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كاتاخاللاعاماااا-اأولا اتمااتخاذهاالستكمالانظاماحوكمةاالشر ي
اااوكيفيةاتطبيقها.ااا2202اإلجراءاتاالت 

ا

كةاالعربيةاا اش.م.عااقامتاالشر ن اهذااالنظاماااا–تكافلاااا–اإلسكندنافيةاللتأمي  ي
اومنذابدءاتطبيقاضوابطاالحوكمةابتبتن ن اسكانااللتأمي 

االتعامالت،اا ي
اهةافن ن ا،اوالرتقاءابمتطلباتااإلفصاحاوالشفافية،اوترسيخاالنن الهادفاوالفاعل،االمؤدياإىلاتطويراالعملاالمؤسسي

نا ،اوتحسي  ن ااااوتعزيزاالرقابةاوحفظاحقوقاالمساهمي  ن األداء،اوحفظاحقوقاالمؤمنالهم،اوتقليلاالمخاطراالمحتملةاوالفصلاماابي 

المهنيةا الممارساتا التدريبيةا،اوتطبيقاافضلا بالدوراتا الماهرةاوتطويرهاا اتا ااإلدارةاالرشيدةاوالخنر اوتوفن  الملكيةاواإلدارة،ا

كاتاالمساهمةاالعامةا.ابشأنااعتمادادليلاا2020/ر.مالسنةاا3رقماوذلكامناخاللاتطبيقاأحكاماالقرارا احوكمةاالشر

كةالبلوغاذلكاخاللاالعاماا ابالبنوداالتالية.اا2022ويمكناتلخيصامااقامتابهاالشر

اا ▪ ي امابأنظمةاالرقابةاالداخليةاومدىافعاليتهاوذلكاعناطريقامطابقةاالبياناتاالصادرةاعنهاامعابياناتاالتدقيقاالخارجر
ن اللن 

ابسهولةاوفاعلية.اوإتاحةاالفرصةاألعضاءااللجنةا ي ابمتابعةادورهااالرقابر

كةا ▪ اتعتمدهااالشر ي
كةاوكذلكاالرقابةاالداخليةابمتابعةاومناقشةاسياسةاإدارةاالمخاطراالت  االشر ي

قامتاالجهاتاالتنفيذيةافن

اوفقااللنظماالمعتمدةاوذلكاعناطريقاتنفيذاسياسةااكتتابيهاحذرةاوقويةاوإدارةاحكيمةاللمطالبات.ا

كةابت ▪ الموظفيهااإلحكاماوضوابطاالحوكمة،اوبياناكيفيةاتطبيقها،اوالقراراتااإلداريةاالمنظمةااكمااقامتاالشر ي
حاوافن قديماشر

الها.ااا

شيحاتاوالمكافآتابماايتوافقاذلكامعاأحكاماوضوابطاالحوكمة.ا ▪ االتدقيقاولجنةاالن  ي
كمااقامامجلسااإلدارةابمتابعةالجنت 

االمجلساتقاريراإدارةاالرقابةاالداخليةا اوالجتماعامعهماودراسةاومناقشةاهذهاالتقارير.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكمااتلق 

اماا ▪ ن كةاعىلاممارسةاأعمالهاابالشفافيةاالمطلوبةافيماايتعلقابمواعيداوطرقااإلفصاحاعناالبياناتاالماليةامعااللن  حرصتاالشر

اهيئةااألوراقاالماليةاوالسلع.اابكافةاأحكاماوقرارات

اأداءادائرةاالا ▪ ن امناخاللاإدخالاوتعديلاأنظمةاجديدةاومبتكرة.ااITتحسي 

كةاوفقاالمااجاءابنصاالمادةا) ▪ االشر ا2020لسنةاار.ام(ا/ا3)رقما(امناالقرارا51اتاحةاهذااالتقريرالكافةامساهمي

اوذلكاقبلاانعقاداالجمعيةاالعموميةابمدةاكافية،ايتماعرضاالتقريراالسنوياوكافةاالبياناتاالماليةاعىلاا ▪ ن السادةاالمساهمي 

االجمعيةاالعموميةامناالطالعاعليهااواتخاذاقراراتها.ا ن  لتمكي 

 

كةاخاللاالعاماااا–اثانيااا ااألوراقاالماليةاللشر ي
ااا.ا2022بيانابملكيةاوتعامالتاأعضاءامجلسااإلدارةاوأزواجهماوأبنائهمافن

اااالقرابةاالمنصبا/اصلةاااالسمااما ي
األسهماالمملوكةاكماافن

ا2022/ا12/ا31

اعمليهاالبيعا اءاااجماىلي اعمليهاالشر ااجماىلي

ااا1 ابنامكتوما بناجمعهاآلااالشيخابطي

اااااااااامكتوم

الايوجداالايوجداا28,644,000ارئيسامجلسااإلدارة

االكاظماااااااااا2 ن ايوجدالاالايوجداا39,019,711انائبارئيسامجلسااإلدارةاماجدامحمداامي 

الايوجداالايوجداا1,456,143اعضوامجلساإدارةاامحمودامحمداهادياحسنااااااااا3

الايوجداالايوجداا8,140اعضوامجلساإدارةااد.امحمداسليماالعلماءاااااااااااااا4

الايوجداالايوجداا2,434.326اعضوامجلساإدارةااخالداحبيباالرضااااااااااااااااااا5

ااااااااااااااا6 الايوجداالايوجداا77,000اعضوامجلساإدارةاافيصلاعقيلاالبستكي

ااااااا7 ي
الايوجداالايوجداا.................ااعضوامجلساالدارةاعبداهللااعبداالرحمناالشيبابن

        

ن أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبنائهم.  2022ال يوجد أية تعامالت لعام   بي 

ا

ا
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اااتشكيلامجلسااإلدارةااا–اثالثااا

 اا

ا -اأا ابياناتشكيلامجلسااإلدارةاالحاىلي

اتاري    خاإعداداتقريراالحوكمة(اا -أ ي
ا)وكماافن

ً
افنيااوعلميا ن اتاوالمهاراتاااويتمتعونيتألفامجلسااإلدارةامناأعضاءامؤهلي  بالخنر

   : وهمالعاليةاسواءاعىلاالمستوىاالدارياأواالقتصاديا

 

االفئةااالس     ما

اا تنفيذيا/اغن 

اتنفيذيا/امستقلا

اتاا الخنر

اوالمؤهالتا

اا ي
المدةاالت 

اا ي
قضاهااكعضوافن

مجلساإدارةاا

كةامناتاري    خاا الشر

أولاانتخابامنذاا

اعاما

عضوياتهماا

ومناصبهماااااااااااا

كاتاا اايةاشر ي
فن

امساهمةاعامةا

اأيةامواقعارقابيةااواا ي
مناصبهمافن

احكوميةااوااتجاريةا

ابنامكتومابناجمعةاا سمواالشيخابطي

االامكتوما

شغلامنصبانائبااا-اتنفيذيا

قائداالمنطقةاا

االعسكريةاالوسطا

امناالعائلةاالحاكمةااااااااااااااا ❖الايوجدااااااااااااااااااا ❖ااا1998

االكاظما ن ارجلاأعمال-اتنفيذيااماجدامحمداأمي 

اإدارةا- ي
بكالوريوسافن

االعمال

الرئيساالتنفيذيالمجموعةاا ❖الايوجداااااااا ❖ا2000

كاتاالكاظم اشر

اااخالداحبيباالرضاا مستقل/اغن 

اتنفيذيا

ارجلااعمال-

اكليةاالعالما-

الايوجدا ❖ايوجدالا ❖ا2004

ا ااافيصلاعقيلاالبستكي مستقلا/اغن 

اتنفيذيا

الرئيساانائبا-

التنفيذياالسابقاا

مرصفاالماراتاال

ا رئيسااوااا اإلسالمي

لمرصفااتنفيذيا

ااااااااالماراتاللتنميةا

اعلوماا- ي
بكالوريوسافن

اوالحصاءالحاسوبا

ارجلااعمال ❖الايوجدا ❖ا2006

عضوامجلساإدارةامرصفا ❖

 عجمانا

ا

اا محمودامحمداهاديا مستقلا/اغن 

اتنفيذيا

ابنكا- ي ااادبر ي
التجاريافن

ااإلدارة

ااإلدارة- ي
افن اماجستن 

ويدا ❖الايوجدا ❖ا2006 ن كةادلتاالن  مديراشر

اتحتاالطلبا ن االعاملي 

اااالدكتورا/امحمداالعلماءا مستقلا/اغن 

اتنفيذيا

برنامجاالشيخامحمدا-

بناراشداللقيادةا

االحكومية.ا

االطباا- ي
بكالوريوسافن

االعامة

ا- ي
افن إدارةااماجستن 

االعمال

اعلوماا- ي
افن ماجستن 

االصحة

اوكيلاوزارةاالصحة.ا ❖الايوجدا ❖ا2012

المديراالتنفيذيالقطاعاا ❖

االمستشفياتاوالخدماتا

المديراالتنفيذياباإلنابةا ❖

القطاعاخدماتاالمساندة.ا

مديراإدارةاالشؤوناالتنفيذيةاا ❖

ابهيئةاالصحة.ا

مديراالمشاري    عابهيئةاالصحةاا ❖

اا– ي ادبر

اعبداهللااعبداا ي
اااالرحمناالشيبابن مستقل/اغن 

اتنفيذيا

ابكالوريوساهندسة-

تقلداعدةامناصبا-

امنذاا ي احكومةادبر ي
فن

ا1983تخرجهابتاري    خا

مديرامجلساإدارةاا/اا ❖ادالايوج ❖ا2021

مؤسسةامحمدابناراشدا

الإلسكان



 

6 

 

 

 

امجلسااإلدارةالعاما -با ي
افن ي
ا:2022نسبةاتمثيلاالعنرصاالنساب 

ا ي
كةااناي       تماالتمثي       لاابالنتخاب       اتافن ابمجل       سااإلدارةاحالي       ا،اولك       ناتأم       لاالش       ر ي

لايوج       داتمثي       لام       عااألس       فاللعنرص       االنس       اب 

االسنواتاالقادمة.ا

العضويةامجلسااإلدارة.ا-ج ي
اابيانابأسباباعدماترشحاأياعنرصانساب 

ش       حالعض      ويةامجل       سااإلدارةاس       واءا كةاتق       وماب       اإلجراءاتاالمنص      وااعليه       ااقانون       اافيم      اايتعل       قابالن  ع      ىلاال       رغمام       ناأناالش      ر
كةاإلاأنااألس       باباالرئيس       يةا اأواع       ناطري       قاموق       عاالش       ر ي       داالمس       جلاأواع       ناطري       قاالس       وقاالم       اىلي اإلع       النابالص       حفاأوابالنر

اق        دايع        وداألس        باباعائلي        ة ي
اع        دماترش        حاالعنرص        االنس        اب  ي

كةاب        الواقعاتفتخ        رابابن        ةااإلم        اراتاافن خاص        ةالك        لام        نهن،اوالش        ر
اتشكلا ن اكمساهمي  ي

.ا25أينمااكاناموقعها.اعلماابانانسبةاالعنرصاالنساب  ن  %امنامجموعاالمساهمي 
ا

ا:ااامكافآتاأعضاءامجلسااإلدارة-د

(اابش       أنا2020/ر.مالس       نةا3(ام       ناالق       رارارق       ما)29تتك       ونامكاف       أةارئ       يساوأعض       اءامجل       سااإلدارةااس       تنادااإىلاأحك       اماالم       ادةا)

كاتاالتجاري         ةارق         م)ا169ض         وابطاالحوكم         ةاوالم         ادةا)ا ،والمتواف         قام         عام         ااج         اءابالنظ         اماا2015(لس         نةا2(ام         ناق         انوناالش         ر

كةا)االم       ادةا اللش       ر اع       ىلا/جا(ابحي        اتتك       ونامكاف       أةا60الس       اكي ي
أعض       اءامجل       سااإلدارةام       نانس       بةامئوي       ةام       ناال       رب  حاالص       افن

اللسنةاالماليةابعداخصماكلامناالستهالكاتاوالحتياطات.اا10أنالاتزيداعىلا ي
ا%امناالرب  حاالصافن

 
ابالق        دراال        ذيايق        ررهامجل        سااإلدارةاألي ا

ً
اش        هريا

ً
كةامص        اريف،اأواأتعاب        ا،اأوامكاف        أةاإض        افية،اأوامرتب        ا اكم        اايج        وزاأنات        دفعاالش        ر

اأيالجن          ةاأوايب         ذلاجه         ودااخاص         ةااوايق          ومابأعم         الاإض         افيةالخدم          ةا ي
عض         وام         ناأعض         ائهاإذااك          اناذل         كاالعض         وايعم         لافن

كة.اولايج          وزا فاب         دلاحض          ورال          رئيس،اأواعض          وامجل          سا امجل          ساإدارةاالش          ر ي
كةاف          وقاواجبات          هاالعادي          ةاكعض         وافن الش         ر

 اإلدارةاعنااجتماعاتاالمجلس.ا

ا(ادرهماا(630,000ا2021عضاءامجلسااإلدارةاالمدفوعةاعناعاماهذااوقدابلغامجموعامكافآتاالسادة/اأ-1

بااااا-2 قرارا ا ماليةاا  فااعدمتخذا اإلدارةاامكافأةا مجلسا ااااألعضاءا ي
فن المنتهيةا السنةا للجمعيةا2022اا/ا12/ا31عنا التوصيةا ورفعا

اااااا.االعمومية

ل       مايتخ       ذاأي       ةاق       راراتابخص       واا فااي       ةاب       دلتاحض       وراجلس       اتامجل       سااإلدارةاا2022كم       ااوأناالمجل       ساخ       اللاع       امااا-3

اأواللجاناالمنبثقةاعناالمجلس.اا

اتقاضاهااعضوامجلسااإلدارةابخالفابدلتاحضورااللجاناوأسبابهااا-4 ي
اتفاصيلاالبدلتاأواالرواتباأوااألتعاباالت 

الايوجدا ❖

اعق       دتاع       ناالس       نةاالمالي       ةاع       ددااجتماع       اتامجل       سااإلا -ها ي
م       عابي       انات       واري    خاانعقاده       ااوع       ددام       راتاا2022دارةاال       ت 

ينابالوكالةاا الجميعااألعضاءامعابيانااألعضاءاالحا ن االحضوراالشخصي

. 5عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ) ❖ ي
 ( اجتماعات وفقا للتفصيل اآلت 

ااتاري    خاالجتماعا نااعدداالحضورابالوكالةااعدداالحضوراالشخصي اأسماءااألعضاءاالغائبي 

الايوجدالايوجداأعضاءا70ا2022/ا03/ا02

ابنامكتومابناجمعةاآلامكتوماالايوجداأعضاءا06ا2022/ا04/ا14 اسمواالشيخابطي

الايوجدالايوجداأعضاءا07ا2022/ا05/ا10

الايوجدالايوجداأعضاءا07ا2022/ا08/ا02

االسيدا/اخالدابيباالرضااالايوجداأعضاءا06ا2022/ا11/ا07

 
اصدرتابالتمريراخاللاالسنةاالماليةاا -اوا ي

امعابياناتواري    خاانعقادها.ااا2022عدداقراراتامجلسااإلدارةاالت 
 لايوجدا ❖
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ا

اقامتابهاااإلدارةاالتنفيذيةابناًءاعىلاتفويضامناالمجلساإىلااإلدارة.ااا-ازا ي
امهاماواختصاصاتامجلسااإلدارةاالت 

االمواداا ي
افن احي اينصاالنظامااألساكي

ن كةانظاماتفويضامتمن  االشر ي
عىلاالصالحياتاوآليةاالتفويضااا25،اا24إنالمجلسااإلدارةافن

ا ي
كةاحسبمااهوااا))لذلكافقدامنحامجلسااإلدارةاكافةاالسلطاتافن كةاوالقيامابكافةااألعمالاوالترصفاتانيابةاعناالشر إدارةاالشر

كةاالقيامابه،اوممارسةاكافةاالصالحياتاالمطلوبةالتحقيقاأغراضها،اولايحدامناهذهاالسلطاتاوالصالحياتاإلاماا مرصحاللشر

اللوائحا .افمجلسااإلدارةايقومابوضعا النظامااألساكي أوا كاتا
الشر قانونا بها بالشئونااإلداريةاوالماليةاوشؤوناااااحتفظا المتعلقةا

واجتماعاته،اا أعماله،ا بتنظيما خاصةا لئحةا المجلسا يضعا كماا المالية.ا ومستحقاتهما ا ن الختصاصات،ااوتوزي    عااالموظفي 

