
 

 

  

 

 

 

National Takaful Company P.S.C. 

Watania  

 

وطنية –شركة الوطنية للتكافل ش.م.ع   

 تقرير حوكمة الشركات المساهمة العامة

9201للعام   

 

 

 

 

 



 

Watania Corporate Governance Report 2019 
Page 2 of 28 

 الفهرس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة املحتوى  م

 3 املقدمة   .1

 3 تطبيق مبادئ الحوكمة   .2

 4 تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبنائهم في األوراق املالية   .3

 5 مجلس اإلدارة   .4

 12 مدقق الحسابات الخارجي   .5

 12 لجنة التدقيق  .6

 16 لجنة الترشيحات واملكافآت   .7

 17 لجنة املتابعة واإلشراف على تعامالت املطلعين    .8

 18 اللجنة التنفيذية واالستثمارية  .9

 19 نظام الرقابة الداخلية   .10

 21 املخالفات املرتكبة خالل السنة املالية    .11

 21 مساهمات الشركة في تنمية املجتمع املحلي   .12

 22 معلومات عامة   .13



 

Watania Corporate Governance Report 2019 
Page 3  

 :ــــــــــة دممـــقــــ
 

قد عمدت الى وضع نظم ومبادئ الحوكمة واالنضباط  12/7/2011تاريخ ومنذ تأسيسها "وطنية"  ان شركة الوطنية للتكافل

قرار ضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط املؤسس ي نظامها األساس ي بما يتوافق مع  بإعداداملؤسس ي ضمن أولوياتها وذلك 

 عن اتخاذ العديد من اإلجراءات التي تضمن تطبيق نظم الحوكمة بشكل سليم ومتكامل وتعديالته 
ً
وأحكام النظام العام، فضال

بدًء من اعداد الالئحة الداخلية الخاصة بالحوكمة وتطبيقها وكذلك تشكيل اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة وإنشاء ادارة 

وقواعد تحكم تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين بالشركة في األوراق املالية  للرقابة الداخلية ووضع الئحة للسلوك املنهي

 عن تطبيق أحدث النظم اإلدارية في ممارستها ألنشطتها  
ً
املصدرة من الشركة واصدار القواعد اإلجرائية لحوكمة الشركات فضال

ن خالل اتخاذ هذه الحزمة من اإلجراءات الخاصة التجارية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء، ويهدف مجلس اإلدارة م

، واملساهمة بشكل االستثماروحماية املساهمين وتنمية    -وبشكل عملي    –بالحوكمة منذ نشأت الشركة الى تفعيل معايير الحوكمة  

في خدمة   يحفظ استقراره، وبذلك تكون الشركة قد ساهمت متوازن بشكل  االقتصاديفاعل في دفع عجلة التسارع في النمو 

 من خالل مساهمتها في تقديم الضمان لألنشطة التجارية املختلفة وبذلك تسهم في تحقيق الرخاء 
ً
على  االقتصادياملجتمع أيضا

 مستوى أدائها اإلجمالي ككل، وفيما يلي نعرض اجراءات تطبيق الحوكمة وتشكيالت لجان مجلس اإلدارة:

 

 ة ملبـادئ الحـوكمة:تطبـيق الشـركالتي تم اتخاذها ل تاإلجراءا .1
 

قامت الشركة باتخاذ العديد من اإلجراءات والخطوات العملية لتطبيق املبادئ والقواعد الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة 

 وفي بيان ذلك:  2016/ر.م( لسنة 7األوراق املالية والسلع رقم )

 اعداد الالئحة الداخلية لتطبيق معايير الحوكمة:   .أ

 من الشركة بفعالية وأهمية الحوكمة فقد ترجمت حرصها على تطبيق اجراءات الحوكمة وبشكل عملي من خالل 
ً
ايمانا

واملعايير واملبادئ اعداد الالئحة الداخلية الخاصة بتطبيق معايير الحوكمة، والتي تضمنت الخطوط اإلرشادية الرئيسة 

واإلجراءات الخاصة بمجلس ادارة الشركة واإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بالئحة حوكمة الشركات املساهمة العامة حسب 

القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن. الجدير بالذكر أن النظام األساس ي الخاص بالشركة قد تم اعداده  

زاري الخاص بحوكمة الشركات وكذلك استقرار العمل و سمية حسب األصول بعد صدور القرار الواعتماده من املراجع الر 

به لدى معظم الشركات مما جعل انشاء واعداد النظام األساس ي الخاص بالشركة يتوافق مع قرارات الحوكمة وبشكل تام، 

والذي نظم مبادئ الحوكمة  2015لسنة  2قم تعديل النظام األساس ي بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية ر تم و 

 في تفاصيله بموجب أحكام القانون.
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 اعداد ميثاق السلوك املنهي: .ب 

 بإعداد قواعد السلوك املنهي الخاصة بشركة 
ً
 لألحكام الواردة في القرار السالف الذكر، قامت الشركة أيضا

ً
وطنية التنفيذا

ظفيها وكافة املتعاملين، والتي اشتملت في بنودها على القواعد الخاصة للتكافل وتفعيلها بين أعضاء مجلس اإلدارة ومو 

 االرتقاءبتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق املالية الخاصة بها كما اشتملت على بنود كثيرة تضمن خالل تفعيلها 

 قتصادي الفاعل للشركة. بالشركة ألعلى مستويات الشفافية املهنية واملصداقية التي تسهم في تطوير األداء اال

 مراجعة إجراءات الحوكمة: .ج

مراجعة اجراءات الحوكمة ككل من قبل إدارة الرقابة الداخلية وضابط االمتثال بشكل دوري للموائمة بين أنظمة الحوكمة 

 الداخلية والتشريعات التي يتم تعديلها من وقت آلخر. 

 :2019خالل العام للشركة  ي األوراق املالية وأبناءهم فوأزواجهم تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة ملكية و  .2
 

اااااب أحكام املادة رقم   يلتزم (أ ااااالع وحسا اااااادر عن هيئة األوراق املالية والسا ااااااء مجلس اإلدارة بأحكام قانون التداول الصا أعضا

 بحيث أنه:   2/2001( من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14)

 

ااااااااااااخ  من املوظفين املطلعين على ال يجوز  • ااااهاا التنفياذي أو أي  ا اااااااا ااااركاة ورئيسا اااااااا ااااااء مجلس إدارة الشا اااااااا لرئيس وأعضا

البيانات األساااسااية للشااركة التصاارف بنفسااه أو بواسااطة ليره بالتعامل في األوراق املالية للشااركة ذاتها أو الشااركة 

 ة: األم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة للشركة وذلك خالل الفترات التالي

 

 أو 10قبل ) -
ً
اااااعودا اااااهم صا اااااعر السا اااااأعها أن تؤلر على سا ااااارة أيام من اإلعالن عن أي معلومات جوهرية من شا ( عشا

 إال إذا كانت املعلومة ناتجة عن أحدث طارئة ومفاجئة.  
ً
 هبوطا

 

اااااااا  عن 15قبل ) - ااااااانوية ولحين اإلفصا ااااااانوية أو السا اااااااف سا  من عهاية الفترة الربعية أو النصا
ً
ااااااار يوما اااااااة عشا ( خمسا

املاالياة املكوناة من قاائماة املركز املاالي وقاائماة الادخال وقاائماة التادفقاات النقادياة وقاائماة التغيرات في  البيااناات

 ملعايير املحاسااابة الدولية، والتي تصااادر بعد إعداد 
ً
حقوق املسااااهمين واإليضااااحات حول البيانات املالية وفقا

رة الشركة أو الشخ  املخول بالتوقيع  مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأعها وتوقيعها من قبل مجلس إدا

ااااااركة من  ااااااابات وتقرير مجلس إدارة الشا ااااااديق علها وعلى تقرير مدقق الحسا نيابة عنه إذا كانت ربعية، أو التصا

 قبل الجمعية العمومية إذا كانت سنوية.   

