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 حوكمة للشركة  التقریر 

 (ش.م.ع)  سالمة  –اإلسالمیة العربیة للتأمین  
 31/12/2020المالي المنتھي في  لعام  ل

 
 

 ، وكیفیة تطبیقھا: 2020ستكمال نظام حوكمة الشركة خالل العام تخاذھا إل إاإلجراءات التي تم   .1
 

نضباط  اإل بأن التطبیق السلیم لمبادىء حوكمة الشركة یساعد على تحقیق    سالمة (ش.م.ع)  -  اإلسالمیة العربیة للتأمینإنطالقاً من إیمان مجلس إدارة الشركة  
نفیذیة للشركة مع  المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعاییر واألسالیب العالمیة وذلك من خالل تحدید مسؤولیات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة الت

ستقرار سوق المال إ، مما یؤدي إلى إنجاز معدالت نمو مرتفعة ومستدامة وتتسم بالعدالة وتعمیق  عتبار حمایة حقوق المساھمین وأصحاب المصالحاألخذ في اإل
د نظام رقابة داخلیة فعال ومشاركة وإعدا  ستثمار، فقد أخذ المجلس على عاتقھ تنفیذ مبادىء الحوكمة والمتمثلة بتوفیر بیئة رقابة فعالةوتطوره ورفع معدالت اإل

متناع عن ستقاللیة والصالحیات المطلقة واإلومنح إدارة الرقابة الداخلیة اإل  فعالة لألعضاء غیر التنفیذیین وتشكیل لجنة التدقیق من األعضاء غیر التنفیذیین
 ستحداث قواعد السلوك المھني.إالمعامالت التى یشوبھا تعارض المصالح و

 
متثال الشركة لضوابط الحوكمة وفق التعلیمات واللوائح التي تصدرھا الجھات الرقابیة المختلفة، كما یحرص المجلس  حرص المجلس على المتابعة الدائمة إلوقد  

وتعمل الشركة ،  متى وكیفما طلبت   على التزام الشركة بالمعاییر المتعلقة باإلفصاح والشفافیة وتحري الدقة الكاملة في كافة المعلومات التي یُطلب منھا تقدیمھا
 .عتماد دلیل حوكمة الشركات المساھمة العامةإم بشأن 2020/ر.م) لسنة 3رئیس مجلس إدارة الھیئة رقم (ما جاء بقرار على ضمان اإلمتثال الكامل ل
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 : وفقاً للجدول التالي 2020تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجھم وأبناؤھم في األوراق المالیة للشركة خالل العام و بملكیة بیان .2

 
 م

 المنصب  االسم
األسھم المملوكة  

كما في  
31/12/2020 

إجمالي عملیة   إجمالي عملیة البیع
 الشراء 

جاسم محمد رفیع محمد شریف الصدیقى    / السید  .1
 األنصاري

 مجلس اإلدارةرئیس 
تاریخ تعیینھ:  

10/06/2019 

ال توجد أسھم  
مسجلة باسمھ أو 
 زوجتھ أو أوالده

 ال یوجد  4,000,000

2.  

 السید/ سعید مبارك راشد سعید الھاجري 

نائب رئیس مجلس  
 اإلدارة

تاریخ تعیینھ:  
10/06/2019 

ال توجد أسھم  
مسجلة باسمھ أو 
 زوجتھ أو أوالده

 ال یوجد  ال یوجد 

3.  

