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نبذة عن التقرير

ضرعتاا يتم تقديم التقريرر وققارا لشرشرادات التر  و. 2021يسعدنا تقديم تقريرنا المتكامل لعام •
م نررود مررن هرر ل هررذا التقريررر لن نسررتعرا لكررم اردا  العررا.هيئررة اروراا الماليررة والسررل 

:قيما يتعلق بما يل 2021للشركة ه ل عام 

ا؛.ل رؤية اإلدارة للُمض  قُدما

الشركات؛حوكمة.ب

المال ؛اردا  .ج

والحوكمة؛االستدامة االقتصادية واالجتماعية .د

ا من • .2021ديسمبر 31إلى 2021يناير 1يغط  نطاا هذا التقرير اردا  بد ا

المدة التي يغطيها التقرير
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من نحن
ب المرسروم تأسست ق  لبوظب  بموج.ه  شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لمواطن  دولة اإلمارات العربية المتحدةع.م.ششركة الظفرة للتأمين 

2007لعرام ( 6)القرانون االتحرادي رقرم )ومسجلة بموجب لحكام قانون التأمين السراري بدولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة 1979لعام 8ارميري رقم 

(.2007الصادر ق  قبراير 

بردع اايرد ارقة والعين ويق  المقر الرئيس  للشركة ق  مدينة لبوظب ، وتمتلك قروعاا لهرى بدولة اإلمارات العربية المتحدة ق  كل من مدينة دب  والش

كمرا لن جمير  الفرروع والمكاترب . إن جمي  ارعمرال الهاصرة بالشرركة مؤتمترة بالكامرل.مكاتب مرور6نقطة بي  ومراكا طباعة و 15باالضاقة إلى 

ترنرت قر  معظرم مكاترب وتملك الشركة ليضا مكاتب مبيعات عبر اإلن.متصلة عبر اإلنترنت بالمقر الرئيس  لضمان تقديم هدمة سريعة وقعالة للعم  

.الاجرة ومكاتب المرور بجمي  لنحا  الدولة

:رؤيتنا
مر   لن نصبح الهيرار ارملرل وارقضرل للع

؛ق  سوا التأمينات المحل  واإلقليم 

ت لن نكون ملال يحتذى به ق  قطاع هدما

ارعمال ؛

:مهمتنا
قر  إضاقة قيمة إلى هدمات التأمين المقدمة

ال السوا من ه ل البحث المستمر قر  مجر

التأمين وهدمة العم   ؛

ح؛تعايا القيمة المقدمة رصحاب المصال

:قيمنا
إعطررررررا  ارولويررررررة الحتياجررررررات العمرررررر  

.الوال  والنااهة

.التحسين والتطوير المستمر

االلتاام بأعلى معايير السلوك العام؛
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:أعمالنا
ما لنارا أمين، كشركة الظفرة ه  شركة تأمين مباشر ق  سوا دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتعمل ق  مجال التأمين على الحياة وغيره من لنواع الت

:ارنواع الرئيسية لألعمال الت  تؤمن علياا الشركة ه  كالتال .معترف باا من قبل حكومة لبوظب  رغراا التأمين الحكومية

الحرائق والحوادث العامة؛•

لعمال العقود وآالت ومعدات المقاولين؛ •

تعُطل المعدات واآلالت اإللكترونية؛•

تعويضات العمال ومسؤولية صاحب العمل؛•

المسؤولية العامة ولهطا  ممارسة المان الطبية والتعويضات المانية للمهاطر ارهرى؛•

الشحن البحري وهياكل السفن وقوارب التناه؛•

العمليات البرية والبحرية للنفط والغاا؛•

تأشيرات الايارة وتأمين هادمات المناال ؛تأمين الحوادث الشهصية والتأمين الصح  والتأمين على الحياة؛•

تأمين السيارات•

كرة المتحردة، ا، المملتتميا شركة الظفرة بتقديم هدمة إعادة التأمين المرتبطة ققط بشركات إعادة التأمين من الدرجة ارولى ق  العرالم قر  كرل مرن للمانير

حرا    جمير  لنسويسرا، إيطاليا ودول لوروبية لهرى، باإلضاقة إل  تمتعاا بع قة عمرل وطيردة مر  لقضرل وسرطا  الترأمين وإعرادة الترأمين الردوليين قر

.العالم
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استراتيجية شركة الظفرة
لمهرراطر احيررثتلتررام شررركة الظفرررة بترروقير النمررو المسررتدام لجميرر  مسرراهمياا، وبالتررال  تهصرر  رلس المررال والمرروارد ارهرررى مررن هرر ل تقيرريم كررل قرصررة عمررل مررن 

.والتكاليف

.ددكشركة ماتمة بمتطلبات العم  ، تركا شركة الظفرة للتأمين على تعميق الع قات م  العم   الحاليين باإلضاقة إلى جذب عم   ج

مرن مات ارقضرل تعمل شركة الظفرة للتأمين على قصل مسؤولية هدمة العم  ، االكتتاب، الحجرا وإعرداد التقرارير، ممرا يضرمن الشرفاقية وتقرديم الهرد

.نوعاا، قض ا عن توقير العوائد الملمرة والمستدامة للمساهمين

لرى اعدة اإلدارة عتعمل إدارة المهاطر المؤسسية ق  شركة الظفررة للترأمين علرى تسرايل إتاحرة لقضرل الفرر  التناقسرية المسرتدامة، باإلضراقة إلرى مسر

.تحسين لدا  ارعمال وتعايا تكلفة إدارة المهاطر وققاا لقابلية تحمل المهاطر

يرة المتحردة قر  سوف تستمر شركة الظفرة ق  التركيا بشكل لساس  علرى كبرار العمر   الرذين يمتلكرون لعمرال طويلرة ارمرد قر  سروا اإلمرارات العرب

.مهتلف القطاعات قيما يتعلق بهط ارعمال العام

ا بالتهطيط الستلماراتاا بحكمة شديدة، كما تركرا علرى التنوير  الممرنام للمحفظرة االسرتلمارية للشرركة دون التر دهل الرذي ألير علرى الرتقوم اإلدارة ليضا

.تحققه الشركة
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مقدمة









نسبة المساهمةتصنيف المساهمين.م

اإلجماليالحكوماتالشركاتاألفراد

100-60.2839.72محلي1

---عربي2

---أجنبي3

100-60.2839.72اإلجمالي

21.85%

13.17%

6.59%

6.00%

5.83%

46.56%

مساهمينا

Ghobash Trading H.H Aisha Saeed Muhammad Al Dhahiri

Ataya Masharea (LLC) Mr. Saeed Ahmed Omran Al Mazroui

Masaa Company Shareholders holding less than 5%

:المساهمون
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تاريخ التوزيعات
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الحوكمة



















:بيئة الرقابة والتحكم

تؤمن الظفرة بنموذج »

ثالتة "الحوكمة القائم على 

"وتتبناه" خطوط دفاعية

أنشأت الشركة وظائف رئيسية 

للمراقبة ورصد المخاطر 

بالحوكمةالرئيسية المتعلقة 

والمخاطر التشغيلية والتشاور 

ويتم . بشأنها واإلبالغ عنها

تحديد المواثيق وخطوط اإلبالغ 

الواضحة لضمان الشفافية 

.واالستقاللية

:نموذج الحوكمة
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