شركة الصقر الوطنية للتأمين )ش.م.ع(
إجتماع الجمعية العمومية
الﺜاﻧﻲ و الﺜﻼثون.

توضيح الية تسجيل الحضور و التصويت :
تم تفويض سوق دبي المالي بالقيام بمهام امين سجل السهم حيث تم
الحضور و التصويت من خﻼل الرسائل النصية التي قام سوق دبي
المالي بارسالها الى المساهمين حسب بياناتهم المسجلة في سجل
مساهمي الشركة كما يمتد حق الحضور و التصويت على بنود الجمعية
العمومية ) للمساهمين المسجلين قبل بداية الجلسة ( حتى نهاية
اﻻجتماع .

جدول اعمال الجمعية العمومية لشركة الصقر الوطنية للتامين المنعقدة بشكﻞ
الكتروني بتاريخ  2022/04/21عند الساعه  12ظهرا
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

سماع تقرير مجلس اﻹدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية
المنتهية ﻓي  2021/12/31والتصديق عليه.
سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية ﻓي  2021/12/31والتصديق عليه.
مناقشة ميزانية الشركة وحساب اﻷرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ﻓي
 2021/12/31والتصديق عليها.
المواﻓقة على سياسة الشركة المحدثة بشأن الترشيحات و المكاﻓآت لرئيس و اعضاء مجلس
اﻻدارة.
إبراء ذمة أعضاء مجلس اﻹدارة عن السنة المالية المنتهية ﻓي  2021/12/31أو عزلهم
ورﻓع دعوى المسؤولية عليهم حسب اﻷحوال.
إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ﻓي  2021/12/31أو عزلهم ورﻓع
دعوى المسؤولية عليهم حسب اﻷحوال.
تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
تحويﻞ مﺒلﻎ  20مليون درهم من اﻻحتياطي العام الى الخسائر المتراكمة .

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص.

.9

المصادقة على توصية مجلس اﻻدارة لتعديﻞ النظام اﻻساسي للشركة)التمهيد و المواد  1و
 14و  19و  20و  25و  26و  27و  28و  36و  37و  40و  41و  42و  48و  57و  59و
 (66و ذلك لتتواﻓق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم  32لسنة  2021ﻓي شأن الشركات
التجارية .

 .10اصدار سندات قابلة للتحول الى اسهم بقيمة  115مليون درهم و طرحها طرحا خاصا بعد
استيفاء الشروط و المتطلﺒات القانونية علما ان تطﺒيق هذا الﺒند مشروط بالحصول على
المواﻓقة النهائية من مصرف اﻻمارات العربية المتحدة المركزي .

======================================

مناقشة بنود الجمعية و التصويت عليها

الﺒند اﻻول  :سماع تقرير مجلس اﻹدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية
المنتهية ﻓي  2021/12/31والتصديق عليه.

السادة /المساهمون

المحترمون ،،،

يسرني أن أرح ب بك م ف ي اجتم اع الجمعي ة العمومي ة الس نوية لش ركة الص قر الوطني ة للت أمين
ﻻقدم لكم التقرير السنوي الخاص باعمال الشركة عن الفترة المنتهية في .2021/12/31

سيتضمن هذا التقرير مناقشة البنود الرئيسية في القوائم الماليه بما في ذلك :
-

انتاج الشركة .
المطالبات .
الذمم .
المصاريف .
الوضع المالي .
اﻻستثمارات .
نتائج اﻻعمال الفنية و اﻻستثمارية .
الموجودات و حقوق الملكية .

فيما يلي نظرة مفصلة على بنود القوائم المالية :

اﻻقساط

2021/12/31

2020/12/31

اﻻقساط المكتتبة

 500,476,669درهما

 510,772,918درهما

اﻻقساط المحتفظ بها

 308,526,715درهما

 380,207,565درهما

التعويضات

2021/12/31

2020/12/31

التعويضات المدفوعة

 412,829,309درهما

 299,081,432درهما

حصة الشركة من
التعويضات

 317,073,535درهما

 225,673,905درهما

الذمم

2021/12/31

2020/12/31

 199,194,939درهما

 145,699,528درهما

المصاريف اﻻدارية
و العمومية

2021/12/31

2020/12/31

اجمالي المصاريف

 35,521,546درهما

37,547,664

درهما

الوضع المالي .
2021/12/31
نقدا و ودائع
لدى البنوك

192,309,830

2020/12/31
درهما

 201,685,769درهما

اﻻستثمارات .
2020/12/31

استثمارات في
موجودات مالية

2021/12/31

استثمارات داخل
الدولة

15,587,696

استثمارات خارج
الدولة)شركة زميلة (

 118,340,804درهما

درهما

16,035,325

درهما

 135,846,353درهما

2021/12/31
استثمارات في
عقارات

157,931,895

2020/12/31
درهما

 157,931,895درهما

نتيجة اعمال الشركة .

اجمالي اﻻرباح
اﻻكتتابية

2021/12/31

2020/12/31

) (7,309,564درهما

70,383,086

درهما

نتائج أعمال اﻻستثمارات .

صافي الخسائر

2021/12/31

2020/12/31

) (20,112,974درهما

) (27,087,731درهما

نتيجة اﻻعمال النهائية .

صافي
اﻻرباح/الخسائر

2021/12/31

2020/12/31

) (62,944,084درهما

5,747,691

درهما

موجودات الشركة وحقوق المساهمين .

مجموع
موجودات
الشركه
حقوق
المساهمين

2021/12/31

2020/12/31

 1,081,591,084درهما

 1,023,228,415درهما

درهما

درهما

255,804,123

320,283,207

=============================

الﺒند الثاني  :سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية ﻓي 2021/12/31
والتصديق عليه.

الﺒند الثالث  :مناقشة ميزانية الشركة وحساب اﻷرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ﻓي
 2021 /12/31والتصديق عليها.

الﺒند الرابع  :المواﻓقة على سياسة الشركة المحدثة بشأن الترشيحات و المكاﻓآت لرئيس و
اعضاء مجلس اﻻدارة.
تم اﻻﻓصاح عن التعديﻼت على موقع الشركة اﻻلكتروني و سوق دبي المالي و اتاحتها
للمساهمين لﻼطﻼع عليها

الﺒند الخامس  :إبراء ذمة أعضاء مجلس اﻹدارة عن السنة المالية المنتهية ﻓي 2021/12/31
أو عزلهم ورﻓع دعوى المسؤولية عليهم حسب اﻷحوال.

الﺒند السادس  :إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ﻓي  2021/12/31أو
عزلهم ورﻓع دعوى المسؤولية عليهم حسب اﻷحوال.

الﺒند السابع  :تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
قدمت شركة غرانت ثورنتون عرضا بنفس قيمة اتعاب العام الماضي و الﺒالغة  225000درهم

الﺒند الثامن  :تحويﻞ مﺒلﻎ  20مليون درهم من اﻻحتياطي العام الى الخسائر المتراكمة .

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص.

الﺒند التاسع :المصادقة على توصية مجلس اﻻدارة لتعديﻞ النظام اﻻساسي للشركة)التمهيد و
المواد  1و  14و  19و  20و  25و  26و  27و  28و  36و  37و  40و  41و  42و  48و 57
و  59و  (66و ذلك لتتواﻓق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم  32لسنة  2021ﻓي شأن الشركات
التجارية )خاضعة لمواﻓقة الهيئات المختصة (
تم اﻻﻓصاح عن التعديﻼت على موقع الشركة اﻻلكتروني و سوق دبي المالي و اتاحتها
للمساهمين لﻼطﻼع عليها

الﺒند العاشر  :المصادقة على توصية مجلس اﻻدارة باصدار سندات قابلة للتحول الى اسهم بقيمة
 115مليون درهم و طرحها طرحا خاصا بعد استيفاء الشروط و المتطلﺒات القانونية علما ان
تطﺒيق هذا الﺒند مشروط بالحصول على المواﻓقة النهائية من مصرف اﻻمارات العربية المتحدة
المركزي .
تفاصيﻞ اﻻصدار المقترحة )خاضعة للمواﻓقات النهائية من  ( SCAكما يلي :
قيمة اﻹصدار اﻹجمالية :حد أقصي  115مليون درهم
نوع اﻹصدار :سندات قابلة للتحول
إلزامية التحويﻞ :إلزامي
معامﻞ التحويﻞ) 1:1 :سند :سهم(
أساس تحديد معامﻞ التحويﻞ :القيمة اﻷسمية للسهم
القيمة اﻹسمية للسند 1 :درهم /للسند
عدد السندات 115 :مليون درهم
القيمة اﻹسمية للسهم الناتج عن التحول 1 :درهم للسهم
معدل الفائدة :حد اقصى %7
تاريخ التحويﻞ :حد اقصى  3سنوات
نوع الطرح :خاص
-

يخضع شراء/تخصيص/اﻹستحواذ علي السندات القابلة للتحول ﻷحكام ضوابط
اﻹستحواذ وﻓقا لحكم المادة  292من قانون الشركات

 استخدامات أموال اﻹصدار :دعم المﻼءة المالية للشركة وسيتم استخدامها ﻓي ودائعثابتة
 إستخدام أموال اﻹصدار ﻓي تمويﻞ صفقات مع اﻷطراف المرتﺒطة :ﻻ يوجد المستثمرين التي سيخصص لهم اﻹًصدار :سيتم إعمال حق اﻷولوية لقداميالمساهمين و يستكمﻞ من غير المساهمين بحال عدم اكتمال اﻻكتتاب
-

تفويض مجلس اﻻدارة لتنفيذ اﻻصدار علي عدة اصدارات او اصدار واحد بقيم
متساوية لكﻞ اصدار وﻓقا للشروط سالفه الﺒيان و خﻼل مدة ﻻ تتجاوز عام من تاريخه ؛
و تفويضه لتنفيذ إجراءات التحول ﻷسهم وإصدار اﻷسهم الناتجة عن التحول بمراعاة
الشروط سالفه الﺒيان وبعد الحصول علي مواﻓقة الجهات اﻹدارية المختصه .و يلتزم
المجلس بعرض استخدامات أموال اﻹصدار بالجمعية العمومية السنوية و باﻹﻓصاح
عن أي تغيير ﻓي استخدامات أموال اﻹصدار عن المفصح عنه بالجمعية العمومية و
يلتزم المجلس بمراعاة أن اﻻكتتاب و الشراء لﻺصدارالقابﻞ للتحويﻞ ﻷسهم يخضع
ﻷحكام وضوابط اﻻستحواذ.

نهاية اﻻجتماع

تقرير الحوكمة لعام 2021
أوﻻ – اﻹجراءات التي تم اتخاذها ﻻستكمال نظام حوكمة الشركات خﻼل عام : 2021

صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم /3ر.م لعام 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة
الشركات المساهمة العامة بديﻼ عن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  7لسنة  2016بشان
المعايير الخاصة باﻻنضباط المؤسسي و حوكمة الشركات العامة كما صدر قانون الشركات
التجارية الجديد رقم  32لسنة  2021بديﻼ عن قانون الشركات رقم  2لعام  2015و تم بدء
العمل به في  2فبراير  202و قد عملت الشركة على اتخاذ الخطوات المذكورة ادناه وذلك
تنفيذا للبنود الواردة في القوانين الجديدة لتحقيق اهداف نظام الحوكمة المتمثلة في اﻻنضباط
المؤسسي :












قام مجلس اﻻداره بعقد سبعة اجتماعات خﻼل العام  2021و تم مناقشة اوضاع الشركه
و تسجيل محاضر اﻻجتماعات و حفظها بشكل يسهل اﻻطﻼع عليها .
قامت لجنة التدقيق بعقد اجتماعاتها  4مرات خﻼل العام . 2021
عقدت لجنة الترشيحات و المكافآت اجتماعا واحدا خﻼل العام .
تم عقد اربعة اجتماعات للجنة اﻻستثمارات .
تمت مناقشة تقارير الرقابه الداخليه في الشركه و تقييم عملها الذي يهدف بشكل اساسي
الى ضمان التكامل و التنسيق بين الوظائف المختلفه في الشركه مع اﻻداره بما يسمح
بتحقيق الشركه ﻻهدافها .
تم اعداد تقرير حوكمه شامل يوضح للمساهمين الدور الذي تقوم به ادارة الشركه في
تحقيق اﻻنضباط المؤسسي و حماية حقوق المساهمين و اصحاب المصالح .
التزم مجلس اﻻداره بمبادئ اﻻفصاح و الشفافيه حسب القوانين النافذه .
تم انعقاد الجمعية العمومية ضمن الفترة القانونية و تم تحرير محضر اجتماع موقع من
قبل رئيس مجلس اﻻدارة و مدقق الحسابات الخارجي و مقرر اﻻجتماع.
تم تحديث البيانات في قسم عﻼقات المستثمرين على موقع الشركة اﻻلكتروني و الذي
يحتوي على البيانات المالية و محاضر اجتماعات مجلس اﻻدارة و الجمعيات العموميه
اضافة الى تقارير الحوكمه و بيانات اخرى تهم المستثمرين .
تم تعديل النظام اﻻساسي خﻼل عام  2021و نشره في الجريدة الرسمية .
بدء العمل على تعديل النظام اﻻساسي من جديد خﻼل عام  2022ليتوافق مع القانون
. 2021/32
1

ثانيا – بيان بملكية و تعامﻼت أعضاء مجلس اﻹداره و أزواجهم و أبناؤهم في اﻻوراق الماليه
للشركه خﻼل العام :2021
 تحكم تعامﻼت اعضاء مجلس اﻻداره في اﻻوراق الماليه قرار مجلس اداره هيئة اﻻوراقالماليه و السلع رقم  2لعام  2001بشأن التداول و المقاصه و التسويات و نقل الملكيه و حفظ
اﻻوراق الماليه حيث ﻻ يجوز لرئيس و اعضاء مجلس إدارة الشركه و مديرها العام او اي
شخص من الموظفين المطلعين على البيانات اﻻساسيه للشركه التصرف بنفسه او بواسطه غيره
بالتعامل في اﻻوراق الماليه للشركه ذاتها او للشركه اﻻم او التابعه او الحليفه او الشقيقه و ذلك
خﻼل الفترات التاليه :
 .1قبل  10ايام عمل من اﻻعﻼن عن اي معلومات جوهريه من شانها ان تؤثر على سعر
السهم صعودا او هبوطا اﻻ اذا كانت المعلومه ناتجه عن احداث طارئه و مفاجئه
 .2قبل  15يوما من نهاية الفترة الماليه الربعيه او النصف سنويه او السنويه و لحين
اﻻفصاح عن البيانات الماليه .
 تراعى احكام القانون عند قيام اي من اﻻشخاص المشار اليهم اعﻼه بالتصرف بنفسه اوبواسطة غيره بالتعامل في اﻻوراق الماليه للشركه ذاتها او للشركه اﻻم او التابعه او
الحليفه و يكون باطﻼ اي تعامل يخالف ذلك و تلتزم الشركه بنصوص القوانين المتعلقة
بتنظيم تعامﻼت اعضاء مجالس ادارات الشركات المدرجه و غيرهم من المطلعين على
المعلومات الداخليه وفقا ﻻحكام الماده  2-4من نظام السوق.
 قام جميع اعضاء مجلس اﻻداره لشركة الصقر للتامين بموجب احكام القانون و اﻻنظمةو القرارات الصادرة بمقتضاه بشان تعامﻼتهم في اﻻوراق الماليه باﻻقرار بالتزامهم
بقرار مجلس ادارة الهيئه رقم  2لعام  2001بشان النظام الخاص بالتداول و التعامل في
اﻻوراق الماليه للشركه خﻼل عام . 2020
 يلتزم اعضاء مجلس اﻻداره بمتطلبات اﻻفصاح و الشفافيه طبقا لما نصت عليه القوانيناثناء تعامﻼتهم باﻻوراق الماليه .
 يلتزم رئيس و أعضاء مجلس اﻻداره و الرئيس التنفيذي للشركه و أي شخص منالموظفين بعدم التصرف بنفسه او بواسطة غيره بأي تعامل في اﻷوراق الماليه للشركة
اﻻ بعد اﻻفصاح – عن طريق السوق المالي – عن عملية الشراء او البيع و كمياتها و
اسعارها و الحصول على موافقة مدير السوق على التعامل.
 كما يلتزم اﻻشخاص المشار اليهم اعﻼه باﻻفصاح مسبقا للسوق عن اي تعامل فياﻻوراق الماليه للشركة اﻻم او التابعه او الشقيقه اذا كانت هذه الشركه مدرجه بالسوق .
 ادناه جدول الملكيات و التعامﻼت ﻻعضاء مجلس اﻹدارة وأزواجهم وأبناؤهم خﻼلعام :2021

2

م

اﻻسم

 1ايمن محمد
الدويك
 2خالد عبد ﷲ
تريم

اﻻسهم المملوكة اجمالي
 2021/12/31عملية البيع

المنصب/القرابة
عضو مجلس ادارة

11,500,000

ﻻ يوجد

نائب رئيس مجلس
اﻻدارة

11,526,986

ﻻ يوجد

اجمالي
عملية
الشراء
ﻻ يوجد
ﻻ يوجد

ثالثا – تشكيل مجلس اﻻداره خﻼل عام 2021
أ -تشكيل مجلس اﻻدارة

اﻻسم

الصفه في المجلس الفئه في المجلس

الخبرات و المؤهﻼت

ماجد عبد ﷲ السري

رئيس مجلس
اﻻداره

مستقل

غير تنفيذي

جامعي يدير عدة شركات
تجاريه

خالد عبدﷲ عمران
تريم

نائب رئيس مجلس مستقل
اﻻداره

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

غير
مستقل

تنفيذي

رئيس مجلس اﻻدارة و رئيس
التحرير والمدير العام لدار
الخليج للصحافة والطباعة
والنشر و صاحب شركة
المجموعه الخاصة العالميه
خريج جامعة جنوب كاليفورنيا
اﻻمريكيه بتخصص التسويق
جامعي يدير عدة شركات
تجاريه
بكالوريوس علوم تطبيقية
ماجيستير في العلوم
ماجيستير في ادارة اﻻعمال
خبرة في التامين لمدة  26عاما

ايمن محمد يسري
الدويك
محمد علي السري
عبد المحسن جابر

عضو مجلس
اداره
عضو مجلس
اداره
عضو مجلس
ادارة

3

مدة
العضويه
 18سنة

 27سنة

2سنة
6
سنوات
3
سنوات

تتمة أ– بيان عضوية و مناصب اعضاء مجلس اﻻداره في شركات و مؤسسات اخرى .
البيان

اﻻسم

 عضو مجلس ادارة في المجموعه اﻻستثماريه)الخصوصيه (المحدوده
 نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الخليجيهلﻼستثمارات العامة
 عضو مجلس ادارة شركة البرج العقارية رئيس مجلس ادارة مجموعة ديسكفريلﻼستثمارات
 رئيس مجلس اﻻدارة و رئيس التحرير والمديرالعام لدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر
 رئيس مجلس ادارة المجموعه الدولية الخاصة. -المدير العام لشركة الخليج اﻻقتصادية المحدوده

ماجد عبد ﷲ السري

خالد عبدﷲ عمران تريم

-

ايمن محمد يسري الدويك

-

محمد علي السري
عبد المحسن جابر

عضو مجلس إدارة  -شركة الشرق اﻻدنى
لﻼستثمار ذ.م.م
عضو مجلس إدارة  -الشركة اﻻهلية العقارية
عضو مجلس إدارة  -الشركة اﻻهلية للتجارة
والصناعة
عضو مجلس إدارة – كوسمو بﻼست و
انتربﻼست
عضو مجلس إدارة  -شركة اﻻستثمارت
الصناعية -ريفييرا بوت.
نائب المدير العام لشركة جيجيكو

ﻻ يوجد

يقر اعضاء مجلس اﻻدارة بصحة المعلومات الواردة في البند  2و في البند -3أ .
ب  ،ت – ﻻ يوجد عنصر نسائي في مجلس اﻹدارة علما انه لم تنجح المرشحات في اﻻنتخابات عام 2020
.
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ث  -مكافآت اعضاء مجلس اﻻداره :
يتم احتساب مكافآت اعضاء مجلس اﻻداره استنادا الى الماده  29من قرار رئيس مجلس
ادارة الهيئة رقم )/3ر.م( لسنة  2020بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و
المادة 171من قانون الشركات التجارية رقم  32لعام  2021حيث تصرف المكافآت وفقا لما
يلي :
 تتكون مكافاة رئيس و اعضاء مجلس اﻻدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على انﻻ تتجاوز  %10من تلك اﻻرباح للسنة المالية كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف او
اتعابا او مكافاة اضافية او مرتبا شهريا بالقدر الذي يقرره مجلس اﻻدارة ﻻي عضو من
اعضائه اذا كان ذلك العضو يعمل في اي لجنة او يبذل جهودا خاصة او يقوم باعمال
اضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس ادارة الشركة و ﻻ يجوز
صرف بدل حضور لرئيس او عضو مجلس اﻻدارة عن اجتماعات المجلس .
 استثناءا من البند السابق يجوز صرف اتعاب على شكل مبلغ مقطوع بقيمة  200الفدرهم لكل عضو بحال عدم تحقق ربح او بحال كان نصيب العضو من الربح اقل من
 200الف درهم
 كما يتعين خصم من مكافأة رئيس و اعضاء مجلس اﻻدارة الغرامات التي تكون قدوقعت على الشركة من الهيئة او السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس اﻻدارة لقانون
الشركات او للنظام اﻻساسي للشركة خﻼل السنة المالية المنتهية .
 .1مجموع مكافآت اعضاء مجلس اﻻدارة عن عام  2020تعادل  96,000درهم للعضو و
باجمالي  480,000درهم .
 .2مكافاة عام  : 2021ﻻ يوجد مكافأة عن عام 2021
 .3تفاصيل بدﻻت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس
اﻹدارة عن السنة المالية للعام : 2021
م
1
2
3

بدﻻت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس
لجنة اﻻستثمار
البدل عدد اﻻجتماعات
لجنة اﻻستثمار قيمة
بالدرهم
4
25,000
السيد/ماجد عبد ﷲ رئيس اللجنة
السري
4
25,000
السيد/عبد المحسن جابر نائب الرئيس
3
25,000
السيد/خالد عبد ﷲ تريم عضو

م

لجنة التدقيق

1
2
3

السيد/خالد عبد ﷲ تريم
السيد/محمد علي السري
السيد/ايمن الدويك

م

لجنة الترشيحات و بدﻻت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس
المكافآت
البدل عدد اﻻجتماعات
لجنة الترشيحات قيمة
بالدرهم
1
15,000
السيد/محمد علي السري رئيس اللجنة
0
15,000
نائب الرئيس
السيد/ايمن الدويك
1
15,000
السيد/خالد عبد ﷲ تريم عضو

1
2
3

بدﻻت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس
البدل عدد اﻻجتماعات
قيمة
لجنة التدقيق
بالدرهم
4
15,000
رئيس اللجنة
4
15,000
نائب الرئيس
2
15,000
عضو

5

اجمالي البدل بالدرهم
100,000
100,000
75,000
اجمالي البدل بالدرهم
60,000
60,000
30,000
اجمالي البدل بالدرهم
15,000
0
15,000

 .4تفاصيل البدﻻت أو الرواتب أو اﻷتعاب اﻹضافية التي تقاضها عضو مجلس اﻹدارة بخﻼف
بدﻻت حضور اللجان وأسبابها  :بدل ادارة و اعادة هيكلة و ضبط نفقات 396000الف
درهم لكل من الرئيس التنفيذي و رئيس مجلس اﻻدارة و  96الف درهم لكل عضو من باقي
اﻻعضاء بدل جهود خاصة و اعمال اضافية تتضمن دراسات مالية و تسويقية و فنية .
ج/ح – عقد مجلس ادارة الشركه سبع اجتماعات خﻼل عام  2021كما هو مبين ادناه .