 مصطفى غازي خریبة السید/ 

   عضو مجلس اإلدارة 
 (العضو المنتدب) 
تاریخ تعیینھ:  

23/12/2018 

ال توجد أسھم  
مسجلة باسمھ أو 
 زوجتھ أو أوالده

 ال یوجد  ال یوجد 

4.  
 فریح سعید ھالل فریح القبیسي  /السید  

 عضو مجلس اإلدارة
تاریخ  

 23/12/2018تعیینھ:

ال توجد أسھم  
مسجلة باسمھ أو 
 زوجتھ أو أوالده

 ال یوجد  ال یوجد 

5.  
 السید/ محمد حسین محمد شریف الخوري 

 عضو مجلس اإلدارة
تاریخ تعیینھ:  

23/04/2019 

ال توجد أسھم  
مسجلة باسمھ أو 
 زوجتھ أو أوالده

 ال یوجد  ال یوجد 

6.  
 السید/ سعید بن محمد القاسمي               

 عضو مجلس اإلدارة
تاریخ تعیینھ:  
02/09/2020 

 7,346,335 ال یوجد  7,346,335

7.  
 السید/ أحمد محمد الساده                       

 عضو مجلس اإلدارة
تاریخ تعیینھ:  
02/09/2020 

ال توجد أسھم  
مسجلة باسمھ أو 
 زوجتھ أو أوالده

 ال یوجد  ال یوجد 
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 : تشكیل مجلس اإلدارة .3
 : (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المستقیلین والمعینین) وفقاً للجدول التالي الحاليبیان تشكیل مجلس اإلدارة   .أ
 

الفئة (تنفیذي   اإلسم م
وغیر تنفیذي  

 ومستقل)

المدة التي قضاھا   المؤھالت  الخبرات 
مجلس   كعضو في

إدارة الشركة من  
 تاریخ أول إنتخاب  

عضویاتھم  
ومناصبھم في أیة  
شركات مساھمة  

 أخرى

مناصبھم في أیة  
مواقع رقابیة أو  

حكومیة أو تجاریة  
 ھامة أخرى

جاسم   السید/  1
محمد رفیع 

محمد شریف 
الصدیقى  
 األنصاري

عضو غیر   -
غیر   /تنفیذي
 مستقل 

عمل سابقاً كمحاضر   -
في المعھد البترولي  

وھو  في أبو ظبي، 
یتمتع بخبرات  

ستثماریة واسعة،  إ
معروف كما أنھ 

بنھجھ الدینامیكي  
والمبتكر، ویُعد رائداً  

في إستراتیجیات  
اإلستثمار في 

 المنطقة.  
  

شھادة   −
بكلوریوس  ال

في الھندسة  
الكھربائیة من  

جامعة  
  ویسكونسن "

 . مادیسون"
درجة   −

الماجستیر في  
الھندسة  

الكھربائیة من  
جامعة "

في  "كونیل
الوالیات  
المتحدة  

 األمریكیة.

 منذ  أشھر وسبعةسنة  
10/06/2019 

رئیس مجلس إدارة   -
شركة إشراق  

 لإلستثمار 
 

رئیس مجلس إدارة   -
شركة الخلیج  

 للتمویل.  
 

  الرئیس التنفیذي -
شركة شعاع ل

 . كابیتال
 

رئیس مجلس إدارة   -
مجموعة جي إف 

 أتش المالیة  
 

رئیس مجلس إدارة   -
المصرف الخلیجي  

 . التجاري
 

ال یشغل أي منصب  
في ھیئة رقابیة او  
 حكومیة او تجاریة. 
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عضو مجلس إدارة   -
 بنك ابو ظبي األول

   
عضو مجلس إدارة   -

شركة أدنوك  
 .للتوزیع

 
عضو مجلس إدارة   -

 شركة دانة غاز  
 

رئیس مجلس   -
 شركةإدارة  

 .إینترتینر
 

عضو مجلس   -
إدارة شركة ابو  

ظبي كابیتال  
 جروب ذ.م.م

 
السید/سعید   2

مبارك راشد  
 سعید الھاجري 

  غیر عضو -
 مستقل   / تنفیذ

بكالوریوس في  - التمویل الدولي  -
 . إدارة األعمال

من كلیة لویس  
اند كالرك في 

الوالیات  
المتحدة  

 .األمریكیة
محلل مالي  -

 معتمد
(CFA).  . 