 

لتصاارف بنفسااه أو أعاله باعند قيام أي من األ ااخاص املشااار إليهم  2001( لساانة 2تراعي أحكام قانون التداول )  •

ااااااااطة ليره بالتعامل في األوراق املالية للشاااااااااركة ذاتها أو في األوراق املالية للشاااااااااركة األم أو التابعة أو الحليفة أو  بواسا

 أي تعامل يخالف ذلك. 
ً
 الشقيقة لتلك الشركة، ويقع باطال

 

 املالية كما جاء أعاله.  هذا وقد أقر أعضاء مجلس اإلدارة التزامهم باإلفصا  عن أي تعامل لهم باألوراق 
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 :  31/12/2019أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق املالية للشركة كما في  ملكية (ب

 

 

 :  2019وأبناءهم في األوراق املالية للشركة خالل العام اإلدارة وأزواجهم أعضاء مجلس تعامالت  (ج

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 املنصب االسم م
 األسهم اململوكة

 31/12/2019كما في 

إجمالي عملية 

 البيع

إجمالي عملية 

 الشراء

  341,252  47,781   18,254,279 رئيس مجلس اإلدارة   سعادة/ على بن حرمل الظاهري  1

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد نائب الرئيس   املهندس/ أسامة محمد البرواني   2

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة  الدكتور/ محمد بن علي البرواني 3

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة  السيد/ عبدهللا عسيران  4

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة     لسيد/ صالح ناصر الرياميا  5

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة  محمد نائل الشامس ي /السيد 6

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة  السيد/ يوسف سامي العلمي 7

 املنصب االسم م
 األسهم اململوكة

 31/12/2019كما في 

إجمالي عملية 

 البيع

إجمالي عملية 

 الشراء

  341,252  47,781   18,254,279 رئيس مجلس اإلدارة   سعادة/ على بن حرمل الظاهري  1

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد نائب الرئيس   املهندس/ أسامة محمد البرواني   2

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة  الدكتور/ محمد بن علي البرواني 3

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة  السيد/ عبدهللا عسيران  4

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة     لسيد/ صالح ناصر الرياميا  5

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة  محمد نائل الشامس ي السيد/ 6

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة  السيد/ يوسف سامي العلمي 7

 85,900 0 85,900 ابنه رئيس مجلس اإلدارة   موزة علي سعيد الظاهري  8
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 مجلس إدارة الوطنية للتكافل: تشكيل  .3

 

يتكون مجلس ادارة الشركة من سبعة أعضاء يتمتعون بخبرات ومهارات تؤهلهم إلدارة الشركة، كما أعهم يملكون قدرات عالية 

جعلهم مؤهلين  تمكنهم من قراءة وفهم البيانات املالية بعمق بما لهم من باع طويل في مجال التأمين وإدارة األعمال. كل ذلك 

 واالستثمارات االستراتيجيةوقادرين على اتخاذ القرارات الالزمة التي من شأعها تحقيق مصالح املساهمين كاملوافقة على الخطط 

. ونستعرض فيما يلي أعضاء مجلس اإلدارة وشهاداتهم العلمية وخبراتهم العملية مع بيان  مليزانية ووضع الشركة املالي ككلوا

املناصب التي يشغلوعها في شركات مساهمة أخرى واللجان املنبثقة عن املجلس ويشترك في تشكيلها أعضاء مجلس اإلدارة بما 

 يتوافق مع معايير الحوكمة ومهام كل لجنة على النحو اآلتي:

 

 :  الحاليين بيــان أعضــاء مجلـــس اإلدارة  .أ

 

 االسااااام

املنصب/ الفئة  

)تنفيذي/ لير  

 تنفيذي/مستقل(

 مدة العضوية  املناصب    /الخبرات /  املؤهالت 

 رئيس مجلس اإلدارة  علي سعيد بن حرمل الظاهري   / دكتور ال

  / )لير تنفيذي

 مستقل( لير 

من الجامعة األمريكية دارة األعمال في إماجستير ، املتحدة اململكةفي من جامعة دورهام دكتوراه 

، مالنا جامعة أبوظبي يترأس عدد من مجلس إدارة عدد من الشركات املحلية ومنها: و بواشنطن 

الدولي ومجموعة أبناء بن حرمل. كما شغل عدد من املناصب األخرى    مستشفى االماراتلالستثمار،  

ومنها: عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة أبوظبي للمعارض )أدنيك(، وعضو مجلس إدارة  

 أكسل لندن. 

منذ تاريخ 

22 /3 /2017   

جلس  املنائب رئيس  املهندس/ أسامة محمد البرواني  

  / )لير تنفيذي

 مستقل( لير 

أوكالهوما بالواليات املتحدة  -يحمل شهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تولسا 

األمريكية، وشهادة املاجستير في الطاقة والتجارة والتمويل من كلية إدارة األعمال بجامعة سيتي 

كاس في لندن. يشغر منصب الرئيس التنفيذي لشركة بتروجاز إي آند بي، كذلك منصب املدير 

عضوية في كال من مجلس إدارة بنك اركابيتا ولديه العام لشركة الخدمات الهندسية املتحدة، 

البحريني، بنك تجاري بحريني إسالمي، وعضوية في شركة أوشينكو، الشركة العاملية الرائدة في 

مجال اليخوت الفخمة. وقد تم مؤخرا تعيين املهندس أسامة كقنصل فخري لجمهورية أولندا في 

 نة عمان.سلط

تاريخ منذ 

9 /4 /2018 

 عضو مجلس اإلدارة  الدكتور/ محمد البرواني 

  / )لير تنفيذي

 ( لير مستقل

في   املاجستير والدكتوراهبكالوريوس العلوم من جامعة ميامي في الواليات املتحدة وعلى درجتي 

البرواني هو مؤسس مجموعة شركات  املتحدة. د.  هندسة البترول من جامعه هاربوت وات في اململكة  

محمد البرواني القابضة ورئيس مجلس إدارتها، وشغل العديد من املناصب في سلطنة عمان، حيث 

شغل منصب عضو مجلس إدارة لير تنفيذي في عدد من الشركات املساهمة ذات االكتتاب العام، 

ش.م.ع البنك الوطني العماني  مارلالستثوالطيران العماني، وشركة املدينة للتأمين وشركة املدينة 

 وشركة شل العمانية للتسويق وشركة تأجير في عمان. 

 منذ تاريخ 

11 /2 /2015 

 عضو مجلس اإلدارة  السيد/ عبدهللا مالك عسيران 

 / )لير تنفيذي

 مستقل( 

( ودبلوم صيرفة من جامعة LAUبكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة اللبنانية األميركية ) 

في أبوظبي   لالستثمارالسيد/ عبد هللا عسيران هو العضو املنتدب لشركة ماجنا القديس يوسف. 

، والتي تسيطر على عدد من الكيانات في القطاعات الرئيسية التي تشمل 2006منذ يناير 

 االستثمارات، التعليم، الضيافة، املالية، العقارات، امللكية الخاصة، ومخاطر رأس املال. 