كاتاوالقراراتاالمنفذةالهاالصادرةاعناالهيئةايفوضامجلسااإلداراوالمسئوليات ةاا.اكمااوأناالمجلسامعامراعاةاأحكاماقانوناالشر

اا ي
االمنقولةاأواإبراءاذمةامديتن كةاالمنقولةاوغن  كة،اأوارهناأموالاالشر االقروضاآلجالاتزيداعىلاثالثةاسنوات،اأوابيعاعقاراتاالشر ي

فن

اماتهماأواإجراءاالصلحاوالتفاقاعىلاالتحكيم.ا ن كةامناالن  االشر

أوا اإلدارةا مجلسا رئيسا منا كلا انفرادا عىلا كةا الشر عنا نيابةا التوقيعا حقا يملكا المجلساااكماا يفوضها آخرا عضوا اأيا

اا بالغن  عالقتهاا ا ي
وفن القضاءا أماما كةا للشر ا ي

القانوبن الممثلا اإلدارةا مجلسا رئيسا ويكونا اإلدارة.ا مجلسا قراراتا حدودا ا ي
افن

عىلاا صالحياتها بعضا ا ي
فن اإلدارةا مجلسا أعضاءا منا ها غن  يفوضا أنا اإلدارةا مجلسا لرئيسا لمجلساااألاويجوزا ايجوزا

اعاًمااااااإلدارةاأنايفوضارئيساالمجلسا
ً
،اأوامديرا

ً
اتنفيذيا

ً
ارئيسا ن اأنايعي  ي

اجميعاصالحياتهابشكلامطلق.اكمااللمجلساالحقافن ي
فن

وطاخدماتهم،اورواتبهم،اومكافآتهم.ا ،اوأنايحدداصالحياتهم،اوشر ن كة،اأواعدةامديرين،اأواوكالءامفوضي  اللشر

ا

كة القيام  كة لإلدارة التنفيذية للشر  بالمهام واالختصاصات التالية: وب  هذا فقد اسند مجلس إدارة الشر
 

اصالحيةاالتفويضاااسماالشخصاالمفوضااا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

االكاظما ن اخالداأحمدامحمداأمي 

ا

كةاومنهااعىلاسبيلاالمثال:ااا  -كافةاالصالحياتاالالزمةاللقيامابأعباءااإلدارةاوالمتطلباتاالعلميةاوالفنيةاوللشر

كةا ▪  اإلدارةااليوميةاللشر

اني           ة.اا ▪ ن تيباللمن   الن 

ك            ةا ▪  وض      عاالتأميناتاالالزم      ةاللشر

اوالمستشاريناوتحديدامهامهماومكافآتهماوترقيتهماوقواعداتأديبهم.ا ▪ ن اوعزلاالموظفي  ن  تعيي 

اوالعتباري         ةااوال         وزاراتاوالهيئ         اتاواللج                 اناوالمج          السا ▪ ك                  ةال         دىاكاف         ةاالجه         اتاالطب         يجي
تمثي         لاالشر

ك               اتاوالجه        اتاالخاص        ةاوالتوقي        عاع        ىلاكاف                 ةاالعق        وداوالت          عامالتاوالمراج            عاوال        د وائراالمدني        ةاوالشر

كة.ا  والمراسالتاوالمستنداتاالمتعلقةابأعمالاالشر

ا ▪ ي
كةافن اتأسيس       ها،او ش       كلاع       اماتمثي       لاالش       ر ي

اوتش       غيلاالف       روعاواتخ       اذااإلج       راءاتافن ن متابع       ةاإنش       اءاوتجه       ن 

ايقتضيهاامما ي
اتتصلابهااوتتعلقابممارساتها.اجميعااألعم الاالت  ي

 رسةاأعمالهااونشاطات  هااأواالت 

اوالتوقي       عانياب       ةا ▪ ن اوتوكي      لاالمح       امي  كةاوال      دفاعاع       ناحقوقه       ااوتمثيله      اااتج       اهاالغ       ن  اأعم       الاالش       ر اتس      ين  ي
وفن

ك   ةاعىلاجميعاالعمالااإلداريةاوالفنيةاوالقانونية.ا  عناالشر

ا

 

اتمتامعاا بيانابتفاصيلااا-ح ي
 2022األطرافاذاتاالعالقةا)أصحاباالمصالح(اخاللاعامااالتعامالتاالت 

ااألطراف.ا لايوجداأية  ن  تعامالتابي 

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

 

ا

كةا -اطا االخااابالشر   :ااااالهيكلاالتنظيمي

 
كةاووظائفهماوتاري    خاااا-ايا اللشر االهيكلاالتنظيمي ي

احسبامااوردافن ي
االصفااألولاوالثابن ي

افن ن االتنفيذيي  ن الكباراالموظفي  بياناتفصيىلي

:ااتعينهمامعاا ا-ابيانابمجموعاالرواتباوالمكافآتاالمدفوعةالهماحسباالجدولاالتاىلي

نااالمنصبااما مجموعاالرواتباااتاري    خاالتعيي 

فوعةااداوالبدلتاالما

ا2022لعاماا

تااآائاالمكافامجموعاا

المدفوعةالعاماا

ا2021

مجموعاا

تااآاالمكافا

المدفوعةالعاماا

ا2022

أيامكافاتاأخرىاا

انقديةا

الايوجدادرهما 75,000ادرهماا200,000ادرهماا1,080,000ا2020االرئيساالتنفيذيااا1

ااا2 ي
الايوجدادرهما26,600ادرهماا26,000ادرهماا460,000ا1995امديراإدارةاوقانوبن

الايوجدادرهماا10,200ادرهمااا10,200ادرهمااا212,000ا2018امديرادائرةاالحريقاااااااا3

الايوجدادرهماا9,350ادرهمااا9,350ادرماا205.900ا1989امديرادائرةاالبحريااا4

ااااااا5 ي ادرهمااااااااااااااااااااا193,000اااا2016امديرادائرةاالطتر ادرهمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا8,000 الايوجدادرهماا8,000

ادرهمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا21,210ادرهمااااااااااااااااااااا371,200ا2003امديرادائرةاالحساباتاااا6 الايوجدادرهماا21,210

ادرهماااااااااااااااااااااااااااااااااااا48,000ادرهماااااااااااااااااااااا290,178ا2013امديرادائرةاالمبيعاتاااا7 الايوجدااااااا00

ااااا8 ن ادرهماااااااااااااااااااااااااااااااااااا24,800ادرهماااااااااااااااااااااا305,600ا2012ادائرةاإعادةاالتأمي  الايوجدااااااااادرهماا14,880

ادرهماااااااااااااااااااااااااااااااااااا25,900ادرهمااااااااااااااااااااا318,800ا2001امديرادائرةاالسياراتاااا9 الايوجدادرهماا15,450

ادرهماااااااااااااااااااااااااااااااااااا18.000ادرهماااااااااااااااااااا235,600ا2002امديرادائرةاالحاسوبااا10 الايوجدادرهماا10,450

ادرهماااااااااااااااااااااااااااااااااااا24,000ادرهماااااااااااااااااااا402,200اااا2016امديراالعملياتااااااااااااااااااااااا11 الايوجدادرهماا19,800

اااااااااااااااا12 ي
الايوجدا00ادرهماا15150ادرهماااااااااااااااااااا367,600ا1995امديرافتن

امركباتا13 ن ادرهمااااااااااااااااااااااااااااااااااا11,400ادرهمااااااااااااااااااااا137,550ا1998امااكتتاباتامي  الايوجدادرهماا10,000

يةاااااا14 ادرهمااااااااااااااااااااااااااااااااااا19,200ادرهمااااااااااااااااااااا291,000ا2019امديراالموارداالبشر الايوجدادرهماا15,600

ادرهمااااااااااااااااااااااااااا204,000اااا2020امديراالشكاوىاااااااااااااا15 الايوجدادرهماا11,200ا00

اا16 ي ادرهمااااااااااااااااااااا193,900ا2015امسؤولافرعاابوظتر ادرهماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا800 الايوجدااااااااااااادرهماا6,400
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اااا-ارابعاا ي امدققاالحساباتاالخارجر

كة.ا -اأا انبذةاعنامدققاحساباتاالشر

ثورنتوناا -* جرانتا /ا السادةا العالميةاا(Grant Thorntonيتوىلا كاتا الشر منا كةا اشر وهي كة،ا
للشر ا ي الخارجر التدقيقا أعمالا (ا

االدولة.ا ي
اوالمعتمدةافن

كةامنذاعاماااا-* ااجتماعاالجمعيةاالعموميةاااا2018ويتوىلاالتدقيقاعىلاحساباتاالشر ي
افن ن حي اتمااختيارهمامناقبلاالمساهمي 

ا ي
ا.ا2018/ا4/ا10السنوياالمنعقدافن

كةاومجلساإدارتهااويمارساأعمالاالتد ااوالسادة/اجرانتاثورنتوناامدققاقداتماالتأكدامنااستقالليتهاعناالشر قيقاوفقااللمعاين 

ا ي
كةاعناالسنةاالمالية،اولهمافن الدوليةاالمتبعةاومنامهامهمااألساسيةاالتأكدامناصحةاالبياناتاالمالية،اومراقبةاحساباتاالشر

واإليضاحات،اا ،ا البياناتا وطلبا ومستنداتها،ا ودفاترها،ا كة،ا الشر عىلاسجالتا وقتا اكلا ي
فن الطالعا حقا مهمتهما أداءا سبيلا

موجود منا اوالتحققا ي
الت  المحاسبيةا السجالتا صحةا بمدىا تقريرها إعدادا عندا التأكدا ويجبا اماتها،ا ن والن  كة،ا الشر ااتا

األداءااا
ً
وريا اطلباكلاماايرونها ن ي

كةامعاالسجالتاالمحاسبيةاولهماالحقافن امدىااتفاقاحساباتاالشر ي
كةا،اوفن تحتفظابهااالشر

امهمته.ا

انيةاوحسابااألرباحاوالخسائراومراجعة ن كةامعااألطرافاذاتاالعالقةاومالحظةاتطبيقاأحكامااااويتوىلافحصاالمن  صفقاتاالشر

ا،اويقدماتقريرهابنتيجةاهذااالفحصاإىلاالجمعيةاالعموميةاويرسلاصورةامنهاإىلاالهيئةاوالسلطةاا كاتاوالنظامااألساكي
قانوناالشر

اا ي
كةالهذهاالمختصة،اولهماايضااحضورااجتماعاتاالجمعيةاالعمومية،ااوالتأكدامناصحةاالجراءاتاالت  تماإتباعها،امناقبلاالشر

أواا ،ا الماىلي ومركزهاا كة،ا
الشر حساباتا عىلا ومالحظاتها ،ا ن المساهمي  عىلا تقريرها وقراءةا االدعوة،ا

اأيةامعوقاتاأواتدخالتامنامجلسااإلدارة،اواجهتهاأثناءا
ً
أيةامخالفاتابها،اوأنايتسماتقريرهابالستقاللية،اوالحياديةا،موضحا

اتأديتهالعملها.اا

اقضاهااابيانااألا -ابا ي
اوعدداالسنواتاالت  ي اقدمهاامدققاالحساباتاالخارجر ي

تعاباوالتكاليفاالخاصةابالتدقيقاأواالخدماتاالت 

كةا اللشر ي  .اااكمدققاحساباتاخارجر

ا

يكااااااااااااااااااااا كةاااا)فرعاجرانتاثورنتوناااأسمامكتباالتدقيقاواسماالمدققاالشر ا(اااGrant Thorntonاجنبية(ا)اشر

يكااسماالمدققاا (اا–لايوجدا)الوكيلااالشر اعارفاالسيدامحمداالسيداالهاشمي

كةا اللشر ي اقضاهااكمدققاحساباتاخارجر ي
اولغايةاتاريخها2018/ا4/ا10منااااااااااااااااااااعدداالسنواتاالت 

ا

اأتعاباالتدقيقاللبياناتاالماليةالعاماا ادرهماااااااااااااااااا175,000اا)درهم(ااا2022إجماىلي

أتعاباوتكاليفاالخدماتاالخاصةااألخرىابخالفاالتدقيقاللبياناتاا

ااااا2022الماليةالعاماا

الايوجداااااااااااااااااااااااا

 

الايوجداااااااااااااااااااااااااااااتفاصيلاوطبيعةاالخدماتاالمقدمةااألخرىا

اآخراا ي اقامابهاامدققاحساباتاخارجر ي
ابيانابالخدماتااألخرىاالت 

االعاماا ي
كةابتقديماخدماتاأخرىافن امدققاحساباتاالشر ااااااااااااااااااااااااااااا2022غن 

الايوجداااااااااااااااااااااا

ا
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االقوائماالماليةاالمرحليةاوالسنويةاللعاما -اجا ي
كةابتضمينهاافن اقامامدققاحساباتاالشر ي

.اااا2022بيانايوضحاالتحفظاتاالت 

 )لايوجداأيةاتحفظات(اا

 

ا

 لجنةاالتدقيقا اخامسااااا

 والتأكد من فعاليتها.إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها  -أ

اقر انا رئيس لجنة التدقيق فيصل عقيل بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وانه تم مراجعتي آللية عملها وتم التأكد من 

 فعاليتها. 

 

اسماءاأعضاءالجنةاالتدقيقاتتكونااللجنةامناالتاليةاأسمائهم:اأ -ابا

اا

اعضوااالمنصبااالسما

اتنفيذياارئيسااللجنةاالسيدا/افيصلاعقي لاالبستك  يا امستقلا/اغن 

اتنفيذيااعضواالسيدا/امحمودامحمداه   اديا امستقلا/اغن 

اتنفيذيااعضواالسيدا/االدكتورامحمداالعلماءا امستقلا/اغن 

ا

اهيكلهااومهامهااإىلانصوااالمواداا ▪ ي
الجنةامنبثقةاومشكلةامناخاللاقراراصادراعنامجلسااإلدارةامعتمداافن ،اا60،ااا58)اوهي

كاتاالمساهمةاالعامةاااا2020/ار.ما(السنةاااا03(اوفقاالقرارامجلساإدارةاالهيئةارقما)اا62،اا61 بشأنااعتمادادليلاحوكةاالشر

اأناتتوافرالدىاجميعااألعضاءاالمع ن ةاعملااويتعي  ااألموراالماليةاوالمحاسبيةاوأنايكوناألحدهماعىلااألقلاخنر ي
رفةاوالدرايةافن

االمحاسبةااواالماليةااواالمجالتا ي
اأواشهادةامهنيةافن المؤهلاعلمي

ً
امجالاالمحاسبةاأوااألموراالماليةاأواأنايكوناحامال ي

سابقةافن

االخرىاذاتاالعالقةاا.ا

امهاماوواجباتالجنةاالتدقيقا

 مراجعةاالسياساتاوالجراءاتاالماليةاوالمحاسبيةااا1

ا

كةاوتقاريرهاا)السنويةاونصفاالسنويةاورب  عاالسنوية(اومراجعتهااكجزءامناعملهااا2 مراقبةاسالمةاالبياناتاالماليةاللشر

ابشكلاخاااعىلامااا ن كن  :االعدياخاللاالسنةاوعليهاالن  ايىلي

 

االسياساتاوالممارساتاالمحاسبيةاباا-أ ي
اتافن  أيةاتغن 

االخاضعةالتقديرااإلدارة،اا-با اإبرازاالنواجي

اتعديالتاالجوهريةاالناتجةاعناالتدقيق،الا-ج

كةاا-د اضااستمراريةاعملاالشر اافن 

اتقررهااالهيئة،اا-ه ي
االمحاسبيةاالت  االتقيدابالمعاين 

هاامناالمتطلباتاالقانونيةاالمتعلقةابإعداداالتقاريراالمالية.اا-و االتقيدابقواعدااإلدراجاواإلفصاحاوغن 

كةااا3 كةاالتنسيقامعامجلساإدارةاالشر االشر ي
اأواالمديراالقائمابنفساالمهامافن واإلدارةاالتنفيذيةاالعليااوالمديراالماىلي

اسبيلاأداءامهامها.ا ي
 فن

ا
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التقاريراوالحسابات،اوعليهااإيالءاالهتمامااا4 اتلكا ي
امعتادةاترداأوايجباإيرادهاافن اأيابنودامهمةاوغن  ي

النظرافن

اا الماىلي المديرا يطرحهاا مسائلا بأيةا مدققااالالزما أوا المتثالا أواضابطا المهاما بنفسا القائما المديرا أوا كةا للشر