الرقم التاريخ

الغياب/مﻼحظات

الحضور

1

2021/03/17

ماجد عبد ﷲ السري -خالد عبدﷲ عمران
تريم)وكالة( – محمد علي السري
عبد المحسن جابر  -أيمن محمد الدويك )وكالة(

2

2021/3/23

ماجد عبد ﷲ السري -خالد عبدﷲ عمران تريم–
محمد علي السري  -عبد المحسن جابر –
-أيمن محمد الدويك

3

2021/03/30

ماجد عبد ﷲ السري -خالد عبدﷲ عمران تريم–
محمد علي السري  -عبد المحسن جابر –
-أيمن محمد الدويك

4

2021/08/25

ماجد عبد ﷲ السري -خالد عبدﷲ عمران تريم–
محمد علي السري  -عبد المحسن جابر –
-أيمن محمد الدويك

5

2021/09/22

ماجد عبد ﷲ السري -خالد عبدﷲ عمران تريم–
محمد علي السري  -عبد المحسن جابر –
-أيمن محمد الدويك

6

2021/10/07

7

2021/11/23

ماجد عبد ﷲ السري -خالد عبدﷲ عمران تريم –
محمد علي السري  -عبد المحسن جابر –
أيمن محمد الدويكماجد عبد ﷲ السري -خالد عبدﷲ عمران تريم
عبد المحسن جابر  -محمد علي السري
ايمن محمد يسري الدويك

خالد عبدﷲ عمران تريم)وكالة( – أيمن
محمد الدويك )وكالة(

بالتمرير

بالتمرير

ﻻ احد

ﻻ احد
بالتمرير

ﻻ احد

خ  -المهام و اﻻختصاصات التي فوضها مجلس اﻻداره لﻼداره التنفيذيه :
اﻻداره التنفيذيه مفوضه من قبل مجلس اﻻداره بما يلي :
اسم الشخص المفوض عبد المحسن جابر
غير محددة
مدة التفويض
صﻼحية التفويض
 ادارة الشركه .
 اﻻيداع و السحب من الحسابات الجاريه للشركه لدى البنوك
و ابرام و توقيع العقود و اﻻتفاقيات و تسجيل التصرفات
الماليه ذات العﻼقه .
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متابعه و اصدار التقارير الماليه الدوريه لتقديمها لمجلس
ادارة الشركه.
تمثيل الشركه امام السلطات و الدوائر الرسميه المختصه.
التوقيع نيابة عن الشركه بكافة المعامﻼت و السجﻼت و
المستندات الخاصة بها لدى الوزارات و المحاكم و البلديات
و الهيئات اﻻهليه و غرف التجاره و الصناعه ودوائر
اﻻقامه و المرور و الشرطه و العمل و الهجره في
المطارات.
تعيين و عزل الموظفين حسب سياسة مجلس اﻻداره و لجانه
.
بيع و تسويق انتاج الشركه.
استئجار المكاتب الخاصة بالفروع مع توفير كافة
المستلزمات.
صرف الرواتب و التعويضات للموظفين و العاملين في
الشركه .
الموافقه على صرف التعويضات عن المبالغ المستحقه نتيجة
تحقيق مخاطر التأمين.

د –تعامﻼت مع اطراف ذات عﻼقه .
م
1

الطرف ذو العﻼقة
الصقر للتأمين التعاوني /السعودية

طبيعة العﻼقة
تأمين

نوع التعامل
قبول اعمال التامين

ذ– الهيكل التنظيمي للشركة لعام  : 2021موضح في الصفحة التالية.
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حجم التعامل
 773,034درهم
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ح – اسماء كبار الموظفين التنفيذيين :
م
اﻹسم

المنصب

تاريخ التعيين

1

عبد المحسن جابر

2

سامر يارد

3

فرج العمري

عضو مجلس اﻻدارة و الرئيس
التنفيذي
نائب رئيس اول –مبيعات و
تسويق
نائب رئيس تنفيذي  -المركبات

4

سانتوش كومار

5

احمد بسيسو

6

محمود رحال

7

مورغيش باﻻني

نائب رئيس –تامين الحياة و
الطبي
نائب رئيس اول  -اعادة
التامين
نائب الرئيس – الموارد
البشرية و الشؤون اﻻدارية
نائب الرئيس  -الشؤون المالية

2019/08/21

8

احمد الصاح

مدير أول –ادارة المعلومات

2021/08/05

مجموع الرواتب و البدﻻت
المدفوعه لعام )2021درهم(

مجموع المكافآت
المدفوعه لعام2021
)درهم(

مكافآت
اخرى

2012/05/14

1,150,000

504,000

ﻻ يوجد

2020/2/23

585,000

25,000

ﻻ يوجد

1998/11/10

747,000

60,000

ﻻ يوجد

2006/11/05

442,500

35,000

ﻻ يوجد

1995/11/07

435,000

50,550

ﻻ يوجد

2020/10/20

426,750

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

425,700

49,500

ﻻ يوجد

175,000

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

 -استقال السيد  /فرج العمري بتاريخ 2022/03/03

رابعا -مدقق الحسابات الخارجي :
أ -نبذه عن شركة غرانت ثورنتون  :تعتبر واحدة من أكبر شركات اﻻستشارات و التدقيق
و الخدمات المهنية في العالم و المعترف بها من قبل اسواق المال و الهيئات التنظيمية و
هيئات وضع المعايير الدولية و هي من ضمن الشركات الخمس اﻻولى في مجال
التدقيق .
يتم دعم العمليات في دولة اﻻمارات باكثر من  200شخص مختص كما يتم دعم الفريق
المحلي بخبرات المهنيين اﻻقليميين الموزعين في انحاء العالم .

9

ب -جدول توضيحي بأتعاب و تفاصيل العمل مع مدقق الحسابات الخارجي .
غرانت ثورنتون -فاروق محمد
 3سنوات

إسم مكتب التدقيق و المدقق الشريك
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات
خارجي للشركة
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في  3سنوات
تدقيق حسابات للشركة
حددت اتعابهم بمبلغ  225,000درهم
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام
اماراتي .
) 2021درهم (
ﻻ يوجد
أتعاب و تكاليف الخدمات الخاصة اﻷخرى
بخﻼف التدقيق للبيانات الماليه لعام 2021
)درهم(
ﻻ يوجد
تفاصيل و طبيعة الخدمات المقدمة اﻻخرى
بيان بالخدمات اﻻخرى التي قام مدقق حسابات ﻻ يوجد
خارجي اخر غير مدقق حسابات الشركة
بتقديمها خﻼل العام 2021
ج -ﻻ يوجد اي تحفظات من قبل مدقق حسابات الشركة الخارجي على القوائم المالية المرحلية و
السنوية لعام 2021
خامسا -لجنة التدقيق :
 .1يقر رئيس لجنة التدقيق السيد /خالد عبد ﷲ تريم بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن
مراجعته ﻵلية عملها والتأكد من فعاليتها
 .2تتألف لجنة التدقيق من الساده التاليه اسماؤهم :
 السيد خالد عبدﷲ عمران تريم – رئيس اللجنه – خبير في الشؤون الماليه و المحاسبيه.
 السيد محمد علي السري  -عضو لجنه و نائب رئيس.
 السيد ايمن الدويك – عضو لجنه.
و تقوم اللجنه بجميع اﻻختصاصات و المهام المنصوص عليها في الماده  61من قرار رئيس مجلس
ادارة الهيئة رقم  2020/3بشان ضوابط الحوكمه و هي كما يلي :
 .1مراجعة السياسات و اﻻجراءات المالية و المحاسبية في الشركة .
 .2مراقبة سﻼمة البيانات المالية للشركة و تقاريرها )السنوية و النصف سنوية و الربع سنوية
( و التركيز على ما يلي :
 اي تغيير في السياسات المحاسبيه.
 ابراز النواحي الخاضعه لتقدير مجلس اﻻداره .
 التعديﻼت الجوهريه الناتجه عن التدقيق.
 التاكد من تحديث الشركة لسيلساتها بشكل سنوي .
 افتراض استمراريه عمل الشركه .
 التقيد بالمعايير المحاسبيه التي تقررها الهيئه.
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 التقيد بقواعد اﻻفصاح واﻻدراج.
 .3التنسيق مع مجلس ادارة الشركه و مع اﻻدارة التنفيذية و المدير المالي من اجل اداء المهام.
 .4النظر في اي بنود جوهريه و غير اعتياديه يتوجب ادراجها في تلك التقاريروالحسابات .
 .5رفع توصية لمجلس اﻻدارة بشان اختيار او استقالة او عزل مدقق الحسابات الخارجي و في
حال عدم موافقة مجلس اﻻدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشان فعلى مجلس اﻻدارة
ان يضمن في تقرير الحوكمة بيانا يشرح توصيات لجنة التدقيق و اﻻسباب التي دعت مجلس
اﻻدارة لعدم اﻻخذ بها
 .6وضع سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي و رفع تقرير لمجلس اﻻداره تحدد فيه
المسائل التي ترى وجوب اتخاذ قرار بشأنها مع توصيات مناسبه .
 .7التاكد من استيفاء مدقق الحسابات الخارجي للشروط الواردة في القوانين و اﻻنظمة و
القرارات المعمول بها و النظام اﻻساسي للشركة و متابعة ومراقبة استقﻼليته .
 .8اﻻجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور اي من اشخاص اﻻدارة التنفيذية
و نطاق
العليا او من يمثلها مرة واحدة على اﻻقل في السنة و مناقشته حول طبيعة
عمليات التدقيق و مدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة .
 .9بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي و خطة عمله و مراسﻼته مع الشركة
ومﻼحظاته و مقترحاته و تحفظاته و اية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق الخارجي على
اﻻدارة التنفيذية العليا بخصوص السجﻼت المحاسبية او الحسابات المالية او انظمة الرقابة و
متابعة مدى استجابة ادارة الشركة لها و توفيرها للتسهيﻼت الﻼزمة للقيام بعمله .
 .10التاكد من رد مجلس اﻻداره في الوقت المطلوب على اﻻستيضاحات و المسائل الجوهريه
المطروحه في رسالة المدقق الخارجي .
 .11مراجعة و تقييم انظمة الرقابه الداخليه و ادارة المخاطر في الشركه .
 .12مناقشة نظام الرقابه الداخليه مع مجلس اﻻداره و التاكد من ادائها لواجبها في انشاء نظام
فعال للرقابه الداخليه .
 .13النظر في نتائج التحقيقات الرئيسيه في مسائل الرقابه الداخليه .
 .14اﻻطﻼع على تقييم المدقق ﻻجراءات الرقابة الداخلية و التاكد من وجود التنسيق بين المدقق
الداخلي و الخارجي
 .15التاكد من توفر الموارد الﻼزمه ﻻدارة الرقابة الداخلية و مراقبة فعالية هذه اﻻدارة .
 .16دراسة و تقييم تقارير الرقابة الداخلية و متابعة تنفيذ اﻻجراءات التصحيحية للمﻼحظات
الواردة فيها .
 .17وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركه من اﻻبﻼغ عن اية مخالفات محتمله في التقارير
الماليه او الرقابه الداخليه و غيرها بشكل سري و الخطوات الكفيله باجراء تحقيقات مستقله
لتلك المخالفات.
 .18مراقبة مدى تقيد الشركه بقواعد السلوك المهني .
 .19مراجعة تعامﻼت اﻻطراف ذات العﻼقه مع الشركة و التاكد من عدم وجود اي تضارب في
المصالح و التوصية بشانها لمجلس اﻻدارة قبل ابرامها
 .20ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصه بمهامها و الصﻼحيات الموكله اليها من قبل مجلس
اﻻداره .
 .21تقديم تقرير الى مجلس اﻻدارة عن المسائل الوارده في هذا البند .
 .22النظر في اية موضوعات اخرى يحددها مجلس اﻻداره .
 .23اعتماد اﻻعمال اﻻضافة التي يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي و اتعابها
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 .3تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق التي تم عقدها خﻼل عام : 2021

الرقم
1

الحضور
جميع اﻻعضاء

التاريخ
16/03/2021

2

جميع اﻻعضاء

24/08/2021

3

جميع اﻻعضاء

22/09/2021

4

جميع اﻻعضاء

20/12/2021

سادسا – لجنة الترشيحات و المكافآت :
يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت السيد محمد علي السري بمسؤوليته عن نظام
أ-
اللجنة في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عملها والتأكد من فعاليتها
تم تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت من السادة التاليه اسماؤهم :
ب-
 -1السيد محمد علي السري – رئيس اللجنه.
 -2السيد ايمن محمد يسري الدويك  -نائب رئيس
 -3السيد خالد عبدﷲ عمران تريم  -عضو .
 تقوم اللجنه بالمهمام المنصوص عليها في الماده رقم  59من قرار رئيس مجلس ادارةالهيئة رقم : 2020/3
 -1وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس اﻻدارة و اﻻدارة التنفيذية
 -2تنظيم و متابعة اﻻجراءات الخاصة بالترشح .
 -3التاكد من استقﻼلية اﻻعضاء المستقلين.
 -4التاكد من استمرار توافر شروط العضوية ﻻعضاء المجلس
 -5عرض حالة فقدان اﻻستقﻼلية على المجلس.
 -6اعداد سياسة المكافآت و المزايا و الحوافز .
 -7المراجعة السنوية لﻼحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اﻻدارة .
 -8مراجعة هيكل مجلس اﻻدارة .
 -9تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات .
 -10اعداد سياسة الموارد البشرية .
 -11اي موضوعات اخرى يحددها مجلس اﻻدارة.
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ت-

الرقم
1

تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت التي تم عقدها خﻼل عام : 2021

التاريخ
16/03/2021

الحضور
جميع اﻻعضاء

سابعا – لجنة متابعة و اﻻشراف على تعامﻼت اﻻشخاص المطلعين .
 يقر السيد رواد شاكر و السيد جومون كوروفيﻼ بمسؤوليتهما عن نظام المتابعةواﻹشراف على تعامﻼت اﻷشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعتهم ﻵلية عملها
والتأكد من فعاليتها
 يقوم بمتابعة و اﻻشراف على تعامﻼت اﻻشخاص المطلعين السيد رواد شاكر و جومونكوروفيﻼ .
 تتلخص المهام المناطه بهذه الوظيفة باعداد سجل خاص لﻼشخاص المطلعين و رفعتقارير ربعية الى السوق عن اسماء اﻻشخاص المطلعين و تقارير اخرى عند حدوث
اي تعامﻼت من قبل اﻻشخاص المطلعين.
 قامت اللجنة باﻻطﻼع بشكل دوري على التعامﻼت باﻻوراق المالية للشركة و لم يتبينحدوث اي تعامﻼت من قبل اﻻشخاص المطلعين خﻼل عام 2021
ثامنا – لجنة اﻻستثمارات:
ا -يقر رئيس لجنة اﻻستثمارات السيد ماجد عبد ﷲ السري بمسؤوليته عن نظام اللجنة في
الشركة وعن مراجعته ﻵلية عملها والتأكد من فعاليتها
ب -تم تشكيل لجنة استثمارات من السادة التالية اسماؤهم :
 السيد  /ماجد عبدﷲ السري – رئيس اللجنة . السيد /عبد المحسن جابر – عضو لجنة و نائب رئيس . السيد  /خالد عبد ﷲ تريم – عضو لجنة .ت – تقوم اللجنة بوضع قواعد و سياسات اﻻستثمار و مراقبة اﻻستثمارات و رفع تقارير
دورية الى مجلس اﻻدارة .
ث – جدول اجتماعات اللجنة خﻼل عام : 2021

الرقم
1

الحضور
جميع اﻻعضاء

التاريخ
17/03/2021

2
3

جميع اﻻعضاء
جميع اﻻعضاء

25/08/2021
22/09/2021

4

جميع اﻻعضاء

07/10/2021
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تاسعا – نظام الرقابه الداخليه :
أ -أقر مجلس اﻻداره بمسؤوليته عن نظام الرقابه الداخلي للشركه كما اقر بمسؤوليته
المباشره عن مراجعته و فعاليته.
ب -أسم مدير اﻹدارة و مؤهﻼته  :جومون كوروفيﻼ – مدقق داخلي و يحمل شهادة تدقيق
حسابات  ICAIمن الهند لعام  2004و لديه خبرة في الحسابات لمدة  20سنه  ،تم
تعيينه بتاريخ . 2010/02/01
ج -اسم ضابط اﻹمتثال و مؤهﻼته  :رواد شاكر  -إجازة في اﻻقتصاد و المحاسبة و امين
سر مجلس ادارة معتمد من قبل معهد حوكمة و ضابط مكافحة غسيل اموال معتمد من معهد
اﻻمتثال الدولي  .تم تعيينه بتاريخ . 2010/11/01
د -بحال اكتشاف وجود اي مخاطر كبيره في الشركه تقوم ادارة الرقابه الدخليه بعملية بحث
و تدقيق لمعرفة ما يلي :
 اسباب حدوث المشكله و المسؤولين عن حدوثها .
 اﻻثار المترتبه على المشكله و على كافة النواحي اﻻداريه و الماليه و
التشغيلية.
 كيفية معالجة المشكله.
 و من ثم وضع اﻻجراءات الكفيله بمنع او الحد من احتمال حصول تلك
المشكله في المستقبل
 كما و تقوم ادارة الرقابه الداخليه بالشركه بعمل تقرير مفصل يتضمن كافة
النقاط الوارده اعﻼه و رفعه بشكل فوري الى اﻻدارة التنفيذيه للشركه و من
ثم ادراجه ضمن التقرير المقدم بشكل ربع سنوي الى لجنة التدقيق .
 لم تواجه الشركة اية مشكﻼت كبيرة عام . 2021
هـ  -اصدرت لجنة الرقابة الداخلية اربعة تقارير تم رفعها الى لجنة التدقيق و التي بدورها ناقشت
التقارير مع مجلس اﻻدارة .
عاشرا – لم يتم ارتكاب اية مخالفات خﻼل عام 2021
 - 11مساهمة الشركه في الحفاظ على البيئه و تنمية المجتمع :
 إقامة محاضرات تثقيفية للموظفين في مجال التأمين .
 التعاون مع الشركات المختصة ﻻعادة تدوير اﻻوراق .
 وقف استهﻼك عبوات المياه البﻼستيكية غير القابلة للتدوير .
 – 12سعر سهم الشركه في السوق خﻼل عام .2021
أ -اعلى و ادنى سعر و اسعار اﻻغﻼق ) الصفحة التالية جدول .(1
ب -اﻻداء المقارن مع مؤشر السوق و مؤشر القطاع )الصفحة التالية جدول . (2
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Table 1 .
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MonthName
Jan 2021
Feb 2021
Mar 2021
Apr 2021
May 2021
Jun 2021
Jul 2021
Aug 2021
Sep 2021
Oct 2021
Nov 2021
Dec 2021

Table 2 .
No. Month_Year
1 Jan 2021
2 Feb 2021
3 Mar 2021
4 Apr 2021
5 May 2021
6 Jun 2021
7 Jul 2021
8 Aug 2021
9 Sep 2021
10 Oct 2021
11 Nov 2021
12 Dec 2021

Month_High
No Trading
1.600
No Trading
0.999
No Trading
No Trading
No Trading
No Trading
No Trading
0.900
No Trading
No Trading

ASNIC
1.67
1.04
1.04
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999
0.729
0.729
0.729

Month_Low
No Trading
1.040
No Trading
0.999
No Trading
No Trading
No Trading
No Trading
No Trading
0.729
No Trading
No Trading

DFMGI
2654.06
2551.54
2550.23
2605.38
2797.52
2810.56
2765.71
2902.97
2845.49
2864.21
3072.91
3195.91
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Month_Close
1.67
1.04
1.04
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999
0.729
0.729
0.729

INSURANCE
2017.14
2188.75
2246.37
2183.31
2239.52
2246.81
2213.56
2267.46
2201.85
2220.52
2265.67
2262.63

ج -بيان توزيع ملكية المساهمين كما في ) 2021/12/31افراد -شركات – حكومات(
مصنفة )محلي – خليجي – عربي – اجنبي (
م

تصنيف المساهم

1
2
3
4

محلي
خليجي
عربي
اجنبي
المجموع

نسبة اﻻسهم المملوكة
حكومة
شركات
%0
%71.50
%0
%71.50

افراد
%28.50
%28.50

المجموع
%100
%100

د -بيان بالمساهمين الذين يملكون  %5او اكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31
النسبة
عدد اﻻسهم
م اﻻسم
%5.01
11,526,986
 1خالد عبد ﷲ عمران تريم
%47.08
108,281,254
 2الشركة الخليجية لﻼستثمارات العامة
%5
11,500,000
 3امجد محمد يسري محمود الدويك
%5
11,500,000
 4ايمن محمد يسري محمود الدويك
%8.75
20,125,000
 5شركة الشرق اﻻدنى لﻼستثمار
%7.50
17,250,000
 6انماء اﻻمارات للتجارة العامة
هـ  -بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في  2021/12/31حسب الجدول
التالي:
م ملكية اﻻسهم )سهم (
 1اقل من 50,000
 2من  50,000الى اقل من
500,000
 3من  500,000الى اقل من
5,000,000
 4اكثر من 5,000,000

عدد اﻻسهم المملوكة

نسبة اﻻسهم المملوكة
من راس المال
%0.01

عدد
المساهمين
30,302
9
1

315,944

%0.14

7

24,342,028

%10.58

10

205,311,726

%89.27

16

و-
-

عﻼقات المستثمرين :
اسم مسؤول عﻼقات المستثمرين  :رواد شاكر
rawad.shaker@alsagrins.ae
هاتف  -047028500 :فاكس 043968442 :
الرابط اﻻلكتروني http://www.alsagrins.ae/?page_id=477 :
تم انشاء قسم خاص بعﻼقات المستثمرين على الموقع اﻻلكتروني للشركة يتضمن كافة
البيانات التي تهم المستثمرين كالبيانات المالية و محاضر اجتماعات مجلس اﻻدارة
و الجمعيات العمومية و تقارير الحوكمة و اي بيانات ذات صلة
تم تحديث البيانات الخاصة بعام 2021
تم اضافة رابط دليل حقوق المستثمرين في اﻻوراق المالية الصادر هيئة اﻻوراق المالية
و السلع الى قسم عﻼقات المستثمرين .