 منذ تاريخ 

11 /4 /2016 

 عضو مجلس إدارة  السيد/ صالح ناصر الريامي  

)لير تنفيذي/ 

 مستقل( 

سنة في  20بكالوريوس في إدارة األعمال من الكلية األمريكية في اطالنطا ويتمتع بخبرة تزيد عن 

األعمال اإلدارية وخبير استثمارات، وقد شغل العديد من املناصب في سلطنة عمان ومنها خبير 

ومستشار  االستثمارات بدرجة مدير عام بمكتب وزير الديوان بديوان البالط السلطاني، وخبير

استثمار لشركة املدينة لالستثمارات، نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة خزف عمان ش.ع.م 

ش.ع.م ومدير  ورئيس لجنة التدقيق واملراجعة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة تأجير للتمويل

ورئيس مجلس اإلدارة لصندوق الرؤية لسوق عمان الصاعد ونائب  شركة املدينة للتأمين ش.ع.م

 .رئيس مجلس إدارة صندوق تالل، كما عمل كعضو منتدب للشركة الوطنية للمجمعات السكنية

تاريخ التعيين  

9 /4 /2018 
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 عضو مجلس اإلدارة  السيد/ محمد نائل الشامس ي 

 )لير تنفيذي/ 

 مستقل( 

في إدارة األعمال من جامعة اإلمارات. ويشغل منصب املدير العام لشركة  سبكالوريو حاصل على 

الشركات الكبرى في قطاع املقاوالت. باإلضافة إلى شغله منصب مدير  إحدىنايل وبن حرمل وهي 

 .   توإدارة العقاراعام ملجموعة شركات متنوعة في مجال املقاوالت والتعليم والضيافة 

تاريخ التعيين  

26 /3 /2019   

 عضو مجلس إدارة  السيد/ يوسف سامي العلمي 

 )لير تنفيذي/ 

 مستقل( 

يحمل السيد/ العلمي شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة إنديانا بالواليات املتحدة 

 األمريكية ، ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من الجامعة األمريكية في بيروت. 

دارة وعضو مجلس اإلدارة في عدد من الكيانات يشغل حالًيا منصب مستشار مالي ملجلس اإل 

االستثمارية اإلقليمية.  وقد أمض ى السيد العلمي أكثر من أربعين عاًما في تمويل الشركات وأسواق 

رأس املال العاملية. شغل السيد العلمي عدًدا من املناصب العليا في املؤسسات املالية الكبرى في دولة 

في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركة أبوظبي لالستثمار واملستثمر اإلمارات العربية املتحدة و

 .في الكويت KFTCICالوطني في اإلمارات العربية املتحدة، و 

لتعيين  اتاريخ 

26 /3 /2019 

 عضو مجلس اإلدارة  السيد/ فهد أحمد الشاعر 

 / )لير تنفيذي

 مستقل( 

 منصب   العليا في مدينة العين.بكالوريوس في املحاسبة من كلية التقنية  
ً
يشغل السيد/ الشاعر حاليا

العضو املنتدب لشركة أبوظبي الوطني للتمويل اإلسالمي )أدنيف(، ومن الجدير بالذكر أن السيد 

 في القطاع املصرفي 
ً
 سنة منها في الصيرفة اإلسالمية.  12فهد عمل ما يقارب العشرين عاما

تاريخ 

 االستقالة

5 /3 /2019 

 عضو مجلس اإلدارة  روال أبو منه / السيدة

 )لير تنفيذي/ 

 مستقل(  

حاصله على درجة البكالوريوس في العلوم والرياضيات وبحوث عمليات التشغيل من جامعة لندن،  

كلية رويال هولواي وكلية بيدفورد الجديدة. شغلت منصب الرئيس اإلقليمي للخدمات املصرفية  

للشركات واالستثمارات للشركات واالستثمار في بنك أبوظبي األول. وشغلت في وقت سابق منصب 

ير العام التنفيذي ورئيس عالقات العمالء في قسم الخدمات املصرفية للمجموعة في بنك املد

أبوظبي الوطني )بنك أبوظبي األول حاليا(؛ كما شغلت منصب املدير العام ملجموعة الخدمات  

 املصرفية للمجموعات في البنك،  

تاريخ 

 ستقالةاال 

5 /3 /2019   

 

 

 :2019يان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام ب .ب

 الحالي.  عنصر النسائي في مجلس اإلدارة لتمثيل ليوجد ال 

 

 

 أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة:  .ج

سبعة أعضاء بنسبة عضو واحد من أصل  26/3/2019وحتى  2018هناك تمثيل للعنصر النسائي في املجلس للعام كان 

 مجلس اإلدارة.

 

 

 أسس تحديد مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة:  .د

 

 تلتزم الشركة في سياسة تحديد مكافأت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

 

( من النظام األساس ي للشركة والتي يتم بموجبها توزيع مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة نسبة 35و 30نصت املادة ) .1

أو  ف( من تلك األربا  السنوية، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاري%10األربا  الصافية على أن ال تتجاوز )مئوية من 

 بالقدر الذي يقرره مجلس اإلدارة ألي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو 
ً
 شهريا

ً
 أو مكافأة إضافية أو مرتبا

ً
أتعابا

 خاصة أو يقوم بأعمال
ً
إضافية لخدمة الشركة وفق واجباته العادية كعضو في مجلس   يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودا

 إدارة الشركة، وال يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس اإلدارة عن اجتماعات املجلس. 
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 في شأن الشركات التجارية.  2015( لسنة 2( من القانون االتحادي رقم )169رقم )املادة  .2

 

بشأن معايير االنضباط  2016/ر.م( لسنة 7يئة األوراق املالية والسلع رقم )( من قرار مجلس إدارة ه21املادة رقم ) .3

 املؤسس ي وحوكمة الشركات املساهمة العامة. 

 

 اعتماد املقتر  املقدم من مجلس اإلدارة من الجمعية العمومية.  .4

 

 : 2018موع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة عن العام مج ▪

عضاء مجلس اإلدارة بمبلغ أل مكافأة  صرف  على    26/3/2019الشركة في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ    وافق مساهمون 

 . ( درهم465.000وقدره )

 

والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية  2019مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املقترحة للعام  ▪

 للمصادقة عليها:

درهم في اجتماع الجمعية العمومية القادم على أن  650,000سوف يتم مناقشة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتي تبلغ 

 . يتم إخطار سوق أبوظبي لألوراق املالية بما ستجد في حينه

 

 : 2019بيان بدالت حضور جلسات اللجان املنبثقة عن املجلس عن السنة املالية للعام  ▪

 

 نةاسم اللج االسم م
  8,000 )بالدرهم(قيمة البدل 

 عن كل اجتماع

عدد 

 االجتماعات

 4 32,000 يةاالستثمار التنفيذية و لجنة ال سعادة/ على بن حرمل الظاهري   1

 املهندس/ أسامة محمد البرواني   2
 لجنة التدقيق   

 شراف على تعامالت املطلعينلجنة اإل 
24,000 3 

 البروانيالدكتور/ محمد بن علي  3
 يةاالستثمار التنفيذية و  لجنةال

 لجنة الترشيحات واملكافأت 
32,000 4 

 السيد/ عبدهللا عسيران  4
 اللجنة التنفيذية واالستثمارية 

 لجنة الترشيحات واملكافأت 
32,000 4 

 لسيد/ صالح ناصر الرياميا 5

 لجنة التدقيق 

  لجنة الترشيحات واملكافأت

 تعامالت املطلعينشراف على لجنة اإل 

56,000 7 

 محمد نائل الشامس ي السيد/ 6
 لجنة التدقيق 

 شراف على تعامالت املطلعينلجنة اإل 
24,000 3 

 1 8,000 اللجنة التنفيذية واالستثمارية  السيد/ يوسف سامي العلمي  7
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 تفاصيل البدالت أو الرواتب أو ألتعاب اإلضافية التي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان:   ▪

 ال يوجد. 