االحسابات،

ارفعاتوصيةالمجلسااإلدارةابشأنااختياراأوااستقالةاأواعزلامدققاالحساباتاااا5

اوالنظمةاوالقراراتاالمعمولابهااوالنظامااا6 ن االقواني  ي
وطاالواردةافن ااالتأكدامنااستيفاءامدققاالحساباتاللشر األساكي

كةاومتابعةاومراقبةااستقاللي ته.ا اللشر

الجتماعابمدققاالحساباتادوناحضوراأيامناأشخااااإلدارةاالتنفيذيةاالعليااأوامنايمثلهاامرةاواحدةاعىلااألقلاا7

االتدقيقاالمعتمدة.ا االسنةاومناقشتهاحولاطبيعةاونطاقاعمليةاالتدقيقاومدىافعاليتهااوفقاالمعاين  ي
افن

اترىاأهميةاوضعااا8 ي
وتطبيقاسياسةاالتعاقدامعامدققاالحسابات،اورفعاتقريرالمجلسااإلدارةاتحددافيهاالمسائلاالت 

ااتخاذاإجراءابشأنهاامعاتقديماتوصياتهاابالخطواتاالالزمااتخاذهاا

ا9

ا

ا

ا

حاتهاوتحفظاتها كةاومالحظاتهاومقن  وأيةاااابح اكلاماايتعلقابعملامدققاالحساباتاوخطةاعملهاومراسالتهامعاالشر

استفساراتاجوهريةايطرحهااعىلااإلدارةاالتنفيذيةاالعلياابخصوااالسجالتاالمحاسبيةاأواالحساباتاالماليةاأوا

هااللتسهيالتاالالزمةاللقيامابعمله.ا كةالهااوتوفن  اأنظمةاالرقابةاومتابعةامدىااستجابةاإدارةاالشر

االوقتاالمطلوباعىلاالستيضاا10 ي
ارسائلامدققااالتأكدامناردامجلسااإلدارةافن ي

احاوالمسائلاالجوهريةاالمطروحةافن

االحسابات،

كة،اا11 االشر ي
 مراجعةاأنظمةاالرقابةاالداخليةاوإدارةاالمخاطرافن

ا

اإنشاءانظامافعالاللرقابةاالداخليةاا12 ي
امناقشةانظاماالرقابةاالداخليةامعامجلسااإلدارةاوالتأكدامناأدائهاالواجبهاافن

ايكلفهاابهاامجلسااإلدارةاأواتتمابمبادرةامنااللجنةااا13 ي
امسائلاالرقابةاالداخليةاالت  ي

انتائجاالتحقيقاتاالرئيسيةافن ي
النظرافن

اوموافقةامجلسااإلدارةاا

اا14 امدققاالحساباتاالداخىلي
ن الطالعاعىلاتقييماالمدققاإلجراءاتاالرقابةاالداخليةاوالتأكدامناوجوداالتنسيقافيماابي 

،ومدققاالحس ي ااباتاالخارجر

 التأكدامناتوفراالموارداالالزمةاإلدارةاالرقابةاالداخليةاومراجعةافعاليتهااا15

ا

ادراسةاتقريراالرقابةاالداخليةاومتابعةاتنفيذااإلجراءاتاالتصحيحيةاللمالحظاتاالواردةافيهاااا16

االتقاريراالمالية،اأواالرقابةاالداخليةاا17 ي
كةامنااإلبالغاعناأيةامخالفاتامحتملةافن االشر ي

ناموظقن
ّ
اتمك ي
وضعاضوابطاالت 

هاامناالمسائلابشكلاشي،اوالخطواتاالكفيلةا  بإجراءاتحقيقاتامستقلةاوعادلةالتلكاالمخالفات،اأواغن 

،ا ي
كةابقواعداالسلوكاالمهتن امراقبةامدىاتقييداالشر

االمصالح،اوالتوصيةابشأنهااا18 ي
كة،اوالتأكدامناعدماوجوداأياتضاربافن مراجعةاتعامالتااألطرافاذاتاالعالقةامعاالشر

المجلسااإلدارةاقبلاابرامها،ا

اكمااعليهااضماناتطبيقاقواعداالعملاالخاصةابمهامها،اوالصالحياتاالموكلةاإليهاامناقبلامجلسااإلدارةااا19

 تقديماالتقاريراوالتوصياتاإىلامجلسااإلدارة،اعناالمسائلاالمذكورةابالسابق،ااا20

ا

اأيةاموضوعاتاأخرىاقدايحددهاامجلسااإلدارةالهاا21 ي
االنظرافن
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اااااا

اعقدتهاالجنةاالتدقيقاخاللاعامااعدداا -اجا ي
 .ا2022الجتماعاتاالت 

االتفاصيلااالتاري    خا

ا2022/ا02/ا28

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

o مطالعةاا تما وقدا هذاا اللجنة،ا أعضاءا كافةا بحضورا

انامدققاا التأكدامنا تما والتقاريراكماا الماليةا البياناتا

الكافةااإلجراءاتاالقانونيةاا ي
امستوفن ي الحساباتاالخارجر

كةا الشر انا منا التأكدا تما بها،اكما المعمولا والقراراتا

متقيدةابقواعدااإلدراجاواإلفصاح.اوقدااوصتااللجنةاا

االسياساتاابوجوبااعالمهااا ي
اتاقداتطرأافن عناايةامتغن 

السادة/اا عنا الصادرةا للتعليماتا وفقاا المحاسبيةا

بوجوباا اللجنةا اوصتا كماا المركزي،ا المرصفا

منهاا والنتهاءا المعلوماتا أمنا إجراءاتا ا ي
فن الستمرارا

 بأقصاشعة.اا

ا

ا

ا

ا2022/ا05/ا10

o اللجنة أعضاءا كافةا مطالعةاااا،بحضورا تما وقدا هذاا

اللجنةاعىلاكافةاالبياناتاالماليةاحي اتأكداللجنةااناا

تتفقا بهاا المتعلقةا والتقاريرا البياناتا هذها كافةا

االمتبعة،اكمااتأكداللجنةامنااناالسادةامدققاا والمعاين 

الكافةااإلجراءاتاالقانونيةاا ي
امستوفن ي الحساباتاالخارجر

توا بها.اكماا المعمولا والقراراتا اللجنةاواألنظمةا ا صي

ا ي
فن اتا التغن  مراقبةا وجوبا عىلا الحساباتا دائرةا

عناا الصادرةا المحاسبيةا والممارساتا السياساتا

السادةا/االمرصفاالمركزياوالتقيدابمااجاءافيهااواعالماا

اتاا المتغن  بهذها ا ي الخارجر الحساباتا مدققا السادةا

اومتابعتهااواعالمااإلكتواريابها.ا

ا

اللجنةبحضوراكافةاا oا2022/ا07/ا28 والتحققاا،ااأعضاءا المراجعةا وبعدا

اا ي الخارجر الحساباتا مدققا /ا السادةا انا ا
ن تبي  فقدا

والتعليماتاا ا ن للقواني  وفقاا وطا الشر لكافةا ا ي
مستوفن

عىلاا اللجنةا اطلعتا كماا التدقيق،ا بأعمالا المتعلقةا

،اكمااأكدنااللجنةاعىلاوجوبا ي
انيةاالرب  عاالثابن ن اعمالامن 

 التقيدابقواعدااإلدراجاواإلفصاح.ا

ا

انيةاالرب  عاالثال اااااألعضاء،بحضوراكافةاا oا2022/ا11/ا02 ن تمامطالعةامن 

امتبعاا ي والتأكدامنااناالسادةامدققاالحساباتاالخارجر

القانونيةاا اإلجراءاتا لكافةا ا ي
ومستوفن ا المعاين  لكافةا

المعمولاا فيهااااابها،واألنظمةا مااجاءا برفعا وقدااوصتا

اوالموافقة.ااىلاالسادةامجلسااإلدارةاللمناقشةا
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  ةبيان عدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء في االجتماعات المنعقد

ا2022/ا11/ا07ا2022/ا07/ا28ا2022/ا05/ا10ا2022/ا02/ا28اااااااااااااااااااااااااااااااااااالسما

االسيدا/اا ا*ا*ا*ا*افيصلاعقيلاالبستكي

ا*ا*ا*ا*ااااااااااااااااااااااااااااامحموداهادياالسيدا/اا

اغيابا*ا*ا*االسيدا/االدكتورامحمداالعلماءااااااااااااااااااااااااااااااا

 

شيحاتاوالمكافآتااا–اسادسااا الجنةاالن 

اا -اأا ي
كةاوانهاتمامراجعت  االشر ي

اعنانظامااللجنةافن ي
شيحاتاوالمكافآتامحمودامحمداهادياحسنابمسؤوليت  اقرااناارئيسالجنةاالن 

 فاعليتها.اآلليةاعملهااوتماالتأكدامناا

ا

شيحاتاوالمكافآتاوالمهاماالموكلةالها.ااا-ابااااااا اأسماءاأعضاءالجنةاالن 

اعضوااالمنصبااالسما

اتنفيذياارئيسااللجنةاالسيدا/امحمودامحمداه      اديا امستقل/غن 

اااااااااااااااااااااااااااا ي
اتنفيذيااعضواالسيدا/اعبداهللااعبداالرحمناالشيبابن امستقل/غن 

اتنفيذيااعضواالسيدا/اخالداحبيباالرضاااااااااااااااااااااااااااااااااا امستقل/غن 

اتنفيذيااعضوااااالسيدا/االدكتورامحمداالعلماءااااااااااااااااااااااااااااااا امستقل/غن 

ا

/اا03(امناقرارارئيسامجلساإدارةاالهيئةارقماا59،اا58وهذهااللجنةاتتقيدابجميعاالمهاماوالختصاصاتاالمنصوااعليهابالموادا)

الجنةاتماتشكيلهاامناقبلامجلسا2020ر.مالسنةا االسنة،اأواكلماادعتاالحاجة.ا،اوهي ي
ااإلدارة،اوتعقدااجتماعاتهاامرةاواحدةافن

ا

شيحاتاوالمكافآتاا امهامالجنةاالن 

ااا1 ن االجنسي  ن التنوعابي  التنفيذية،اتهدفاإىلامراعاةا شيحالعضويةامجلسااإلدارة،اواإلدارةا بالن  وضعاسياسةاخاصةا

يةاوتدريبية.اضمناالتشكيل،اوتشجيعاالمرأةامناخاللامزايااوبرامجاا ن  تحفن 

ا

اوالنظمةاالمعمولابهااوأحكامااا2 ن شيحالعضويةامجلسااإلدارةابماايتفقاوالقواني  تنظيماومتابعةااإلجراءاتاالخاصةابالن 

وطاالعضويةاألعضاءامجلسااإلدارةابشكلاسنوي.ا2020/ار.مالسنةاااا03القرارارقما)  .اوالتحققامنااستمراراتوفراشر

 

السنويةالالحتياجاتاالمطلوبةامناالمهاراتاالمناسبةالعضويةامجلسااإلدارة،اوإعداداوصفاللقدراتاالمراجعةاااا3

اذلكاتحديداالوقتاالذيايلزماأنايخصصهاالعضواألعمالاا ي
والمؤهالتاالمطلوبةالعضويةامجلسااإلدارة،ابماافن

امجلسااإلدارة.ا

اا4 اشأناالتغين  ي
ايمكناإجراؤها.امراجعةاهيكلامجلسااإلدارة،اورفعاالتوصياتافن ي

 تاالت 

ا
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كة.اا5 ابشكلامستمرابالشر ن  التأكدامنااستقالليةااألعضاءاالمستقلي 

ا

وطاالستقاللية،اوجباعليهااعرضاالمراعىلاالمجلساليقومابإخطاراالعضوااا6 اللجنةاأناأحدااألعضاءافقداشر ن إذااتبي 

راتاانتفاءاا كة،ابمنر الستقاللية،اوعىلاالعضواأنايرداعىلامجلسااإلدارةاابكتابامسجلاعىلاعنوانهاالثابتابالشر

اأولاا ي
امستقلافن اأواغن 

ً
اباعتباراالعضوامستقال

ً
امناتاري    خاإخطاره،اويصدرامجلسااإلدارةاقرارا

ً
ايوما خاللاخمسةاعشر

االفقرةاالسابقةادونارد.ا ي
ارداالعضواأواانقضاءاالمدةاالمشاراإليهاافن  اجتماعايىلي

كات،اإذااكانامناشأناقرارامجلسااإلدارةاانتفاءاأسباباأواا145نصاالمادةا)ااةمراعامعاا-** (امناقانوناالشر

اللنسبةاالواجباتوافرهاامنا اعىلاالحدااألدبن راتاالستقالليةاعناالعضواالتأثن  ،اقامااااعضائهمنر ن المستقلي 

ااستقالتهالا اعضوامستقلايحلامحلاهذااالعضواإذااقدماالخن  ن نتفاءاصفةاالستقالليةاعنهامجلسااإلدارةابتعيي 

اعىلامجلسااإلدارةاعرضااألمراعىلاالجمعيةاالعموميةالتخاذاقراراا ن احالارفضاالعضواتقديماالستقالةايتعي  ي
وفن

شحالنتخاباعضوا اعضواآخرامحلهاأوايفتحاباباالن  ن اجديد.االموافقةاعىلاتعيي 

ا

ااإعداداالسياساتاالخاصةابمنحاالمكافآت،اوالمزاياااا7 ن ااعضاءامجلسااإلدارة،اوالعاملي  ي
والحوافزاوالرواتباالخاصةافن

كة،ا العليااللشر التنفيذيةا الممنوحةالإلدارةا المزايااوالمكافآتا ،اوالتحققامناأناهذها فيهااومراجعتهاابشكلارسمي

كة.ا امعقولةاوتتناسباوأداءاالشر

ا

كةامناالكفاءاتاعىلامستوىااإلدارةاالتنفيذيةا8 اوأسسااختيارهم،ااتحديدااحتياجاتاالشر ن  العليااوالموظفي 

ا

اأياموضوعاتااا9 ي
يةاوالتدريب،اومراقبتهااوتطبيقهاومراجعتهاابشكلاسنوي.ااوفن إعداداالسياسةاالخاصةابالموارداالبشر

اأخرىايحددهاامجلسااإلدارة.ا

ا

 ااا

ا     اعقدتهاالجنةاالن  ي
ا.ا2022خاللاعامااااشيحاتاوالمكافآتااالجتماعاتاالت 

ا

االتفاصيلااالتاري    خا

وقداتمامراجعتهااألعضاءااللجاناااااللجنة،بحضوراكافةاأعضاءااا2022/ا02/ا28

شيحاتاا)التدقيقا والمكافآت(احي اتأكدالهاااستقالليةاااوالن 

مكافأةاسنويةاااااألعضاء،كافةاا توزي    عا عىلا اللجنةا اوصتا كماا

كة.ا االشر ي
الموظقن

ا
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بماااا2022/ا05/ا09 والموافقةا العرضا حي ا ،ا اللجنةا أعضاءا بحضوراكافةا

والمتضمناا كةا بالشر يةا البشر المواردا دائرةا منا عليهاا عرضا

اللجنةاا اكدتا حي ا ،ا المتبعةا واإلجراءاتا ا التنظيمي للهيكلا

ااا ن االمواطني  الغن  ن اعنداالتعيي  ن االتأمي  ي
ةافن عىلاوجوباتوفراالخنر

ا أساكي اكعاملا
ن التوطي  عىلا اللجنةا اكدتا كةااا،اكماا الشر ا ي

فن

األعمالاا ووجوباالتعاونامعاالسادةاالمرصفاالمركزياالمتوىلي

اعرضاا ي
يةافن اوكذلكاالتعاونامعاالسادةا/االموارداالبشر ن التأمي 

المنتدياتاا ا ي
فن اكا الشن  اوصتا ،اكماا الوظيفيةا الحتياجاتا

ويدهماا ن بن  منهما والطلبا الدولةا ا ي
فن بالتوظيفا المتعلقةا

االعملاواختيارااألفضل ي والعملاعىلاتدريبهماااابكشوفاطالتر

اللجنةاا اوصتا .اكماا الغايةا لهذها وتأهيلهما ا ن التامي  مجالا ا ي
فن

تدريبيةاا دوراتا لعقدا سنويةا اجندةا اعدادا عملا بوجوبا

االعمل.ااا ي
كةالرفعاكفئاتهمافن االشر ي

افن ن اللعاملي 

دائرةااا2022/ا07/ا28 تقاريرا عىلا الطالعا تما اللجنة،ا أعضاءا ا بحضوراكافةا

يةاا البشر يةااالمواردا البشر بالمواردا الخاصةا بالسياسةا المتعلقةا

كةا االشر ي
افن ن اوالجندةاالسنويةالتدريبااالموظفي 

ية،ااا2022/ا11/ا02 اطلعاأعضاءااللجنةاعىلاجميعاتقاريرادائرةاالموارداالبشر

اا ن حي اأكداأعضاءااللجنةاعىلاأهميةااسياسةاحمايةاالمبلغي 

كةالتعزيزاالشفافية،ااإلفصاحاا االشر ي
اهةاعناالمخالفاتافن ن والنن

نا التوطي  اتيجيةا اسن  وعىلا أفضلاااالستقطابااوالمسؤوليةا

اإلدارةاا احتياجاتا مختلفا لتلبيةا المواطنةا الوطنيةا الكوادرا

يةاالمواطنة االحاليةاوالمستقبليةامناالكفاءاتاالبشر

ا

الجميعاأعضاءااللجنةااا-اجا  بياناعددامراتاالحضوراالشخصي

ا2022/ا11/ا02ا2022/ا07/ا28ا2022/ا05/ا09اااااااااااااااااااااااااااااااااااالسما

ا*ا*ا*ااااااااااااااااااااااااااااامحموداهادياالسيدا/اا

االسيدا/اا ي
ا*ا*ا*اعبداهللااالشيبابن

اا*ا*االسيدا/خالداالرضاا

اغيابا*ا*االسيدا/االدكتورامحمداالعلماءااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