ز -القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة في عام .2021
 تعديل النظام اﻻساسي للشركة ليتوافق مع قوانين الحوكمة الجديدة . شراء الشركة لعدد من اسهمها بما ﻻ يتجاوز . %10 الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لخدمة المجتمع .ح-
-

ط-
ظ-

اسم مقرر اجتماعات مجلس اﻻدارة  :رواد شاكر و تم تعيينه بتاريخ 2010/11/01
بكالوريوس في اﻻقتصاد و المحاسبة – مقرر معتمد من معهد حوكمة
مهام عمله :
اﻻشراف على تحضير اجندات العمل و التقارير الخاصة باجتماعات مجلس
-1
اﻻدارة و اللجان المنبثقة عنها .
اﻻشراف على تحضير محاضر اجتماعات مجلس اﻻدارة و اللجان المنبثقة
-2
عنها.
ترتيب اجراءات انعقاد الجمعية العمومية و اعداد اجندتها و تقريرها و محاضر
-3
اجتماعاتها .
اعداد تقرير الحوكمة السنوي و اطﻼع مجلس اﻻدارة على محتوياته
-4
مسؤول عن تنفيذ نظام الحوكمة في الشركة .
-5
احداث جوهريه في عام .2021 -1حصلت الشركة على تصنيف ائتماني  bb+من شركة AM Best
 الصفقات التي قامت بها الشركة مع اﻻطراف ذات العﻼقة خﻼل عام  2021و تساوي %5او اكثر من راس المال  :ﻻ يوجد

ي -نسبة التوطين
 بلغت نسبة التوطين  %6.36في نهاية عام . 2021 بلغت نسبة التوطين  %5.41في نهاية عام . 2020 بلغت نسبة التوطين  %5.50في نهاية عام . 2019ك -المشاريع و المبادرات اﻻبتكارية خﻼل عام .2021
قيد الدراسة .
17
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كلمة الرئيس التنفيذي
))GRI 102-14

عندما أطلقت حكومة اﻹمارات العربية المتحدة مبادرة  Net Zeroبحلول عام  2050في أكتوبر  ، 2021لتصبح أول دولة في منطقة
الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا تتعهد بهذا التعهد  ،فقد أرسلت رسالة واضحة إلى بقية العالم مفادها أن اﻹمارات جادة في معالجة تغير
المناخ .ومستعد ﻹجراء التحول اﻻقتصادي المطلوب لتحقيق هذا الهدف الطموح.
عندما يتعلق اﻷمر بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة  ،تتمتع دولة اﻹمارات العربية المتحدة بإمكانيات هائلة لتحقيق مكاسب سريعة من
خﻼل زيادة قدرة الطاقة المتجددة جنبًا إلى جنب مع الهيدروجين اﻷخضر  ،والتحول نحو التنقل الكهربائي  ،وإزالة الكربون من القطاع
الصناعي .كل هذا ﻻ يمكن تحقيقه إﻻ من خﻼل القيام بمبادرات واسعة النطاق على المستوى الوطني مدفوعة من الحكومة وبدعم من
استثمارات كبيرة من المؤسسات المالية .في الواقع  ،بفضل القيادة الحكيمة لدولة اﻹمارات العربية المتحدة  ،فقد تم بالفعل البدء بهذه
الرؤية .
ومع ذلك  ،فإن التعهد بتحقيق انبعاثات صافية صفرية له أيضًا آثار كبيرة على القطاع الخاص .سيكون من الخطأ الكبير أن تعتقد
الشركات أنها تستطيع اﻻستمرار في العمل كالمعتاد وتتوقع أن تتحمل الحكومة عبء مواجهة هذا التحدي العالمي بمفردها .يجب على
جميع المؤسسات  ،بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه  ،أن تلعب دورها من خﻼل التحول التدريجي لنماذج اﻷعمال الخاصة بها ،
وعلى وجه الخصوص من خﻼل وضع التكنولوجيا في طليعة هذه الجهود.
من المتصور أن الحكومة ستصدر في نهاية المطاف المراسيم التشريعية التي تجبر الشركات على تسريع انتقالها نحو اﻻستدامة .إذا
كبيرا على
كان هذا هو الحال  ،فإن الشركات التي تتباطأ في رد الفعل اﻵن ستجد نفسها في وضع غير مؤات  ،مما يخلق
خطرا ً
ً
أعمالهم .هذا ليس موقفًا يمكن ﻷي عمل مسؤول أن يتخذه.
باﻹ ضافة إلى ذلك  ،ستكون هناك مخاطر أخرى يجب أن تكون الشركات على دراية بها .يتجه أصحاب المصلحة بما في ذلك
المستثمرين والعمﻼء والموظفين والموردين نحو الشركات التي تتبنى ممارسات أعمال أكثر استدامة  ،وهذا اﻻتجاه سيمنح المحركين
اﻷوائل ميزة تنافسية كبيرة لن تنمو إﻻ بمرور الوقت.
العمل المناخي ليس المبادرة العالمية الوحيدة التي تبنتها حكومة اﻹمارات العربية المتحدة بحزم .دولة اﻹمارات العربية المتحدة
ملتزمة بأجندة  2030للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ) )SDGsوتحرص على مواصلة إحراز تقدم في
تصن يفات التنمية العالمية .تغطي أهداف التنمية المستدامة اﻷبعاد اﻻقتصادية واﻻجتماعية وكذلك البيئية  ،أو كما يشار إليها أحيانًا ،
الحد اﻷدنى الثﻼثي ﻷعمال الناس والكوكب والربح.

يسلط تقرير اﻻستدامة لعام  2021الصادر عن شركة الصقر الوطنية للتأمين الضوء على كيفية اتخاذ شركتنا إجراءات لمعالجة جميع
هذه المجاﻻت حيث نتطلع إلى أن نكون في طليعة تعزيز اﻻستدامة في قطاع التأمين .على وجه الخصوص  ،يفصل التقرير دورنا
كصاحب عمل مسؤول ومستثمر ومسؤول بيئي ومزود الخدمة وكيف يمكننا  ،بصفتنا شركة تأمين ومؤسسة مالية إماراتية بارزة  ،أن
دورا رئيسيًا في تعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام المخاطر الناشئة التي
نخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا بينما نلعب ً
تتزايد بمرور الوقت.
ﻻ تزال الصقر في بداية رحلة اﻻستدامة الخاصة بها وسنواصل صقل وتعزيز نهجنا في السنوات القادمة .من خﻼل القيام بذلك  ،لن
نقوم فقط بمواءمة نموذج أعمالنا مع أهداف المبادرات الوطنية والعالمية التي تعتبر حاسمة لخلق عالم أفضل  ،ولكننا نعتقد أن اتخاذ
هذا اﻹجراء اﻵن سيفتح العديد من الفرص الجديدة لشركتنا في المستقبل.
عبد المحسن جابر
عضو مجلس اﻻدارة و الرئيس التنفيذي

عن الشركة
(GRI 102-2, GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-9, GRI 102-10, GRI 102-12, GRI 102)13, GRI 102-16, G5

شركة الصقر الو طنية للتأمين )"الصقر"( هي شركة تأمين رائدة في اﻹمارات العربية المتحدة مع سجل حافل بالنجاح يمتد ﻷكثر من
 40عا ًما من التميز في اﻷعمال.

يقع المقر الرئيسي لشركة الصقر في دبي  ،ولها فروع في أبو ظبي والعين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان  ،ولديها مجموعة من
الموظفين الموهوبين الذين يجسدون التفاني واﻻحتراف.

كانت قاعدة المساهمين في الشركة من رجال اﻷعمال والمؤسسات البارزين والناجحين عامﻼً محفزً ا لخلق القيمة ومساه ًما رئيسيًا في
تقدمنا.

إن التواجد التشغيلي للشركة في اﻹمارات العربية المتحدة منذ عام  ، 1979إلى جانب سجلها الحافل بالنجاح  ،يجعلها واحدة من رواد
صناعة التأمين المحلية .لقد استجبنا دائ ًما بسرعة للمتطلبات التنظيمية المتزايدة للصناعة أثناء إنشاء المنتجات التي تلبي اﻻحتياجات
المتطورة لعمﻼئنا والتي تشمل الكيانات الحكومية والعمﻼء من الشركات )الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبيرة والشركات
الصغيرة والمتوسطة( واﻷفراد.

نحن نؤمن ببناء شراكات طويلة اﻷجل وقائمة على الثقة وعﻼقات تجارية مع جميع أصحاب المصلحة لدينا  ،بما في ذلك المستثمرين
والعمﻼء والموظفين وغيرهم.

رؤيتنا

أن نصبح إحدى شركات التأمين الرائدة في المنطقة مع التركيز على أقصى درجات إرضاء العمﻼء من خﻼل حلول التأمين الفريدة جنبًا
إلى جنب مع اﻻحتراف والخبرة الحديثة واستغﻼل المواهب والموارد الوطنية لتحقيق النمو واﻻستفادة لجميع أصحاب المصلحة.

مهمتنا
لتقديم أعلى مستوى من خدمة العمﻼء بشغف وفخر لتعزيز سمعة الصقر.

تهدف هذه الفلسفة إلى توليد الوﻻء في أذهان العمﻼء الذين ستكون تجاربهم وتقاريرهم شهادات ممتازة لخدمة عمﻼء الصقر.

القيم الجوهرية
التزام العميل :نقوم بتطوير العﻼقات مع عمﻼئنا والحفاظ عليها ﻹحداث تأثير إيجابي في حياتهم.

التميز في كل شيء :نلتزم بأعلى معايير التميز في جميع عملياتنا.

الجودة :نحن نقدم منتجات متميزة وخدمات ممتازة تقدم معًا قيمة متميزة لعمﻼئنا

الموثوقية :نحمل أنفسنا المسؤولية لحماية مصالح أصحاب المصلحة لدينا في جميع اﻷوقات.

العمل الجماعي :أحد أركاننا في المضي قد ًما باستمرار.

عرضنا
نقدم حلول تأمين على مستوى عالمي لعمﻼئنا من خﻼل منتجاتنا عالية الجودة بهدف أن نكون المصدر اﻷساسي للمرونة والسﻼمة.
وبشكل أكثر تحديدًا  ،نقدم الحلول التالية:

لعمﻼئنا اﻷفراد:
• التأمين الطبي
•

التأمين على الحياة

•

تأمين السفر

•

التأمين على السيارات

• التأمين على اليخوت والمتعة

•

تأمين المنزل

لعمﻼئنا من الشركات:
• التأمين الطبي الجماعي
• التأمين الجماعي على الحياة
• تأمين أسطول السيارات
• تأمين البضائع البحرية
• التأمين البحري على أجسام السفن
•

تأمين الملكية

• التأمين الهندسي
• تأمين المسؤولية
• تأمينات متنوعة

شركاؤنا في العمل
نحن نضمن أن شركائنا في العمل يشاركوننا قيمنا ومبادئ أعمالنا.

عندما يتعلق اﻷمر بإعادة التأمين  ،فإن جميع المخاطر التي تكتتبها شركة الصقر مؤمنة بالكامل من خﻼل شراكات قوية مبرمة مع
معيدي تأمين حاصلين على تصنيف "أ" .لدينا اتفاقيات سارية مع بعض أكبر شركات إعادة التأمين العالمية واﻹقليمية بما في ذلك
( Hannover Reثالث أكبر مجموعة إعادة تأمين في العالم( و  Swiss Reو  Korean Reو  GIC Reو  Libertyوغيرها.

عضوية الجمعيات
 جمعية اﻹمارات للتأمين اتحاد الخليج للتأمين -اﻻتحاد العام العربي للتأمين

بعض الجوائز من السنوات السابقة
 "التميز في حل منازعات التأمين" من قبل هيئة التأمين )(2020" -إجراءات إدارة المطالبات الفورية والتعاون" من قبل مكتب الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم )(2020

 "أفضل شركة تأمين في مجال إسعاد المتعاملين وفض المنازعات في قسم المركبات" من قبل هيئة التأمين" -دعم وتعاون مخصصين" من قبل شرطة دبي

 2021التصنيف
أكدت  AM Bestتصنيف القوة المالية ( Bعادل( والتصنيف اﻻئتماني طويل اﻷجل للمصدر "( "bbعادل( لشركة الصقر الوطنية
للتأمين

مشاركة أصحاب المصلحة وتقييم المواد
) GRI 102-47) ،GRI 102-44 ،GRI 102-43 ،GRI 102-42 ،GRI 102-40

عنصرا أساسيًا لنجاح الشركة على المدى الطويل .يجب أن تكون الشركة دائ ًما على دراية باحتياجات
تعد مشاركة أصحاب المصلحة
ً
أصحاب المصلحة  ،مع فهم الموضوعات التي تؤثر على تحليلها للشركة.

بالنسبة لتقرير هذا العام  ،استخلصنا من أساليب المشاركة الحالية لدينا وقمنا بتضمين الموضوعات المادية التي نعتقد أنها ضرورية
ﻷصحاب المصلحة لدينا .بالنسبة للتقارير الﻼحقة  ،سنجري تمرينًا شامﻼً جديدًا ﻹشراك أصحاب المصلحة من شأنه تعميق فهمنا
للموضوعات اﻻقتصادية والحوكمة البيئية واﻻجتماعية والمؤسسية التي تهمهم.

تفاعلنا مع أصحاب المصلحة

المنهجية
استخدمنا المنهجية التالية لتحديد قائمة الموضوعات الجوهرية ذات الصلة لتضمينها في التقرير:

 .1إنشاء أصحاب المصلحة الرئيسيين
هذا يعتمد على تقييم داخلي .يتم تحديد مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين باستخدام المعايير التالية:
• مستوى اﻻعتماد على كل صاحب مصلحة لتحقيق أهدافنا اﻻستراتيجية
• التأثير الذي يتمتع به كل صاحب مصلحة على عملياتنا
• مستوى تأثير أصحاب المصلحة على شركتنا.

 .2تقييم طرق المشاركة الحالية

.لقد قمنا بتحليل أساليب المشاركة الحالية مع أصحاب المصلحة لدينا واستخلصنا اﻻهتمامات والمخاوف والتوقعات الرئيسية

:سمحت لنا عملية رسم الخرائط هذه بتحديد القائمة التالية ﻷصحاب المصلحة الرئيسيين
KEY STAKEHOLDER GROUPS

EXISTING METHODS OF
ENGAGEMENT
Website
Marketing Material

Customers

Social Media
Online Customer Reviews
Regulator complaint portal
Yearly Performance Reviews
Company Training

Employees

Internal Announcements
Company Events
Exit Interviews
Regular Meetings
Board of Directors meetings

Board of Directors & Senior
Executives

Committee Meetings
Management Meetings
Corporate Disclosures
Annual General Meeting

Shareholders

Government (Central Bank, Securities
& Commodities Authority, Dubai Financial
Market, Dubai Heath Authority,
Department of Health Authority)

Community

Regular Corporate Regulatory
Disclosures
Regular interactions as per
regular requirements
Regular exchange of emails
Webinars
Local initiatives and volunteering
activities

Code of Conduct
Assessment and Audits

Business Partners (Reinsurers,
)TPAs, and Brokers

Regular yearly reviews

Rating Agencies

Regular meeting with select
partners

تقييم المواد لدينا

عند اﻻنتهاء من تح ليل أساليب المشاركة الحالية لدينا ومن أجل تقييم العوامل اﻻقتصادية والحوكمة البيئية واﻻجتماعية والمؤسسية
اﻷكثر أهمية بالنسبة لشركتنا  ،أجرينا تقيي ًما لﻸهمية النسبية يوضح أهمية موضوعات اﻻستدامة المختلفة بنا ًء على مدخﻼت أصحاب
المصلحة وكذلك أعمالنا تأثير.

سيتم تحسين هذا القسم من التقرير للسنة المالية التالية بمجرد أن نجري تمريننا على إشراك أصحاب المصلحة المحدد لﻼستدامة.
بالنسبة لهذا التقرير  ،نعرض كيف يمكن تعيين قائمة الموضوعات المادية الخاصة بنا مقابل مدخﻼت أصحاب المصلحة وتأثير أعمال
الشركة .الموضوعات في الربع العلوي اﻷيمن هي تلك الموضوعات اﻷكثر أهمية بالنسبة لشركتنا من منظور اﻻستدامة ﻷنها مهمة
للغاية ﻷصحاب المصلحة لدينا ومن المحتمل أن يكون لها أيضًا تأثير كبير على عملياتنا التجارية .هذه هي الموضوعات الجوهرية
التي ستقوم الشركة باﻹبﻼغ عنها.

ينسق الجدول أدناه موضوعاتنا الجوهرية مع إفصاحات  GRIالمقابلة وكذلك مع مقاييس  ESGفي سوق دبي المالي .يتضمن مؤشر
محتوى  ، GRI / DFMالموجود في نهاية التقرير  ،نظرة عامة شاملة على اﻹفصاحات والمقاييس التي تظهر في التقرير.

نهجنا في اﻻستدامة
)E9) ،E8 ،GRI 102-20

لد ينا مسؤولية بصفتنا شركة تأمين وصاحب عمل ومستثمر  ،لدمج عوامل الحوكمة البيئية واﻻجتماعية والمؤسسية في عملياتنا
والتأكد من أننا نخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

في هذا الصدد  ،من المهم أن يكون لديك فهم واضح لكيفية تأثير تكامل  ESGعلى شركتنا ؛ تكمن اﻹجابة في القطاعات التحويلية
الثﻼثة التالية والتي نعتقد أنها مهمة لمستقبل الصقر:

 .1صاحب العمل المسؤول

 .2المؤمن المسؤول
 .3المستثمر المسؤول

صاحب العمل المسؤول
يمس هذا الجزء مسؤوليتنا كصاحب عمل وكعضو في المجتمع.

من واجبنا ضمان رفاهية موظفينا من خﻼل توفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم .نحن مسؤولون أيضًا عن ضمان إنشاء مكان عمل
يمكنهم من خﻼله تطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم المهنية.

يعتبر إنشاء مكان عمل مستدام من أولويات شركة الصقر .باﻹضافة إلى ذلك  ،سوف نتطلع إلى خلق بيئة مواتية لﻼبتكار  ،والتي
ستكون بشكل افتراضي بيئة مستدامة .إن المبادرات مثل إنشاء مكان عمل دائري  ،والذي من شأنه أن يستدعي مكتبًا بﻼ أوراق ،
والتقليل الشامل لكمية النفايات التي ننتجها  ،أمر ﻻ بد منه للحد من تأثيرنا على البيئة .ستسمح مثل هذه الممارسات لشركتنا بجذب
الموظفين المهرة والموهوبين باستمرار  ،والذين يفكرون بشكل متزايد في هذه العوامل عند اختيار صاحب العمل.

شركة تأمين مسؤولة
يتجه العالم بﻼ شك نحو مسار أكثر استدامة .على الرغم من أنه يمكن التخفيف من العديد من مخاطر الحوكمة البيئية واﻻجتماعية
والم ؤسسية  ،فإن بعضها له تأثير بالفعل على كوكبنا  ،مما يدعو الشركات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدتها والتكيف معها .من
المهم لشركات التأمين توسيع فهمها للمخاطر الناشئة المتعلقة بالعوامل اﻻجتماعية والحوكمة  ،وكذلك العوامل البيئية  ،بما في ذلك
تغير المناخ وحماية المحيط الحيوي  ،مع اﻻستفادة أيضًا من الفرص اﻻنتقالية.

مع أخذ ذلك في اﻻعتبار  ،من المهم إضافة  ESGإلى إطار عمل إدارة المخاطر الحالي لدينا لتعزيز تقييم أعمال اﻻكتتاب لدينا .من
ناحية أخرى  ،يجب أن نكون روادًا في إيجاد الحلول التأمينية الﻼزمة لمواجهة هذه المخاطر الناشئة.

المستثمر المسؤول
أعمال التأمين هي بطبيعتها أعمال مكتبية .لذلك  ،عند مقارنتها بالصناعات اﻷكثر كثافة في استخدام الموارد  ،يكون تأثير الشركة
المباشر على البيئة أخف بكثير .في حين أن شركات التأمين ﻻ تزال تتحمل مسؤولية إنشاء مكان عمل خا ٍل من اﻻنبعاثات  ،يكمن
تأثيرها اﻷكبر  ،بشكل غير مباشر  ،من خﻼل محافظها اﻻستثمارية.

دورا مه ًما في التحول إلى التمويل المستدام من خﻼل أنشطتها اﻻستثمارية  ،وفي الواقع  ،يتحمل
لذلك يمكن لشركات التأمين أن تلعب ً
جميع المستثمرين المؤسسيين مسؤولية تأثير استثماراتهم .بغض النظر عن نوع اﻻستثمار  -اﻷسهم أو السندات أو اﻷسهم الخاصة أو
العقارات المدرجة  -يجب تقييمها جميعًا من منظور ESG.على سبيل المثال  ،يولد قطاع العقارات ما يقرب من  ٪40من انبعاثات
غازات الدفيئة العالمية السنوية  ،وبالتالي من الواضح أن هذا خطر يحتاج إلى تحليل دقيق.

عمﻼئنا
) G7) ،GRI 418-1 ،GRI 417-3 ،GRI 417-2

دورا مه ًما في حماية اﻷشخاص والمؤسسات من الضياع وعدم اليقين .وبهذه الطريقة  ،يساهم قطاع التأمين
تلعب شركات التأمين ً
بشكل مباشر في المرونة اﻻقتصادية واﻻستقرار اﻻجتماعي.

تسعى الصقر جاهدة لتحقيق ما سبق من خﻼل مراعاة أولويات عمﻼئنا واحتياجاتهم المتطورة ورفاهيتهم بشكل عام.

هذا التقرير يقسم ما ورد أعﻼه إلى موضوعين جوهريين .اﻷول هو ضمان حماية بيانات عمﻼئنا وخصوصيتهم  ،بينما يتعلق الثاني
بابتكار المنتجات الرقمية .تتركز جميع جهودنا في هذا الصدد على خلق واستدامة رضا العمﻼء وحماية مصالحهم.

حماية البيانات والخصوصية
تأتي الرقمنة مع مخاطر أعلى لخرق أمن البيانات وكذلك تسرب البيانات.

تمتلك شركات التأمين بيانات العمﻼء الحساسة .تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان حماية هذه البيانات في جميع اﻷوقات  ،مما يعزز
بدوره الثقة التي يتمتع بها عمﻼؤنا فينا.

تعتبر حماية البيانات والحفاظ على المعلومات السرية من أولويات الصقر .نحن نتخذ التدابير المناسبة ضد المعالجة غير المصرح بها
أو غير القانونية للبيانات ونحميها من التسرب أو الضياع أو التلف أو التلف عن طريق الخطأ.

يدعو ما ورد أعﻼه إلى أن يكون لدى شركتنا سياسات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة إدارة حماية البيانات المناسبة .هذا يضمن أن
جمع البيانات الشخصية ومشاركتها يتم فقط ﻷغراض محددة وشرعية ومطلوبة وبالقدر الﻼزم .باﻹضافة إلى ذلك  ،فإن الوصول إلى
المعلومات السرية واستخدامها والكشف عنها يتم فقط على أساس الحاجة إلى المعرفة.

يصنف قسم تكنولوجيا المعلومات لدينا البيانات إلى ثﻼثة أقسام :البيانات التي تتلقاها الشركة ؛ البيانات التي ترسلها الشركة ؛
والبيانات المودعة داخل ًيا ؛ كل ذلك يجب تأمينه بالكامل.

نحن نستخدم مزودي حلول وأنظمة تكنولوجيا المعلومات على مستوى عالمي  ،مثل  Microsoftو  ، Oracleمدعومين بسياسة
تقنية معلومات صارمة .يتم نسخ جميع بياناتنا احتياطيًا بشكل مستمر وتأمينها بدرجة عالية من خﻼل نظام  ، DLPمن بين أنظمة
أخرى  ،مع حماية متعددة بكلمة مرور.

الرقمنة
لقد كان جائحة  COVID-19حافزً ا لتطوير عملياتنا وخدماتنا الرقمية.

تمر الصقر حاليًا بمرحلة انتقالية لتصبح مؤسسة رقمية بالكامل .لقد تم بالفعل رقمنة العديد من عملياتنا  ،مثل نظام إدارة الوثائق
وإصدار السياسة .يمكن تقديم الكثير من عروضنا من خﻼل منصتنا عبر اﻹنترنت والتي تسمح أيضًا للوسطاء بإصدار سياسات عبر
اﻹنترنت .سوف نتطلع إلى توسيع هذا العرض لعمﻼئنا اﻷفراد بينما نتحول نحو الرقمنة الكاملة لعملياتنا.

سوف نتطلع باستمرار إلى تحسين عروضنا للسماح لعمﻼئنا بالوصول إلى سياساتهم وتقديم المطالبات في أي وقت ومن أي مكان
يتواجدون فيه .نخطط ﻹطﻼق تطبيق جوال كجزء من تحولنا الرقمي لجعل الحياة أسهل لعمﻼئنا.

مؤشرات اﻷداء الرئيسية ذات الصلة لعام 2021
)CUSTOMER PRIVACY (GRI – 418
Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses
of customer data
Number of complaints received from outside parties and
ZERO
substantiated by the organization
ZERO

Number of complaints from regulatory bodies

ZERO

Number of identified leaks, thefts, or losses of customer
data

Comments: Al Sagr National Insurance Company is fully committed to our
customers’ wellbeing including safeguarding their personal data

اﻻحتراف في تعامﻼتنا
لكوننا أحد رواد صناعة التأمين العام في اﻹمارات العربية المتحدة  ،فنحن حريصون على التطوير المستمر لمجموعة واسعة من
المنتجات والخدمات ومتابعة الممارسات اﻹبداعية والمبتكرة باستمرار.