 

 

    :مع بيان تواريخها وعدد مرات الحضور الشخص ي لجميع األعضاء2019دارة خالل العام اجتماعات مجلس اإل عدد   .ه

 

 .26/3/2019*   تاريخ التعيين في عضوية املجلس 

 

 عدد مرات الحضور الشخص ي لجميع أعضاء مجلس اإلدارة:  

 

 

 

 

 رقم وتاريخ االجتماع الحضور 

 أعضاء مجلس اإلدارة

1/2019 

بتاريخ 

6/2/2019 

2/2019 

بتاريخ 

10/3/2019 

3/2019 

بتاريخ 

12/5/2019 

4/2019 

بتاريخ 

5/8/2019 

 )يالتمرير(

5/2019 

بتاريخ 

10/11/2019 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ علي بن حرمل الظاهري الدكنور/ 

  ✓  ✓  ✓ -  ✓ املهندس/ أسامة البرواني

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ محمد البروانيالدكتور/ 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ عبدهللا مالك عسيران السيد/ 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ السيد/ صالح الريامي

  ✓  ✓  ✓ ليس عضوا* ليس عضوا* السيد/ محمد نائل الشامس ي  

 -  ✓  ✓ ليس عضوا* ليس عضوا* السيد/ يوسف سامي العلمي 

 عدد مرات الحضور الشخص ي عضو مجلس اإلدارة م

 5/5 علي بن حرمل الظاهري الدكتور/  1

 4/5 املهندس/ أسامة البرواني 2

 5/5 محمد البروانيالدكتور/  3

 5/5 عبدهللا مالك عسيران السيد/  4

 5/5 الرياميالسيد/ صالح ناصر  5

 3/3 (26/3/2019السيد/ محمد نائل الشامس ي )تاريخ العضوية  6

 2/3 (26/3/2019السيد/ يوسف سامي العلمي ))تاريخ العضوية  7
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 مع بيان تواريخها:  2019عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة املالية  .و

بتاريخ  2019األول من العام أصدر مجلس اإلدارة قرارا واحدا بالتمرير بخصوص اعتماد البيانات املالية للشركة للنصف 

5/8/2019 . 

 

 على تفويض مجلس اإلدارة:التي قامت بها اإلدارة التنفيذي واالختصاصاتاملهام  .ز
ً
 ة بناءا

لتوقيع على كافة وكالة لتسيير األمور اإلدارية وابمن مجلس االدارة تفويض ممنو  ب للشركة تنفيذيال رئيستوكيل التم 

وذلك للقيام باملهام  14/1/2022تنتهي في بوكالة محددة املدة  الولائق وإبرام العقود ملصلحة الشركة وتسيير كافة أعمالها

 التالية: 

تمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها أمام كافة الدوائر الحكومّية في دولة اإلمارات العربّية املتحدة االتحادّية واملحلّية في  -

ق بأعمالها وشؤوعها
ّ
 .كل ما يتعل

لة اإلمارات العربية أو في الخارج وذلك كله وفقا فتح وتشغيل وإدارة أّي حساب مصرفي باسم الشركة سواًء داخل دو  -

  .للقرارات والتنظيمات التي يصدرها مجلس إدارة الشركة من حين آلخر

التفاوض والتوقيع على كافة العقود واالتفاقّيات والعروض وأوامر وطلبات الشراء نيابة عن الشركة واالشتراك في كافة  -

 ّصة بنشاطات الشركة. املناقصات واملمارسات والتكليفات الخا

 لنظم وقواعد الشركة املعمول بها، وتحديد وتغيير مهام عمل هؤالء   -
ً
تعيين واستخدام املوظفين واملستخدمين وفقا

 لهذه النظم والقواعد
ً
 .املوظفين واملستخدمين وشروط خدمتهم وفصلهم من العمل وفقا

وأن يوظف ويعين ، داخل أو خارج اإلمارات العربية املتحدةأن يمثل الشركة أمام أية محكمة أو هيئة تحكيم سواء  -

  .بموجب وكالة محامين وممثلين قانونيين و/أو عزلهم

أن يقوم على وجه العموم بجميع األعمال واألشياء واألمور سواء ما يتعلق منها باألمور القانونية أو ليرها التي تعتبر  -

  .واإلشراف والتوجيه بالنسبة لشؤون الشركة وأعمالهاضرورية أو مالئمة ألعمال اإلدارة 

أن يفوض أي  خ  أو أ خاص بجميع أو أيا من الصالحيات املوكلة إليه بموجب هذه الوكالة ويمنحه الوكالة الالزمة  -

 لنظم الشركة املعتمدة. 
ً
 لذلك شريطة أن يكون ذلك طبقا

 

 عالقة )أصحاب املصالح( مع توضيح نوع العالقة:بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات ال .ح

مع أطراف ذات عالقة  أو أكثر من رأس مال الشركة %5وتساوي  2019قامت بها الشركة خالل عام ت صفقاال يوجد أي 

 )أصحاب املصالح( أو أي ليرهم.  
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 الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:  .ط

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مجلس اإلدارة 

  طلعين لجنة امل

 لجنة الرقابة الشرعية

 لجنة التدقيق 

 الرئيس التنفيذي 

 إدارة التدقيق الداخلي 

  املالية التنفيذي رئيس التنفيذي رئيس العمليات

العمليات إدارة  رئيس  إدارة الصحي رئيس إدارة السيارات  رئيس  

 اإلدارة القانونية واالمتثال   رئيس شؤون املوظفين رئيس  تكنولوجيا املعلوماتإدارة رئيس 

 لجنة الترشيحات واملكافآت  
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ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم  بيان تفصيلي لكبار املوظفين التنفيذيين في الصف األول والثاني حسب ما .ي

 :وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب واملكافآت املدفوعة لهم

 

 تاريخ التعيين املنصب م
مجموع الرواتب والبدالت  

 )درهم( 2019املدفوعة لعام 

لعام  املدفوعةمجموع املكافآت 

2019 (Bonuses)درهم( ) 

أي مكافآت أخرى نقدية/عينية 

  2019للعام 
ً
 أو تستحق مستقبال

,415,1232 1/2/2016 الرئيس التنفيذي   1  - لم تحدد 

500,682 1/4/2017 رئيس املالية التنفيذي  2  - لم تحدد 

 - لم تحدد 660,000 1/8/2016 رئيس الفنية التنفيذي  3

 - لم تحدد 570,000 1/1/2019 رئيس إدارة السيارات 4

 - لم تحدد 436,500 1/1/2018 رئيس إدارة الصحي 5

 - لم تحدد 600,000 15/3/2015 تكنولوجيا املعلومات رئيس 6

 - لم تحدد 469,880 1/6/2016 لقانونية ا رئيس  7

 - لم تحدد 241,800 1/4/2018 رئيس شؤون املوظفين 8

 - - - شالر  رئيس إدارة العمليات  9

 

 

 

 مدقق الحسابات الخارجي:   .4

 

 عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين: ذة نب       (أ)

من أكبر املكاتب العاملة في الدولة في مجال التدقيق الخارجي، حيث تواجد املكتب آرنست آند يونغ يعد مكتب السادة 

بدولة اإلمارات منذ زمن طويل وهو ما أكسبه السمعة الطيبة في األوساط التجارية ملا له من الخبرة الطويلة في هذا 

 يخضع مدققي الحسابات الخارجيين إلشراف لجنة التدقيق املنبثقة عن املجلس. املجال و 

 

 بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها الحسابات الخارجي:   (ب)

لتدقيق ومراجعة البيانات املالية للشركة في اجتماع مكتب "إرنست ويونغ"  تم اعتماد مدقق الحسابات الخارجي السادة/  

  ( درهم280.000مقطوعة وقدرها )بإجمالي أتعاب  26/3/2018الجمعية العمومية السنوي في 
ً
 .سنويا
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 : 2019التحفظات التي قام بها مدقق حسابات الشركة بضمينها في القوائم املالية املرحلية والسنوية للعام  ( ج)

 . ال يوجد

 