افاعىلاتعامالتااألشخاااااا–اسابعااا نالجنةامتابعةاواإلشر  :االمطلعي 

ا

كةاوانهاتماا -اأا االشر ي
افن ن افاعىلاتعامالتااألشخاااالمطلعي  اعنانظاماالمتابعةاواإلشر ي

اقرااناافيصلاعقيلاالمخولابمسئوليت 

امنافعاليتها.اا اآلليةاعملااللجنةاوتماالتأكداىلي ي
 مراجعت 

ا

ا
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ا

نا -ابا افاعىلاتعامالتااألشخاااالمطلعي   .اأسماءاأعضاءالجنةاالمتابعةاواإلشر

 

اعضوااالمنصبااالسما

اتنفيذياارئيسااللجنةاالسيدا/افيصلاعقي لاالبستك  يا امستقلا/اغن 

اتنفيذيااعضواالسيدا/امحمودامحمداه   اديا امستقلا/اغن 

ا---ااعضواالسيد/اسونيلاكومارااا
ا

 

ااا2022ملخصاتقريراأعمالااللجنةاخاللاعاماا -اجا

افاوالمتابعةاعىلاتعامالتاا- اوملكياتهماووفقاالقرارامجلساإدارةاهيئةااألوراقاالماليةاااألشخااااالتقييدابمهمةااإلشر ن المطلعي 

ا(.ا2020/ار.مالسنةا03والسلعارقما)

الألسساالقانونيةاوالتعاميماالصادرةاعناالجهاتاذاتاالختصاااسواءااكانتامناقبلاالسادةا/اا
ً
السوقااوضعاقواعداالتعاملاوفقا

اأواالسادةا/اهيئةاالوراقاالماليةاوالسلعاأواأيةاجهةاكانتامتعلقةابهذااالشأن.ا االماىلي

االتفاصيلااالتاري    خا

وبالرجوعاا2022/ا07/ا28 أنها عىلا اللجنةا وتؤكدا أعضاءها،ا كافةا بحضورا

ةاالسابقةاقبلاهذااالجتماعافإنهاا كةاخاللاالفن  لسجالتاالشر

االتعاملاوفقااللضوابطا ي
ثبتاللجنةاعدماوجوداأيةاتجاوزاتافن

االقانونيةاالمقررة.ا

ا

ا

اقررهاامجلسااإلدارة.ااا–ثامنااا ي
 اللجاناالت 

 ا

الجنةاالستثمارا-ا1

االكاظمارئيسالجنةاا -اأا ن اآلليةاعملهااوالتأكدااالستثماراأقراانااماجدامحمداامي  ي
اعنانظامااللجنةاوعنامراجعت  ي

بمسؤوليت 

 منافاعليتها.ا

 اا-ا:ااأسماءااللجانااا-ابا

اااااااااااااااااا

الجنةاالستثمارااا

االمنصبااالسما

االكاظما ن اللجنةرئيسااا–نائبارئيسامجلسااإلدارةااالسيدا/اماجدامحمداامي 

ا اعضوااللجنة.اا–عضوامجلساإدارةاااالسيدا/افيصلاعقيلاالبستكي

االكاظما ن اعضوااللجنةا–االرئيساالتنفيذيااالسيدا/اخالدااحمدامحمداامي 
  

ا

ااختصااااللجنةاوالمهاماالموكلةالها.ااا-اجا

كةاوضعاسياسةاخاصةابالستثماراوإدارةاالمخاطراتتوافقامعامستوىاتقبلاالمخاطراالذيايحددهاا -1 مجلساإدارةاالشر

اذلكاآليةاالرقابةاعليها.ا ي
 ومراجعتهاابشكلاسنويابماافن
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القتصاديةاا -2 للظروفا بكفاءةا بالستجابةا كةا للشر وتسمحا نحواكافا عىلا وموزعةا متنوعةا الموجوداتا انا منا التأكدا

االعتياديةاعىلاموجوا ااألسواقاالمالية،اوتقييماظروفاالسوقاغن  ي
ةابماافيهااالمستجداتافن  داتها.االمتغن 

اوكفايةاا -3 ن اماتاالتأمي  ن اقداتؤثراعىلاتغطيةاالن  ي
التحققامناكفاءةاأنظمةاإدارةاالمخاطراالمرتبطةابأنشطةاالستثماراوالت 

 راساالمال.ا

كةاعرض -4 اتكوناالشر ي
ةامعها.اااةمراجعةاتقييماالمالءةاالئتمانيةالألطرافاذاتاالعالقةاالت   لمعامالتاكبن 

اا ي
الجميعاااا2022عقدتهاااللجنةاخاللاعاماابيانابعدداالجتماعاتاالت  وتواري    خاانعقادها،اوبيانامراتاالحضوراالشخصي

 أعضاءااللجنة.ا

اعقدتهااااااللجنةاخاللاعاماا-ادا ي
ا2022بياناعدداالجتماعاتاالت 

االتفاصيلااالتاري    خا

االصكوكااإلسالميةا)العاديةاا 2022/ا05/ا20 ي
وقدااوصتااللجنةاالستثمارافن

مراجعةاجداولاالستثمارا،اكمااتماتكليفاالسيدا/ااا(،والدائمة

كةااا للشر الستثمارا اتيجيةا اسن  ا ي
فن جاءا ماا اتباعا الكاظما خالدا

 لتتوافقامعاافضلاالممارساتا.ا

ا

 

ا

الجنةاالمخاطرا-ا2

انااا -اأا لجنةاااامحموداهادياحسنااأقرا والتأكدامنااالمخاطراارئيسا اآلليةاعملهاا ي
اللجنةاوعنامراجعت  نظاما اعنا ي

بمسؤوليت 

افاعليتهاا

اأسماءاأعضاءااللجنةا-ابا

ا 

الجنةاالمخاطراا

االمنصبااالسما

الجنةاارئيساااااااااااااهاديااامحموداااالسيد/ا

ا اعضوااللجنة.اااالسيدا/افيصلاعقيلاالبستكي

اعضوااللجنةاحبيباالرضااالسيدا/اخالداا

 

 اختصااااللجنةاوالمهاماالموكلةالها:ا-اجا

اتحديداال ▪ ي
 وتطويرابرنامجاإدارةاالمخاطرااامخاطراالمساعدةافن

 تعرضهااالمستمراوالمحتملاللمخاطرامناأنواعامختلفةاا-امراقبةاملفامخاطراالمنظمةا ▪

 اعتماداسياسةاوخطةاإدارةاالمخاطر.ا ▪

كةاللمخاطراالرئيسيةاا ▪ ااتخذتهاااإلدارةااااومراجعةالمناقشةامعاالرئيساالتنفيذياواإلدارةابشأناتعرضاالشر ي
الخطواتاالت 

 والتحكمافيهاااالمخاطراالرصداهذه

 تقديماالبياناتالمجلسااإلدارةاولجنةاالتدقيقافيماايتعلقابالمخاطرا ▪

ورية ▪  القيامابأياأنشطةاأخرىايرىامجلسااإلدارةاأوالجنةاالمخاطراأنهاا ن

ا
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اعقدتهاااللجنةاخاللاعاماا-ادا ي
الجميعاأعضاءااوتواري    خاانعقادها،اوبيانامراتاالحضوراااا2022بيانابعدداالجتماعاتاالت  الشخصي

 :االلجنةا

االتفاصيلااالتاري    خا

ا2022/ا05/ا09

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا2022/ا07/ا28

ا

ا

 2022/ا11/ا02

اتماا .1 ي
الت  المخاطرا إلدارةا شاملةا وسياساتا اتيجيةا إسن  وضعا
كةاوحجمها،اومراقبةاتنفيذها،اا تتناسبامعاطبيعةاأنشطةاالشر
الداخليةاا ةا المتغن  العواملا عىلا بناًءا وتحديثهاا ومراجعتهاا

كة للشر الجتماعااااوعرضهاا والخارجيةا ا ي
فن اإلدارةا مجلسا عىلا

االقادم.ا إدارةااا ممارساتا ا ن تحسي  كيفيةا عىلا تقريرا اعدادا
اذلكاوجوداا ي

المخاطراو/أواالتخفيفامنامخاطرامعينة،ابماافن
إدارةا بأنشطةا للقياما اإلدارةا مستوىا عىلا ا ن مؤهلي  ا ن عاملي 

 .المخاطرابفعالية
اتامستجداتااستمراريةاالعملاااامراجعة .2 كةاوكلاتغين  االشر ي

فن
احجماالمخاطر.ا ي

 جوهريةافن
اا ي
فن المذكورةا التوصياتا جميعا عىلا اللجنةا أعضاءا اطلعا
تماا اللجنةا توصياتا كلا أنا حي ا السابقا اللجنةا ا محرصن

اتنفيذهااووافقاعليهاامجلسااإلدارة.ا

 

 

الجميعاأعضاءااللجنة:ا ابياناعددامراتاالحضوراالشخصي

ا

ا2022/ا11/ا02ا2022/ا07/ا28ا2022/ا05/ا09اااااااااااااااااااااااااااااااااااالسما

ا*ا*ا*ااااااااااااااااااااااااااااامحموداهادياالسيدا/اا

االسيدا/اا ا*ا*ا*افيصاعقيلاالبستكي

ا*ا*ا*االسيدا/خالداحبيباالرضاا

ا

االمخاطرااااإدارةاا-ا3

اا-اأا اآلليةاعملهااوتأكداىلي ي
كةاوانهاقداتمامراجعت  االشر ي

اعنانظامااللجنةافن ي
اقراانااوليداشلعبارئيسالجنةاالمخاطرابمسئوليت 

اكذلكامنافاعليتها.اا

ااا:االلجنةأسماءاأعضاءاااا-ابا

ا

ا

ا

ا

االمنصبااالسماا

ارئيسااللجنةاوليداشلعباا1

يواثالينكاااا2 اعضواااروسن 

اعضواااسونيلاكوماراا3

كةاا4 فاعباساممثلاعناشر اعضواااAJMS GLOBALأشر

اعضوااامعتصماعقلها5

اعضوانضالاالكلوبا6

امعتصماعقلهاعالءاالقصصاا7
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ا-الها:اااالةااختصااااللجنةاوالمهاماالموكااا-اجا

اتيجياتانقلاالمخاطرااىلاجهةاأخرىاا اتيجياتاإلدارتها،اتتضمناهذهاالسن  وتجنبهااوتقليلااقياساوتقييماللمخاطراوتطويراإسن 

وسيطرةاا وقياسا تحديدا عمليةا ا هي وباختصارا مقبولة،ا مستوياتا اىلا وتخفيضهاا تبعاتها،ا أواكلا بعضا وقبولا السلبيةا آثارهاا

كة.ا اتواجهاالشر ي
اوتخفيضاالمخاطراالت 

اتقييماالمخاطراوالتعرفاعىلاالمخاطراذاتااألهميةاا-* ي
المهاماالموكولالهاارسماخريطةانطاقاالعملاواألساساالذياسيعتمدافن

اا ي
اذلكاصالحيةاإيقافاالنشاطاتاالت  ي

ااحداثاالخسائراواحتماليةاحدوثها.اولهاافن ي
ومناثماإجراءاتقييمالهاامناحي اشدتهاافن

ة(.اكماالهااالحقابوضعاإجراءاتارقابيةاتضمنااتؤديااىلاحدوثاخطراماا)كإيقافامنتجاما ،ااوانشاطاذواأخطارافعليةاكبن  ن عي 

احالةاوقوعه.ا ي
االعملاعىلاخفضاكلامنااحتماليةاالحدوثاونتيجةاالخطرافن

الجميعاااا-ادا الحضوراالشخصي انعقادها،اوعددامراتا الماليةاوتواري    خا السنةا اللجنةاخاللا اعقدتهاا ي
الت  بعدداالجتماعاتا بيانا

 للجنةاأعضاءااا

ا

ااا–اتاسعااا  نظاماالرقابةاالداخىلي

ا

كةاوعنامراجعتهاآلليةاعملهاوالتأكدامنافعاليته.ا -اأا االشر ي
افن ااقرارامجلسااإلدارةابمسؤوليتهاعنانظاماالتدقيقاالداخىلي

،افإنامجلساا االنضباطاالمؤسسي كاتاومعاين 
ابتطبيقاضوابطاحوكمةاالشر

ً
اما ن اإلدارةايقرابمسؤوليتهاعنااوبناءاعىلاذلك،اوالن 

كة،اكماايقرابمراجعتهاآلليةاعملهاوفعاليته.ا االشر ي
افن انظاماالتدقيقاالداخىلي

كة،ابممارسةاأعمالها،وفقااحكاماالمادةا)-* ابالشر بحي اااا2020/ار.مالسنةاا03(امناالقرارارقماا68،اااا67هذااويقوماالمدققاالداخىلي

اإلداءامهامهاوتتبعامجل ي
ابهدفاوضعاتقييمايتمتعابالستقاللاالكافن ةاوهواالمسؤولاعنانظاماالتدقيقاالداخىلي

سااإلدارةامباشر

ا ن كةاوالعاملي  اماالشر ن كة،اوتطبيقاقواعداالحوكمةافيهااعىلاالنحواالسليما،اوالتحققامناالن  االشر ي
لوسائلاوإجراءاتاإدارةاالمخاطرافن

تنظماعمل ا ي
والت  بهاا المعمولا واألنظمةاوالقراراتا ،ا ن القواني  بأحكاما البياناتاافيهاا الداخليةاومراجعةا والجراءاتا والسياساتا هاا

اإعداداالقوائماالماليةا.اا ي
اتستخدمافن ي

كة،اوالت  اتعرضاعىلااإلدارةاالتنفيذيةاالعلياابالشر ي
االماليةاالت 

امناقبلامجلسااإلدارةابعداالتشاورامعااإلدارةاالتنفيذيةاالعليا،اويتوىلاتطبيقاهذاااا-1 لنظاماإدارةااويصدرانظاماالتدقيقاالداخىلي

.ا امختصةابالتدقيقاالداخىلي

األداءاا-2 ي
،ابحي اتتمتعابالستقاللاالكافن كمااوأناالمجلسايحدداأهدافاومهاماوصالحياتااإلدارةاالمختصةابالمدققاالداخىلي

ة، امهامهااوتتبعامجلسااإلدارةامباشر

ةامناقبلاالمجلس،ا-3 امباشر االمدققاالداخىلي
ن اكماايتماتعيي 

ايتوصلالهااإىلااوعىلاالمجلساإجراءام-4 ي
كةاواإلفصاحاعناالنتائجاالت  االشر ي

افن راجعةاسنويةالضمانافعاليةانظاماالمدققاالداخىلي

كة،ا اتقريرهاالسنوياعناحوكمةاالشر ي
افن ن  المساهمي 

ا2022/ا11/ا02ا2022/ا07/ا28ا2022/ا05/ا09ا2022/ا02/ا28االسماا

ا*اااااا*ا*ااااااا*اوليداشلعباا1

يواثالينكاااا2 ا*ااااااااااااااااااااااااا*اااااااااااااااااااااااااا*ا*اروسن 

ا*ااااااااااااااااااااااااااا*اااااااااااااااااااااااااا*اااااااااااااااااااااااااااااااا*اسونيلاكومارا3