نحن نؤمن إيمانًا راس ًخا ببناء شراكات موثوقة طويلة اﻷمد مع جميع عمﻼئنا وتجاوز توقعاتنا .يبدأ تقديم خدمة ممتازة بتطوير فهم
عميق ﻻحتياجات عمﻼئنا وتقديم المشورة لهم وفقًا لذلك.

لدعم ما ورد أعﻼه  ،لدينا عمليات قائمة لضمان تزويد العمﻼء بالوضوح والمساعدة في توجيه كل خطواتهم حتى يفهموا تفاصيل
دورا مه ًما في ضمان تطبيق جميع العمليات
سياساتهم وكذلك حقوقهم .مع وضع ذلك في اﻻعتبار  ،يلعب قسم اﻻمتثال لدينا ً
والممارسات التجارية اﻷخﻼقية ذات الصلة.

مؤشرات اﻷداء الرئيسية ذات الصلة لعام 2021

MARKETING AND LABELLING (GRI – 417)
Incidents of non-compliance concerning product and service information and
labelling
Number of incidents of non-compliance with regulations
resulting in a warning, fine or penalty

ZERO

Number of incidents of non-compliance with voluntary
codes

ZERO

Incidents of non-compliance concerning marketing communications
Number of incidents of non-compliance
with regulations resulting in a warning
fine or penalty

ZERO

Number of incidents of non-compliance
with voluntary codes

ZERO

Comments: Al Sagr’s compliance department receives all regulations and
circulars and distributes them to the concerned department while also
ensuring full adherence by means of monitoring progress

موظفينا
،S4 ،S3 ،S2 ،GRI 418-1 ،GRI 405-1 ،GRI 404-3 ،GRI 404-1 ،GRI 401-2 ،GRI 401-1 ،GRI 102-8 ،GRI 102-7)
S6 ) ،S5
توظيف
 كان.لدينا عملية صارمة لضمان توظيف أفضل المواهب القادرة على التكيف مع قيم أعمالنا اﻷساسية والوفاء بوعدنا بتميز العمﻼء
 نحن فخورون بقوتنا العاملة التي تظهر اﻻحتراف والخبرة والرغبة في التطوير.2021  ديسمبر31  موظفًا في229 لدى الصقر
.المستمر

موظفونا هم أقوى أصولنا .يضمن قسم الموارد البشرية لدينا رفاهية موظفينا مع خلق بيئة منتجة يمكنهم من خﻼلها النمو  ،على
المستويين الشخصي والمهني  ،وتطوير المهارات الﻼزمة لبناء حياة مهنية طويلة اﻷمد مع شركة الصقر الوطنية للتأمين.

مشاركة الموظفين هي مجال التركيز اﻷساسي لشركتنا .يسمح للشركة بقياس مدى شغف الموظفين بوظائفهم والتزامهم بعملهم.

في عام  ، 2021وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها خﻼل جائحة كوفيد  ، 19-بذلت شركتنا قصارى جهدها لضمان شعور
الموظفين بالتقدير والرضا.

احتفل حدثنا السنوي للشركة الذي عقد في ديسمبر بالذكرى السنوية الثانية واﻷربعين لشركتنا .كانت هذه فرصة رائعة لجمع موظفينا
معًا وﻹقامة حفل توزيع جوائز اﻷداء والخدمة لدينا للتعرف على إنجازات موظفينا وأولئك الذين كانوا معنا لسنوات عديدة.
كما قمنا بتنظيم العديد من المبادرات على مدار العام لتعزيز رفاهية الموظفين .من إجراء الفحوصات الطبية العامة المنتظمة إلى ترتيب
الفحوصات ا لطبية المتخصصة  ،أردنا التأكد من العناية بالصحة البدنية والعقلية لموظفينا .عﻼوة على ذلك  ،قدمنا تدابير احترازية
لحماية العمال أثناء الوباء ورتبنا اختبارات  PCRمخفضة والتطعيم لجميع الموظفين من خﻼل هيئة الصحة بدبي.

تخضع عمليات الموارد البشرية لدينا إلى دليل الموارد البشرية .تحدد هذه الوثيقة  ،التي تتم مراجعتها سنو ًيا  ،شروط وأحكام
التوظيف  ،وسياسات مكان العمل  ،باﻹضافة إلى العمليات والوثائق ذات الصلة التي تحكم عﻼقة العمل في شركة الصقر الوطنية
للتأمين .في عام  ، 2021بدأنا في تعديل المستند وفقًا ﻷحدث متطلبات قانون العمل اﻹماراتي وسنصدر النسخة المحدثة في عام
.2022

لزيادة اﻹنتاجية وتحرير وقت موظفينا للقيام بمهام أكثر قيمة  ،قمنا بدمج حلول الموارد البشرية كجزء من نظام  Asuretekالخاص
بنا  ،وبالتالي إنشاء نظام مبسط للخدمة الذاتية للموظفين ) )ESSيمكن من خﻼله عمليات الموارد البشرية الرئيسية لدينا  ،مثل
التقييمات  ،ترك الطلبات  ،والبعض اﻵخر مؤتمت اﻵن.

نظرا للتركيز الشديد على المبيعات  ،يميل قطاع التأمين إلى
معدل دوراننا هو مؤشر أداء رئيسي قيم نتطلع إلى تحسينه تدريجياًً .
تحقيق معدل دوران مرتفع .وقد تراوحت هذه النسبة بين  ٪20و  ٪25خﻼل السنوات الثﻼث الماضية .في محاولة لزيادة معدل
اﻻحتفاظ بالموظفين لدينا  ،أدخلنا في عام  2021مقابﻼت انتهاء الخدمة لجمع التعليقات ومعرفة أين يمكن للشركة إجراء تحسينات ،
لتشجيع أفضل موظفينا على البقاء في الشركة .في عام  ، 2021ترك  46موظفًا الشركة مما رفع معدل دوران الشركة إلى ، ٪20
بانخفاض  ٪5عن العام الماضي.

يعد جذب المواهب المناسبة أيضًا خطوة حاسمة في زيادة اﻻحتفاظ وبناء بيئة عمل مع فريق عالي الجودة يمنحنا ميزة تنافسية.

تهدف شركة الصقر الوطنية للتأمين إلى جذب موظفيها واﻻحتفاظ بهم وتحفيزهم وإلهامهم من خﻼل توفير نظام مكافآت ومكافآت
وتقييم تنافسي يعكس مساهمة كل موظف وتطوره الوظيفي وأدائه .تشمل المزايا بدل رحلة طيران سنويًا  ،وتأمينًا طبيًا  ،وتأمينًا على
الحياة  ،باﻹضافة إلى إجازة الوالدين وتعويض نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل.

في عام  ، 2021تم تعيين ما مجموعه  70موظفًا جديدًا  ،تتراوح أعمار معظمهم بين  30و  50عا ًما مع  ٪ 60من التعيينات الجديدة
من الذكور.

TOTAL NEW HIRES BY GENDER
% of Total Hires

Female

% of Total Hires

Male

Year

31%

11

69%

25

2019

37%

16

63%

27

2020

40%

28

60%

42

2021

TOTAL NEW HIRES BY AGE GROUP

% of Total
Hires

Over 50

% of Total
Hires

Btw 30-50

% of Total
Hires

Under 30

Year

6%

2

53%

19

42%

15

2019

5%

2

77%

33

19%

8

2020

4%

3

67%

47

29%

20

2021

TOTAL EMPLOYEES THAT LEFT BY GENDER
% of Total Leavers

Female

% of Total Leavers

Male

Year

30%

13

70%

31

2019

31%

16

69%

35

2020

26%

12

74%

34

2021

TOTAL EMPLOYEES THAT LEFT BY AGE GROUP
% of Total
% of Total
Btw 30-50
Leavers
Leavers

% of Total
Leavers

Over 50

9%

4

41%

4%

2

45%

23

0%

0

57%

26

Under 30

Year

18

50%

22

2019

51%

26

2020

43%

20

2021

)Total Turnover Rate (%
20%

2019

25%

2020

20%

2021

التنوع وتكافؤ الفرص
ثبت أن بيئات العمل المتنوعة والشاملة وتكافؤ الفرص تساهم في إنشاء شركات أكثر تنافسية  ،وجذب المواهب  ،وكونها محفزة
لﻼبتكار  ،وتساعد على تحسين اﻷداء المالي.

تلتزم شركة الصقر الوطنية للتأمين باتباع ممارسات تجارية عادلة ومسؤولة  ،وضمان تكافؤ فرص العمل  ،ومكان عمل خا ٍل من
المضايقات .هذه محكومة بوثيقة قواعد السلوك التفصيلية الخاصة بنا .ﻻ تتسامح الشركة مطل ًقا مع التمييز في مكان العمل على أساس
العمر أو اﻹعاقة أو العرق أو اﻷصل القومي أو الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الحالة اﻻجتماعية أو أي اختﻼفات أخرى
متصورة.

نحن نتبع بصرامة نه ًجا قائ ًما على الجدارة للتوظيف والترقية والذي يعتمد فقط على مؤهﻼت الفرد وقدراته وخبراته .باﻹضافة إلى
ذلك  ،لدينا جدول رواتب ونظام مكافآت شفاف حيث ترتبط النطاقات مباشرة بمستويات الرتب.

اعتبارا من نهاية عام  ، 2021كانت القوى العاملة لدينا تتألف من  21جنسية مختلفة .باﻹضافة إلى ذلك  ٪38 ،من موظفينا كانوا من
ً
اﻹناث .في حين أن موظفينا المبتدئين منقسمون بالتساوي تقريبًا بين اﻹناث والذكور  ،فإن المناصب العليا إلى التنفيذية يشغلها
الرجال بشكل أساسي ) .(٪80للمضي قد ًما  ،سنسعى إلى زيادة هذا العدد وتشجيع حضور نسائي أعلى بين فرقنا اﻹدارية والتنفيذية.

Total Employees
)Female (%

)Female (#

)Male (%

)Male (#

Year

31%

68

69%

148

2019

34%

69

66%

135

2020

38%

86

62%

143

2021

TOTAL EMPLOYEES BY JOB CATEGORY AND BY GENDER
Senior-to-Executive Level

Entry-Level

Mid-Level

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Year

12%

88%

27%

73%

42%

58%

2019

15%

85%

29%

71%

44%

56%

2020

20%

80%

31%

69%

48%

52%

2021

TOTAL EMPLOYEES BY JOB CATEGORY AND BY AGE GROUP
Senior-to-Executive Level

Entry-Level

Mid-Level

Above 50
y.o.

Between
30-50
y.o.

Below 30
y.o

Above 50
y.o.

Between
30-50
y.o.

Below 30
y.o

Above 50
y.o.

Between
30-50
y.o.

Below 30
y.o

Year

10%

51%

39%

0%

45%

55%

2%

39%

59%

2019

11%

62%

28%

2%

43%

55%

0%

48%

52%

2020

13%

63%

24%

4%

48%

48%

0%

53%

47%

2021

Number of Nationalities
17

2019

19

2020

21

2021

التدريب والتعليم
يعد تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم عامﻼ ً حاس ًما للنجاح  ،خاصة في اﻷوقات التي تتطور فيها احتياجات العمﻼء بسرعة.

يحتل التدريب والتطوير مكان الصدارة في إستراتيجية شركتنا  ،ونحن ملتزمون تما ًما بتقديم فرص لجميع الموظفين لتطوير مهاراتهم
وتوسيع نطاقها باستمرار.

تطوير المهارات
نحن نضمن حصول جميع الموظفين الجدد على تعريف متعمق للشركة وعملياتها وقيمها .تجري الشركة برامج توجيهية شاملة تقدم
مقدمة شاملة عن الشركة وأنشطتها باﻹضافة إلى صناعة التأمين بشكل عام .يتم إعطاء الخريجين الجدد امتحان في نهاية التوجيه.

في عام  ، 2021قدمت شركة الصقر الوطنية للتأمين ما معدله  283ساعة من التدريب المؤسسي للقوى العاملة لديها  ،حيث حصل
موظفونا المبتدئون على الحصة اﻷكبر من التدريب .وقد بلغ ذلك حوالي  145ساعة في عام  2021و  502ساعة في عام  2020و
 613ساعة في عام  .2019ويعود اﻻنخفاض في إجمالي عدد ساعات التدريب المقدمة في عام  2021مقارنة باﻷعوام السابقة إلى
حقيقة أننا استأنفنا العمل ببطء من المكتب ، .ما زلنا غير قادرين على إجراء أي تدريب بدني من أجل الحفاظ على التباعد اﻻجتماعي
الضروري.

نريد أن نتأكد من تزويد جميع الموظفين بالموارد المطلوبة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وتحقيق النمو المهني معنا .يقدم برنامجنا
التدريبي مزي ًجا من الفرص لتطوير المهارات الشخصية والتقنية:
 .1أبرمت شركة الصقر الوطنية للتأمين اتفاقية مع معهد اﻹمارات للدراسات المصرفية والمالية ) )EIBSFلتزويد الموظفين بمجموعة
واسعة من أفضل الدورات التدريبية في المجال المصرفي والتمويل.
 . 2تتيح الشركة أيضًا إمكانية الحصول على الشهادات المتعلقة بالتأمين  ،بما في ذلك الشهادات التي يقدمها معهد التأمين القانوني
) )CIIوتلك التي تطلبها السلطات والمصرف المركزي
أخيرا  ،تقدم الشركة أيضًا مجموعة من التدريبات الداخلية المخصصة لتحسين المهارات الشخصية مثل مهارات اﻻتصال واﻷعمال
.3
ً

تتطلع الشركة إلى إنشاء برنامج تدريبي وتعليمي واﻻستثمار فيه ليكون فعاﻻً في عام  ، 2022والذي سينتج عنه تقرير مفصل عن
التدريب في التقارير الﻼحقة.

متوسط عدد ساعات التدريب
Per Gender
Female

Male

Year

382

714

2019

366

702

2020

147

136

2021

Per Employment Category
Senior-to-Executive Level

Mid-Level

Entry-Level

Year

275

208

613

2019

272

294

502

2020

72

67

145

2021

استعراضات اﻷداء
تطبق شركة الصقر الوطنية للتأمين مراجعة أداء سنوية حيث يتم إعطاء أهداف وغايات واضحة لجميع الموظفين الذين لديهم الفرصة
أيضًا لتقديم مدخﻼتهم.

يتم اﻻنتهاء من تقييمات اﻷداء بحلول ديسمبر من كل عام وتقديمها إلى اﻹدارة من خﻼل الموارد البشرية.

باستثناء الموظفين الجدد الذين يجب عليهم إكمال تقييم فترة اﻻختبار  ،يخضع جميع الموظفين لمراجعة أداء سنوية .كما ذكرنا سابقًا ،
تمت أتمتة عملية التقييم بالكامل في عام  2021وهي اﻵن جزء ﻻ يتجزأ من نظام  Asuretekالخاص بنا.

خضع  ٪100من موظفينا لمراجعات أدائهم في عام 2021

كوكبنا
) ،E7 ،E6 ،E5 ،E4 ،E3 ،E2 ،E1 ،GRI 305-4 ،GRI 305-2 ،GRI 305-1 ،GRI 302-3 ،GRI 302-1 ،GRI 102-20
E9) ،E8
بصفتنا شركة رائدة  ،من المهم أن نفهم تما ًما تأثيرنا على البيئة وأن نكون استباقيين في إدارة وتقليل هذا التأثير قدر اﻹمكان.

سوف نتطلع إلى تعميق تحليلنا باستمرار للتقارير المستقبلية من خﻼل تقديم انبعاثات النطاق  3التي تشمل السفر للعمل  ،وإدارة
النفايات  ،من بين أمور أخرى.

المبادرات المتعلقة باﻻستدامة

استهﻼك الماء
منذ عام  ، 2020أوقفنا تما ًما استخدام زجاجات المياه البﻼستيكية من خﻼل تجهيز جميع مكاتبنا بأجهزة توزيع المياه .نتيجة لذلك ،
تمكنا من توفير ما يصل إلى  60،000درهم إماراتي سنو ًيا عند شراء المياه المعبأة.

بأخذ متوسط  2درهم لكل زجاجة ماء سعة  500مل  ،أدت المبادرة المذكورة أعﻼه إلى توفير ما يصل إلى  60.000زجاجة بﻼستيكية
 ،وهو ما يعادل توفير  4.968.000جرام من ثاني أكسيد الكربون.

استهﻼك الورق
كما كثفنا جهودنا لتقليل استهﻼكنا للورق .كانت الخطوة اﻷولى التي اتخذناها العام الماضي هي جعل نظام شراء الورق مركزيًا في
شركتنا .بدﻻ ً من إعادة تعبئة مخزوننا من الورق بشكل مستمر  /تلقائيًا  ،طلبنا من كل قسم تضمين توقعاته التقديرية ﻻستهﻼك الورق
كجزء من ميزانيته .نتج عن هذه الخطوة اﻷساسية انخفاض فوري في استهﻼك الورق في عامي  2020و  .2021باﻹضافة إلى ذلك ،
وقعنا اتفاقية في عام  2021مع شركة ستقوم بإعادة تدوير كل الورق المستخدم لدينا.

الرقابة البيئية
تتم مناقشة المبادرات البيئية مثل المذكورة أعﻼه على مستوى إداري تنفيذي ويتم تنفيذها وفقًا لذلك.

فيما يلي مؤشرات اﻷداء الرئيسية المختلفة والبيانات المتعلقة باستهﻼك الطاقة لدينا  ،وكثافتها وكذلك اﻻنبعاثات .لقد استخدمنا
بروتوكول غازات الدفيئة كدليل لحساب انبعاثات غازات الدفيئة لدينا ووضعنا حدودنا التنظيمية وفقًا لـ "نهج التحكم" .وبعبارة أخرى ،
نسعى لحساب  ٪100من انبعاثات غازات الدفيئة من العمليات التي قامت بها شركتنا مراقبة.

لقد قمنا بتضمين مقرنا الرئيسي باﻹضافة إلى جميع فروعنا السبعة كجزء من حدود التقارير الخاصة بنا .تجدر اﻹشارة إلى أننا أضفنا
فرعًا إضاف ًيا واحدًا في عام  ، 2021بينما بدأنا أيضًا في اﻹبﻼغ عن استهﻼكنا للطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن المناطق
مؤخرا )الصقر بﻼزا( الذي نملكه.
المشتركة في المبنى المتوسط اﻻرتفاع الذي تم اﻻنتهاء منه
ً

استهﻼك الطاقة
)TOTAL ENERGY CONSUMPTION (GJ
2018

2019

2020

2021

122.74

124.45

126.16

132.76

3,389.47

3,421.87

3,486.67

2,943.65

3,512.21

3,546.32

3,612.83

3,076.41

Scope 1: Total Direct Energy
)Consumption (Fuel
Scope 2: Total Indirect Energy
Consumption (Electricity) from
HQ + Branches
Total Energy Consumption from
Operation

Scope 2: Total Indirect Energy
Consumption (Electricity) from
Owned Residential Building
Total Energy Consumption

3,285.08

NA

NA

NA

6,361.49

3,612.83

3,546.32

3,512.21

2021

2020

2019

2018

0.58

0.63

0.58

0.54

12.85

17.09

15.84

14.87

13.43

17.71

16.42

15.40

2021

2020

2019

2018

8.69

8.00

8.04

7.91

Indirect (Scope 2) from HQ + Branches

348.18

404.65

397.13

400.90

Total GHG Emissions from Operation
Indirect (Scope 2) from Owned Residential
Building
Total GHG Emissions

356.87

412.65

405.17

408.81

388.56

NA

NA

NA

745.43

412.65

405.17

408.81

2021

2020

2019

2018

ENERGY INTENSITY (GJ/EMPLOYEE)
Scope 1: Total Direct Energy Consumption
(Fuel)
Scope 2: Total Indirect Energy
Consumption (Electricity)
Total Energy Intensity from Operation
GHG EMISSIONS
TOTAL GHG EMISSIONS (MT CO2 e)
Direct (Scope 1)

GHG EMISSIONS INTENSITY (MT CO2 e /EMPLOYEE)
Direct (Scope 1)

0.04

0.04

0.04

0.03

Indirect (Scope 2) from HQ + Branches

1.52

1.98

1.84

1.76

Total GHG Emission Intensity per Employee
from Operation

1.56

2.02

1.88

1.79

ENERGY MIX (from Operation) 2021

Unleaded
Fuel
4%

Electricity
96%

WATER CONSUMPTION
)WATER CONSUMPTION (m3
2018

2019

2020

2021

1,189.00

1,198.00

1,216.00

1,170.00

5.21

5.55

5.96

5.11

N/A

N/A

N/A

1,276.00

Total Water Consumption from Operation
Water Consumption per Employee
Total Water Consumption from Owned Building

مجتمعنا
)س  ، 11س (12

المشاركة المجتمعية
أظهرت الدراسات أن الموظفين يريدون لمنظماتهم دمج المشاركة المجتمعية في العمليات التجارية ﻹحداث فرق وخلق بيئة عمل
إيجابية .هذه اﻷنشطة هي مصدر للتحفيز وتؤدي إلى قوة عاملة أكثر سعادة وصحة والتي بدورها تعزز معنويات الموظفين
وإنتاجيتهم.

تطوير برنامج المشاركة المجتمعية هو مشروع سنسعى لتقديمه في الفترة القادمة .لن تؤدي هذه المشاركة إلى تعزيز رفاهية المجتمع
فحسب  ،بل ستسمح أيضًا لموظفينا بتطوير مهارات مختلفة مثل العمل الجماعي والتواصل.

وبنا ًء على ذلك  ،فقد وضع مجلس إدارتنا ميزانية واضحة لﻸنشطة المتعلقة بالمجتمع بما يتماشى مع متوسط الربح على مدار العامين
الماضيين .كما هو موضح أعﻼه  ،سيؤدي ذلك إلى برنامج محدد للمسؤولية اﻻجتماعية للشركات يناسب صورة شركتنا وطموحها.
ستشمل التقارير الﻼحقة مؤشرات اﻷداء الرئيسية لتتبع تأثيرنا في هذا الصدد.

التوطين
الجهة الحكومية المسؤولة بشكل أساسي عن تعزيز التوظيف الوطني هي وزارة الموارد البشرية والتوطين ) MOHRE).أحد اﻷهداف
اﻻستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين هو تمكين اﻹماراتيين وإدماجهم في القطاع الخاص .ولتحقيق هذه الغاية  ،هناك كيانان
في قطاع التأمين يشجعان الشركات على الوصول إلى أهداف توطين محددة  ،وهما البنك المركزي ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

نحن شركة إماراتية فخورون وملتزمون تما ًما برفاهية المجتمع المحلي .وبشكل أكثر تحديدًا  ،نحن نأخذ مبادرة التوطين على محمل
الجد ولدينا استراتيجية واضحة لتوظيف القوى العاملة الوطنية اﻹماراتية واﻻستثمار فيها.

في هذا الصدد  ،قمنا بزيادة معدل التوطين لدينا بشكل مستمر ووصلنا إلى اﻷهداف المحددة .معدل التوطين الحالي لدينا هو ، ٪8
ارتفاعًا من  ٪5في عام  ، 2020ونتطلع إلى زيادة هذا المعدل تدريجيا ً في السنوات القادمة .وتجدر اﻹشارة إلى أن  ٪100من
موظفينا اﻹماراتيين هم من اﻹناث  ،ومعظمهم يشغلون مناصب مبتدئة ).(٪78

لقد وضعنا استراتيجية واضحة لتطوير موظفينا من مواطني دولة اﻹمارات العربية المتحدة  ،ونحن ملتزمون بتزويدهم بالتدريب
الﻼزم لتطوير مهاراتهم والتقدم داخل المؤسسة.