 لجنة التدقيق: .5

 

 إقرار رئيس جنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آلليه عمله والتأكيد من فعاليته:  (أ)

آلليه عملها لجنة التدقيق في الشركة واملراجعة الدورية املنتظمة نظام يقر رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن تطبيق 

تطبيق بشأن  2016/ر.م( لسنة  7والتأكد من فعاليتها وبما ينسجم مع قرار مجلس اإلدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )

 وحوكمة الشركات املساهمة العامة.  معايير الحوكمة واالنضباط املؤسس ي

 وتتألف لجنة التدقيق من:  (ب)

 

   12/5/2019* عضو لجنة تدقيق اعتبارا من تاريخ 

 

 

 

 رائد أحمد  -  E & Y اسم مكتب التدقيق 

 سنة واحدة  - 2018 عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة 

 درهم  280.000 )درهم(   2019إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات املالية لعام 

 درهم  38.000 2019أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات املالية لعام 

   هيئة التأمين احصائيات  تفاصيل وطبيعة الخدمات املقدمة األخرى 

 من خالل   2019بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر لير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خالل العام  

 2018مدقق الحسابات السابق للعام 
 درهم  100,000

 جلس صفة العضو بامل املنصب االسم م

 مستقل -لير تنفيذي  -عضو مجلس إدارة  رئيس اللجنة السيد/ صالح الريامي 1

 مستقل  – لير تنفيذي -عضو مجلس إدارة  عضو السيد/ محمد نائل الشامس ي * 2

 لير مستقل  –لير تنفيذي  -إدارة عضو مجلس  عضو املهندس/ أسامة البرواني 3
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 مهام لجنة التدقيق: ( ج)

 اللجنة وتكون مهامها اآلتي:  تنعقد مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل وبمحاضر موثقة من األعضاء ومقرر 

مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير ملجلس اإلدارة تحدد فيه املسائل التي ترى أهمية وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع  ▪

 اتخاذ إجراء بشأعها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها.

، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى موضعيتهمتابعة ومراقبة استقاللية مدقق الحسابات الخارجي ومدى   ▪

 ملعايير التدقيق املعتمدة.فعاليتها 
ً
 وفقا

مراقبة سالمة البيانات املالية للشركة وتقاريرها )السنوية ونصف السنوية وربع السنوية( ومراجعتها كجزء من عملها العادي   ▪

 وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:قبل عرضها على مجلس اإلدارة،    وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي خالل السنة  

 أية تغييرات في السياسات واملمارسات املحاسبية. .1

 إبراز النواحي الخاضعة لتقدير اإلدارة. .2

 التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق.  .3

 افتراض استمرارية عمل الشركة.  .4

 التقيد باملعايير املحاسبية التي تقررها الهيئة. .5

 املتطلبات القانونية املتعلقة بإعداد التقارير املالية.التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصا  وليرها من  .6

 التقيد باملعايير املحاسبية التي تقررها هيئة األوراق املالية والسلع.  .7

التنسيق مع مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية واملدير املالي أو املدير القائم بنفس املهام في الشركة في سبيل أداء  ▪

 مع مدققي حسابات الشركة مرة على األقل في السنة. االجتماعة مهامها، وعلى اللجن

الالزم بأية مسائل  االهتمامالنظر في أية بنود هامة ولير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيالء  ▪

 دققي الحسابات.أو م االمتثاليطرحها املدير املالي للشركة أو املدير القائم بنفس املهام أو ضابط 

 مراجعة أنظمة الرقابة املالية والرقابة الداخلية وادارة املخاطر في الشركة. ▪

 مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة والتأكد من أدائها لواجبها في انشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.  ▪

يكلفها بها مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي  ▪

 وموافقة اإلدارة.
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التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر املوارد الالزمة  ▪

 لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.

 ت املالية واملحاسبية في الشركة.مراجعة السياسات واإلجراءا  ▪

مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها املدقق على اإلدارة التنفيذية  ▪

 بخصوص السجالت املحاسبية أو الحسابات املالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها. 

التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت املطلوب على االستيضاحات واملسائل الجوهرية املطروحة في رسالة مدقق الحسابات   ▪

 الخارجي.

وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير املالية أو الرقابة الداخلية أو   ▪

 والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك املخالفات. ليرها من املسائل بشكل سري 

 مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك املنهي.   ▪

 ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات املوكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة. ▪

 تقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة عن املسائل الواردة في هذا البند.  ▪

 ملوافقة على تعيين رئيس قسم الرقابة الداخلية أو إعهاء خدماته. ا ▪

 مراجعة كافة التقارير املقدمة إلى اللجنة من قبل قسم الرقابة الداخلية وردود اإلدارات التنفيذية على التقارير.  ▪

 تقييم أداء قسم الرقابة الداخلية. ▪

بشأن معايير  2016/ر.م( لسنة 7رار مجلس إدارة الهيئة رقم )مراجعة مدى فعالية أنشطة الرقابة الداخلية واالمتثال لق ▪

 االنضباط املؤسس ي وحوكمة الشركات املساهمة العامة.

 التأكد من إجراء خطة مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية للتأكد من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.    ▪

 النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس اإلدارة.  ▪
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 اجتماعات بالتواريخ املبينة ادناه:أربع  2019عقدت لجنة التدقيق خالل عام  •

 على النحو التالي:  2019اجتماعات خالل العام  4عقدت اللجنة 

 االسم م
 األول  االجتماع

10/3/2019 

 الثاني االجتماع

12/5/2019 

 الثالث االجتماع

3/8/2019 

 الرابع االجتماع

10/11/2019 

  ✓  ✓  ✓  ✓ السيد/ صالح الريامي 1

  ✓  ✓  ✓ - * السيد/ محمد الشامس ي  2

 -  ✓  ✓  ✓ املهندس/ أسامة البرواني 3

 

   12/5/2019* عضو لجنة تدقيق اعتبارا من تاريخ 

 

 : لجنة التدقيقعدد مرات الحضور الشخص ي لجميع أعضاء  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد مرات الحضور الشخص ي عضو مجلس اإلدارة م

 4/4 السيد/ صالح ناصر الريامي 1

 3/4 (26/3/2019السيد/ محمد نائل الشامس ي )تاريخ العضوية  2

 3/4 املهندس/ أسامة البرواني 3
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 واملكافآت:لجنة الترشيحات  .6

 

جنة في الشركة وعن مراجعته آلليه عمله والتأكد لإقرار من رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت بمسؤوليته عن نظام ال (أ)

 من فعاليته: 

في الشركة واملراجعة الدورية   الترشيحات واملكافآتلجنة نظام  بمسؤوليته عن تطبيق    الترشيحات واملكافآتيقر رئيس لجنة  

/ر.م( لسنة  7املنتظمة آلليه عملها والتأكد من فعاليتها وبما ينسجم مع قرار مجلس اإلدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )

 وحوكمة الشركات املساهمة العامة.  تطبيق معايير الحوكمة واالنضباط املؤسس يبشأن  2016

 

 كافآت من: وتتألف لجنة الترشيحات وامل (ب)

 لجنةصفة العضو بال املنصب االسم م

 مستقل  - لير تنفيذي -عضو مجلس إدارة  رئيس اللجنة عبدهللا عسيران  /السيد 1

 مستقل   - لير تنفيذي -عضو مجلس إدارة  عضو السيد/ صالح الريامي 2

 مستقل لير  - لير تنفيذي -عضو مجلس إدارة  عضو  محمد البراوني السيد/  3

 

 مهام لجنة الترشيحات واملكافآت:أبرز  ( ج)

 التأكد من استقاللية األعضاء املستقلين بشكل مستمر. •

 إعداد السياسة الخاصة بمنح املكافآت واملزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي. •

