة        .  الدول العربية ات العام ة للتأمين وبالرغم عن هذا فقد استطاعت شرآة الوطني

الظروف      أمين ب على نفس المستوى الكلي لألداء المالي والفني بالرغم من تأثر بعض أنشطة الت

ي للشرآة إلى المبنى م تم نقل المكتب الرئيس٢٠١١ففي نهاية عام . التي سادت خالل تلك الفترة

  .        ديرة –المملوك للشرآة بمنطقة ديرة دبي أمام سيتي سنتر 

   

ور    شرآة الوطنية للتأمينات العامة تمكنت آما  د ب تاندرد أن  زمن االحتفاظ بالتقييم الصادر من س

د ي عن ي ب ي ب ي+ ب ي ب ي ب ابق ب ك من التصنيف الس ال وذل تقرة لألعم ع نظرة مس ذلك . م وب

د من            تمكنت ال ذي يع ة ال أمين بالدول أمين بسوق الت ر شرآة ت امن أآب شرآة من إحراز مرآز ث

ز          .  أآثر أسواق التأمين تنافسية  ى تعزي درة الشرآة عل ال ق تقرة لألعم ا تعكس النظرة المس آم

  . وضعها التنافسي بالسوق المحلي

  

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>> 

  

    