باﻹضافة إلى المزايا المقدمة لجميع موظفينا  ،قدمنا نظا ًما اختياريًا للمعاشات التقاعدية يمكن لمواطني دولة اﻹمارات اﻻشتراك فيه.
قررنا تقديم هذه الميزة باﻹضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والسماح للقوى العاملة المحلية لدينا باﻻستفادة من كلتا المزايا بدﻻ ً من
اﻻضطرار إلى اختيار واحدة  ،على النحو الموصى به في قانون العمل اﻹماراتي.

Number of UAE Nationals, by Gender
Female

Male

Year

0

10

2019

0

11

2020

0

18

2021

Number of UAE Nationals, by Employment Category
Senior-to-Executive Level

Mid-Level

Entry-Level

Year

2

0

8

2019

3

1

7

2020

3

1
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2021

Emiratization Rate
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2019

5%

2020

8%
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الحوكمة واﻻمتثال وإدارة المخاطر
) G2) ،G1 ،GRI 405-1 ،GRI 102-18 ،GRI 102-16 ،GRI 102-11 ،GRI 102-5

تجلب ممارسات الحوكمة القوية الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر إلى اﻷعمال التجارية .عﻼوة على ذلك  ،تضمن أطر حوكمة
الشركات القوية تطبيق قيم الشركة وفلسفتها باستمرار في جميع أنحاء المنظمة .لذلك فإن حوكمة الشركات هي حجر الزاوية في أي
عمل تتم إدارته بشكل جيد وهي عنصر أساسي لنجاح الشركة والقدرة على توليد قيمة مستدامة.

تركز شركة الصقر الوطنية للتأمين بشكل كبير على هيكل حوكمة الشركة .تصدر الشركة تقرير حوكمة سنوي  ،حسب المتطلبات
التنظيمية  ،يوضح فيه العديد من الجوانب المتعلقة بأنشطة مجلس اﻹدارة واللجان ذات الصلة.

الحكم
يتألف مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين من خمسة أعضاء أربعة منهم غير تنفيذيين ومستقلين .يجلب جميع أعضاء مجلس
اﻹدارة معهم سنوات عديدة من الخبرة في مختلف القطاعات وسجﻼت اﻷعمال الناجحة التي تضيف قيمة إلى الشركة وتوجهها
اﻻستراتيجي .ﻻ يوجد في المجلس حال ًيا أي عضوات لكننا سنسعى ﻹشراك المرشحين بنشاط في الجولة المقبلة من اﻻنتخابات.

أنشأ مجلس اﻹدارة أربع لجان رئيسية بما في ذلك لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت  ،باﻹضافة إلى لجنة اﻻستثمار لدعم
عملها.

يتكون هيكل الملكية من  ٪71.50من المستثمرين المؤسسيين )جميعهم محليين( و  ٪28.50أفراد .تمتلك الشركة قاعدة ملكية صغيرة
)يمتلك ستة مساهمين رئيسيين حوالي  ٪78.34من أسهم الشركة( تتألف من مؤسسات إماراتية مرموقة وأفراد يتمتعون بسجﻼت
وخبرات أعمال مثبتة.

PERCENTAGE OWNERSHIP
47.08%
5.01%
8.75%
7.50%
5.00%
5.00%

MAJOR SHAREHOLDER NAME
Gulf General Investment
Khaled Abdullah Omran Taryam
Near East Investment Co LLC

انماء اﻻمارات للتجاره العامه ذ.ذ.م
Amjad Mohamed Yusri Mahmoud
Salman
Ayman Mohamed Yosri Mahmoud
Alduwaik

78.34%

قام مجلس اﻹدارة بتشكيل اللجان اﻷربع التالية التي يقوم من خﻼلها بمهام محددة لضمان وفائه بجميع مسؤولياته:

•

لجنة التدقيق

• لجنة الترشيحات والمكافآت
• لجنة المتابعة واﻹشراف على معامﻼت المطلعين
• لجنة اﻻستثمارات

امتثال

TOTAL

تلتزم شركة الصقر الوطنية للتأمين بممارسات مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب .تطبق الشركة أفضل الممارسات والمعايير
الدولية كجزء من وظيفة اﻻمتثال لديها ولديها دليل سياسة قوي يتعامل مع مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب.

الطريقة اﻷكثر فاعلية للوفاء بهذه المسؤوليات هي وجود سياسات وإجراءات داخلية فعالة تؤدي إلى:
• تنفيذ أنشطة وخدمات الشركة وفقًا لمعايير أخﻼقية صارمة ووفقًا للقوانين واللوائح
• إنفاذ مدونة قواعد السلوك وعمليات المراقبة الخاصة بالشركة
• التأكد من أن جميع الموظفين على دراية وتدريب على اعتماد هذه السياسة واﻻلتزام بجميع محتوياتها
• اﻻلتزام الصارم بقوانين مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب المعمول بها  ،باﻹضافة إلى جميع التعاميم ذات الصلة الصادرة عن
هيئة التأمين والبنك المركزي وغيرهما

تمتلك شركة الصقر الوطنية للتأمين نظام امتثال أساسي قوي يشتمل على قاعدة بيانات متكاملة لقائمة العقوبات من اﻷمم المتحدة
ومكتب مراقبة اﻷصول اﻷجن بية واﻻتحاد اﻷوروبي وغيرها يتم تحديثها بانتظام .باﻹضافة إلى ذلك  ،يقوم النظام بفحص ومراقبة جميع
معامﻼت العمﻼء ﻷي نشاط غير منتظم.

تم تدريب جميع الموظفين على مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب .يحصل الموظفون الجدد على تدريب تعريفي متخصص في
مكافحة غسل ا ﻷموال وتمويل اﻹرهاب بينما يتم تدريب أولئك الذين يشغلون مناصب حرجة سنو ًيا .يخضع المشرفون ورؤساء الفروع
وفرق مبيعات اﻷعمال لتدريب تشغيلي وتوعوي منتظم مرة واحدة في السنة على اﻷقل.

تتبع شركتنا نه ًجا قائ ًما على المخاطر في مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب وشكلت لجنة لمكافحة غسل اﻷموال )وافق عليها
دورا مه ًما في هذا الصدد.
مجلس اﻹدارة( .باﻹضافة إلى ذلك  ،يلعب التدقيق الداخلي أيضًا ً

إدارة المخاطر
تشارك الصقر ثﻼث لجان مختلفة لتغطية إطار إدارة المخاطر .أول وظيفتين هما التدقيق الداخلي ووظائف اﻻمتثال  ،والثالث هو لجنة
إدارة المخاطر.

تحدد لجنة إدارة المخاطر مبدئيًا "مالك" كل خطر قد تتعرض له الشركة  ،وتشمل هذه العمليات  ،ومكافحة غسل اﻷموال  /تمويل
اﻹرهاب  ،واﻻمتثال  ،والتمويل  ،واﻻستثمار .كل قسم مسؤول عن تطوير مؤشرات اﻷداء الرئيسية الخاصة به جن ًبا إلى جنب مع
تزويد اللجنة بتحليلها للمخاطر الكبيرة التي قد تواجهها واقتراح تدابير التخفيف.

لجنة اﻻستثمار
لجنة إدارة المخاطر هي السلطة المفوضة من قبل اﻹدارة لﻺشراف على ملف المخاطر العام للشركة ؛ ويضمن بقاء المخاطر في
متناول المجلس .تقوم اللجنة بتنفيذ إستراتيجية وسياسات وإجراءات استثمار الشركة وتضمن اتخاذ قرارات اﻻستثمار بطريقة حكيمة.

كاف والمساهمة في نمو
تتمثل إستراتيجية اﻻستثمار لشركتنا في تمويل اﻻحتياطيات الفنية للشركة وهامش المﻼءة المالية بشكل ٍ
الفائض المتاح .باﻹضافة إلى ذلك  ،يطبق مجلس اﻹدارة مبدأ "الشخص الحكيم" ويضمن توافق إستراتيجية استثمار الشركة مع إدارة
اﻷصول والمسؤولية والسيولة )على سبيل المثال  ،تحتفظ الشركة بأصول ذات قيم كافية وسيولة كافية للوفاء بجميع اﻻلتزامات
واﻹفراج عن المدفوعات هم مستحقون(.

حول هذا التقرير
)GRI ،GRI 102-49 ،GRI 102-48 ،GRI 102-46 ،GRI 102-45 ،GRI 102-5 ،GRI 102-4 ،GRI 102-3 ،GRI 102-1
G10) ،G9 ،G8 ،GRI 102-56 ،GRI 102-54 ،GRI 102-53 ،GRI 102-52 ،GRI 102-51 ،102-50
نطاق اﻹبﻼغ وحدوده
يغطي تقرير اﻻستدامة لعام  2021لشركة الصقر الوطنية للتأمين الفترة ما بين  1يناير و  31ديسمبر  ، 2021ما لم ينص على خﻼف
ذلك.

تأسست شركة الصقر الوطنية للتأمين في  25ديسمبر  1979كشركة مساهمة عامة بموجب مرسوم أميري من صاحب السمو حاكم
دبي  ،ومسجلة لدى وزارة اﻻقتصاد بدولة اﻹمارات العربية المتحدة تحت رقم ) . .(16عنوان الشركة في دبي هو مبنى الصقر
الوطنية للتأمين  ،المنطقة الدبلوماسية  ،شارع السيف  ،بر دبي  ،ص ، 14614 .دبي  ،اﻹمارات العربية المتحدة.

تم إدراج شركة الصقر الوطنية للتأمين في سوق دبي المالي في  4ديسمبر  .2005تعمل الشركة في دولة اﻹمارات العربية المتحدة
من خﻼل مقرها الرئيسي في دبي  ،باﻹضافة إلى فروعها السبعة في دبي  ،مدينة أبوظبي  ،أبو ظبي المصفح  ،العين  ،رأس .الخيمة
والشارقة وعجمان .تقع جميع الفروع في نطاق هذا التقرير.

لدى الشركة ثﻼث شركات زميلة  ،شركة  ، Green Air Technology LLCو  ، Sogour Al Khaleej General Trading LLCو
Al Sagr Cooperative Insurance Company.ﻻ تمارس شركة الصقر الوطنية للتأمين أي سيطرة تشغيلية على هذه الشركات
الثﻼث الزميلة  ،وبالتالي فهي ﻻ تقع ضمن نطاق هذا التقرير.

نتخذ السيطرة التشغيلية كحدود لﻺبﻼغ  ،ما لم ينص على خﻼف ذلك.

قواعد التحضير
كجزء من جهودنا لتعزيز الشفافية والمساءلة في إفصاحاتنا  ،قمنا بتطوير هذا التقرير وفقًا لمعايير ، GRI (GRI): Core Option
وكذلك مع مقاييس  ESGلسوق دبي المالي ) DFM).باﻹضافة إلى ذلك  ،يوضح التقرير توافق شركة الصقر الوطنية للتأمين مع
أهداف اﻷمم المتحدة للتنمية المستدامة.

التحقق من البيانات
تمت مراجعة محتوى هذا التقرير للتأكد من دقته واكتماله من قبل كل إدارة مقابلة.

تطلعي البيانات
نظرا للعديد من العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على البيئة التي
من المهم مﻼحظة أن البيانات التطلعية تنطوي على عدم يقين ً
تعمل فيها الشركة.

ﻻ تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو مراجعة بياناتها التطلعية علنًا طوال السنة المالية القادمة باستثناء ما تقتضيه القوانين واللوائح
المعمول بها .لذلك ليس من ضمن نطاق فريق التدقيق الداخلي لدينا تكوين رأي حول هذه البيانات التطلعية.

اﻻتصاﻻت وردود الفعل

توجد مراجع لمعايير  GRIوإفصاحات  ESGفي سوق دبي المالي في الجزء العلوي من كل قسم مناظر .يتم إعداد مؤشر محتوى GRI
 ،الذي يشكل جز ًءا ﻻ يتجزأ من تقارير اﻻستدامة وفقًا لمعايير  GRIويتم تضمينه في الصفحة  .41ويشمل المؤشر إفصاحات  ESGفي
سوق دبي المالي.

نرحب بالمﻼحظات واﻻقتراحات المتعلقة بهذا التقرير .يرجى اﻻتصال بنا على:
اﻻسم :السيد رواد شاكر
المنصب :مدير عﻼقات المستثمرين واﻻمتثال
بريد إلكترونيRawad.shaker@alsagrins.ae :

أهداف التنمية المستدامة

اعتمدت الدول اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة ) )SDGsفي عام  2015كدعوة للعمل من أجل القضاء على الفقر
وحماية كوكب اﻷرض وضمان تمتع جميع الناس بالسﻼم واﻻزدهار .تعد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر جز ًءا من خطة التنمية
المستدامة لعام  ، 2030وهي متكاملة وغير قابلة للتجزئة  ،مما يعني أن العمل في مجال واحد يمكن أن يؤثر على أهداف متعددة.

على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة جن ًبا إلى جنب مع أهدافها الـ  169تمت كتابتها في البداية كأهداف على المستوى الوطني
 ،إﻻ أن مجلس اﻷعمال العالمي للتنمية المستدامة ) )WBCSDوالميثاق العالمي لﻸمم المتحدة و  GRIطوروا  SDG Compassكأداة
لمساعدة الشركات على تكييف أنشطتها مع تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

توفر أهداف التنمية المستدامة لغة مشتركة يمكن من خﻼلها للحكومة والشركات والكيانات اﻷخرى التعاون للوصول إلى هدف مشترك.

بالنسبة لشركة الصقر الوطنية للتأمين  ،فإن اﻹبﻼغ عن أهداف التنمية المستدامة يعمق فهمنا للتحديات اﻷكثر إلحا ًحا في العالم
ويساعدنا على مواءمة إجراءاتنا الحالية والمستقبلية مع تحقيقها .يساعد هذا المستوى من التقارير بﻼ شك على زيادة دور الشركات
في خلق مستقبل أفضل.

اﻹمارات وأهداف التنمية المستدامة
في يناير  ، 2017شكلت دولة اﻹمارات العربية المتحدة لجنة وطنية ﻷهداف التنمية المستدامة برئاسة وزير الدولة للتعاون الدولي.
أربعة عشر وزارة مختلفة ومنظمات حكومية أخرى على المستوى اﻻتحادي هم أعضاء في اللجنة ومسؤولون عن التنفيذ الوطني
ﻷهداف التنمية المستدامة.

خﻼل العام نفسه  ،عملت اللجنة الوطنية على تحديد اﻷولويات ورسم خريطة أهداف التنمية المستدامة لخطط التنمية اﻻتحادية
والمحلية لدولة اﻹمارات العربية المتحدة.

أهداف التنمية المستدامة للصقر الوطنية للتأمين
أدت تمارين رسم الخرائط المفصلة أعﻼه إلى قيام الصقر بتحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة التالية لشركتنا:

تشير أهداف التنمية المستدامة الخمسة هذه إلى الرسائل الرئيسية المتعلقة بالتأمين التالية:

الهدف  ، 3ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع  ،في جميع اﻷعمار:
أدوارا تكميلية لتغطية مجموعة من تكاليف الرعاية الصحية المنزلية
• يمكن أن يلعب التأمين والحماية اﻻجتماعية
ً
• يحسن التأمين سلوك البحث عن الرعاية الصحية

الهدف  - 1القضاء على الفقر بجميع أشكاله وفي كل مكان:
• يوفر التأمين شبكة أمان لمن يستخدمه  ،مما يمنع اﻷسر من الوقوع في براثن الفقر بعد تعرضهم لحدث غير متوقع
• يوفر التأمين آلية حماية اقتصادية للجميع
• يدعم التأمين جهود التنمية اﻷخرى

الهدف  - 5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات:
• هناك اختﻼفات في المخاطر التي تواجهها النساء والرجال
• في الحاﻻت التي يكون فيها الرجل هو العائل الوحيد  ،يحمي التأمين النساء من اﻷثر المالي في حالة وفاة أزواجهن  ،ويساعد
النساء على اﻻحتفاظ بمنازلهن  ،ودعم أعمالهن  ،ومواصلة تعليم أطفالهن  ،والحفاظ بشكل عام على اﻻستقرار المالي ﻷسرهن.

الهدف  ، 8النمو اﻻقتصادي المستدام والشامل  ،والعمل الكامل والمنتج  ،والعامل للجميع:
• التأمين ضد اﻷصول  ،التأمين  ،فتح اﻷصول والصناعات اﻷخرى لﻼستثمارات قبل الشركات متناهية الصغر والصغيرة الحجم
))MSMEs
• التأمين واﻷرصدة الخاصة للمشروعات المساهمة والمتناهية الصغر لﻼستثمار اﻹنتاجي
• يدعم مؤسسات تطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة من خﻼل التداول حمايتها من الكوارث

الهدف  - 13اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره:
• يخفف التأمين من آثار الظواهر المناخية المتطرفة  ،وبالتالي تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ
• يكمل التأمين ويعزز جهود التأقلم اﻷخرى مع تغير المناخ.
• يحمي التأمين ضد الكوارث مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المعرضين لتأثيرات تغير المناخ  ،بما في ذلك الشركات واﻷفراد
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سياسة الترشيحات و المكافآت في شركة الصقر الوطنية للتأمين

مقدمة عامة :
تم اعداد سياسة و دليل عمل لجنة الترشيحات و المكافآت المنبثقة عن مجلس اﻻدارة بموجب القانون اﻻتحادي للشركات
التجارية رقم  2لسنة  2015و بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس ادارة هيئة اﻻوراق المالية و السلع رقم  3لسنة 2020
بشان اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .
تم اقتراح و اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس اﻻدارة بتاريخ  2021/03/23و تم اعتماد السياسة من قبل المساهمين في
اجتماع الجمعية العمومية النعقدة بتاريخ :
تشمل هذه الﻼئحة ضوابط و اجراءات عمل اللجنة و مهامها و قواعد اختيار اعضائها و مدة عضويتهم و مكافآتهم .

قواعد اختيار أعضاء و تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات :
-1
-2
-3
-4
-5

يشكل مجلس اﻻدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات و المكافآت
تتألف اللجان من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ﻻ يقل عددهم عن ثﻼثة
أن يكون اثنان على اﻷقل من أعضاء اللجنة أيا كان عددها من اﻷعضاء المستقلين
أن يترأس اللجنة أحد اﻷعضاء المستقلين،
وﻻ يجوز لرئيس مجلس اﻹدارة أن يكون عضواً في اي من اللجان .

اجتماعات و ضوابط عمل اللجنة :
-1
-2
-3
-4
-5

-6

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة خﻼل العام او كلما دعت الحاجة
.ﻻ يجوز ﻷي عضو من أعضاء مجلس اﻹدارة أو اﻹدارة التنفيذية فيما عدا أمين سر اللجنة أو عضو بهاحضور
اجتماعات اللجنة .
يكون غالبية أعضاء اللجنة نصابا ً قانونيا ً لﻼجتماع شخصيا ً وليس بطريق الوكالة وتصدر قرارات اللجنة بواسطة
غالبية اﻻصوات الحاضرة و يكون صوت الرئيس مرجحا بحال تساوي اﻻصوات .
.توثق اجتماعات اللجان ،وت ُعد محاضر معتمدة ،وتوثق توصيات اللجان ونتائج التصويت ويُحتفظ بها بما في ذلك
اسماء الحضور وأي تحفظات أبدوها وتوقع هذه المحاضر من جميع اﻷعضاء الحاضرين .
يجوز للجان دعوة مستشارين  /أعضاء من غير أعضاء مجلس اﻹدارة كأعضاء في اللجان ،ويخضع هؤﻻء
اﻻعضاء لنفس اﻻلتزامات التي يخضع لها أعضاء مجلس اﻹدارة .وﻻيجوز أن يمثل اﻷعضاء من خارج المجلس
اكثر من ثلث اعضاء اللجنة .
.يجب على عضو اللجنة حضور جميع اﻻجتماعات ،وﻻ يجوز تمثيله في اﻻجتماعات عن طريق وكيل من اﻻعضاء
اﻻخرين باللجنة ويجوز لغير أعضاء اللجان)أعضاء مجلس اﻹدارة اﻵخرين أو المسؤولين التنفيذيين او غيرهم
من اﻷفراد الخارجيين ( حضور اجتماعات اللجنة بنا ًء على دعوة من رئيس اللجنة.

مهام و اختصاصات اللجنة :
 -1وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس اﻻدارة و اﻻدارة التنفيذية .

 -2تنظيم و متابعة اﻻجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس اﻻدارة بما يتفق و اﻻنظمة و القوانين ذات الصلة .
 -3التحقق من استمرار توافر شروط العضوية ﻻعضاء مجلس اﻻدارة بشكل سنوي .
 -4التاكد من استقﻼلية اﻻعضاء المستقلين بكل مستمر و بحال تبين فقدان احد اﻻعضاء ﻻستقﻼليته يتم عرض
ال موضوع لمجلس اﻻداره بحيث يتم اخطار العضو عن طريق البريد المسجل على عناونه الثابت بمبررات انتفاء
اﻻستقﻼلية و على العضو ان يرد خﻼل  15يوما من تاريخ اﻻخطار ومن ثم يصدر مجلس اﻻدارة قرارا في اجتماع
مجلس اﻻدارة التالي ببقاء او انتفاء استقﻼلية العضو و تنتفي اﻻستقﻼلية ايضا بحال عدم رد العضو خﻼل  15يوم
بعد اخطاره بانتفاء استقﻼليته
 -5إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة و
العاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوي ،وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة لﻼدارة التنفيذية
العليا معقولة و تتناسب مع اداء الشركة .
 -6ربط المكافآت والعﻼوات بما في ذلك الخيارات والمكافآت المؤجلة اﻷخرى والمزايا المعروضة على اﻻدارة التنفيذية
العليا بأداء الشركة على المدى المتوسط والطويل .
 -7المراجعة السنوية لﻼحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اﻹدارة وإعداد وصف للقدرات و
المؤهﻼت المطلوبة لعضوية مجلس اﻹدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ﻻعمال مجلس
اﻻدارة .
 -8مراجعة هيكل مجلس اﻹدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
 -9تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اﻹدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم .
 -10اعتماد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ،ومراجعتها بشكل سنوي
 -11تقييم اعضاء مجلس اﻻدارة و تدريبهم  :يجري مجلس اﻻدارة تقييما سنويا لتقييم اداءه و لجانه للوقوف على
سبل تعزيز فعاليته من خﻼل لجنة الترشيحات و المكافآت و تقوم اللجنة بتامين دورات تدريبية كوسيلة للتعليم
المهني المستمر في المسائل التي تتصل بشكل مباشر بمصالح الشركة

البدﻻت و المكافآت
 -1يحق ﻻعضاء مجلس اﻻدارة الحصول على مكافأة سنوية على ان ﻻ تزيد عن  %10من الربح الصافي للسنة
المالية بعد خصم كل من اﻻستهﻼكات و اﻻحتياطيات .

 -2استثناء من البند  1و مع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا الشأن يجوز ان يصرف
لعضو مجلس اﻻدارة اتعابا عبارة عن مبلغ مقطوع ﻻ يتجاوز مائتي الف درهم في نهاية السنة
المالية بعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك اﻻتعاب و ذلك في الحاﻻت اﻻتية :
 عدم تحقيق الشركة ارباحا
 اذا حققت الشركة ارباحا و كان نصيب عضو مجلس اﻻدارة من تلك اﻻرباح اقل من
مائتي الف درهم .و في هذه الحالة ﻻ يجوز الجمع بين المكافأة و اﻷتعاب
 -3يجوز للشركة ان تدفع نفقات او رسوم او عﻼوات اضافية او راتبا شهريا الى اعضاء مجلس اﻻدارة و ذلك اذا
كان العضو يعمل في اي لجنة او يبذل جهودا خاصة او يقوم باعمال اضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية
كعضو مجلس ادارة الشركة
 -4يجوز صرف بدل حضور ﻻعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس و يحدد بدل الحضور لكل لجنة بناء على اقتراح
مجلس اﻻداره و تقييمه لحجم الجهود المبذولة في كل لجنة .