 التنفيذية العليا واملوظفين وأسس اختيارهم.تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة  •

 .إعداد السياسة الخاصة باملوارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل دوري •

 متابعة وتنفيذ مبادرات التوطين في الدولة وسياسات جذب املوارد البشرية ذات الكفاءة.   •

 

 :2019خالل عام ترشيحات واملكافآت لجنة الاجتماعات  •

 .  بحضور جميع األعضاء10/3/2019بتاريخ واحد  جتماعاال عقدت اللجنة 
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 لجنة املتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املتطلعين:  .7

 

جنة في الشركة وعن لبمسؤوليته عن نظام التابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املطلعين إقرار من رئيس لجنة امل (أ)

 : آلليه عمله والتأكد من فعاليتهمراجعته 

 

في املتابعة واإلشراف  لجنة  نظام  بمسؤوليته عن تطبيق  املتابعة واإلشراف على تعامالت األ خاص املطلعين  يقر رئيس لجنة  

ملالية الشركة واملراجعة الدورية املنتظمة آلليه عملها والتأكد من فعاليتها وبما ينسجم مع قرار مجلس اإلدارة هيئة األوراق ا

 وحوكمة الشركات املساهمة العامة.  تطبيق معايير الحوكمة واالنضباط املؤسس يبشأن  2016/ر.م( لسنة  7والسلع رقم )

 

  وتتألف لجنة اإلشراف على تعامالت األشخاص املتطلعين من:  (ب)

 

 

 

 

 

   12/5/2019* رئيس لجنة املتابعة واإلشراف اعتبارا من تاريخ 

 

 

 أبرز مهام لجنة املتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املطلعين:  ( ج)

 

 إخطار جميع املطلعين بفترات حظر التداول تبعا ملا يعلنه سوق أبوظبي لألوراق املالية.  .1

 اإلشراف على تعامالت األ خاص املطلعين وملكيتهم ألسهم الشركة.  .2

 االحتفاظ بسجل خاص بتعامالت األ خاص املطلعين.  .3

 الية.سوق أبوظبي لألوراق املعلى البوابة اإللكترونية لسجل املطلعين  تحديث .4

 لألوراق املالية بتقارير عن تعامالت األ خاص املطلعين.  تزويد سوق أبوظبي  .5

 

 

 

 

 

 

 باللجنةصفة العضو  االسم م

 رئيس اللجنة *السيد/ محمد الشامس ي  1

 عضو الرياميالسيد/ صالح  2

 عضو املهندس/ أسامة البرواني 4
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 : 2019ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام  ( د)

 

 مراجعة ميثاق لجنة املتابعة واإلشراف على تعامالت األ خاص املطلعين.   •

 تحديث سجل املطلعين على البوابة اإللكترونية لسوق أبوظبي لألوراق املالية. •

 

 :2019خالل عام  املتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املطلعينلجنة اجتماعات  ( ه)

 .  بحضور جميع األعضاء10/11/2019عقدت اللجنة االجتماع واحد بتاريخ 

 

 

 اللجنة التنفيذية واالستثمارية:  .8

 

جنة في الشركة وعن مراجعته آلليه عمله لبمسؤوليته عن نظام التنفيذية واالستثمارية لجنة الالإقرار من رئيس  (أ)

 والتأكد من فعاليته: 

في الشركة واملراجعة اللجنة التنفيذية واالستثمارية نظام بمسؤوليته عن تطبيق اللجنة التنفيذية واالستثمارية يقر رئيس 

 الدورية املنتظمة آلليه عملها والتأكد من فعاليتها. 

 

 من: تنفيذية واالستثمارية لجنة الالوتتألف  (ب)

 لجنةصفة العضو بال املنصب االسم م

 مستقللير  – لير تنفيذي -عضو مجلس إدارة  رئيس اللجنة محمد البراوني  دكتور/ ال 1

 لير مستقل  -لير تنفيذي  –عضو مجلس إدارة  عضو الدكتور/ علي بن حرمل الظاهري  2

 مستقل  - لير تنفيذي -عضو مجلس إدارة  عضو السيد/ عبدهللا عسيران  3

 مستقل  - لير تنفيذي -إدارة عضو مجلس  عضو السيد/ يوسف سامي العلمي 4

 

، حسب تعليمات أسس 2/5/2018قرر مجلس إدارة الشركة تشكيل اللجنة التنفيذية واالستثمارية في اجتماعه بتاريخ  ( ج)

بشأن التعليمات املالية  2014( لسنة 26استثمار حقوق حملة الولائق الواردة في قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )

 لتكافلي. لشركات التأمين ا
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 :تنفيذية واالستثمارية هيلجنة الالمهام  ( د)

تم منح اللجنة التنفيذية واالستثمارية كافة الصالحيات وجميع املهام التي حدتها تعليمات أسس استثمار حقوق حملة ولائق  

 بشأن التعليمات املالية لشركات التأمين التكافلي.  2014( لسنة 26الواردة في قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )التكافل 

 

 :2019خالل عام تنفيذية واالستثمارية لجنة الالاجتماعات  •

 

 

 نظام الرقابة الداخلية:  .9

 

ترفع ادارة الرقابة الداخلية ، وبحيث تتبع مجلس اإلدارة مباشرة كما و 28/09/2011رقابة الداخلية تاريخ تأسست ادارة ال (أ

 إلى مجلس اإلدارة باإلجراءات والنتائج والتوصيات التي  –وبشكل دوري-
ً
 خطيا

ً
تتوصل إليها وبشفافية مطلقة تقريرا

وبموجب هذا يتعهد ويعلن مجلس اإلدارة مسؤوليته الكاملة من أداء ادارة الرقابة الداخلية ونظامها وآلية عملها ومراجعتها 

 بشكل دوري للتأكد من فاعلية اإلدارة.

 

 له والتأكد من فعاليته: إقرار من املجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعته آللية عم (ب

في الشركة واملراجعة الرقابة الداخلية  لجنة  نظام بمسؤوليته عن تطبيق  مجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل )وطنية(  يقر  

وبما ينسجم مع قرار مجلس ه من خالل لجنة التدقيق املنبثقة عن املجلس  والتأكد من فعاليتلهذا النظام  الدورية املنتظمة  

وحوكمة  تطبيق معايير الحوكمة واالنضباط املؤسس يبشأن  2016/ر.م( لسنة  7اإلدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )

 الشركات املساهمة العامة. 

 

 

 اللجنة أعضاء 
1/2019 

 6/2/2019بتاريخ 

2/2019 

 10/3/2019بتاريخ 

3/2019 

 12/5/2019بتاريخ 

5/2019 

 10/11/2019بتاريخ 

  ✓  ✓  ✓  ✓ محمد البروانيالدكتور/ 

  ✓  ✓  ✓  ✓ علي بن حرمل الظاهري الدكنور/ 

  ✓  ✓  ✓  ✓ عبدهللا مالك عسيران السيد/ 

 -  ✓ - - السيد/ يوسف سامي العلمي 
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 :مهامها وأبرز  بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة (ج

 

 وضع تقييم لوسائل وإجراءات ادارة املخاطر في الشركة. .1

 متابعة تطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم. .2

التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين واألنظمة والقرارات املعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات  .3

 واإلجراءات الداخلية.

اللجان الداخلية وكفاءتها للحد من املخاطر التي تتعرض لها الشركة ورفع التوصيات املناسبة لتصويب تقييم عمل  .4

 مواطن الضعف فيها. 