كةاا4 فاعباساممثلاعناشر ا*اااااااااااااااااااااا*ااااااااااااااااااااااااااا*اااااااااااااااااااااااااااااااا*اAJMS GLOBALأشر

ا*اااااااااااااااااااااا*ااااااااااااااااااااااا*اااااااااااااااااااااااااااااااا*امعتصماعقلهاا5

ا*اااااااااااااااااااااااااا*اااااااااااااااااااااااااا*اااااااااااااااااااااااااااااااا*انضالاالكلوباا6

ا*اااااااااااااااااااااااااا*اااااااااااااااااااااااااا*اااااااااااااااااااااااااااااااا*اعالءاالقصصاا7



 

20 

 

اوتشملاالمراجعةاالسنويةاالعنا االتاليةاوعىلاوجهاالتحديد.اا -5

 الماليةاوالعملياتاوإدارةاالمخاطر.اعنا االرقابةااألساسيةابماافيهااالرقابةاعىلاالشؤونا -اأا

كةاعىلاالستجابةاا -ب ةاعىلاطبيعةاومدىاالمخاطراالرئيسيةاوقدرةاالشر اطرأتامنذاالمراجعةاالسنويةااألخن  ي
اتاالت  التغن 

اأعمالهااوالبيئةاالخارجية.ا ي
اتافن  للتغن 

ا -ت .انطاقاونوعيةاالرقابةاالمستمرةامنامجلسااإلدارةاعىلاالمخاطراونظاماالتدقيقاالداخىلي  اوعملاالمدققاالداخىلي

كةاوفعاليةاا -ث االشر ي
افن عددامراتاإبالغامجلسااإلدارةاأوالجانهابنتائجاأعمالاالرقابةالتمكينهامناتقييماوضعاالمدققاالداخىلي

 إدارةاالمخاطر.ا

امتوقعةاوقداأثرتاأوايمكناأناتؤثراا -اج اتمااكتشافهااأواظروفاطارئةاغن  ي
انظاماالرقابةاالت  ي

حالتاالخفاقاأواالضعفافن

كةا اللشر  بشكلاجوهرياعىلااألداءاأواالوضعاالماىلي

كةاالمتعلقةابإعداداالتقاريراالماليةاوالتقيدابقواعدااإلدراجاواإلفصاحاا -اح  فعاليةاعملياتاالشر

التحققامناجميعاالصفقاتامناحي امااإذااكانتاتتمامعاطرفاذواعالقةاأواتتضمناتعارضامصالحاأمالاوبالتحققا -اخ

اما ن اباإلجراءاتاالمنظمةالمثلاهذهاالصفقات.امنااللن 

اسبيلاتحقيقااألغراضاالمطلوبةابكلاكفاءةابماايتفقاوالغرضاالذيااا ي
االدوليةاللرقابةاالداخليةافن اتطبيقاالمعاين  كةاتتبتن والشر

اواإلجراءاتاالهادفة  .اوجدتامناأجلهاوالهادفاإىلاتحقيقامنظومةارقابةامتكاملةاووفقاالمجموعةاالضوابطاوالمعاين 

افيهاابماايتفقاواإلجراءاتاالمتطلبااا-** ن كةاوالعاملي  ابالشفافيةابتقاريرهااعىلامدىاتعامالتاالشر هذااويتمتعاالمدققاالداخىلي

افيها.ا ن كةاومناقبلاالعاملي   إتباعهاامناقبلاالشر

ا

ا

كةاااااا–اباا االسادةا/اشر ن ااا AJMS Global Consultingتماتعيي  الغاياتااعمالاالتدقيقاالداخىلي

ا

كاتابالدولةاا العدةاشر اهذااالمجالاوتقومابأعمالاالتدقيقاالداخىلي ي
ةافن اولديهااخنر ااعمالاالتدقيقاالداخىلي ي

كةامتخصصةافن اشر وهي

اتيجياتاواعمالاالتدريباعىلاإدارةاا اوضعاالسن  ي
ائباوالمخاطراوالستشاراتافن فضالاعنااعمالاتدقيقاغسيلااألموالاوالرصن

اوحاصلااا2021/ا3/ا1ينهمابتاري    خااوقداتمتاالموافقةاعىلاتعااالشكاوى.ا ي
اممثلاعنهااالسيد/امحمدافارسافاروف  هذااوقداحرصن

وانهاحاصلاعىلااعىلاا ةاسنوات.اكماا امناعشر أكنر ةا ولديهاخنر المحاسبةا ا ي
فن امعتمد(امناا ACCAبكالوريوسا ي

قانوبن )محاسبا

ا CIA,IIAوابريطانياا  اامعتمد(امناأمريكاا)كمدققاداخىلي

ا

ا:ااضابطاالمتثالااا-اجا

ا

ااكمااا ن افيهاابالقواني  ن كةاوالعاملي  اماالشر ن اكضابطاامتثالاليتوىلاالتحققامنامدىاالن  كلفامجلسااإلدارةاالسيدا/امحمداالبلبيسي

كةاوالقراراتاالصادرةاعناالجمعيةاالعموميةاا اللشر امهمابأحكاماالنظاماالساكي
ن واألنظمةاوالقراراتاالصادرةاتنفيذاالهااوكذلكاالن 

اومجلسااإلدارة.ا

اواعمالاالتأميناتااوالسيدامح االتكافىلي
ن ااعمالاالتامي  ي

االمحاماةاوعدةادوراتافن ي
االقانوناوإجازةافن ي

احائزاعىلاشهادةافن مداالبلبيسي

ةا .اا42األخرىابشكلاعاماولديهاخنر ن ااعمالاالتأمي  ي
 عامافن

ا

اتمااألفصااا-ادا ي
كةاأواتلكاالت  ةابالشر االتقاريراوالحساباتاالسنوية.احااااكيفيةاتعاملاإدارةاالرقابةاالداخليةامعاأيةامشاكلاكبن  ي

اعنهاافن

ا

السادةامجلساالدارةاومااتطلبهاا إليهاامناقبلا الموكولا بكلاشفافيةاوحرفيةابجميعاالمهاما هذااوقداكانتااإلدارةاقداتعاملتا

ايتوجبامعهاالطالعاعليها.اا ي
االقانونامنهاابهذاااألمراوإطالعامجلسااإلدارةابكافةاالتفاصيلاالت 
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كاواا احالاحدوثهاافإدارةاالتدقيقاااا2022ةاخاللاعاماالماتواجهاالشر ي
افن ي
اوالت  اتتعاملامعهااإدارةاالتدقيقاالداخىلي

ةاحت  أيامشاكلاكبن 

اسوفاتتعاملامعهااحسبااألصولاووفقاطبيعةاالمشكلةامعارفعاتقريرابهذاالمجلسااإلدارةابالواقعاوالحلول.اا االداخىلي

اا

المجااا-اااها كةعدداالتقاريراالصادرةامناالمدققاالداخىلي ا:ااالساإدارةاالشر

ا

اتاري    خاالتقاريراا

ا28/02/2022ا1

ا28/07/2022ا2

ا02/11/2022ا3

ا12/07/2022 4

 02/11/2022ا5

ا

:ا
ً
ا .اااأسبابها،اوبياناااا2022تفاصيلاالمخالفاتاالمرتكبةاخاللاعامااااعاشر

ً
اوكيفيةامعالجتهااوتجنباتكرارهاامستقبال

ا

كةاولدىاجميعاالجهاتا اسجلاالشر  ااا.2022الرسميةاعىلاانهالايوجداأيةامخالفاتاأواتجاوزاتاخاللاعاميشن 

 

:اا كةاخاللاعامااحادياعشر اقامتابهااالشر ي
اوالحفاظاعىلاااا2022بيانابالمساهماتاالنقديةاوالعينيةاالت  اتنميةاالمجتمعاالمحىلي ي

فن

االبيئة.ا

ا

كةاسياسةابيئيةاواجتماعيةاتنبعامنااهتمامهاابالمحافظةاعىلاسالمةاالبيئةاالمحليةابتقليلاالستخدامالألدواتاا -اأا تتبعاالشر

اتبع اعىلاالتلوثاوالتقليلامناكميةاالمخ    لفاتاوإعادةاالتدويراوإعادةاالستعمالاوكذلكاالستخدامااألمثلاللموارد،اا ي
الت 

كةاقامتابعملانظاما امكاتبها.ااااكمااوأناالشر ي
 خااالحفظاالطاقةاوالتقليلامناالستهالكاالمهدراللطاقةافن

اعاما -ب ي
يةاوالرياضيةاوالبيئيةافقن كةاالعديدامناالمساهماتاالجتماعيةاوالخن  كةا2022إضافةالمااتقدم،افإناللشر ،اقامتاالشر

.ابدعماورعايةاعددامناالفعالياتالجهاتاحكومية،اواجتماعيةاوتربويةاوبيئيةالغاياتاتب  نيهاالمفهوماخدمةاالمجتمعاالمحىلي

ابموجباا -ت ي اإمارةادبر ي
اسباقاتاالفروسيةافن ي

افن ن اأحداالرعاةاالساسيي  كةاتعتنر افالشر ي
اوالرياصن االمحىلي فعىلاالصعيداالجتماعي

 مساهمةانقديةاكأحداالرعاةاوكذلكاعينيةامتمثلةابتوزي    عاجوائزاعىلاالفائزين.ا

كةاومناخاللادائرةاالمعاينةابا -ث دائرةاالسياراتالديهااقداأصدرتاتعليماتهاابإجراءاالفحصاالختيارياوالمعاينةااكمااوأناالشر

ةابالصحةاا اعليهااوذلكاكخدمةاإضافيةاللتأكدامناأنهااخاليةامناالعيوباالمرصن ن المجانيةالعمالئهااعىلاالمركباتاالمراداالتأمي 

 العامةااواالبيئة

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا ااامعلوماتاعامةااا-اثاناعشر

انهايةاكلاشهراخاللاالسنةاالماليةاللعاماا ي
اسعر(افن االسوقا)سعرااإلغالق،اأعىلاسعر،اوأدبن ي

كةافن ا.ا2022أا ابياناسعراسهماالشر

ا

 2022جدولايوضحاسعراالسهماخ    اللاالسنةاالماليةا
 

االشهرا ااا اسعرااإلغالقااسعرااأدبن ا
ا1.63ا1.79اينايرا

ايرا ا1.63 1.63افنر

ا1.72ا1.63 مارسا

ا1.85ا1.72اأبريلا

ا2.12ا1.85امايوا

ا2.12ا2.12ايونيوا

ا2.12ا2.12ايوليوا

ا2.04ا2.12اأغسطسا

ا ا2.00ا2.04اسبتمنر

ا2.00ا2.00اأكتوبرا

ا ا 1.85ا2.00انوفمنر

ا ا 1.85ا1.85اديسمنر

ا

كةاا اااب اإليهاالشر االقطاعاالذياتنتمي
االسوقاالعاماومؤشر كةامعامؤشر ابياناباألداءاالمقارنالسهماالشر

 اا

ايرا  ينايرا الشهرا ا اغسطسا يوليوا يونيوا مايوا ابريلا مارسا فنر ا اكتوبرا سبتمنر ا نوفمنر  ديسمنر

اا مؤشر
نا   التأمي 

2,208 2,223 2,275 2,349 2,242 2,174 2,175 2,087 1,987 1,976 2,036 
 

اا المؤشر
  العاما

3,203 3,355 3,527 3,720 3,347 3,223 3,338 3,443 3,339 3,332 3,352 3,336 

 1.85 1.85 2.00 2.00 2.04 2.12 2.12 2.12 1.85 1.72 1.63 1.63 اسكاناا

ا
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اا اااج ي
اكماافن ن كات،احكومات(اا2022/ا12/ا31بيانابتوزي    عاملكيةاالمساهمي  ااا)أفراد،اشر

نانسبةاا المساهمي    عددااألسهما 
0.02% 28, 384ا كةا   الشر

 فرديا 153,971,616 99.98%
ا 154,000,000 100.00%  اإلجماىلي

 

االذينايملكوناااادا ن اااا5 ابيانابالمساهمي  ي
كةاكماافن امنارأسامالاالشر :ااحسباالجدولاااا2022/ا12/ا31%اأواأكنر  -االتاىلي

ا

اااا-ااها ي
اوفقاالحجماالملكيةاكماافن ن  اا2022/ا12/ا31بيانابكيفيةاتوزي    عاالمساهمي 

ا

ا

اتمااتخاذهاابشأناضوابطاعالقاتاالمستثمريناااا-اوا ي
ابياناباإلجراءاتاالت 

ا

قراراتاا وكذلكا المجلسا المعتمدةامنا والسنويةا الدوريةا الماليةا بالبياناتا والمتعلقةا والمعلوماتا البياناتا تماوضعاكافةا فقدا

ايديامسؤولاعالقاتاالمستثمريناويمكنامطالعتهاامناقبلاالسادةاا ن مجلسااإلدارةاالصادرةاومااصدراعناالجمعيةاالعموميةابي 

ا كةااإللكن  .ااااالمستثمريناعىلاموقعاالشر ي
اوبن

ااا042825585رقماالهاتفااااابنتاعاللةاسمامسؤولاعالقاتاالمستثمريناالسيدةا/اربيعةااا-*

كةا الرابطا-* اللشر ي
وبن الصفحةاعالقاتاالمستثمريناعىلاالموقعااإللكن  ي

وبن ااا اwww.ascana.net اإللكن 

ا

 

 

 
كة   %ااألسهماالمملوكةامنارأسامالاالشر

   السما  عددااألسهماالمملوكةا

 
18.60% 

االشيخاا 28,644,000 بنامكتومابناجمعهاالامكتومااابطي  1 

 
9.74% 

امحمداصديقاالكاظمااحمداا 14,989.093 ن محمداامي   2 

 
25.34% 

امحمداصديقاالكاظما 39,019,711 ن  3 ماجدامحمداامي 

 
5.15% 

 4 فوزيهاعبداالرزاقامحمداصالحاالكاظما 7,937,702

 
10.67% 

امحمداعقيلاالكاظما 16,435,094 ن  5 راويهامحمداامي 

 
10.67% 

امحمداصديقاالكاظما 16,435,094 ن  6 رحابامحمداامي 

%السهماالمملوكةاا
 منارأساالمالا

عدداا عدداالسهما
نا  المساهمي 

 ملكيةاالسهما

50000أقلامناا 21 199,799                  0.13%  

500,000إىلاأقلامناااا50000منا 4 733,000 0.47%  

5,000,000إىلاأقلامنااا500,000منا 10 29,795,070 19.35%  

امناا 6 123,272,131 80.85%         5,000,000أكنر  

%ا100.00 ا 41 154,000,000            اإلجماىلي

http://www.ascana.net/
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االجمعيةاالعموميةاالمنعقداخاللاعاماابيانابااا-ازا ي
اتماعرضهاافن ي

ا-ا:اابشأنهااااواإلجراءاتاالمتخذةااا2022القراراتاالخاصةاالت 

ا

كة(امنا7المادةا)اتعديلا اللشر ادولامجلساالتعاوناااالنظامااألساكي ي
االدولةاو/اوامواطتن ي

امواطتن وذلكالغاياتاالسماحابتملكاغن 

انسبةاا ي اا49الخليجر ي
كةااسميةاويجباالاتقلانسبةامشاركةامواطتن (اجميعاأسهماالشر %اامناراساالمالا)ولتقرأاعىلاالنحواالتاىلي

كةاعن) اأياوقتاطوالامدةابقاءاالشر ي
افن ي التعاوناالخليجر مناراساالمالااولايجوزااناتزيداانسبةاااا%(51الدولةاو/أوامجلسا

اعنا ي ادولةاالماراتاالعربيةاالمتحدةااواادولامجلساالتعاوناالخليجر ي
امواطتن ا%ا49مساهمةاغن 

 

ا.ااسمامقررااجتماعاتامجلسااإلدارةاا-احا

اربيعةابنتاعاللةاا •

ايتاري    خاالتع • ي
افن ن ااا2017/ا4/ا11ي 

االقتصادااا • ي
ابكالوريوسافن

 بيانامهاماعملهاخاللاالعاما •

ااألعضاءاوالتنسيقاا ن حةابي  اومتابعةاتوقيعهااوتنسيقااعمالااجندةاالعملاالمقن  متابعةاتنفيذاقراراتاالمجلساوعملاالمحا ن