 -5تخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات مجلس اﻻدارة للقانون او النظام اﻻساسي
للشركة خﻼل السنة المالية المنتهية من مكافات مجلس اﻻدارة و يجوز للجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات
اذا تبين لها ان تلك العرامات ليست ناتجة عن تقصير او خطا من مجلس اﻻدارة
 -6ﻻ يجوز صرف بدل حضور لرئيس او اعضاء المجلس عن حضورهم اجتماعات مجلس اﻻدارة

ضوابط الترشح لعضوية مجلس اﻻدارة:
-1
-2
-3
-4
-5

مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل و تشجيع المرأة من خﻼل مزايا و برامج تحفيزية و تدريبية
يجب أن يكون عدد أعضاء المجلس مﻼئ ًما لحجم وطبيعة نشاط الشركة.
.يجب أن يتمتع أعضاء مجلس اﻹدارة مجتمعين بالتوازن المﻼئم من المهارات والمعرفة والكفاءات و الخبرات و
التنوع و اﻻستقﻼلية .
يكون غالبية مجلس اﻹدارة من المستقلين غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية
.يجب فتح باب الترشح لعضوية مجلس اﻹدارة واﻹعﻼن عن ذلك مع دعوة الجمعية العمومية ،ومراعاة ما يلي:
 أن يظل باب الترشح لعضوية مجلس اﻹدارة مفتو ًحا لمدة عشرة أيام على اﻷقل من تاريخ اﻹعﻼن.
 نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشح في لوحة اﻹعﻼنات الموجودة بالشركة وعلى موقع الشركة
على النت وذلك قبل الموعد المحدد ﻻنعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بيومين على اﻷقل
 -1ﻻ يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
 -2موافاة الهيئة والسوق بقائمة تشمل أسماء المرشحين في اليوم التالي لغلق باب الترشح
شروط الترشح لعضوية مجلس اﻻدارة :

-1
-2
-3
-4
-5
-6

أن تتوافر لديه خبرة ﻻ تقل عن خمس سنوات في النشاط الذي تزاوله الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
.أﻻ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف واﻷمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
.عدم صدور حكم قضائي بعزله أو تجريده من منصبه كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات المساهمة المدرجة
بالسوق المالي خﻼل السنة السابقة على الترشح.
خلو السجل المهني الصادر عن الهيئة من الجزاءات اﻹدارية.
عدم وجود دعاوى قضائية أو بﻼغات أو تحقيقات في النيابة ضده تتعلق باﻷمانة والنزاهة
أن يقدم للشركة المستندات الواردة في المادة  10من القرار  2020/3بشان الحوكمة

النشر و النفاذ
يتم العمل بما جاء في هذه الﻼئحة و اﻻلتزام بها من قبل الشركة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العمومية

رقم المادة
تمهيد

قبل التعديل
تمهيد

بعد التعديل
تمهيد

تأس ست شركة الصقر
الوطني ة للت أمين . -ش رك ة
مس اهمة عامة  -في إمارة دبي
بدولة اﻹمارات العربية المتحدة
طبقا ً للمرس وم اﻷميري لس نة
 1979الص ادر عن ص احب
الس مو حاكم إمارة دبي بتاريخ
 1979/12/25وﻷح ك ام
القوانين واﻷنظم ة الس اري ة
المفعول في إم ارة دبي ودول ة
اﻹم ارات العربي ة المتح دة بع د
موافق ة الس لط ات وبموج ب
ال رخص ة ال ت ج اري ة رق م
 202191الص ادرة بت اريخ
 1980/04/30ع ن دائ رة
التنمية اﻹقتص ادية بإمارة دبي
وبموجب عقد التأس يس والنظام
اﻷس اس ي للش ركة المؤرخ في
 1992/10/11ووفق ا ً ﻷحك ام
القانون اﻹتحادي رقم ) (8لس نة
 1984في ش أن الش ركات
التجارية والقوانين المعدلة له.

تأس س ت ش ركة الص قر
الوطني ة للت أمين . -ش رك ة
مس اهمة عامة  -في إمارة دبي
بدولة اﻹمارات العربية المتحدة
طبقا ً للمرس وم اﻷميري لس نة
 1979الص ادر عن ص احب
الس مو حاكم إمارة دبي بتاريخ
 1979/12/25وﻷح ك ام
القوانين واﻷنظم ة الس اري ة
المفعول في إم ارة دبي ودول ة
اﻹم ارات العربي ة المتح دة بع د
موافق ة الس لط ات وبموج ب
ال رخص ة ال ت ج اري ة رق م
 202191الص ادرة بت اريخ
 1980/04/30ع ن دائ رة
التنمية اﻹقتص ادية بإمارة دبي
وبموجب عقد التأس يس والنظام
اﻷس اس ي للش ركة المؤرخ في
 1992/10/11ووفق ا ً ﻷحك ام
القانون اﻹتحادي رقم ) (8لس نة
 1984في ش أن الش رك ات
التجارية والقوانين المعدلة له.

ولما كان القانون اﻹتحادي رقم ولما كان المرسوم بقانون
اتحادي رقم  32لسنة
) (2لسنة  2015في شأن
الشركات التجارية الصادر في 2021بشأن الشركات التجارية
الصادر في  20سبتمبر 2021
 2015/3/25قد نص على
إلغاء القانون اﻹتحادي رقم ) (8قد نص على إلغاء القانون
لسنة  1984في شأن الشركات اﻹتحادي رقم ) (2لسنة 2015
التجارية والقوانين المعدلة له  ،في شأن الشركات التجارية
الصادر في 2015/3/25
وأوجب على الشركات
المساهمة العامة القائمة بتعديل وأوجب على الشركات المساهمة
أنظمتها اﻷساسية بما يتوافق مع العامة القائمة بتعديل أنظمتها
اﻷساسية بما يتوافق مع أحكامه.
أحكامه.

مبررات التعديل
الغاء قانون
الشركات
 2015/2و
اصدر المرسوم
بقانون اتحادي
 2021/32بشان
الشركات التجارية
بديﻼ عنه

بتاريخ  2022/04/21انعقد
بتاريخ  2016/04/25انعقد
اجتماع الجمعية العمومية
اجتماع الجمعية العمومية
للشركة وقررت بموجب قرار للشركة وقررت بموجب قرار
خاص الموافقة على تعديل أحكام
خاص الموافقة على تعديل
أحكام النظام اﻷساسي للشركة النظام اﻷساسي للشركة ليتوافق
وأحكام المرسوم بقانون اتحادي
ليتوافق وأحكام القانون
اﻹتحادي رقم ) (2لسنة  2015رقم  32لسنة 2021بشأن
الشركات التجارية وذلك على
في شأن الشركات التجارية
النحو التالي:
وذلك على النحو التالي:
المادة )(1
الباب اﻷول
المادة )(1
التعاريف
في هذا النظام اﻷساسي  ،يكون
للتعابير التالية ،المعاني
المحددة قرين كل منها ما لم
يوجد في سياق النص ما يدل
على غير ذلك:
الدولـــة :دولة اﻹمارات
العربية المتحدة.
قانون التأمين :القانون
اﻹتحادي رقم ) (6لسنة 2007
في شأن التأمين وتنظيم أعماله
وأية تعديﻼت تطرأ عليه.
قرارات التأمين :القرارات
والتعليمات واﻷنظمة الصادرة
عن مصرف اﻻمارات العربية
المتحدة المركزي بشأن شركات
التأمين.
قانون الشركات :القانون
( لسنة 2اﻹتحادي رقم )
في شأن الشركات 2015
التجارية وأي تعديل يطرأ عليه.
الهيئـــة :هيئة اﻷوراق المالية
والسلع بدولة اﻹمارات العربية
المتحدة.

الباب اﻷول
المادة )(1
التعاريف
في هذا النظام اﻷساسي  ،يكون
للتعابير التالية ،المعاني
المحددة قرين كل منها ما لم
يوجد في سياق النص ما يدل
على غير ذلك:
الدولـــة :دولة اﻹمارات العربية
المتحدة.
قانون التأمين :القانون اﻹتحادي
رقم ) (6لسنة  2007في شأن
التأمين وتنظيم أعماله وأية
تعديﻼت تطرأ عليه.
قرارات التأمين :القرارات
والتعليمات واﻷنظمة الصادرة
عن مصرف اﻻمارات العربية
المتحدة المركزي بشأن شركات
التأمين.
قانون الشركات  :المرسوم
بقانون اتحادي رقم  32لسنة
2021بشأن الشركات التجارية
الصادر في  20سبتمبر 2021
الهيئـــة :هيئة اﻷوراق المالية
والسلع بدولة اﻹمارات العربية
المتحدة.

الغاء قانون
الشركات
 2015/2و
اصدر المرسوم
بقانون اتحادي
 2021/32بشان
الشركات التجارية
بديﻼ عنه

السلطة المختصة :دائرة التنمية
اﻹقتصادية بإمارة دبي.
الســـوق :سوق دبي المالي
المرخص في الدولة من قبل
الهيئة والتي تم إدراج أسهم
الشركة به.
مجلــس اﻹدارة :مجلس إدارة
الشركة.
ضوابط الحوكمة :مجموعة
الضوابط والقواعد التي تحقق
اﻹنضباط المؤسسي في
العﻼقات واﻹدارة في الشركة
وفقا ً للمعايير واﻷساليب العالمية
وذلك من خﻼل تحديد
مسؤوليات وواجبات أعضاء
مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذية
العليا للشركة وتأخذ في
اﻹعتبار حماية حقوق
المساهمين وأصحاب المصالح.
القرار الخاص :القرار الصادر
بأغلبية أصوات المساهمين
الذين يملكون ماﻻ يقل عن ثﻼثة
أرباع اﻷسهم الممثلة في
إجتماع الجمعية العمومية
للشركة.
التصويت التراكمي :أن يكون
لكل مساهم عدد من اﻷصوات
يساوي عدد اﻷسهم التي يملكها
 ،بحيث يقوم بالتصويت بها
لمرشح واحد لعضوية مجلس
اﻹدارة أو توزيعها بين من
يختارهم من المرشحين على أن
ﻻ يتجاوز عدد اﻷصوات التي
يمنحها للمرشحين الذين
إختارهم عدد اﻷصوات التي
بحوزته بأي حال من اﻷحوال.
تعارض المصالـح  :الحالة
التي يتأثر فيها حياد إتخاذ

السلطة المختصة :دائرة التنمية
اﻹقتصادية بإمارة دبي.
الســـوق :سوق دبي المالي
المرخص في الدولة من قبل
الهيئة والتي تم إدراج أسهم
الشركة به.
مجلــس اﻹدارة :مجلس إدارة
الشركة.
ضوابط الحوكمة :مجموعة
الضوابط والقواعد التي تحقق
اﻹنضباط المؤسسي في
العﻼقات واﻹدارة في الشركة
وفقا ً للمعايير واﻷساليب العالمية
وذلك من خﻼل تحديد
مسؤوليات وواجبات أعضاء
مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذية
العليا للشركة وتأخذ في اﻹعتبار
حماية حقوق المساهمين
وأصحاب المصالح.
القرار الخاص :القرار الصادر
بأغلبية أصوات المساهمين الذين
يملكون ماﻻ يقل عن ثﻼثة أرباع
اﻷسهم الممثلة في إجتماع
الجمعية العمومية للشركة.
التصويت التراكمي :أن يكون
لكل مساهم عدد من اﻷصوات
يساوي عدد اﻷسهم التي يملكها
 ،بحيث يقوم بالتصويت بها
لمرشح واحد لعضوية مجلس
اﻹدارة أو توزيعها بين من
يختارهم من المرشحين على أن
ﻻ يتجاوز عدد اﻷصوات التي
يمنحها للمرشحين الذين إختارهم
عدد اﻷصوات التي بحوزته بأي
حال من اﻷحوال.
تعارض المصالـح  :الحالة التي
يتأثر فيها حياد إتخاذ القرار
بسبب مصلحة شخصية مادية أو

القرار بسبب مصلحة شخصية معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها
تتداخل مصالح اﻷطراف ذات
مادية أو معنوية حيث تتداخل
العﻼقة مع مصالح الشركة ككل
أو تبدو أنها تتداخل مصالح
أو عند إستغﻼل الصفة المهنية
اﻷطراف ذات العﻼقة مع
أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق
مصالح الشركة ككل أو عند
منفعة شخصية.
إستغﻼل الصفة المهنية أو
السيطـــــرة  :القدرة على التأثير
الرسمية بطريقة ما لتحقيق
أو التحكم  -بشكل مباشر أو غير
منفعة شخصية.
مباشر -في تعيين أغلبية أعضاء
السيطـــــرة  :القدرة على
التأثير أو التحكم  -بشكل مباشر مجلس إدارة شركة أو القرارات
أو غير مباشر -في تعيين أغلبية الصادرة منه أو من الجمعية
أعضاء مجلس إدارة شركة أو العمومية للشركة  ،وذلك من
خﻼل ملكية نسبة من اﻷسهم أو
القرارات الصادرة منه أو من
الحصص أو بإتفاق أو ترتيب
الجمعية العمومية للشركة ،
وذلك من خﻼل ملكية نسبة من آخر يؤدي إلى ذات التأثير.
اﻷطراف ذات العﻼقة :
اﻷسهم أو الحصص أو بإتفاق
اﻷشخاص و الجهات التي يتم
أو ترتيب آخر يؤدي إلى ذات
تحديدها كأطراف ذات عﻼقة
التأثير.
وفقا للقرارات أو اﻷنظمة
اﻷطراف ذات العﻼقة :
الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن .
اﻷشخاص و الجهات التي يتم
تحديدها كأطراف ذات عﻼقة
وفقا للقرارات أو اﻷنظمة
الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن
.
المادة )(14

المادة )(14
المادة )(14
زيادة أو تخفيض رأس المال
زيادة أو تخفيض رأس المال
أ .بع د الحص ول على أ .بع د الحص ول على موافق ة
م واف ق ة مص رف مص رف اﻻم ارات العربي ة
اﻻم ارات ال ع رب ي ة المتح دة المركزي والهيئ ة
ال م ت ح دة ال م رك زي والسلطة المختصة يجوز زيادة
وا ل ه يئ ة والس لط ة رأس مال الش ركة المص در
المختص ة يجوز زيادة بإص دار أس هم جديدة بنفس
رأس م ال الش رك ة القيمة اﻹسمية لﻸسهم اﻷصلية
المص در بإص دار أس هم أو بإدماج اﻻحتياطي في رأس
ج دي دة بنفس القيم ة المال او بتحويل الس ندات او
اﻹسمية لﻸسهم اﻷصلية الصكوك التي تصدرها الشركة
أو ب إض اف ة عﻼوة

الغاء قانون
الشركات
 2015/2و
اصدر المرسوم
بقانون اتحادي
 2021/32بشان
الشركات التجارية
بديﻼ عنه

إص دار إلى القيم ة
اﻹس مي ة كم ا يجوز
ت خ ف ي ض رأس م ال
الشركة المصدر.
ب .وﻻ يجوز إص دار اﻷس هم
الجديدة بأقل من قيمتها اﻹسمية
وإذا تم إص دارها بأكثر من
ذل ك أض ي ف ال ف رق إل ى
اﻹحتي اطي الق انوني  ،ولو
ج اوز اﻹحتي اطي الق انوني
بذلك نص ف رأس مال الش ركة
المصدر.
ج .وتكون زيادة رأس مال الشركة
المص در أو تخفيض ه بموجب
ق رار خ اص يص در م ن
الجمعي ة العمومي ة بن ا ًء على
إقتراح من مجلس اﻹدارة في
ال حالتين وب عد س ماع تقرير
مدقق الحس ابات في حالة أي
تخفيض  ،وعلى أن يبين في
حالة الزيادة مقدارها وس عر
إص دار اﻷس هم الجديدة ويبين
في حا لة التخفيض م قدار هذا
التخفيض وكيفية تنفيذه.
د .يكون للمس اهمين حق اﻷولوية
في اﻹكتتاب باﻷس هم الجديدة
وي سري على اﻻكتتاب في هذه
اﻷس هم القواع د الخ اص ة
باﻹكتتاب في اﻷس هم اﻷص لية
ويُس تثنى من حق اﻷولوية في
اﻹكتتاب باﻷس هم الجديدة ما
يلي:
 -5دخول ش ريك إس تراتيجي
يؤدي الى تحقيق من افع
للشركة وزيادة ربحيتها.
 -6تحوي ل ال ديون النق دي ة
المس تحقة للحكومـ ـ ة
اﻹتح ادي ة والحكوم ات

الى اس هم كما يجوز تخفيض
رأس مال الشركة المصدر.
 تص در اس هم زيادةراس مال الش ركة
بقيمة اس مية معادلة
للقيم ة اﻻس مي ة
لﻼس هم اﻻص لية و
م ع ذل ك ي ج وز
ل لش رك ة ب ق رار
خ اص وب ع د
ال حص ول ع ل ى
موافق ة الهيئ ة ان
تقرر ما يلي :
 -1اض افة عﻼوة
اص دار ال ى
القيمة اﻻس مية
لﻼس هم و ان
تحدد مقدارها و
ذل ك في ح ال ة
زي ادة ال ق ي م ة
الس وقي ة عن
القيمة اﻻس مية
للسهم و تضاف
عﻼوة اﻻص دار
الى اﻻحتي اطي
الق انوني و لو
ج اوز ب ذل ك
نص ف راس
المال .
 -2م ن ح خص م
اص دار على
القيمة اﻻس مية
ل لس ه م و ان
ت ح دد م ق داره
وذل ك في ح ال ة
انخف اض القيم ة
الس وقي ة عن
القيمة اﻻس مية

ال م ح ل ي ة وال ه ي ئ ات
والمؤس س ات العامة في
الدولة و البنوك وش ركات
التموي ل إلى أس هم في
رأسمال الشركة.
 -7برنامج تحفيز موظفي
الشركة من خﻼل إعداد
برنامج يهدف للتحفيز
على اﻷداء المتميز وزيادة
ربحية الشركة بتملك
الموظفين ﻷسهمها.
 -8ت ح وي ل الس ن دات أو
الص كوك :المص درة من
قبل الش ركة إلى أس هم
فيها.
وفي جميع اﻷحوال المذكورة
أعﻼه يتعين الحصول على
موافقة الهيئة واستصدار قرار
خاص من الجمعية العمومية
وإستيفاء الشروط والضوابط
الصادرة عن الهيئة بهذا
الشأن.
ه.

يجوز للمس اهم بيع حق
اﻻولوية لمساهم اخر او
للغير بمقابل مادي .

للس هم و ينش ا
مق اب ل خص م
دار
اﻻص
احتياطي س الب
ف ي ح ق وق
ال م ل ك ي ة
ب الم يزاني ة و
يسدد خصما من
اح
اﻻرب
ال مس ت ق ب لي ة
للش رك ة قب ل
اق رار اي
ت وزي ع ات
لﻼرباح
 -3توزع اﻻس هم
الج دي دة على
ا لمس ا ه م ين
طالبي اﻻكت تاب
ب نس ب ة م ا
ي م ل ك ون ه م ن
اس هم على اﻻ
يج اوز ذل ك م ا
طلبه كل منهم و
توزع اﻻس هم
المتبقي ة على
ا لمس ا ه م ين
ال ذي ن ق دم وا
طلب ات اكتت اب
باسهم تزيد على
ع دد اﻻس هم
التي يملكونها و
ي ج وز ع رض
اي اس هم متبقية
ب ع د ذل ك
لﻼكتت اب الع ام
اذا تض من ذلك
القرار الخ اص
بالزيادة

ب .وتكون زيادة رأس مال الشركة
المص در أو تخفيض ه بموجب
قرار خاص يصدر من الجمعية
العمومي ة بن ا ًء على إقتراح من
مجلس اﻹدارة في الح التين
وبع د س م اع تقرير م دقق
الحس ابات في حالة أي تخفيض
 ،وعلى أن يبين في ح ال ة
الزيادة مقدارها وس عر إص دار
اﻷس هم الجديدة ويبين في حالة
التخفيض مق دار ه ذا التخفيض
وكيفية تنفيذه.
ج .يكون للمس اهمين حق اﻷولوية
في اﻹكتتاب باﻷس هم الجديدة
ويس ري على اﻻكتتاب في هذه
اﻷس هم القواع د الخ اص ة
باﻹكتتاب في اﻷس هم اﻷص لية
ويُس تثنى من حق اﻷولوية في
اﻹكتتاب باﻷس هم الجديدة ما
يلي:
 -1دخول ش ريك إس تراتيجي
يؤدي الى تحقيق من افع
للشركة وزيادة ربحيتها.
 -2تحوي ل ال ديون النق دي ة
المس تحقة للحكومـ ـ ة
اﻹتح ادي ة وال حكوم ات
ال م ح ل ي ة وال ه ي ئ ات
والمؤس س ات العامة في
الدولة و البنوك وش ركات
التموي ل إلى أس هم في
رأسمال الشركة.
 -3برنامج تحفيز موظفي
الشركة من خﻼل إعداد
برنامج يهدف للتحفيز على
اﻷداء المتميز وزيادة
ربحية الشركة بتملك
الموظفين ﻷسهمها.

 -4ت ح وي ل الس ن دات أو
الص كوك :المص درة من
قبل الشركة إلى أسهم فيها.
وفي جميع اﻷحوال المذكورة
أعﻼه يتعين الحصول على
موافقة الهيئة واستصدار قرار
خاص من الجمعية العمومية
وإستيفاء الشروط والضوابط
الصادرة عن الهيئة بهذا
الشأن.
د.

مادة 19

المادة )(19
إدارة الشركة
أ_ يتولى إدارة الشركة مجلس
إدارة مكون من عدد )(5
عضوا ً تنتخبهم الجمعية
العمومية للمساهمين بالتصويت
السري التراكمي .
ب_ يتعين ان يراعى في
تشكيل مجلس اﻻدارة احكام
قانون الشركات التجارية و
القرارات الصادرة تنفيذا له .

يجوز للمس اهم بيع حق
اﻻولوية لمس اهم اخر او
للغير بمقابل مادي .