 مراجعة البيانات املالية التي تعرض على اإلدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم املالية. .5

 ديرات السابقة لها ووضع التفسيرات والحلول والتوصيات بشأعها.مقارنة وتحليل النتائج املالية الفعلية مع التق .6

التنسيق مع املدققين الخارجيين للشركة والسلطات الرقابية األخرى فيما يتعلق بتوفير املعلومات وتبادلها والرد على  .7

لتوصيات الواردة استفساراتها ومالحظاتها بالتعاون مع الدوائر املعنية في الشركة، ومتابعة تصويب املخالفات وا

 بتقاريرها. 

بخصوص عملية الرقابة والتدقيق، ورفعها إلى مجلس اإلدارة  –إذا لزم األمر –إعداد التقارير الدورية وعند الطلب  .8

 التخاذ القرارات على ضوئها.

 فرض ضوابط رقابية إضافية على بعض األقسام من خالل متابعة:  .9

 كة.فاعلية وكفاءة العمليات الخاصة بنشاط الشر  .أ

 ضوابط العمليات املالية )الدفع، الصرف، التحويل، الخصم، ..... الخ(. .ب

 دقة سجالت املحاسبين. .ج

 انتقال البيانات وتشغيل أنظمة املعلومات والبرامج الداخلية الخاصة بالشركة. . د

 مطابقة البيانات الداخلية مع البيانات من مصادر خارجية. .ه

 جالت والدفاتر.مطابقة النتائج السنوية للحسابات مع الس .و

 اتخاذ اإلجراءات املناسبة للمحافظة على األصول امللموسة والسجالت. . ز

 تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة. . 
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 ومؤهالته:  الرقابة الداخلية إدارة  اسم مدير  (د
 

هندي الجنسية ومتخص  في مجال املحاسبة وحاصل على  –يتولى ادارة الرقابة الداخلية السيد/ ابراهام جورج 

وحاصل على شهادات التأمين املهنية من معهد زمالة التأمين في   1985بكالوريوس املحاسبة من جامعة كيرال بالهند عام 

سنة، ولجهة آلية عمل  22ين وطنية عاملة في اإلمارات ملدة تزيد عن لندن وتولى مهام ادارة الرقابة الداخلية في شركة تأم

تقوم ولجنة التدقيق بالنيابة عن مجلس اإلدارة بمتابعة بيئة الرقابة الداخلية لدى الشركة  فأعهاادارة الرقابة الداخلية 

 ملراجعة ا
ً
لشأن للتحقق من مدى قترحة بهذا التقارير والتوصيات املحيث تجتمع اإلدارة مع اللجنة كل لالث أشهر تقريبا

 التزام أقسام ودوائر الشركة بتعليمات اإلدارة العليا واألهداف والسياسات الخاصة بالشركة التي وضعها مجلس اإلدارة . 

 اسم ضابط االمتثال ومؤهالته:  (ه

بى الصباغ بمهمة مسؤول االمتثال وهي حاصلة على شهادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة  تم تعيين السيدة/ ح  

 . 2013أتالنتا وقد التحقت للعمل في الشركة منذ العام 

 تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة:  (و

سار عمل الشركة كمشاكل كبيرة وخالفه  في حال وجود حادث طارئ أو أية مسائل استثنائية من شأعها التألير على م

فستقوم ادارة الرقابة الداخلية بتحديد املشكلة وتقييم مدى تألر الشركة بها ومن لم دعوة لجنة التدقيق الجتماع عاجل 

يتم من خالله بحث املشكلة وأسبابها وطرق معالجتها والتخفيف من ألارها ووضع اإلجراءات الكفيلة للحد من ألارها ومنع 

 مع رفع التوصيات بشأعها ملجلس االدارة التخاذ القرار املناسب. ولم تواجه الشركة أية مشكلة كبيرة في ت
ً
كرارها مستقبال

 . 2019خالل العام 

 

 عدد التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية ملجلس إدارة الشركة:  (ز

 . 2019تم إصدار لاللة تقارير من إدارة الرقابة الداخلية خالل العام 
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 وبيان أسبابها: 2019تفاصيل املخالفات املرتكبة خالل السنة املالية  .10
 

 )ال يوجد(
 

 

 ملجتمع املحلي والحفاظ على البيئة:افي تنمية  2019ساهمات التي قامت بها الشركة خالل العام امل .11

 

 كي تحقق أهدافها التي أنشئت ألجلها  
ً
 واداريا

ً
ان من أولى اولويات مجلس اإلدارة كهدف رئيس ي هو املحافظة على الشركة ككل ماليا

والتي تمثل بحسب طبيعة النشاط وهو التأمين اإلسالمي مساهمة فعالة في حفظ البيئة واستقرار املجتمع املحلي من خالل منح 

في بذل  االستمراروحفظ ممتلكاتهم وتغطية مسؤولياتهم القانونية اتجاه الغير مما يساعدهم على  الضمان لألفراد والشركات

  االقتصادالعطاء والجهد في دفع عجلة 
ً
الوطني، ولتحقيق هذه األلراض تطبق الشركة مبادئ ونظم الحوكمة املقررة قانونا

     الى:     باإلضافةم الشريعة االسالمية الغراء واملستمدة من النظام العام ومبادئ العدالة التي قررتها أحكا

                       
مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة في القطاع املالي والتأمين   مشاركة الشركة في مبادرة املسرعات الحكومية لتوظيف ▪

 . محمد بن راشد آل مكتوم حفظه هللابرعاية صاحب السمو الشيخ/ 

بكافة النظم والقواعد املتصلة باملحافظة على البيئة وتجنب مصادر تلويثها بأي شكل من االشكال ومن ذلك على  االلتزام ▪

                             ركة بالتعاقد مع احدى الشركات املتخصصة في اعادة تدوير املخلفات الورقية للشركة.                                                سبيل املثال فقد قامت الش

مالئم   أي مصدر لتلوث البيئة قد ينتج عن نشاط الشركة مثل األوراق وتخزين السيارات واملمتلكات بشكل بإزالة االلتزام ▪

 بحطامها.    واالحتفاظوالتي جرى تعويض أصحابها 

العمل على تجميل الشركة ومقارها واملناطق املحيطة بها بتوفير مساحات خضراء ضمنها وحولها وذلك بقدر ما تسمح به   ▪

 املساحات املتاحة للشركة.                   

 تها للمعاونة في أي حوادث حريق تنشب في املؤسسات املجاورة.                                                      بتوفير وسائل اطفاء الحرائق بمقار الشركة واتاح االلتزام ▪

                    .                                                     االجتماعيةاملساهمة في برامج الدولة ملكافحة التدخين وتناول املخدرات وليرها من اآلفات واألمراض  ▪

تطبيق سياسة الدولة نحو التوطين واملساهمة في تنمية املوارد البشرية املحلية واتاحة الفرص التدريبية للشباب املواطنين  ▪

 في مقار الشركة فيما يتعلق بنشاط التأمين اإلسالمي.          
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تقديم املساعدات املالية للفقراء واملعوزين وفق ما تقرره اللجنة الشرعية الداخلية أو الجمعية العمومية اذا كانت نسبة من  ▪

 مع االنظمة املطبقة ومصلحة املساهمين واملشتركين وامكانيات الشركة.                                        ال يتعارضأربا  الشركة وذلك بما 

▪  
ً
 أعاله يمثل الخطوط العريضة أللراض خدمة املجتمع املحلي والتي تطبقها الشركة.  ما ذكربأن كل  علما

 

 

 معلومات عامة:  .12

 

 :على النحو اآلتي 2019كان سعر سهم الشركة في نهاية كل شهر خالل السنة املالية للعام  .أ

 

 سعر اإلغالق / درهم اماراتي  أدنى سعر/ درهم اماراتي   درهم اماراتي  /اعلى سعر لشهر 