ابمواعيداالحضوراوالتواري    خ.ا

كةاخاللاالعامااااط.ا اصادفتاالشر ي
ا2022بياناباألحداثاالجوهريةاالت 

اليوجدا

كةامعاا-ايا اقامتابهااالشر ي
اتساويااااا2022األطرافاذاتاالعالقةاخاللاعاماابيانابالصفقاتاالت  ي

امنارأسامالاااا5والت  %اأواأكنر

كة:ا االشر

 لايوجدا

ا

كةابنهايةااااك.ا االشر ي
افن ن ا:ا2022اااا2021,2020األعواما,ابيانانسبةاالتوطي 

ا

نااالسنةا انسبةاالتوطي 

ا%ا6ا2020

ا%ا7ا2021

ا%ا10ا2022

ا

كةاأواجارياتطويرهااخاللاالعاماااال.ا اقامتابهااالشر ي
ا2022بيانابالمشاري    عاوالمبادراتاالبتكاريةاالت 

اتعامالتاالعمالءاوالرداعىلاطلباتهما ي
وعاابتكارايتعلقاباستحداثادائرةاالسعادة،االغايةامنهااالنظرافن كةابمشر كمااتقدمتاالشر

ا ن كة.اوتقديماالخدماتاالمناسبةالهم،اوكذلكاللعاملي   بالشر
شيحاتاوالمكافآتاااالتدقيقارئيسالجنةااااااإلدارةارئيسامجلساا ااارئيسالجنةاالن  االمدققاالداخىلي

اااااااا
ااااااا

ا

ا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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نحن من 
 

يعود تاريخ الشركة العربية االسكندنافية للتأمين - اسكانا إىل عام 1978 ، وقد تأسست بموجب المرسوم األميري من قبل

مجموعة من رواد األعمال. بحلول عام 1992 ، أصبحت الشركة منظمة وطنية بالكامل وشركة عامة مدرجة

اليوم ، نحن نعد من شركات التأمين البارزة المدرجة � سوق دبي المالي ونقف كأول شركة تأمين � العالم تحولت بالكامل

من العمليات التقليدية إىل عمليات التكافل

 

تجاوزت قاعدة رأس مال الشركة حاجز 154 مليون درهم إماراتي � عام 2014 ، وفًقا لمواصفات قطاع التأمين � دولة

 اإلمارات العربية المتحدة. إىل جانب االمتثال األصلي لمفاهيم التكافل والموقف القوي � المجال، تقدم لك اسكانا تكافل

  تجربة أكثر مالءمة

 

لدينا رؤية لنكون شريك تكافل رائد وموثوق به من خالل توفير أفضل الحلول الشرعية مع تعزيز حلول التكافل المبتكرة

والمستدامة لتأمين مصالح أصحاب المصلحة لدينا مع المساهمة � النمو الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 

هدفنا هو حماية األفراد والعائالت والمؤسسات من خالل مجموعتنا من حلول التأمين التي تشمل تغطية الممتلكات،

والمسؤولية، والهندسة، والحوادث العامة، والسيارات، والتأمين الطبي، والبحري، والتأمين الجماعي عىل الحياة

 

لدينا فريق من المتخصصين � هذا المجال والذين يتمتعون بالكفاءة العالية ولديهم قدرات ممتازة � االكتتاب وإدارة

المخاطر ويتكون من 94 موظًفا يعملون � جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 يقع مقرنا الرئيسي � دبي و يوجد فرع للشركة �  أبوظبي 
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مهمتنا

قيمتنا

 التميزالمشاركة

الفهم الشامل واالستجابة الحتياجات أصحاب

المصلحة لدينا. 

من خالل الخبرة والكفاءة واتخاذ القرار السليم

� كل ما نقوم به.

 النزاهة االستدامة

من خالل التوازن � التنمية االقتصادية واالجتماعية

والبيئية.

من خالل االلتزام الصارم بالشفافية والمبادئ

األخالقية.

مسار واضح للنمو المربح المستدام وخلق القيمة ألصحاب المصلحة لدينا.

العمل � حدود قابليتنا لتحمل المخاطر

مسؤوليتنا الريادية ، مع االلتزام بالشفافية واالستدامة وااللتزام تجاه المجتمع ككل

تشغيل شركتنا الوطنية بالمعايير الدولية



الضمان خارجي

نعتقد أن الشفافية هي نتيجة تقديم معلومات شاملة وذات

مصداقية وقابلة للمقارنة. لذلك ، قدمنا مرة أخرى تقرير

االستدامة لعام 2022 للضمان الخارجي إىل مزود ضمان مستقل

وفًقا لمعايير الضمان الدولية

حول هذا التقرير 

تحمي شركة اسكانا تكافل األفراد والمؤسسات من األحداث غير المتوقعة 

من خالل توفير حلول موثوقة إلدارة المخاطر ومساعدة عالية الجودة.

هذا العام ، تخطينا نحو ترسيخ التركيز رسميًا عىل إدارة األعمال بطريقة ال

تفيد المساهمين فحسب ، بل تخلق أيًضا تأثيرًا إيجابيًا عىل الناس وكوكب

األرض. كجزء من هذا التركيز المتزايد ، نحن فخورون بتقديم تقرير

االستدامة الثالث الخاص بنا ، والذي يؤكد التزامه بالمعايير البيئية

واالجتماعية والحوكمة استناًدا إىل أفضل الممارسات الصناعية وما

حققناه لعام 2022. تم إعداد هذا التقرير وفًقا لمعايير الخيار األساسي.

وهي اإلطار األكثر استخداًما لتقارير االستدامة عالوة عىل ذلك ، نسلط

الضوء عىل توافقنا مع رؤية اإلمارات 2025 ، � هذا التقرير.

تحديد المحتوى

يقدم تقريرنا لعام 2022 معلومات عن أداء االستدامة لدينا بطريقة

معقولة ومتوازنة وهو موجه لجميع أصحاب المصلحة لدينا. نحن

ملتزمون باإلبالغ عن أداء االستدامة لدينا سنويًا ، وهذا التقرير يتبع

التقرير المنشور لعام 2021
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تقرير االستدامة السنوي هذا الذي نشرته الشركة العربية االسكندنافية

للتأمين - تكافل أسكانا للتأمين لعرض أدائنا االقتصادي والبيئي

واالجتماعي ، ويركز عىل التزامنا ونتائجنا وأهدافنا المستقبلية ، مما يمكننا

من إيصال أدائنا المستدام إىل أصحاب المصلحة لدينا
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يمكّننا هذا النهج من المساعدة � الوصول إىل "مجتمع

مثالي" �جيال القادمة وسيمهد الطريق لتصبح شركة ذات

قيمة يحتاجها المجتمع ، لذلك من الضروري تعزيز قيم

الشركة من منظور أصحاب المصلحة وكذلك قيمة المؤسسة

من الجوانب المالية .

بينما نتماشى مع رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة ، حيث

تسير أهداف البيئة والمجتمع والحوكمة واألهداف االقتصادية

جنبًا إىل جنب ؛ نقدم مساهمتنا � تحقيق أهداف االستدامة

من خالل تبني أفضل الممارسات � هذا التقرير.

 

أعتقد أن معالجة القضايا المجتمعية المختلفة بالتساوي ،

بما � ذلك االهتمامات البيئية العالمية ، ومواجهة التحدي

المتمثل � تقديم مساهمة أكبر � تنمية المجتمع ؛ سيؤدي

حل المشكالت الملحة أيًضا إىل مزيد من التحسن � الميزة

التنافسية � العمل. عالوة عىل ذلك ، يمكن أيًضا وصف

قرارات اإلدارة لزيادة استدامة الشركة من خالل المساهمات

مع تحقيق مجتمع مستدام

مع فكرة أن "الشركة هي كيان عام للمجتمع" كأساس

إلدارتنا ، نمت كشركة ، جنبًا إىل جنب مع أصحاب المصلحة

لدينا. أثناء قيامنا بأنشطة األعمال ، قدمنا مساهمات �

تنمية المجتمع وإيجاد حلول للقضايا المجتمعية ، وذلك

باستخدام موارد اإلدارة المختلفة التي يعهد بها المجتمع

إلينا. هذا المفهوم لم يتغير حتى اليوم ، مع مرور الوقت

ويستمر المجتمع � التطور وهكذا نحن. من الواضح أن

القضايا المجتمعية المختلفة أصبحت أكثر خطورة عىل

المستوى العالمي ويهدف المجتمع الدولي إىل بناء مجتمع

بحلول مستدامة ، وبالتالي تصبح مهمتنا أكثر إلحاًحا �

العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

الرئيس التنفيذي

شركة التأمين العربية االسكندنافية ش.م.ع. - تكافل – أسكانا 

تأمين

خالد محمد أمين الكاظم 

 

وضع فلسفة إدارتنا موضع التنفيذ وتهدف إىل أن تصبح

شركة ذات قيمة للمجتمع

رسالة الرئيس التنفيذي
03

ascanatakaful.ae



هدف التنمية المستدامة

يعرض هذا التقرير أداء االستدامة لعام 2022 � جميع الوظائف العاملة � دولة اإلمارات العربية

المتحدة. جميع القيم النقدية � هذا التقرير معبر عنها بالدرهم اإلماراتي ما لم ينص عىل خالف ذلك.

حيثما كان ذلك ممكنًا ، تتماشى مع إفصاحات الواردة � اإلرشادات الصادرة عن سوق دبي المالي.

تؤكد هذه المبادئ التوجيهية عىل 31 مؤشرًا محدًدا � إطار الموضوعات البيئية واالجتماعية

والمتعلقة بالحوكمة والتي تعتبر ضرورية إلعداد التقارير من قبل مبادرة البورصات المستدامة

واالتحاد العالمي للبورصات. مع نمو خبرة الشركة وخبرتها � إعداد تقارير االستدامة ، فإنها تهدف

إىل تلبية أكبر عدد ممكن من شركات التأمين ذات الصلة.

04
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77%

أبرز معالم االستدامة لعام 2022
 

نحن نسعى جاهدين لنصبح شركة مستدامة من خالل تعظيم التأثير اإليجابي لدينا عىل جميع مجموعات أصحاب المصلحة لدينا

مع تقليل تأثيرنا السلبي � جميع أنحاء سلسلة القيمة. نود أن يتم التعرف علينا من خالل شغفنا ، ونزاهتنا ، وروح المبادرة ، وروح

االبتكار ، ونحن نتقدم نحو تحقيق رؤيتنا.

06

� عام 2022 ، شكلت الشركة "لجنة االستدامة" ممثلة باألنشطة متعددة الوظائف لمساعدتنا � تحديد أفضل الممارسات البيئية

واالجتماعية والحوكمة (األكثر تأثيرًا عىل أنشطة أعمالنا وكمؤسسة. يعكس تقرير االستدامة لعام 2022 الخطوة األوىل � رحلتنا

لتقديم تقرير شفاف عن المقاييس والممارسات التي تحدد نمونا ونجاحنا عىل المدى الطويل. عالوة عىل ذلك ، فهو يضمن أننا

سنواصل إشراك أصحاب المصلحة لدينا � المحادثة.

ascanatakaful.ae

22%

70%

100%

زيادة الميزانية ألسباب 

بيئية

مع زيادة اإليرادات ، تمكنت

شركتنا من تخصيص المزيد من

التمويل ألسباب بيئية.

 

 

من منتجاتنا الجديدة صديقة

للبيئة

تمكن فريق تطوير المنتجات لدينا

من إطالق معظم منتجاتنا

المتاحة عبر اإلنترنت

من الموظفين المشمولين

بتقييمات حقوق اإلنسان

كما كان الحال � السنوات السابقة

، نضمن احترام جميع الموظفين

والشعور باألمان � العمل.

مشاركة الموظف � المبادرات 

البيئية واالجتماعية

يُطلب اآلن من جميع الموظفين

الجدد المشاركة � المبادرات

البيئية وقد تم تقديمهم لهم أثناء

تأهيلهم.

 

 



نظرة  عامة  عىل  األداء  المالي  �عمال

نحن شركة تأمين وطنية تقدم منتجات وخدمات تأمين متعددة الخطوط ، تلبي احتياجات األفراد والشركات. هناك العديد من

المنتجات والخدمات المقدمة �فراد مثل تأمين المركبات ، التأمين الطبي الفردي والعائلي ، تأمين المنزل ، السفر ، التأمين ضد

الحوادث الشخصية والتأمين البحري مع تأمين الشركات . نقدم الحماية لقطاعات متعددة ، بما � ذلك ؛ الطيران والهندسة

والبناء والطاقة والخطوط المالية والطبية الجماعية والحياة الجماعية ومسئولية الشركات والشحن البحري والبدن البحري

وأسطول السيارات والممتلكات وسفر الشركات. لقد حققنا تحسينات كبيرة خالل السنوات الثالث الماضية �كتتاب عىل الرغم من

التحديات التي أثرت عىل أنشطة األعمال عىل مستوى العالم.

نظرة عامة عىل األعمال التجارية
07
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مجلس إدارة مستقل

يتألف مجلس إدارة أسكانا تكافل من غالبية األعضاء المستقلين. يتمتع مجلس اإلدارة بصالحية الموافقة  ومراجعة ووضع أهداف جديدة

الستراتيجية االستدامة للشركة ".

لجان مجلس اإلدارة

يلعب مجلس إدارة الشركة واللجان التنفيذية دور فعال � تنفيذ إطار الحوكمة واإلشراف عليه. قامت اإلدارة بتشكيل لجان مثل التدقيق واالستثمار

والترشيح والمكافآت. تجتمع هذه اللجان مرة واحدة عىل األقل كل ربع سنة و 4 عىل األقل خالل أي سنة مالية. تخضع اللجان لشروط مرجعية

محددة للعمل السلس والفعالية.

 

هيكل الحوكمة
08
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تعريف

إلحداث تأثير إيجابي عىل المجتمع ، نحتاج إىل فهم السياق المتغير الذي نعمل فيه واالستجابة له. يمكّننا تقييم األهمية النسبية

لدينا من البقاء عىل اطالع دائم باالتجاهات ومواءمة نهجنا وإعداد التقارير ووضع االستراتيجيات لقضايا االستدامة األكثر أهمية

ألصحاب المصلحة لدينا وأعمالنا.

يساعدنا تقييم األهمية النسبية عىل التأكد من أننا نركز عىل المخاطر والفرص والقضايا التي تهم أصحاب المصلحة الرئيسيين ،

وأولئك الذين لدينا القدرة عىل التأثير عليهم. تم إجراء أحدث تقييم لدينا � عام 2022 بما يتماشى مع متطلبات معيار GRI لعام

.2020

 
استخدمنا منهج التقييم لدينا مجموعة متنوعة من مصادر البيانات وقمنا بتحسين منهجيتنا � عام 2022 من خالل زيادة عدد

مصادر البيانات وعدد نقاط البيانات ضمن هذه المصادر. لقد أنشأنا فريًقا داخليًا يضم ممثلين من وظائف المجموعة بما � ذلك

المخاطر ، ودائرة السعادة ، واالمتثال ، والشؤون القانونية ، والمحاسبة ، والتحليالت ، وإعداد التقارير ، فضالً عن االستدامة

العالمية. تم تشكيل هذا الفريق � مرحلة مبكرة لمناقشة النهج العام والنتائج األولية وتبادل المالحظات. تم عرض النتائج

النهائية والموافقة عليها من قبل المجموعة التي كانت أيًضا جزًءا من فريق الخبراء. شاركت الكيانات التشغيلية � تقديم

مالحظات حول معظم القضايا الجوهرية من وجهة نظر الخبراء

تقييم األهمية النسبية �عمال

ascanatakaful.ae
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تحديد األولويات

التصديق

حددنا قائمة بالموضوعات المتعلقة باالستدامة التي يمكن تخصيصها وتكييفها مع أعمالنا من خالل مراجعة مكتبية

للمصادر بما � ذلك الموضوعات الخاصة بنا التي تمت مناقشتها مسبًقا ، ومصفوفات األهمية النسبية �قران ،

ومراجعة وسائل اإلعالم ، ورأي الخبراء من شركة استشارية متخصصة.

لقد تعاملنا مع أصحاب المصلحة بما � ذلك الموظفين والعمالء من خالل المقابالت واالستبيانات وورش العمل

لتحديد أولويات قائمة الموضوعات المادية.

قمنا بتجميع البيانات وتحليلها ، ودمج النتائج � خريطة األهمية النسبية ، وقدمنا النتائج إىل فريق الخبراء الداخلي

من الممثلين. قدمت هذه المجموعة أيضا الحكم النهائي للنتائج.