الغاء قانون
المادة )(19
الشركات
إدارة الشركة
 2015/2و
أ_ يتولى إدارة الشركة مجلس
إدارة مكون من عدد ) (5عضوا ً اصدر المرسوم
بقانون اتحادي
تنتخبهم الجمعية العمومية
 2021/32بشان
للمساهمين بالتصويت السري
الشركات التجارية
التراكمي.
ب_ يتعين ان يراعى في تشكيل بديﻼ عنه
مجلس اﻻدارة أي إشتراطات
يقررها مجلس الوزراء أو
السلطة المختصة وفقا لنص
المادة  10من المرسوم بقانون
 32لعام  2021و اذا انخفضت
نسبة مواطني الدولة في مجلس
اﻻدارة عما يلزم توافره
بالتطبيق لتلك المادة وجب
استكمال النسبة خﻼل ثﻼثة
اشهر على اﻻكثر .و اﻻ كانت
قرارات المجلس بعد انقضاء
هذه المدة باطلة .
ج -يجب ان ﻻ يقل نسبة تمثيل
المرأة عن عضو واحد في
تشكيل مجلس اﻻدارة و تلتزم

الشركة باﻻفصاح عن ذلك
التمثيل ضمن تقرير الحوكمة
السنوي
المادة )(20
المادة )(20
العضوية بمجلس اﻹدارة
أ .يتولى كل عضو من أعضاء
مجلس اﻹدارة منصبه لمدة
ثﻼث سنوات ميﻼدية  ،وفي
نهاية هذه المدة يعاد تشكيل
المجلس  ،ويجوز إعادة
إنتخاب اﻷعضاء الذين
إنتهت مدة عضويتهم.
ب .لمجلس اﻹدارة أن يعين
أعضاء في المراكز التي
تخلو في أثناء السنة على أن
يعرض هذا التعيين على
الجمعية العمومية في أول
إجتماع لها ﻹقرار تعيينهم أو
تعيين غيرهم.
ج .إذا بلغت المراكز الشاغرة
ربع عدد أعضاء المجلس أو
أكثر خﻼل مدة وﻻية مجلس
اﻹدارة وجب على المجلس
دعوة الجمعية العمومية
لﻺجتماع خﻼل ثﻼثين يوما ً
من تاريخ شغر آخر مركز
ﻹنتخاب من يمﻸ المراكز
الشاغرة  ،وفي جميع
اﻷحوال يكمل العضو الجديد
مدة سلفه.
د .يجب أن يكون للشركة مقرر
لمجلس اﻹدارة  ،وﻻ يجوز
أن يكون مقرر المجلس من
أعضائه.
ه .إذا تغيب أحد أعض اء مجلس
اﻹدارة عن حض ور ثﻼث
جلس ات متت الي ة أو خمس

المادة )(20
العضوية بمجلس اﻹدارة
أ .يتولى كل عضو من أعضاء
مجلس اﻹدارة منصبه لمدة
ثﻼث سنوات ميﻼدية  ،وفي
نهاية هذه المدة يعاد تشكيل
المجلس  ،ويجوز إعادة
إنتخاب اﻷعضاء الذين
إنتهت مدة عضويتهم.
ب .اذا شغر مركز احد اعضاء
مجلس اﻻدارة فعلى الشركة
ملء المركز الشاغر خﻼل
ستين يوما من تاريخ خلوه و
تبليغ مصرف اﻻمارات
العربية المتحدة و هيئة
اﻻوراق المالية و السلع بذلك
على ان يعرض هذا التعيين
على الجمعية العمومية في
اول اجتماع لها ﻻقرار تعيينه
او تعيين غيره و يكمل
العضو الجديد مدة سلفه .
ج .إذا بلغت المراكز الشاغرة
ربع عدد أعضاء المجلس أو
أكثر خﻼل مدة وﻻية مجلس
اﻹدارة وجب على المجلس
دعوة الجمعية العمومية
لﻺجتماع خﻼل ثﻼثين يوما ً
من تاريخ شغر آخر مركز
ﻹنتخاب من يمﻸ المراكز
الشاغرة  ،وفي جميع
اﻷحوال يكمل العضو الجديد
مدة سلفه.
د .يجب أن يكون للشركة مقرر
لمجلس اﻹدارة  ،وﻻ يجوز

الغاء قانون
الشركات
 2015/2و
اصدر المرسوم
بقانون اتحادي
 2021/32بشان
الشركات التجارية
بديﻼ عنه

جلس ات متقطعة خﻼل مدة
م ج ل س اﻹدارة دون ع ذر
يقبل ه مجلس اﻻدارة أُعتبر
مستقيﻼً.
و .يش غر أيض ا ً منص ب عض و
المجلس في ح ال أن ذل ك
العضو .
 -7ت وف ي أو أص ي ب
بع ارض من عوارض
اﻷهلية.
 -8أدين بأية جري مة مخلة
ب الش رف واﻷم ان ة
بموجب حكم قض ائي
بات.
 -9أعلن إفﻼس ه أو توقف
عن تس دي د ديون ه
التج اري ة حتى لو لم
يقترن ذل ك ب إش ه ار
افﻼسه .
اس تق ال من
-10
منص به بموجب اش عار
خطي أرس له للش ركة
بهذا المعنى .
ان ت ه ت م دة
-11
عض ويت ه و لم يع د
انتخابه .
ص در قرار
-12
خ اص عن الجمعي ة
العمومية بعزله .
ز .إذا تقرر عزل عض و مجلس
اﻹدارة فﻼ يجوز إعادة تر شيحه
لعض وية المجلس قبل مض ي
ثﻼث سنوات من تاريخ عزله

أن يكون مقرر المجلس من
أعضائه.
ه .إذا تغيب أحد أعضاء مجلس
اﻹدارة عن حضور ثﻼث
جلسات متتالية أو خمس
جلسات متقطعة خﻼل مدة
مجلس اﻹدارة دون عذر
يقبله مجلس اﻻدارة أُعتبر
مستقيﻼً.
و .يشغر أيضا ً منصب عضو
المجلس في حال أن ذلك
العضو .
 -1توفي أو أصيب بعارض
من عوارض اﻷهلية.
 -2أدين بأية جريمة مخلة
بالشرف واﻷمانة
بموجب حكم قضائي
بات.
 -3أعلن إفﻼسه أو توقف
عن تسديد ديونه
التجارية حتى لو لم
يقترن ذلك بإشهار
افﻼسه .
 -4استقال من منصبه
بموجب اشعار خطي
أرسله للشركة بهذا
المعنى .
 -5انتهت مدة عضويته و
لم يعد انتخابه .
 -6صدر قرار خاص عن
الجمعية العمومية بعزله
.
ز .إذا تقرر عزل عضو مجلس
اﻹدارة فﻼ يجوز إعادة ترشيحه
لعضوية المجلس قبل مضي
ثﻼث سنوات من تاريخ عزله

المادة )(25

لمادة )(26

المادة )27

المادة )(25
تمثيل الشركة
أ .يملك حق التوقيع عن
الشركة على إنفراد كل
من رئيس مجلس
اﻹدارة أو أي عضو
آخر يفوضه المجلس في
حدود قرارات مجلس
اﻹدارة .
ب .يكون رئيس مجلس اﻹدارة
الممثل القانوني للشركة
أمام القضاء وفي عﻼقتها
بالغير.
ج .يجوز لرئيس مجلس اﻹدارة
أن يفوض غيره من أعضاء
مجلس اﻹدارة في بعض
صﻼحياته.
د .ﻻ يجوز لمجلس اﻹدارة أن
يفوض رئيس المجلس في
جميع إختصاصاته بشكل
مطلق.
المادة )(26
مكان إجتماعات المجلس
يعقد مجلس اﻹدارة إجتماعاته
في المركز الرئيسي للشركة أو
في أي مكان آخر يوافق عليه
أعضاء مجلس اﻹدارة .

المادة )(27

المادة )(25
تمثيل الشركة
أ .يملك حق التوقيع عن
الشركة على إنفراد كل من
رئيس مجلس اﻹدارة أو أي
عضو آخر يفوضه المجلس
في حدود قرارات مجلس
اﻹدارة .
ب .يكون رئيس مجلس اﻹدارة
الممثل القانوني للشركة أمام
القضاء وفي عﻼقتها بالغير.
ج .يجوز لرئيس مجلس اﻹدارة
أن يفوض غيره من أعضاء
مجلس اﻹدارة أو اﻻدارة
بعض
في
التنفيذية
صﻼحياته.
د .ﻻ يجوز لمجلس اﻹدارة أن
يفوض رئيس المجلس في
جميع إختصاصاته بشكل
مطلق.

الغاء قانون
الشركات
 2015/2و
اصدر المرسوم
بقانون اتحادي
 2021/32بشان
الشركات التجارية
بديﻼ عنه

الغاء قانون
المادة )(26
الشركات
إجتماعات مجلس اﻻدارة
 2015/2و
أ -يجتمع مجلس اﻻدارة 4
اصدر المرسوم
مرات في السنة على اﻻقل
بدعوة من رئيسه و مع ذلك على بقانون اتحادي
 2021/32بشان
رئيس المجلس دعوة المجلس
ﻻنعقاد متى طلب ذلك عضوان الشركات التجارية
بديﻼ عنه
من اعضائه على اﻻقل
ب  -يعقد مجلس اﻹدارة
إجتماعاته في المركز الرئيسي
للشركة أو في أي مكان آخر
يوافق عليه أعضاء مجلس
اﻹدارة .
المادة )(27

الغاء قانون
الشركات

النصاب القانوني ﻹجتماعات
المجلس والتصويت على
قراراته
أ -ﻻ ي ك ون
إجتم اع مجلس
اﻹدارة صحيحا ً
إﻻ بحض ور
أغلبية أعض ائه
ش خص ياً ،و
يجوز لعض و
مجلس اﻹدارة
أن يني ب عن ه
غ ي ره م ن
اء
أعض
ال م ج ل س ف ي
التص وي ت ،
وفي هذه الحالة
ﻻ ي ج وز أن
ينوب عض و
مجلس اﻹدارة
ع ن أك ث ر م ن
عض و واح د
وي ك ون ل ه ذا
و
ال عض
صوتان.
ب -ﻻ ي ج وز ال تص وي ت
بالمراس لة  ،وعلى العض و
النائب اﻹدﻻء بص وت ِه عن
العض و الغائب وفقا ً لما تم
تحديده في سند اﻹنابة.
ت -تص در قرارات مجلس
اﻹدارة ب أغلبي ة أص وات
اﻷعض اء الح اض رين
والممثلين وإذا تس اوت
اﻷص وات رجح الج ان ب
ال ذي من ه الرئيس أو من
يقوم مقامه .

 2015/2و
النصاب القانوني ﻹجتماعات
اصدر المرسوم
المجلس والتصويت على
بقانون اتحادي
قراراته
أ -ﻻ يك ون إ جت م اع مج ل س  2021/32بشان
اﻹدارة صحيحا ً إﻻ بح ضور الشركات التجارية
بديﻼ عنه
أغلبية أعض ائه ش خص ياً ،و
يجوز لعض و مجلس اﻹدارة
أن يني ب عن ه غيره من
أعض اء ال م ج ل س ف ي
التص ويت  ،وفي هذه الحالة
ﻻ يجوز أن ينوب عض و
مجلس اﻹدارة عن أكثر من
عض و واح د ويكون له ذا
العضو صوتان.
يجب ان ﻻ يقل عدد اعض اء
مجلس اﻻدارة الحاض رين
بانفس هم عن نص ف عدد
اعضاء المجلس
ب -ﻻ يجوز التصويت بالمراسلة
 ،وعلى العض و الن ائ ب
اﻹدﻻء بص وت ِه عن العض و
الغائب وفقا ً لما تم تحديده في
سند اﻹنابة.
ت -تص در قرارات مجلس
اﻹدارة ب أغلبي ة أص وات
اﻷعض اء الح اض رين
والممثلين وإذا تس اوت
اﻷصوات رجح الجانب الذي
من ه الرئيس أو من يقوم
مقامه .
ث -تس ج ل في مح اض ر
إجتماعات مجلس اﻹدارة أو
لجانه تفاص يل المس ائل التي
نظر فيها والقرارات التي تم
إتخ اذه ا بم ا في ذل ك أي ة
تحفظات لﻸعض اء أو آراء
مخالفة عبروا عنها  ،ويجب
توقيع ك اف ة اﻷعض اء

المادة )28

ث -تس ج ل في مح اض ر
إجتماعات مجلس اﻹدارة أو
لجانه تفا صيل الم سائل التي
نظر فيها والقرارات التي تم
إتخ اذه ا بم ا في ذل ك أي ة
تحفظات لﻸعض اء أو آراء
مخالفة عبروا عنها  ،ويجب
توقيع ك اف ة اﻷعض اء
الحاض رين على مس ودات
محاض ر إجتماعات مجلس
اﻹدارة قبل إعتمادها  ،على
أن ترس ل نس خ من هذه
المحاض ر لﻸعض اء بعد
اﻹعتم اد لﻺحتف اظ به ا،
وتحفظ محاض ر إجتماعات
مجلس اﻹدارة ولج ان ه من
قب ل مقرر مجلس اﻹدارة
وفي ح ال ة إمتن اع أح د
اﻷعض اء عن التوقيع يُثبت
إعتراض ه في المحض ر
وتُذكر أس باب اﻹعتراض
ح ال إب دائ ه ا  ،وي ك ون
ال م وق ع ون ع ل ى ه ذه
المحاض ر مس ؤولين عن
ص حة البيانات الواردة فيها
 ،وتلتزم الش ركة بالض وابط
الص ادرة عن الهيئة في هذا
الشأن.
 يجوز المشاركة فيإجتماعات مجلس إدارة الشركة
من خﻼل وسائل التقنية الحديثة
مع ضرورة مراعاة اﻹجراءات
والضوابط الصادرة عن الهيئة
بهذا الشأن.
المادة )(28
إجتماعات المجلس والدعوة
ﻹنعقاده

الحاض رين على مس ودات
محاض ر إجتماعات مجلس
اﻹدارة قبل إعتمادها  ،على
أن ترس ل نس خ من هذه
المحاض ر لﻸعض اء بعد
اﻹعتم اد لﻺحتف اظ به ا،
وتحفظ محاض ر إجتماعات
مجلس اﻹدارة ولج ان ه من
قب ل مقرر مجلس اﻹدارة
و في ح ال ة إم تن اع أح د
اﻷعض اء عن التوقيع يُثبت
إعتراض ه في المحض ر
و ُتذكر أس باب اﻹعتراض
ح ال إب دائ ه ا  ،وي ك ون
ال م وق ع ون ع ل ى ه ذه
المحاض ر مس ؤولين عن
صحة البيانات الواردة فيها ،
وتلتزم الش ركة بالض وابط
الص ادرة عن الهيئة في هذا
الشأن.
 يجوز المشاركة في إجتماعاتمجلس إدارة الشركة و
اجتماعات اللجان من خﻼل
وسائل التقنية الحديثة مع
ضرورة مراعاة اﻹجراءات
والضوابط الصادرة عن الهيئة
بهذا الشأن.

المادة )(28
إجتماعات المجلس والدعوة
ﻹنعقاده

الغاء قانون
الشركات
 2015/2و
اصدر المرسوم

 .1يجتمع مجلس اﻹدارة ع دد  .1يجتمع مجلس اﻹدارة ع دد بقانون اتحادي
) (4إجتماعات خﻼل الس نة  2021/32بشان
) (4إجتماعات خﻼل الس نة
الشركات التجارية
المالية على اﻷقل.
المالية على اﻷقل.
بديﻼ عنه
 .2يكون اﻹجتم اع بن ا ًء على  .2يكون اﻹجتم اع بن ا ًء على
دعوة خطي ة من قب ل رئيس
دعوة خط ية من ق بل رئيس
مجلس اﻹدارة وتوجه الدعوة
مجلس اﻹدارة  ،أو بن ا ًء
قبل أس بوع على اﻷقل من
على طل ب خطي يق دم ه
الموع د المح دد مش فوع ة
عض وين من أعض اء
بجدول اﻷعمال.
المجلس على اﻷق ل وتوج ه
ال دعوة قب ل أس بوع على
اﻷق ل من الموع د المح دد
مشفوعة بجدول اﻷعمال.
المادة )(36
المادة )(36
مسؤولية أعضاء المجلس و
اﻻدارة التنفيذية تجاه الشركة
والمساهمين والغير
أ .أعضاء مجلس اﻹدارة
و اﻻدارة التنفيذية
مسؤولون تجاه الشركة
والمساهمين والغير عن
جميع أعمال الغش
وإساءة استعمـال
السلطة  ،وعن كل
مخالفـة لقانون
الشركات التجارية
وهذا النظام اﻷساسي ،
ويبطل كل شرط
يقضي بغير ذلك .و
يمثل اﻻدارة التنفيذية
كل من المدير العام
اوالمدير التنفيذي او
الرئيس التنفيذي
للشركة و نوابهم و كل

المادة )(36
مسؤولية أعضاء المجلس و
اﻻدارة التنفيذية تجاه الشركة
والمساهمين والغير
أ .أعضاء مجلس اﻹدارة
و اﻻدارة التنفيذية
مسؤولون تجاه الشركة
والمساهمين والغير عن
جميع أعمال الغش
وإساءة استعمـال السلطة
 ،وعن كل مخالفـة
لقانون الشركات
التجارية وهذا النظام
اﻷساسي  ،ويبطل كل
شرط يقضي بغير ذلك.
و يمثل اﻻدارة التنفيذية
كل من المدير العام
اوالمدير التنفيذي او
الرئيس التنفيذي للشركة
و نوابهم و كل من في
مستوى الوظائف

الغاء قانون
الشركات
 2015/2و
اصدر المرسوم
بقانون اتحادي
 2021/32بشان
الشركات التجارية
بديﻼ عنه

من في مستوى
الوظائف التنفيذية العليا
و مسؤولي اﻻدارة
التنفيذية و الذين تم
تعيينهم شخصيا في
مناصبهم من قبل
مجلس اﻻدارة .
ب  .تقع المسؤولية
المنصوص عليها في البند
)أ( من هذه المادة على
جميع أعضاء مجلس
اﻹدارة إذا نشأ الخطأ عن
قرار صدر بإجماع اﻵراء
 ،أما إذا كان القرار محل
المساءلة صادرا ً باﻷغلبية
فﻼ يسأل عنه المعارضون
متى كانوا قد أثبتوا
إعتراضهم بمحضر الجلسة
 ،فإذا تغيب أحد اﻷعضاء
عن الجلسة التي صدر فيها
القرار فﻼ تنتفي مسؤوليته
إﻻ إذا ثبت عدم علمه
بالقرار أو علمه به مع عدم
إستطاعته اﻹعتراض عليه
و تقع المسؤولية
المنصوص عليها في البند
)أ( من هذه المادة على
اﻻدارة التنفيذية اذا نشأ
الخطأ بقرار صادر عنها

التنفيذية العليا و
مسؤولي اﻻدارة
التنفيذية و الذين تم
تعيينهم شخصيا في
مناصبهم من قبل مجلس
اﻻدارة .
ب  .تقع المسؤولية
المنصوص عليها في البند
)أ( من هذه المادة على
جميع أعضاء مجلس اﻹدارة
إذا نشأ الخطأ عن قرار
صدر بإجماع اﻵراء  ،أما
إذا كان القرار محل
المساءلة صادرا ً باﻷغلبية
فﻼ يسأل عنه المعارضون
متى كانوا قد أثبتوا
إعتراضهم بمحضر الجلسة
 ،فإذا تغيب أحد اﻷعضاء
عن الجلسة التي صدر فيها
القرار فﻼ تنتفي مسؤوليته
إﻻ إذا ثبت عدم علمه
بالقرار أو علمه به مع عدم
إستطاعته اﻹعتراض عليه
و تقع المسؤولية المنصوص
عليها في البند )أ( من هذه
المادة على اﻻدارة التنفيذية
اذا نشأ الخطأ بقرار صادر
عنها

ج .مع عدم اﻻخﻼل باي عقوبة
ج .مع عدم اﻻخﻼل باي عقوبة منصوص عليها في المرسوم
بقانون اتحادي رقم  32لسنة
منصوص عليها في القانون
التجاري رقم  2لعام  2015او 2021بشأن الشركات التجارية
او اي قانون اخر يعتبر معزوﻻ
اي قانون اخر يعتبر معزوﻻ
من منصبه بقوة القانون كل من من منصبه بقوة القانون كل من
رئيس او اي من اعضاء مجلس رئيس او اي من اعضاء مجلس

ادارة الشركة او اي من ادارتها
التنفيذية صدر حكم قضائي بات
يثبت ارتكاب اي منهم ﻻعمال
الغش او اساءة استعمال السلطة
او القيام بابرام صفقات او
تعامﻼت تنطوي على تعارض
مصالح بالمخالفة ﻻحكام
القانون التجاري او القرارات
المنفذة له و ﻻ يقبل ترشحه
لعضوية اي مجلس شركة
مساهمة في الدولة او قيامه باي
من مهام اﻻدارة التنفيذية في
الشركة اﻻ بعد مضي  3اعوام
على اﻻقل من تاريخ عزله و
تطبق احكام المادة  145من
هذا القانون بشان شغل المنصب
الجديد لعضوية مجلس ادارة
الشركة فاذا تم عزل جميع
اعضاء مجلس ادارتها يجب
على الهيئة دعوة الجمعية
العمومية ﻻنتخاب مجلس ادارة
جديد .

لمادة ) (37

المادة ) (37
مكافآت رئيس وأعضاء مجلس
اﻻدارة
تتكون مكافأة رئيس
وأعضاء مجلس
اﻹدارة من نسبة
مئوية من الربح
الصافي على ان ﻻ
تتجاوز  %10من

ادارة الشركة او اي من ادارتها
التنفيذية صدر حكم قضائي بات
يثبت ارتكاب اي منهم ﻻعمال
الغش او اساءة استعمال السلطة
او القيام بابرام صفقات او
تعامﻼت تنطوي على تعارض
مصالح بالمخالفة ﻻحكام القانون
التجاري او القرارات المنفذة له
و ﻻ يقبل ترشحه لعضوية اي
مجلس شركة مساهمة في الدولة
او قيامه باي من مهام اﻻدارة
التنفيذية في الشركة اﻻ بعد
مضي  3اعوام على اﻻقل من
تاريخ عزله و تطبق احكام
المادة  145من هذا القانون
بشان شغل المنصب الجديد
الشركة لعضوية مجلس ادارة
فاذا تم عزل جميع اعضاء
مجلس ادارتها يجب على الهيئة
دعوة الجمعية العمومية ﻻنتخاب
مجلس ادارة جديد .
د -تلتزم الشركة بتصرفات
عضو مجلس اﻻدارة في
مواجهة الغير حسن النية حتى
لو تبين فيما بعد عدم صحة
اجراءات انتخاب او تعيين
العضو او عدم توافر الشروط
المقررة لهذا اﻻنتخاب او
التعيين
المادة ) (37
مكافآت رئيس وأعضاء مجلس
اﻻدارة
 -1تتكون مكافأة
رئيس وأعضاء
مجلس اﻹدارة من
نسبة مئوية من الربح
الصافي على ان ﻻ
تتجاوز  %10من

الغاء قانون
الشركات
 2015/2و
اصدر المرسوم
بقانون اتحادي
 2021/32بشان
الشركات التجارية
بديﻼ عنه

تلك اﻻرباح للسنة
المالية  ،كما يجوز
ان تدفع الشركة
مصاريف أو أتعابا ً
أو مكافأة إضافية أو
مرتبا ً شهريا ً بالقدر
الذي يقرره مجلس
ي عضو
اﻹدارة ﻷ ّ
من أعضائه إذا كان
ذلك العضو يعمل
في أي لجنة أو يبذل
جهودا ً خاصة أو
يقوم بأعمال إضافية
لخدمة الشركة فوق
واجباته العادية
كعضو في مجلس
إدارة الشركة ،وﻻ
يجوز صرف بدل
حضور لرئيس او
عضو مجلس
اﻹدارة عن
اجتماعات المجلس.