 0.600 0.545 0.600 مارس

 0.700 0.620 0.620 ابريل

 0.729 0.620 0.729 مايو

 0.730 0.700 0.730 يونيو 

 0.550 0.550 0.660 يوليو

 0.720 0.632 0.720 ألسطس

 0.700 0.700 0.700 سبتمبر

 0.550 0.550 0.630 اكتوبر

 0.594 0.450 0.594 نوفمبر

 0.702 0.680 0.780 ديسمبر

 

 :بيان باألداء املقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي اليه الشركة .ب 

      AED 
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: أن املساهمين الذين يملكون نسبة و  .ج
ً
 :هم على النحو اآلتي 31/12/2019كما في  أو أكثر من رأس مال الشركة %5أيضا

 

 وفق اآلتي: 31/12/2019كما تتوزع ملكية املساهمين كما في تاريخ  .د

 

 

 لحجم امللكية كما في  .ه
ً
 حسب الجدول التالي:  31/12/2019بيان بكيفية توزيع املساهمين وفقا

 # ملكية األسهم )سهم(  عدد املساهمين    عدد األسهم اململوكة نسبة األسهم اململوكة من رأس املال 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم  عدد األسهم اململوكة  نسبة األسهم اململوكة من رأس مال الشركة 

 ام بي يو ايه اي لالسثمارات ش ذ م م 76,500,000 51.00 %

 مالنا لالستثمار ذ م م 23,854,000 %15.90

 سعادة/ علي سعيد سلطان بن حرمل الظاهري  18,254,279 %12.17

 شركه املدينه للتامين ش  م ع ع 14,303,596 %9.54

 تصنيف املساهم  م
 نسبة األسهم اململوكة 

 املجموع   حكومة   شركات   أفراد  

 %87.27 %0.00 %79.224 %8.050 محلي  1

 %11.35 %0.00 %11.167 %0.403 خليجي  2

 %33. %0.00 %0.00 %0.33 عربي  3

 %1.053 %0.00 %0.00 %1.059 أجنبي   4

 %100 %0.00 %89.057 %9.943 املجموع  

50.000أقل من  619 4,093,775 2.729%  1 

500.000الى أقل من  50.000من  39 6,286,993 4.19%  2 

5.000.000الى أقل من  500.000من  5 7,000,828 9.52%  3 

5.000.000أكثر من  4 132,618,404 88.41%  4 

 5 املجموع الكلي (667) 150,000,000 100%
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 بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط عالقات املستثمرين:  . و

 وبيانات التواصل معه هي كاآلتي: ، مدير عالقات املستثمرينمسؤول تعيين  (1

  شرويت عطوه  /ةالسيد •

  97126138888رقم الهاتف:  •

  971567332882رقم املوبيل:  •

   sherwit.atwa@watania.aeالبريد االلكتروني:  •

على الرابط  متا  على املوقع االلكتروني للشركة صفحة عالقات املستثمرين باللغتين العربية واالنجليزية (2

(relations-watania/investor-http://www.watania.ae/about البيانات املالية وتقارير وتحليل اإلدارة لكل فترة )

  بي لألوراق املالية. وسعر السهم مباشرة حسب التداول في سوق أبوظومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية، مالية 

 تقوم الشركة بنشر املعلومات والبيانات التي يتم اإلفصا  عنها للجهات الرقابية على املوقع االلكتروني للشركة.  (3

 

 : 2019بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها علي الجمعية العمومية املنعقد خالل العام  .ز

 .  2019ية خالل العام لم يتم عرض أي قرارات خاصة على الجمعية العموم

 

 اسم مقرر مجلس اإلدارة وتاريخ تعيينه:  .ح

التحقت للعمل بالشركة عام وقد  . 1/5/2019تم تعيين السيدة/ شرويت عطوه مقررا الجتماعات مجلس اإلدارة بتاريخ 

)تحت التأسيس(، وتولت مناصب عدة في الشركة من بعد تأسيسها ولديها خبرة عملية تفوق الثاللة والعشرين عاما   2010

 حيث عملت منها أكثر من لمانية عشر عاما في مجال التأمين التكافلي.  

 

 املهام الرئيسية ملقرر مجلس اإلدارة: 

 تنسيق مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة مع جميع األعضاء.  (1

 إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية.  (2

 االجتماعات.  أعمالتحضير وتزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول  (3

 عليها.  إعداد محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وإرسالها لجميع األعضاء لالطالع واملوافقة  (4

 متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية.  (5

 تقديم اإلفصاحات الالزمة لسوق أبوظبي لألوراق املالية وهيئة األوراق املالية والسلع.  (6
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 :2019بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام  .ط

من قبل شركة ام. بست املحدودة العاملية للتصنيف االئتماني منذ " +BB"العمل على الحفاظ على التصنيف االئتماني .1

 .2013العام 

 (.2015:9001استمرار حصول الشركة على شهادة الجودة )ايزو  .2

 

 : 2019نسبة التوطين في الشركة بنهاية العام  .ي

مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة في القطاع  مبادرة املسرعات الحكومية لتوظيفدعم في ومستمرة الشركة ت شارك

 . محمد بن راشد آل مكتوم حفظه هللااملالي والتأمين برعاية صاحب السمو الشيخ/ 

  : بلغت نسبة التوطين في الشركة

 نسبة التوطين العام 

2017 12% 

2018 12% 

2019 12% 

 

 : 2019بيان باملشاريع واملبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام  .ك

 B2Bأطلقت أنظمة مختلفة في خط األعمال من خالل تطبيق  •

 الخاص بتقرير األعمال.  اليومي" P & Lوأبرزها هو "تقرير  Misوضع العديد من تقارير  •

. وتم ذلك كجزء من إجراء املستخدمين لجميع املوظفين لعملين في طلبات التأمين األساس يتم تفعيل وتحديث بيانات  •

ث للوظيفة.  املراجعة الداخلية للتأكيد على أن مصفوفة سلطة املستخدم وحقوق الوصول تستند إلى الوصف املحدَّ

 طالبات السيارات. طلبات الشراء واإلصدار ملتمكين خدمة التنبيه بالرسائل النصية القصيرة إلصدار  •

حرك والقاعدة ومحرك التجديد وإدارة تقييم املإطالق مشروع على منصة رقمية تشتمل على مكون مواصفات املنتج و  •

طبيعة نطاقه بالنظر لشروع املهذا ويطمح وتطبيقات الجوال وبرامج الدردشة.  B2Cو B2Bعالقات العمالء مع بوابات 

 مختلف. أعلى و  إلى مستوى  جاريينالعمالء / الشركاء التمن أخذ تجربة لتمكين الشركة 

 Virtual " إلى نشاط الخادم االفتراض ي" Physical Server "نشاط ترحيل الخادم الفعليلالنتقال من البدء في مشروع  •

Server” . 

 . تنفيذ عملية الدمج بين تأمين املركبات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي •

 (. EVGتنفيذ عملية الدمج مع بوابة اإلمارات للمركبات لولائق تأمين املركبات واملطالبات ) •

 ( لولائق املركبات. RTAتنفيذ عملية الدمج مع هيئة الطرق واملواصالت بإمارة دبي )  •
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  ******************************************* 

 

 

 _______________________________ 
 علي سعيد بن حرمل الظاهري الدكتور/ 

ــس اإلدارة ــلــ ـــجــ ـــس مـ ــ ــيـ ــ  رئــ

 

 

 

 

 1/4/2020التاريخ: 

 

 __________________________ 

 السيد/ صالح الريامي 

ـــس  ــ ــيـ ــ  لجنة التدقيق رئــ

 

 _____________________________ 

 السيد/ عبدهللا عسيران 

ـــس  ــ ــيـ ــ  لجنة الترشيحات واملكافآت رئــ

 

 __________________________ 

 السيد/ ابراهام جورج 

 رئيس إدارة الرقابة الداخلية 