نحن نسعى جاهدين للحفاظ باستمرار عىل أعىل معايير السلوك األخالقي والنزاهة ، لضمان السالمة والنجاح عىل المدى الطويل

لدولة اإلمارات العربية المتحدة. لتحقيق ذلك ، أنشأنا ونفذنا مجموعة قوية من المعايير والمبادئ ونماذج السلوك ، بهدف خلق

واستدامة بيئة مؤسسية تُدار فيها شؤون الشركة بطريقة عادلة وشفافة وخالية من أي أعمال االحتيال أو سوء السلوك. نطلب من

جميع الموظفين والمقاولين وشركاء األعمال والممثلين التصرف وفًقا ألعىل معايير النزاهة الشخصية والمهنية � جميع جوانب

أنشطتهم واالمتثال لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها ومعايير الشركة وسياساتها وإجراءاتها .

vالخط الساخن المجاني متاح 24/7

vعنوان بريد إلكتروني مخصص �بالغ عن المخاوف

v"تقديم شكوى" من خالل بوابة الويب

.AFMP توفير لتقديم شكاوى شفهية / كتابية باستخدام نماذج اإلبالغ عن برنامجv

نحن ملتزمون بإنشاء بيئة مؤسسية والحفاظ عليها من خالل اعتماد أعىل معايير االحتراف واألمانة والنزاهة ، لضمان إجراء أعمالنا

بطريقة عادلة وشفافة وخالية من أي أعمال احتيال أو سوء سلوك. يوفر إجراء مكافحة االحتيال وسوء السلوك (AFMP) إطارًا

لتعزيز اإلبالغ المسؤول واآلمن عن المخالفات. إنه يعمل عىل تلقي ومعالجة أي قلق أو شكوى تتعلق باالحتيال و / أو سوء

السلوك. وهو يتألف من أربع قنوات إبالغ عن حوادث االحتيال المشتبه بها والنشاط االحتيالي وسوء السلوك. يمكن للمبلغين عن

المخالفات اختيار عدم الكشف عن هويتهم من خالل اإلبالغ عبر القنوات التالية لكال الطرفين - األطراف الداخلية والخارجية.

 

يسلط برنامج AFMP الضوء عىل األهمية المرتبطة بحماية المبلغين عن المخالفات. يدين ويتعامل مع أي أعمال انتقامية ضد

المبلغين عن المخالفات بسبب اإلبالغ عن الشكاوى بحسن نية. � عام 2022 ، تم إجراء 4 جلسات توعية � جميع أنحاء الشركة

لخلق وعي AFMP والحفاظ عىل الصدق والسلوك 

� جميع أنحاء الشركة ، نتبنى نهج عدم التسامح مع جميع أشكال االحتيال وسوء السلوك. نحن نتبع بدقة اإلرشادات القانونية

والتنظيمية. عالوة عىل ذلك ، نحن نحترم جميع االلتزامات ونمتثل لها بما � ذلك االتفاقيات وااللتزامات والمعايير وقواعد السلوك.

هناك العديد من السياسات والبرامج والعمليات واإلجراءات والضوابط الموجودة � جميع المجاالت الوظيفية للشركة لمكافحة

أشكال االحتيال المختلفة بما � ذلك عىل سبيل المثال ال الحصر الرشوة والفساد. يوجد داخل الشركة آلية رقابة وإدارة مخصصة

إلنشاء وتنفيذ السياسات والبرامج والعمليات واإلجراءات المطلوبة إلطار قانوني وتنظيمي فعال واالمتثال. تم إنشاء وظيفة

التدقيق الكتشاف االحتيال والرد عىل أي حاالت احتيال وسوء سلوك قد يتم اإلبالغ عنها. تضمن السياسات والبرامج واإلجراءات

المناسبة المنفذة االمتثال القوي ، والتمسك بأعىل مستويات أخالقيات العمل وااللتزام. � عام 2022 ، لم نتلق أي غرامات أو

عقوبات مالية أو غير مالية لعدم االمتثال.

مبادئ العمل واألخالق واالمتثال

كاشف الفساد

 

االمتثال
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التصنيفات 

و

 الشهادات

 



� عام 2022 ، حققنا اثنتين من أهم الشهادات التي تدعم تحقيق أهداف االستدامة

ومواصلة تحسين عملياتنا التجارية.

ISO 27001  شهادة
Iهي مواصفات معترف بها دوليًا لنظام إدارة أمن المعلومات أو

ISMS

11

ICV شهادة
البرنامج الوطني للقيمة المحلية المضافة و شهادة تصدر للموردين
المعتمدين لتقييم مساهمتهم � االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات

العربية المتحدة.

 



التغيير يحدث أسرع من أي وقت مضى. أدى الوباء إىل تسريع استراتيجيات التحول الرقمي � جميع أنحاء العالم ، ويتوقع العمالء

اآلن استمرار االبتكار � وتيرته. � عام 2023 ، وضعت الشركة استراتيجيات لمواصلة أنشطته � التحول الرقمي لتحويل التركيز

إىل الحفاظ عىل عمليات فعالة وقابلة للتطوير ومستدامة وآمنة أثناء ابتكارها. يعد فهم أكبر االتجاهات الرقمية التي تحدث اآلن

وفي المستقبل أمرًا أساسيًا بالنسبة لنا ، حيث يتم تعديل نماذج التشغيل واالستثمارات التكنولوجية لتقليل االحتيال والهدر والتأثير

عىل البيئة ، مع دفع عجلة النمو. لقد درسنا وحللنا أحدث معلومات وبيانات السوق لتحديد االتجاهات التي تشكل استراتيجيات

التحول الرقمي للشركات الرائدة.

فيما يلي بعض أهم االتجاهات التي حددناها وطبقناها عىل نموذج التشغيل الخاص بنا.

تسريع االبتكار والتعلم
القيام بإضفاء المرونة عىل العملية بأكملها

ودورة حياة المصنع للتصميم والمحاكاة

والتدريب والعمليات

التحول الرقمي
11
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اكتساب الرؤية عبر الدورة الصناعية
مشاركة البيانات داخل وخارج المنظمة

لتعزيز التعاون وتسخير فرص العمل

الجديدة ومواءمة الفرق وتعزيز

.التعاون

القيام بتمكين القوى العاملة لديك لزيادة الكفاءة
ادماج القوى العاملة لديك واكتساب رؤى قيمة

تساعدك عىل تبسيط العمليات

االستثمار � التكنولوجيا لتحسين استخدام الموارد وزيادة الكفاءة

زيادة دفاعات األمن السيبراني  للحماية من زيادة تعقيد التهديدات

االستثمار � استراتيجيات الخبرة اإلجمالية لزيادة االحتفاظ بالعمالء ووالء الموظفين



استراتيجية التحول الرقمي
12
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حماية البيانات من خالل سياسة أمن المعلومات الصارمة

يتوقع عمالؤنا وموظفونا وأصحاب المصلحة اآلخرون حماية معلوماتهم الشخصية بعناية فائقة ، ونحن نتعامل مع هذه

.المسؤولية عىل محمل الجد. يعد ضمان أمن البيانات واحترام لوائح الخصوصية من بين أهم أولوياتنا

 

أصبحت متطلبات قوانين حماية البيانات � الواليات القضائية المختلفة أكثر صرامة � السنوات األخيرة. يحدد إطار الخصوصية

.لدينا خمسة مبادئ للخصوصية يجب عىل جميع الموظفين احترامها � جميع األوقات

-الرعاية معقولة 

-تحديد الغرض

-تقييد معقول

-الشفافية

-االنفتاح حول مكان تخزين المعلومات الشخصية واستخدامها واالختيار والموافقة والخصوصية حسب التصميم

نظرًا ألن برنامج خصوصية البيانات ينتقل من التنفيذ إىل العمليات التجارية ، فقد قمنا بمراقبة األنشطة وتدقيقها واتباع عمليات

إدارة الخصوصية � جميع الكيانات

التقدم � 2022

يتيح نظام إدارة حماية البيانات لدينا التخطيط المنهجي والتنفيذ والمراقبة المستمرة للتدابير �متثال للوائح حماية البيانات. يعتمد

عىل قوانين ولوائح حماية البيانات المعمول بها

 

لقد أجرينا تدريبًا عىل خصوصية البيانات المستند إىل الكمبيوتر لجميع الموظفين الذين يعالجون البيانات الشخصية باستخدام

خبراء تدريب خارجيين

يتم التعامل مع الحوادث المتعلقة بحماية البيانات التي تحدث � العمليات ألحكام قوانين ولوائح السلطة المحلية واالتحادية

من قبل فريق أمن المعلومات داخل قسم تكنولوجيا المعلومات ، ويتم دعم التحقيقات من خالل تقارير الحوادث التي يتم

إنشاؤها من خالل النظام

 

الهدف 

نحن ننظر � تحديد مخاطر حماية البيانات وإدارتها عىل مستوى المعالجة لضمان قياسها ومراقبتها والتخفيف من حدتها �

 عملياتنا اليومية

تشكل نتائج هذا التحليل األساس إلدارة وتقليل المخاطر. إنها تمكننا من اعتماد نهج قائم عىل المخاطر لزيادة تطوير إدارة

المخاطر المتعلقة بالخصوصية. أدى تسارع العالم الرقمي إىل ظهور تحديات جديدة لحماية البيانات

يتضمن نهجنا تحسين الشفافية فيما يتعلق باستخدام البيانات الشخصية وفهم أفضل للمخاطر المتعلقة بمعالجة البيانات

الشخصية. عالوة عىل ذلك ، سنهدف باستمرار إىل التحسين لضمان االمتثال ومراجعة التحديثات عىل إطار الخصوصية والقواعد

المعمول بها وإرشادات الخصوصية فيما يتعلق باحتياجات التغييرات التنظيمية وقرارات المحكمة. سنستمر � زيادة الوعي لدى

 الموظفين بالقضايا المتعلقة بحماية البيانات

 

خصوصية البيانات وأمنها
13
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استراتيجية حماية البيانات � أسكانا
14

ascanatakaful.ae



LEADERSHIP MODEL

  

 

 

1 2

3 4

5 6

بناء العالقات واستدامتها
15
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نموذج القيادة

 

قيمة للمجتمع 

تم تصميم نشاطنا التجاري لخلق قيمة لجميع

أصحاب المصلحة لدينا ، بما � ذلك

المستثمرين والعمالء والحكومات

.والصناعات

 

محركات عالمية

نحن نراقب عن كثب ونستجيب الحتياجات السوق

والمجتمع ونفضل تلبية تلك االحتياجات قبل

.ظهورها عىل نطاق واسع ، عند الضرورة

 

القيادة المتكاملة

يشارك جميع أعضاء فريق القيادة لدينا �

عملياتنا التجارية ويتفهمون كيف يمكن أن

تكون االستدامة هي األفضل ، عند دمجها

.مع العمليات التجارية اليومية

 

نموذج العمل

نعتقد أن نماذج األعمال المستدامة ستؤدي

� نهاية المطاف إىل نمو أعمال أفضل

ومتسق ، وبالتالي فإننا نستثمر � المزيد من

الموارد � مثل هذه المبادرات.

 

خدمة رائدة

نضع أمثلة لتشجيع عمالئنا وتمكينهم من

اتخاذ خيارات أفضل وتحقيق حياة أكثر

إنتاجية واستدامة..

 

تقييم األثر

نحن نحلل باستخدام تقنيات مختلفة ، لذلك

ليس فقط مدفوًعا بالنمو المالي اإليجابي ولكن

أيًضا التأثير اإليجابي ألدائك عىل المجتمع.

 



مشاركة أصحاب المصلحة
16
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� اسكانا تكافل، نعد عمالئنا "مستقبل مضمون". نفي بهذا

الوعد من خالل كسب ثقتهم من خالل جودة منتجاتنا ومستوى

خدماتنا وخبرة موظفينا. مع تركز العميل ، نسعى جاهدين

للتجاوز لعمالئنا ونهدف إىل التفوق عىل المنافسة.

مع استمرار شركتنا � إعادة تنظيم وتطور ، فإننا نفهم تعزيز خدمة

العمالء لدينا أمر بالغ األهمية لنجاح الشركة. بينما حققنا تقدًما

كبيرًا طوال عام 2022 ؛ هناك مجاالت ،  � مزيد من التحسين.

توفير خدمة عمالء فعالة, وألنها ذات أهمية بالنظر إىل المجال

الحساس الذي نعمل فيه. تتطلب خطط نمونا عىل المدى الطويل

أن يكون لدينا منصة خدمة مستقرة لمواجهة التحديات وتوقعات

الخدمة مع االحتفاظ بالعمالء ، نطلب منصة خدمة العمالء المعاد

هيكلتها وتعزيزها. كما أنه من شأنه أن يلبي احتياجات العمالء

المختلفة مع تحسين التواصل والكفاءة الداخلية � وقت واحد ،

والتي هي جزء ال يتجزأ من االستراتيجية.

استراتيجية تجربة العمالء لدينا

التقليل من العمل اليدوي بنسبة 80 ٪ � وحدة خدمة

العمالء ، من خالل التوجه الرقمي ، وتطوير أنظمة

جديدة محّسنة �دارة ، واإلبالغ � الوقت الفعلي.

إنشاء استراتيجية مشاركة العمالء متعددة القنوات

لجميع تفاعالت/أنشطة العمالء لدينا. تلبية توقعات

العمالء ، من خالل تخصيص رحلة العميل معنا ، وبناء

عالقات أعمق مع عمالئنا الجدد والحاليين. 

 تطوير برنامج "صوت العميل من خالل إنشاء أداة

مالحظات القناة عبر جميع قنوات اتصال العمالء. 

بعد ذلك ، سيؤدي ذلك إىل تشجيع منتجي الشركة

المرتبطين بقنوات توزيع مختلفة لتطوير عالقة ممتازة

مع عمالئهم وتنمية قاعدة العمالء ، والتي ستساعد �

النهاية � تحقيق احتباس العميل العالي. يؤدي رضا

العمالء والوالء إىل نمو مربح وهي عناصر رئيسية �

استراتيجيتنا. 

طموحنا هو إنشاء حلول وتجارب ذات مغزى تجذب

العمالء واالحتفاظ بهم. لقد صممنا إطار تجربة

العمالء لدينا لمنح العمالء صوتًا مباشرًا وتمكيننا من

استخدام مالحظاتهم � تشكيل تجارب محلية

وعالمية أفضل.

تحدد االستراتيجيات أدناه المجاالت التي ستتعلق بها

وحدة خدمة العمالء � عام 2023:

اإلشراف عىل العمالء
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Year Quarter Total

2022

Q 1 71

Q 2 395

Q 3 541

Q 4 385

Grand Total
1392 (Resolved

Enquiries)

Quarter
Year

2021 2022

Q1 10 18

Q2 13 30

Q3 14 32

Q4 21 24

Resolved Complaints Total 58 104

-:"إجمالي عدد االستفسارات المسجلة" من فبراير "2022"

"إجمالي عدد الشكاوى التي تم حلها" سنوات "2021" و

"2022"

"مالحظة جوجل": ارتفع معدل رضا العمالء من 3.6 �
2021 إىل 3.8 � 2022 بزيادة قدرها 5.5 ٪.