تلك اﻻرباح للسنة
المالية  ،كما يجوز
ان تدفع الشركة
مصاريف أو أتعابا ً
أو مكافأة إضافية أو
مرتبا ً شهريا ً بالقدر
الذي يقرره مجلس
ي عضو
اﻹدارة ﻷ ّ
من أعضائه إذا كان
ذلك العضو يعمل في
أي لجنة أو يبذل
جهودا ً خاصة أو
يقوم بأعمال إضافية
لخدمة الشركة فوق
واجباته العادية
كعضو في مجلس
إدارة الشركة ،وﻻ
يجوز صرف بدل
حضور لرئيس او
عضو مجلس
اﻹدارة عن
اجتماعات المجلس.
 استثناء من البند 1من هذه المادة و مع
مراعاة الضوابط
التي تصدر عن
الهيئة بهذا الشأن
يجوز ان يصرف
لعضو مجلس
اﻻدارة اتعابا عبارة
عن مبلغ مقطوع ﻻ
يتجاوز مائتي الف
درهم في نهاية
السنة المالية بعد
موافقة الجمعية
العمومية على
صرف تلك اﻻتعاب

و ذلك في الحاﻻت
اﻻتية :
  -1عدم تحقيقالشركة ارباحا
  -2اذا حققتالشركة ارباحا و
كان نصيب عضو
مجلس اﻻدارة من
تلك اﻻرباح اقل من
مائتي الف درهم .و
في هذه الجالة ﻻ
يجوز الجمع بين
المكافأة و اﻷتعاب
المادة )(40

المادة )(40
اﻹعﻼن عن الدعوة ﻹجتماع
الجمعية العمومية
باستثناء اجتماع الجمعية
العمومية المؤجل لعدم اكتمال
النصاب  ،يكون توجيه الدعوة
ﻻنعقاد الجمعية العمومية بعد
موافقة الهيئة إلى جميع
المساهمين وفقا للضوابط و
الشروط التي يصدر بها قرار
من الهيئة بهذا الشان مع مراعاة
ما يلي :

المادة )(40
اﻹعﻼن عن الدعوة ﻹجتماع
الجمعية العمومية
الجمعية
اجتماع
باستثناء
العمومية المؤجل لعدم اكتمال
النصاب  ،يكون توجيه الدعوة
ﻻنعقاد الجمعية العمومية بعد
موافقة الهيئة إلى جميع
المساهمين وفقا للضوابط و
الشروط التي يصدر بها قرار من
الهيئة بهذا الشان مع مراعاة ما
يلي :

ان يتم اﻻعﻼن عن دعوة
قبل
الجمعية العمومية
الموعد المحدد لﻼجتماع
بمدة ﻻ تقل عن ) (21واحد
وعشرين يوما ً
ان يكون اعﻼن الدعوة
لﻼجتماع وفقا لطريقة
اﻻعﻼن التي يصدر بها
قرار من الهيئة

ان يتم اﻻعﻼن عن دعوة
قبل
الجمعية العمومية
الموعد المحدد لﻼجتماع بمدة
ﻻ تقل عن ) (21واحد
وعشرين يوما ً
اذا تم اﻻعﻼن عن الدعوة
ﻻجتماع الجمعية العمومية
قبل موعد اﻻجتماع بمدة تقل
عن  21يوم اعتبرت الدعوة
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الغاء قانون
الشركات
 2015/2و
اصدر المرسوم
بقانون اتحادي
 2021/32بشان
الشركات التجارية
بديﻼ عنه
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ان يتم اخطار المساهمين
بكتب مسجلة او من خﻼل
وسائل التقنية الحديثة )مثل
الرسائل النصية والبريد
اﻻلكتروني(  ،كما تخطر
الشركة هيئة اﻷوراق المالية
والسلع والسلطة المختصة
بنسخة من اﻹعﻼن في
تاريخ إعﻼن الدعوة.
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يجب أن تشتمل دعوة
اﻻجتماع على جدول
اﻷعمال ومكان وتاريخ
وموعد اﻻجتماع اﻷول ،
واﻻجتماع الثاني في حال
عدم اكتمال النصاب
القانوني لصحة اﻻجتماع
اﻷول  ،وبيان صاحب الحق
في حضور اجتماع الجمعية
العمومية وحقه في إنابة من
يختاره من غير أعضاء
مجلس اﻹدارة بمقتضى
توكيل خاص ثابت بالكتابة
وفقا ً لما تحدده هيئة اﻷوراق
المالية والسلع بهذا الشأن ،
وبيان على أحقية المساهم
في مناقشة الموضوعات
المدرجة في جدول أعمال
الجمعية وتوجيه اﻷسئلة إلى
مجلس اﻹدارة  ،ومدقق
الحسابات  ،والنصاب
القانوني المطلوب لصحة
كل من اجتماعات الجمعية
والقرارات
العمومية
الصادرة فيه  ،وبيان

-2

-3

-4

الى عقد الجمعية العمومية
صحيحة اذا وافق عليها
مساهمون يمثلون  %95من
راس مال الشركة
ان يكون اعﻼن الدعوة
لﻼجتماع وفقا لطريقة
اﻻعﻼن التي يصدر بها قرار
من الهيئة
ان يتم اخطار المساهمين
بكتب مسجلة او من خﻼل
وسائل التقنية الحديثة )مثل
الرسائل النصية والبريد
اﻻلكتروني(  ،كما تخطر
الشركة هيئة اﻷوراق المالية
والسلع والسلطة المختصة
بنسخة من اﻹعﻼن في تاريخ
إعﻼن الدعوة.
يجب أن تشتمل دعوة
اﻻجتماع على جدول
اﻷعمال ومكان وتاريخ
وموعد اﻻجتماع اﻷول ،
واﻻجتماع الثاني في حال
عدم اكتمال النصاب القانوني
لصحة اﻻجتماع اﻷول ،
وبيان صاحب الحق في
حضور اجتماع الجمعية
العمومية وحقه في إنابة من
يختاره من غير أعضاء
مجلس اﻹدارة بمقتضى
توكيل خاص ثابت بالكتابة
وفقا ً لما تحدده هيئة اﻷوراق
المالية والسلع بهذا الشأن ،
وبيان على أحقية المساهم في
الموضوعات
مناقشة
المدرجة في جدول أعمال

-5

صاحب الحق في التوزيعات
إن وجدت.
يجوز عقد اجتماعات
الجمعية العمومية واشتراك
المساهم في مداوﻻتها
والتصويت على قراراتها
بواسطة وسائل التقنية
الحديثة للحضور عن بعد ،
وفقا ً للضوابط الصادرة
عن هيئة اﻷوراق المالية
والسلع في هذا الشأن.

-5

الجمعية وتوجيه اﻷسئلة إلى
مجلس اﻹدارة  ،ومدقق
الحسابات  ،والنصاب
القانوني المطلوب لصحة كل
من اجتماعات الجمعية
والقرارات
العمومية
الصادرة فيه  ،وبيان صاحب
الحق في التوزيعات إن
وجدت.
يجوز عقد اجتماعات
الجمعية العمومية واشتراك
المساهم في مداوﻻتها
والتصويت على قراراتها
بواسطة وسائل التقنية
الحديثة للحضور عن بعد ،
وفقا ً للضوابط الصادرة
عن هيئة اﻷوراق المالية
والسلع في هذا الشأن.

المادة )(41
المادة )(41
الدعوة ﻹجتماع الجمعية
العمومية
أ .يجب على مجلس
اﻹدارة دعوة الجمعية
العمومية لﻺنعقاد خﻼل
اﻷشهر اﻷربعة التالية
لنهاية السنة المالية
وكذلك كلما رأى وجها
لذلك.
ب .يجب على مجلس
اﻹدارة دعوة الجمعية
العمومية لﻼنعقاد متى
طلب مساهم أو أكثر
يملكون نسبة ﻻ تقل عن

المادة )(41
الدعوة ﻹجتماع الجمعية
العمومية
أ .يجب على مجلس
اﻹدارة دعوة الجمعية
العمومية لﻺنعقاد خﻼل
اﻷشهر اﻷربعة التالية
لنهاية السنة المالية
وكذلك كلما رأى وجها
لذلك.
ب .يجب على مجلس
اﻹدارة دعوة الجمعية
العمومية لﻼنعقاد متى
طلب مساهم أو أكثر
يملكون نسبة ﻻ تقل عن

الغاء قانون
الشركات
 2015/2و
اصدر المرسوم
بقانون اتحادي
 2021/32بشان
الشركات التجارية
بديﻼ عنه

) (%10عشرة بالمائة
) (%10عشرة بالمائة
من اسهم الشركة و في
من اسهم الشركة و
هذه الحالة يجب دعوة
في هذه الحالة يجب
الجمعية العمومية خﻼل
دعوة الجمعية العمومية
) (5خمسة أيام من
خﻼل ) (5خمسة أيام
تاريخ تقديم الطلب  ،و
من تاريخ تقديم الطلب
يتم انعقاد الجمعية خﻼل
 ،و يتم انعقاد الجمعية
مدة ﻻ تتجاوز  30يوم
خﻼل مدة ﻻ تتجاوز
من تاريخ الدعوة
 30يوم من تاريخ
لﻼجتماع
الدعوة لﻼجتماع
ج .يجب أن يودع الطلب
ج .يجب أن يودع الطلب
المذكور في البند ب في
المذكور في البند ب في
المركز الرئيسي للشركة
المركز الرئيسي للشركة
وأن يبين فيه الغرض من
وأن يبين فيه الغرض من
اﻻجتماع والمسائل التي
اﻻجتماع والمسائل التي
يجب مناقشتها  ،وأن يقدم
يجب مناقشتها  ،وأن يقدم
طالب اﻻجتماع شهادة من
طالب اﻻجتماع شهادة من
السوق المالي المدرجة فيه
السوق المالي المدرجة فيه
اﻻسهم تفيد حظر التصرف
اﻻسهم تفيد حظر التصرف
في اﻷسهم المملوكة له بنا ًء
في اﻷسهم المملوكة له بنا ًء
على طلبه لحين إنعقاد
على طلبه لحين إنعقاد
اجتماع الجمعية العمومية.
اجتماع الجمعية العمومية.
د .للهيئة ان تطلب من
د .للهيئة ان تطلب من
رئيس مجلس ادارة الشركة
رئيس مجلس ادارة الشركة
او ممن يقوم مقامه توجيه
او ممن يقوم مقامه توجيه
الدعوة لعقد الجمعية
الدعوة لعقد الجمعية
العمومية في احدى الحاﻻت
العمومية في احدى
التالية :
الحاﻻت التالية :
 -1اذا مضى ثﻼثون
 -1اذا مضى ثﻼثون
يوما على الموعد
يوما على الموعد
المحدد بالمادة173
المحدد بالمادة 171
من القانون التجاري
من القانون
دون ان تدعى الى
التجاري دون ان
اﻻنعقاد .
تدعى الى اﻻنعقاد .

 -2اذا نقص عدد
اعضاء مجلس
اﻻدارة عن الحد
اﻻدنى لصحة
انعقاده .
 -3اذا تبين لها في اي
وقت وقوع
مخالفات للقانون او
لنظام الشركة او
وقوع خلل في
ادارتها .
 -4عدم استجابة
مجلس ادارة
الشركة لطلب
المساهم او
المساهمين وفقا
لنص المادة 174
من القانون
التجاري
المادة )(42

 -2اذا نقص عدد
اعضاء مجلس
اﻻدارة عن الحد
اﻻدنى لصحة
انعقاده .
 -3اذا تبين لها في اي
وقت وقوع مخالفات
للقانون او لنظام
الشركة او وقوع
خلل في ادارتها .
 -4عدم استجابة مجلس
ادارة الشركة لطلب
المساهم او
المساهمين وفقا
لنص المادة 176من
القانون التجاري

المادة )(42
المادة )(42
اختصاص الجمعية العمومية
اختصاص الجمعية العمومية
السنوية
السنوية
تختص الجمعية العمومية
تختص الجمعية العمومية
السنوية للشركة على وجه
السنوية للشركة على وجه
الخصوص بالنظر واتخاذ قرار الخصوص بالنظر واتخاذ قرار
في المسائل اﻵتية:
في المسائل اﻵتية:
أ .تقرير مجلس اﻹدارة
ط .تقرير مجلس اﻹدارة
عن نشاط الشركة وعن
عن نشاط الشركة وعن
مركزها المالي خﻼل
مركزها المالي خﻼل
السنة وتقرير مدققي
السنة وتقرير مدققي
الحسابات والتصديق
الحسابات والتصديق
عليهما .
عليهما .
ب .ميزانية الشركة وحساب
اﻷرباح والخسائر .

الغاء قانون
الشركات
 2015/2و
اصدر المرسوم
بقانون اتحادي
 2021/32بشان
الشركات التجارية
بديﻼ عنه

ي .ميزانية الشركة
وحساب اﻷرباح
والخسائر .
ك .إنتخاب أعضاء مجلس
اﻹدارة عند اﻹقتضاء.
ل. .تعيين مدققي الحسابات
وتحديد أتعابهم.
م .مقترحات مجلس
اﻹدارة بشأن توزيع
اﻷرباح سواء كانت
توزيعات نقدية أم أسهم
منحة.
ن .مقترح مجلس اﻹدارة
بشأن مكافأة أعضاء
مجلس اﻹدارة
وتحديدها.
س .إبراء ذمة أعضاء
مجلس اﻹدارة ،أو
عزلهم ورفع دعوى
المسؤولية عليهم حسب
اﻷحوال.
ع .إبراء ذمة مدققي
الحسابات  ،أو عزلهم
ورفع دعوى المسؤولية
عليهم حسب اﻷحوال.

ج .إنتخاب أعضاء مجلس
اﻹدارة عند اﻹقتضاء.
د. .تعيين مدققي الحسابات
وتحديد أتعابهم.
ه .مقترحات مجلس اﻹدارة
بشأن توزيع اﻷرباح
سواء كانت توزيعات
نقدية أم أسهم منحة.
و .مقترح مجلس اﻹدارة
بشأن مكافأة أعضاء
مجلس اﻹدارة
وتحديدها.
ز .إبراء ذمة أعضاء
مجلس اﻹدارة او عدم
ابراء ذمتهم و عزلهم،
أو عزلهم ورفع دعوى
المسؤولية عليهم حسب
اﻷحوال.
ح .إبراء ذمة مدققي
الحسابات او عدم ابراء
ذمتهم  ،أو عزلهم ورفع
دعوى المسؤولية عليهم
حسب اﻷحوال.

المادة )(48
المادة )(48
المادة )(48
تصويت أعضاء مجلس اﻹدارة تصويت أعضاء مجلس اﻹدارة
على قرارات الجمعية العمومية على قرارات الجمعية العمومية
ج .ﻻ يجوز ﻷعض اء مجلس أ .ﻻ يجوز ﻷعض اء مجلس
اﻹدارة اﻹش ت راك ف ي
اﻹدارة اﻹش ت راك ف ي
التص وي ت على قرارات
التص وي ت على قرارات
الجمعية العمومية الخاص ة
الجمعية العمومية الخاص ة
بإبراء ذمتهم من المس ؤولية
بإبراء ذمتهم من المس ؤولية
عن إدارتهم أو التي تتعلق
عن إدارتهم أو التي تتعلق
بمنفعة خاص ة لهم أو المتعلقة
بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة

الغاء قانون
الشركات
 2015/2و
اصدر المرسوم
بقانون اتحادي
 2021/32بشان
الشركات التجارية
بديﻼ عنه

بتعارض المص الح أو بخﻼف
بتعارض المصالح أو بخﻼف
قائم بينهم وبين الشركة.
قائم بينهم وبين الشركة.
د .في حال كون عض و مجلس ب .ﻻ يجوز لمن له حق حض ور
اﻹدارة يمثل شخصا إعتباريا ً
إجت ماعات الجمع ية العمومية
أن يش ترك في التص ويت عن
يس تبعد أس هم ذلك الش خص
نفس ه أو عمن يمثل ه في
اﻹعتباري .
المس ائل التي تتعلق بمنفعة
ه .ﻻ يجوز لمن له حق ح ضور
خاص ة أو بخﻼف قائم بينه
إجتماعات الجمعية العمومية
وبين الشركة .
أن يشترك في التصويت عن
نفس ه أو عمن يمثل ه في
المس ائل التي تتعلق بمنفعة
خاص ة أو بخﻼف قائم بينه
وبين الشركة .
المادة )(57

المادة )(57
الميزانية العمومية للسنة
المالية
يتعين أن تكون الميزانية
العمومية عن السنة المالية قد تم
تدقيقها قبل اﻹجتماع السنوي
للجمعية العمومية بشهر على
اﻷقل  ،وعلى المجلس إعداد
تقرير عن نشاط الشركة
ومركزها المالي في ختام السنة
المالية والطريقة التي يقترحها
لتوزيع اﻷرباح الصافية وترسل
صورة من الميزانية وحساب
اﻷرباح والخسائر مع نسخة من
تقرير مدقق الحسابات وتقرير
مجلس اﻹدارة وتقرير الحوكمة
إلى الهيئة مع إرفاق مسودة من
دعوة الجمعية العمومية السنوية
لمساهمي الشركة للموافقة على
نشر الدعوة في الصحف
اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع

المادة )(57
الميزانية العمومية للسنة
المالية
يتعين أن تكون الميزانية
العمومية عن السنة المالية قد تم
تدقيقها قبل اﻹجتماع السنوي
للجمعية العمومية بشهر على
اﻷقل  ،وعلى المجلس إعداد
تقرير عن نشاط الشركة
ومركزها المالي في ختام السنة
المالية والطريقة التي يقترحها
لتوزيع اﻷرباح الصافية وترسل
صورة من الميزانية وحساب
اﻷرباح والخسائر مع نسخة من
تقرير مدقق الحسابات وتقرير
مجلس اﻹدارة وتقرير الحوكمة
إلى الهيئة مع إرفاق مسودة من
دعوة الجمعية العمومية السنوية
لمساهمي الشركة للموافقة على
نشر الدعوة في الصحف اليومية
قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية

الغاء قانون
الشركات
 2015/2و
اصدر المرسوم
بقانون اتحادي
 2021/32بشان
الشركات التجارية
بديﻼ عنه

العمومية بوقت كافٍ مع
الجمعية العمومية بوقت كافٍ
( 172مع مراعاة حكم المادة ) ( من 174مراعاة حكم المادة )
قانون الشركات وتقوم الشركة
من قانون الشركات وتقوم
بإرسال نسخة من الميزانية التي
الشركة بإرسال نسخة من
تم إعدادها إلى مصرف
الميزانية التي تم إعدادها إلى
اﻻمارات العربية المتحدة
مصرف اﻻمارات العربية
المركزي.
المتحدة المركزي.
المادة )(59

المادة )(59
المادة )(59
توزيع اﻷرباح السنوية
توزيع اﻷرباح السنوية
توزع اﻷرباح السنوية
توزع اﻷرباح السنوية
الصافية للشركة بعد
الصافية للشركة بعد
خصم جميع
خصم جميع
المصروفات العمومية
المصروفات العمومية
والتكاليف اﻷخرى وفقا
والتكاليف اﻷخرى وفقا
لما يلي-:
لما يلي-:
تقتطع )(%10
أ.
تقتطع
أ.
عشرة بالمائة من صافي
) (%10عشرة بالمائة
اﻷرباح تخصص
من صافي اﻷرباح
لحساب اﻻحتياطي
تخصص لحساب
القانوني ويوقف هذا
اﻻحتياطي القانوني
اﻻقتطاع متى بلغ
ويوقف هذا اﻻقتطاع
مجموع اﻻحتياطي قدرا
متى بلغ مجموع
يوازي ) (%50خمسين
اﻻحتياطي قدرا يوازي
بالمائة على اﻷقل من
) (%50خمسين
رأس مال الشركة
بالمائة على اﻷقل من
المدفوع وإذا نقص
رأس مال الشركة
اﻻحتياطي عن ذلك
المدفوع وإذا نقص
تعين العودة إلى
اﻻحتياطي عن ذلك
اﻻقتطاع .
تعين العودة إلى
تحدد الجمعية
ب.
اﻻقتطاع .
العمومية النسبة التي
تحدد الجمعية
ب.
يجب توزيعها على
العمومية النسبة التي
المساهمين من اﻷرباح
يجب توزيعها على
الصافية بعد خصم
المساهمين من اﻷرباح
اﻻحتياطي القانوني،
الصافية بعد خصم
على أنه إذا لم تسمح
اﻻحتياطي القانوني،
اﻷرباح الصافية في سنة
على أنه إذا لم تسمح
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اصدر المرسوم
بقانون اتحادي
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الشركات التجارية
بديﻼ عنه

اﻷرباح الصافية في
سنة من السنين بتوزيع
أرباح فﻼ يجوز
المطالبة بها من أرباح
السنين الﻼحقة.
تخصص نسبة
ج.
ﻻ تزيد على )(%10
من الربح الصافي
للسنة المالية المنتهية
بعد خصم كل من
اﻻستهﻼكات
واﻻحتياطيات كمكافأة
ﻷعضاء مجلس اﻹدارة
ويقترح المجلس
المكافأة وتعرض على
الجمعية العمومية
للنظر فيها ،وتخصم
من تلك المكافأة
الغرامات التي تكون قد
ُوقعت على الشركة من
الهيئة أو السلطة
المختصة بسبب
مخالفات مجلس اﻹدارة
لقانون الشركات أو
للنظام اﻷساسي للشركة
خﻼل السنة المالية
المنتهية ،وللجمعية
العمومية عدم خصم
تلك الغرامات أو
بعضها إذا تبين لها أن
تلك الغرامات ليست
ناتجة عن تقصير أو
خطأ من مجلس
اﻹدارة.
يوزع الباقي
د.
من صافي اﻷرباح بعد
ذلك على المساهمين أو
يرحل بناءا ً على اقتراح

من السنين بتوزيع
أرباح فﻼ يجوز
المطالبة بها من أرباح
السنين الﻼحقة.
تخصص نسبة
ج.
ﻻ تزيد على )(%10
من الربح الصافي للسنة
المالية المنتهية بعد
خصم كل من
اﻻستهﻼكات
واﻻحتياطيات كمكافأة
ﻷعضاء مجلس اﻹدارة
ويقترح المجلس المكافأة
وتعرض على الجمعية
العمومية للنظر فيها،
وتخصم من تلك المكافأة
الغرامات التي تكون قد
ُوقعت على الشركة من
الهيئة أو السلطة
المختصة بسبب
مخالفات مجلس اﻹدارة
لقانون الشركات أو
للنظام اﻷساسي للشركة
خﻼل السنة المالية
المنتهية ،وللجمعية
العمومية عدم خصم تلك
الغرامات أو بعضها إذا
تبين لها أن تلك
الغرامات ليست ناتجة
عن تقصير أو خطأ من
مجلس اﻹدارة.
 استثناء من البند جمن هذه المادة و مع
مراعاة الضوابط
التي تصدر عن
الهيئة بهذا الشأن
يجوز ان يصرف
لعضو مجلس

مجلس اﻹدارة إلى
السنة المقبلة أو
يخصص ﻹنشاء
احتياطي اختياري
يخصص ﻷغراض
محددة وﻻ يجوز
استخدامه ﻷية أغراض
أخرى إﻻ بموجب قرار
صادر عن الجمعية
العمومية للشركة.

لمادة )(66

المادة )(66
مساهمات طوعية

اﻻدارة اتعابا عبارة
عن مبلغ مقطوع ﻻ
يتجاوز مائتي الف
درهم في نهاية
السنة المالية بعد
موافقة الجمعية
العمومية على
صرف تلك اﻻتعاب
و ذلك في الحاﻻت
اﻻتية :
  -1عدم تحقيقالشركة ارباحا
  -2اذا حققتالشركة ارباحا و
كان نصيب عضو
مجلس اﻻدارة من
تلك اﻻرباح اقل من
مائتي الف درهم .و
في هذه الجالة ﻻ
يجوز الجمع بين
المكافأة و اﻷتعاب
يوزع الباقي
د.
من صافي اﻷرباح بعد
ذلك على المساهمين أو
يرحل بناءا ً على اقتراح
مجلس اﻹدارة إلى السنة
المقبلة أو يخصص
ﻹنشاء احتياطي
اختياري يخصص
ﻷغراض محددة وﻻ
يجوز استخدامه ﻷية
أغراض أخرى إﻻ
بموجب قرار صادر
عن الجمعية العمومية
للشركة.
المادة )(66
مساهمات طوعية

الغاء قانون
الشركات

يجوز للشركة بموجب قرار
خاص بعد انقضاء سنتين
ماليتين من تاريخ تأسيسها
وتحقيقها أرباحا ً  ،أن تقدم
مساهمات طوعية ﻷغراض
خدمة المجتمع  ،ويجب أﻻ تزيد
 (%من متوسط 2على )
اﻷرباح الصافية للشركة خﻼل
السنتين الماليتين السابقتين للسنة
التي تقدم فيها تلك المساهمة
الطوعية.

 للشركة بعد موافقة  2015/2واصدر المرسوم
الهيئة ان تقرر
بموجب قرار خاص بقانون اتحادي
تخصيص نسبة من  2021/32بشان
ارباحها السنوية او الشركات التجارية
بديﻼ عنه
اﻻرباح المتراكمة
للمسؤولية
المجتمعية
 تلتلزم الشركةباﻻفصاح على
موقعها اﻻلكتروني
بعد انتهاء السنة
المالية عن قيامها
بمسؤوليتها
المجتمعية من عدمه
 يجب ان يتضمنتقرير مدقق
الحسابات و البيانات
المالة السنوية
للشركة الجهة او
الجهات المستفيدة
من هذه المساهمة
المجتمعية .