نماذج التعليقات المراجعين للشركة 2021/2022:

19
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لقد استمعنا إىل عمالئنا ونعلم أنهم يريدون منا بيع منتجات بسيطة ، وأن نستخدم لغة تأمين سهلة الفهم وتوفير معالجة

مطالبات أسرع. كما يريدون أن يكونوا قادرين عىل الوصول إىل تفاصيل التأمين الخاصة بهم كلما أرادوا استخدام أوضاع مختلفة

من األنماط المتاحة. لقد قمنا بتكييف أعمالنا استجابًة من خالل تبسيط منتجاتنا وعملياتنا ومنصاتنا. ونتيجة لذلك ، فإن عمالئنا

لديهم فهم أفضل لما يشترونه وزيادة الوصول إىل المشورة والدعم ، � حين أن العمليات األكثر كفاءة تعمل عىل تحسين خدمة

العمالء لدينا

 

تحويل أعمالنا للعمالء
20
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التزامنا بحقوق اإلنسان
21

يعد احترام حقوق اإلنسان الحد األدنى لعمليات األعمال المسؤولة داخل عملياتنا المباشرة وخارجها. هذا توقع ينعكس عىل

توسيع التشريعات وتطبيقها � شركتنا.
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دمج حقوق اإلنسان � أعمالنا األساسية كشركة تأمين ومستثمر للشركات ، تشكل عملية العناية الواجبة لحقوق اإلنسان جزًءا

من نهج االستدامة الشامل الذي يتم دمجه � نظام إدارة المخاطر األوسع. نستخدم مجموعة من األساليب الخاصة بالقطاع

والبلد لتحديد مخاطر حقوق اإلنسان. تم دمج العناية الواجبة المتعلقة بحقوق اإلنسان � جميع مجاالت األعمال الحساسة

البالغ عددها 13 عاًما عند األهمية ، لضمان أن تكون حقوق اإلنسان جزًءا من التقييم اإلجمالي للمخاطر للتأمين واالستثمارات �

فئات األصول المدرجة. نحافظ عىل قائمة إحالة إلزامية للبلدان الحساسة حيث تحدث انتهاكات منهجية لحقوق اإلنسان. بالنسبة

للمعامالت التجارية الموجودة � هذه البلدان ، فإننا نقوم بإجراء العناية الواجبة الصريحة وفًقا لمبادئ التوجيه من حقوق

اإلنسان لدينا التي تغطي مختلف انتهاكات حقوق اإلنسان. فيما يتعلق باستثماراتنا ، إذا حددنا أحد المصدرين � محفظة

االستثمار المدرجة لدينا التي تم وضع عالمة عليها لقضايا حقوق اإلنسان من خالل مزود بيانات االستدامة الخارجية ، فإننا نعطي

األولوية لهذا المصدر للمشاركة المنهجية



نعتقد أن التنوع � القوى العاملة لدينا يمكّننا من توفير أفضل تجربة لعمالئنا. يساعدنا تنوع األفكار والخلفيات عىل أن نكون أكثر ابتكارًا

وإبداًعا ، مما سيؤدي إىل زيادة النمو والنجاح عىل المدى الطويل. نقيس تنوع القوى العاملة لدينا عبر عدد من األبعاد ، بما � ذلك

الجنس والعمر والخلفية العنصرية. من المهم قياس التنوع � المناصب التنفيذية للمساعدة � تعزيز هذا اإلبداع ، وكذلك توفير بيئة

ترحيبية لجميع الناس. � عام 2022 ، قمنا بتنفيذ برامج لتوظيف المزيد من المرشحين تنوًعا عنصريًا. وقد أدى ذلك إىل زيادة التنوع �

مستويات التنفيذية واإلدارة والشركة.

موظفينا هم قوتنا

التنوع والشمول

22
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سعادة الموظف

 

نضع سعادة موظفينا ضمن أولوياتنا الرئيسية. لقد تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،

أن سعادة الموظف ضرورية لتحقيق سعادة المجتمع. لقد بذلنا الجهود المبذولة لتعزيز سعادة الموظفين ،

وبالتالي ، رفع مستوى الوالء واالنتماء ، ونؤسس اإليجابية كقيمة أساسية � المجتمع. وهذا يدعم رؤية قيادة

اإلمارة لجعل دبي أسعد مدينة � العالم

 

التدريب والتطوير

التطوير المهني للموظف أمر بالغ األهمية لنجاح أي منظمة. يمكن للموظفين الوصول بسهولة إىل مواد

التدريب والتطوير لدعم أهدافهم المهنية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خالل برامج التدريب المختلفة �

المجاالت اإلدارية والتنفيذية ، وتطوير الكفاءات ، وتكنولوجيا المعلومات ، والمهارات السلوكية واإلشرافية

والمعرفة الفنية ، وبرامج تطوير القيادة مثل  الصحة والسالمة والبيئة

23
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صحة الموظف وسالمته
نحن � اسكانا تكافل ملتزمون بمكان عمل وبيئة آمنة وصحية. تتم إدارة جميع جوانب األعمال بطريقة آمنة ومسؤولة بيئيًا وفًقا

للمبادئ التوجيهية المنصوص عليها � السياسات المعنية. هذه اإلجراءات مفيدة لجميع أصحاب المصلحة لدينا ، سواء اآلن

والمستقبل، مع تحسين جودة البيئة

يجب أن يلتزم جميع الموظفين بالتنفيذ  وتحسين برامج الشركة والصحة والسالمة للشركة. المخاطر الصحية � مكان العمل

منتشرة وخطيرة. تقع مسؤولية الشركة بموجب القانون الفيدرالي اإلماراتي عىل توفير بيئة عمل خالية من المخاطر وآمنة وصحية

الحرائق هي واحدة من الكوارث األكثر فتكا ، المخيفة ، والمدمرة التي يمكن أن تحدث ، ولكن يمكن منعها من خالل رفع الوعي

وممارسة تدابير السالمة. وبالتالي ، قمنا بتدريب مجموعة من الموظفين عىل كيفية االستجابة والتصرف � مثل هذا الموقف. أيًضا

، أجريت تدريبات  لتوجيه الموظفين إلخالء مباني المكاتب بأمان � حادثة حريق قد يحدث.

من ناحية أخرى ، � حين يتم التركيز عىل الوقاية من الحوادث واإلصابات � مكان العمل ، ومع ذلك ستكون هناك مواقف ال مفر

 منها. يمكن منع رد الفعل الفوري والمعاملة الفورية للموظفين المصابين من تطوير إصابات طفيفة إىل إصابات بليغة. يتم وضع

 اإلسعافات األولية والحفاظ عليها � مواقع مختلفة من مكان العمل ويمكن الوصول إليها للجميع

 

أنواع الموظفين التدريبية الذين يتلقون من

الشركة

 

دورات التدريب

الموظفون يحتاجون التدريب مقابل ذلك الشركة

تلبي

 

24
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 فوائد لمواطني اإلمارات العربية المتحدة

تقدم الشركةفرصة مهنية ممتازة لمواطني اإلمارات المؤهلين

الذين سيكونون عىل استعداد لتحدي التعلم والعمل � اسكانا.

تشمل حزمة مزايا الموظفين لدينا الراتب المتميز ، والبدل

الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة ، وغيرها من الفوائد

الجذابة للقوى العاملة الوطنية � اإلمارات العربية المتحدة.

إن تفويض الشركة هي إيالء اهتمام خاص لموظفيها الوطنيين

� اإلمارات العربية المتحدة ، وهي واحدة من المبادرات

الرئيسية للشركة التي لديها خطة خالفة فردية ، والتقييم

.الوظيفي الشخصي لمواطني اإلماراتي

 

 التدريب للموظفين اإلماراتيين

لدينا تركيز خاص عىل تدريب موظفينا كاستثمار وال يجهد أي جهد

لضمان حصول جميع الموظفين الوطنيين � اإلمارات العربية

المتحدة عىل تدريب فردي ومجموع لتعزيز حياتهم المهنية

وإضافة قيمة إىل أدائهم. توفر اسكانا مجموعة واسعة من فرص

التعلم لموظفيها. ويشمل مجموعة من البرامج التقنية واإلدارية

والكفاءات ، فضالً عن الدورات التدريبية أثناء العمل مع التركيز

عىل االحتفاظ بموظفي اإلمارات الوطنيين. تقوم وزارة الموارد

البشرية بتطوير وتنفيذ خطة تدريب الشركة التي تعكس

.استراتيجيات ضمان التدريب والتطوير المستمر

 

أحد أهداف العمل الرئيسية لدينا بما يتماشى مع سياسة اإلمارات

هو توظيف وتطوير واالحتفاظ مواطني اإلمارات المؤهلين. لتحقيق

هذا الهدف ، تم اعتبار (توظيف مواطني دولة االمارات) كأحد

المبادرات الرئيسية للشركة ، يتم تطوير سياسة التنمية الوطنية

الخاصة � دولة اإلمارات العربية المتحدة لضمان منح كل من

العمل الوطني � أسكانا فرص التطوير الوظيفي التقدمي أثناء

تحسين وضعه الشخصي. الشركة تشجع مواطني اإلمارات وتوفر

الفرص المناسبة لجذبهم. نحن ملتزمون بتوظيف مواطني اإلمارات

العربية المتحدة وتقديم التدريب والدعم الذي يحتاجونه. يتم تجنيد

المرشحين الوطنيين بناًء عىل مدى مالءمتهم لتلبية متطلباتنا

ومواصفاتنا كما هو موضح � وصفهم الوظيفي. الهدف من ذلك

هو توظيف وتطوير مواطني اإلمارات العربية المتحدة عىل مر

السنين لدمجهم � مناصب إدارية. الهدف العام هو رفع التوظيف

الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة لزيادة فئة اإلدارة

.واإلشراف والموظفين

سياسة اسكانا تكافل (توظيف مواطني دولة

االمارات)
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االستفادة من التنوع وزيادة تمثيل اإلناث � اإلدارة

الهدف: زيادة نسبة النساء � أدوار اإلدارة العليا إىل 25 � المائة ، ضمن إطار التنوع والشمول الشامل لدينا

تمكين المرأة
26
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يعد هدفنا إىل زيادة نسبة النساء � أدوار اإلدارة العليا جزًءا من استراتيجية التنوع العالمي األوسع وتضميننا 2030 ،

والتي لديها طموح لجعل اسكانا مكانًا متنوًعا ونزيًها وشامالً للعمل للجميع. يتم دعم هذه االستراتيجية من خالل إطار

شامل للتنوع واإلدماج الذي يعترف بالتنوع � جميع أبعاده: الجنس ، والعرق ، والعمر ، والقدرة ، والتوجه بين الجنسين.

تعتمد االستراتيجية عىل ثالثة أعمدة:

•الحكم

•القيادة والثقافة الشاملة

•الشراكة

 

� عام 2022 ، أجرينا برامج تطوير وتطوير القيادة � جميع أنحاء الشركة لتطوير وتعزيز مواهبنا اإلناث. زود البرنامج 

الموظفات الواعدة بموجهات للتوجيه المهني والتعلم والدعم ، فضالً عن فرص التواصل مع فريق القيادة العليا لدينا.

كما ساعد أعضاء فريقنا عىل أن يصبحوا جزًءا من مجتمع داعم للطرفين لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم وتولي المزيد

من المناصب القيادية العليا.

جنبا إىل جنب مع األهداف الوطنية لعام 2030 ، وضعنا استراتيجيات لزيادة تمثيل النساء � اإلدارة العليا. عالوة عىل

ذلك ، لدينا ثالثة أهداف إضافية للتنوع والمساواة واإلدماج: لتحقيق توازن متساٍو بين الجنسين بين توظيف مواهبنا

المبكرة ، لتوفير وصول أوسع ألفرادنا لمجموعات موارد الموظفين، وتحسين تصورات الموظفين عن الشمولية �

الشركة.



المسؤوليات االجتماعية
اإلدارة البيئية

 

كجزء من التزامنا بمستقبل مستدام ، فإننا ندير أهم اآلثار البيئية لعملياتنا ونهدف إىل التحسين المستمر ألدائنا البيئي. نسعى 

جاهدين لنكون نموذًجا يحتذى به � تحقيق أهدافنا الخاصة بشأن حماية البيئة وتغير المناخ من أجل التأثير عىل اآلخرين �

صناعتنا باإلضافة إىل المشاركين اآلخرين � السوق لتبني وفعل الشيء نفسه

 

أنشأت أسكانا تكافل نظام إدارة بيئية بناًء عىل سياستنا البيئية. لقد عززنا مؤخًرا آلية الحوكمة لدينا التي تركز عىل مجلس

اإلدارة ولجنة االستدامة فيما يتعلق بتغير المناخ.

الخطة: التخطيط وحماية البيئة

العمل: العملية
تنفيذ خطط األعمال بما

يتماشى مع سياسة

المشتريات.

 

التأكيد والتفتيش عليها من خالل
المراقبة والتقييم من قبل األطراف

الداخلية والمستشارين الخارجيين ،
من أجل التحسين المستمر..

27

سنقوم بصياغة سياسات وتدابير استجابة بناًء عىل إدراكنا

للظروف البيئية الحالية ، بما � ذلك تأثير تغير المناخ عىل

ً مع التوجه نحو مكان عمل مستدام وخاٍل من أعمالنا. تماشيا

الورق ، قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات للحد من بصمتنا

البيئية. منذ عام 2019 ، قمنا بإعادة تدوير ما يصل إىل أكثر من

GreenBox 1000 كجم من الورق سنويًا من خالل برنامج

 بفضل إدخال ممارسات صديقة للبيئة (مثل الطباعة المهم).

عالوة عىل ذلك ، زادت نسبة توفير الطاقة لدينا من ٪66 �

عام 2019 إىل 82٪ � عام 2022. كما قمنا أيًضا بتخفيض

استهالك الكهرباء من خالل استخدام مصابيح LED الموفرة

للطاقة وتطبيق قواعد إطفاء اإلنارة بعد ساعات الدوام

الرسمي والساعات غير التشغيلية والمناطق التي ال تعمل .
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تعكس التحسينات والمراقبة
المستمرة من قبل مجلس اإلدارة

للمبادرات البيئية نتائج التفتيش
والتأكيد من قبل المستشارين

الداخليين والخارجيين.

تحقق: التأكيد والتفتيشالتصرف: المراجعة والتحسين
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تحليل وتقييم الوضع الحالي

-صياغة السياسات والتدابير البيئية

-إدارة مخاطر تغير المناخ واالستفادة من الفرص

استدامة الشركات
الخطة

تنفيذ خطط األعمال مع مراعاة البيئة العالمية

تبني تقنيات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة 

 تطوير واستخدام الطاقة المتجددة

التعاون مع شركاء األعمال المستدامة

االستجابة للطوارئ البيئية

األعمال العقارية:

  

الواجب عمله

التأكيد

التصرف

مراجعة وتقييم المبادرات بانتظام. 

تقييم تأثير التغيرات المناخية عىل األعمال التجارية والتفكير �

االستراتيجيات. 

تقييم التقدم واألداء

لجنة االستدامة، لجنة إدارة المخاطر، لجنة البيئة:

 

اإلشراف عىل المبادرات. 

تعليمات للتحسينات عىل أساس المراجعات

مجلس إدارة. 

ascanatakaful.ae

تحسن مستمر:

التخفيف من المخاطر البيئية والتكيف معها--االمتثال للقوانين واللوائح

المعمول بها--محادثة الطاقة والموارد-- التقارير البيئية واالتصاالت

 

 



تقييم األهمية النسبية �عمال

حدد تقييمنا 19 قضية جوهرية تم ترتيبها حسب األولوية عىل أنها ذات أهمية عالية أو متوسطة. يتم ترتيب الموضوعات وتقديمها

� مصفوفة �همية النسبية عىل محورين وفًقا آلراء أصحاب المصلحة حول أهميتها للمجتمع وألعمالنا. جميع الموضوعات �

مصفوفة األهمية النسبية تتعلق باالستدامة والعديد منها مرتبط بركائز استراتيجية االستدامة لدينا ، بما � ذلك

-نهجنا المناخي - تغير المناخ ، البصمة البيئية � عملياتنا 

 -نهجنا االجتماعي - الشمول المالي ، مشاركة المجتمع المحلي ، حقوق اإلنسان 

نهج تكامل االستدامة لدينا - األخالقيات واألعمال المسؤولة ، وأخالقيات البيانات والذكاء االصطناعي ، وخصوصية البيانات ، 

 واألمن السيبراني ، ودمج االستدامة � المنتجات

 

أهم ثالث قضايا جوهرية لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين وأعمالنا هي:

تغير المناخ

األخالق والعمل المسؤول

األمن اإللكتروني
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المجتمع:

اضافة الطابع الرسمي عىل ثقافة الشركة المستدامة ودعمها

  تعزيز تطوير الموظفين من خالل برامج التدريب عىل القيادة الجديدة 

 العمل من أجل الحصول عىل جائزة

•جوائز مكان العمل"

•أفضل ثقافة للشركة

•أفضل شركة لتوظيف المرأة

•أفضل شركة للتنوع

إطالق مجموعة موارد التوعية للموظفين، توفير الصحة   
 

الحكم
(المدى القصير (2024-2023       

إجراء تقييم األهمية النسبية ألصحاب المصلحة

المدى البعيد (2024+)
زيادة التنوع

البيئة 
الشروع � البيئة     

  (المدى القصير (2023-2022 
تنفيذ إطار عمل موحد إلعداد التقارير. القياس واإلبالغ عن

انبعاثات الكربون

 للمرافق LEED زيادة لقطات  
المدى البعيد (2024+) 

تنفيذ برنامج إدارة انبعاثات الكربون

 

مًعا � عام 2023 سنقوم بما يلي:
30

ascanatakaful.ae




	Intigrated file Arbic.pdf
	ASCANA - FS_ANN_A_28_02_2023.pdf
	تقرير
	ASCANA Takaful - Sustainability Report - Arabic version - 08032023-compressed.pdf

	التقرير الشرعي 2022.pdf