  أـشھر منذ   ـسنة وـسبعة
16/06/2019 

رئیس مجلس  نائب  -
اإلدارة شركة  

أبوظبي الوطنیة 
للطاقة ش م ع  

 .("طاقة")
 

عضواً في المجلس   -
االستشاري  

التنفیذي لمؤسسة إم  
 إس سي آي بارا 

المدیر التنفیذي جھاز  
أبوظبي لإلستثمار 

)ADIA ( 



 

Page 6 of 31 
 

حضر برنامج   -
التعلیم التنفیذي  

في كلیة 
ھارفارد 
 لألعمال. 

تم انتخابھ من   -
 قبل

المنتدى   -
االقتصادي  

العالمي في عام  
كواحد   2007

  250من أفضل 
 شاب عالمي
ھ  قادة إلسھام

في القطاعین  
العام والمالي  
في الوالیات  

   المتحدة 
واالمارات 

 العربیة. 

 
  

السید/محمد   3
حسین محمد  

 شریف الخوري  

عضو غیر  
 مستقل  /تنفیذي

نائب مدیر مدیریة   -
   شرطة العاصمة

  – 2019(مایو 
 . اآلن)

نائب مدیر إدارة أمن   -
   .وسائل النقل

رئیس قسم التخطیط   -
 . اإلستراتیجي)

لیسانس علوم   -
قانونیة  

وشرطیة كلیة  
الشرطة في  

اإلمارات سنة 
 . 1999التخرج 

ماجستیر   -
التخطیط  

اإلستراتیجي  

ثمانیة أشـــھر  ســـنة و 
 23/04/2019  منذ

عضو مجلس إدارة   -
بنادي بني یاس  

 الریاضي  
أمین عام إدارة   -

 صندوق الفرج. 
نائب رئیس مجلس   -

إدارة جمعیة  
 أصدقاء البیئة.

 

نائب مدیر مدیریة  
العاصمة   شرطة 
  – 2019(مایو 
 . اآلن)
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مدیر فرع الشؤون   -
اإلداریة والقانونیة 

اإلدارة العامة 
 . للعملیات الشرطیة)

مدیر فرع جرائم    -
اإلحتیال والتزویر )   
ضابط تحقیق ومتابعة  
وتنفیذ مركز شررطة  

مدیریة   –المدینة 
  -شررطة العاصرمة 

اإلدارة العامة 
 . للعملیات الشرطیة

رئیس اللجنة   -
الریاضیة بقطاع  

األمن الجنائي منذ  
 . اآلن إلى  2009عام 

عضو شرف بنادي   -
 العین الریاضي  

في صندوق   عضو -
دعم الموھوبین  

الریاضیین التابع  
للھیئة العامة 

 . للریاضة
عضو اللجنة المنظمة   -

المحلیة لكأس آسیا  
2019 

رئیس لجنة الرعایة   -
والتسویق لفعالیات  

جامعة ھارت  
فورد شایر في  
بریطانیا سنة 

   .2010التخرج 
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القیادة العامة لشرطة 
 . بيظأبو 

مصطفى  السید/ 4
   ةغازي خریب

(العضو  
 المنتدب)  

غیر  عضو 
غیر   /تنفیذي
 مستقل 

شغل منصب الرئیس   -
التنفیذي للعملیات في  

"مجموعة أبوظبي 
)  ADFGالمالیة" ( 

والمدیر التنفیذي  
لشركة "أبوظبي  

 كابیتال مانجمنت"
ADCM   المسؤولة

عن إدارة استثمارات  
 المجموعة. 

ویتولى إدارة العملیات   -
الیومیة وتطویر  

األعمال ومراقبتھا في 
"مجموعة أبوظبي 
المالیة" والشركات  

التابعة لھا، كما 
یشرف على عملیات  

إبرام الصفقات  
وأنشطة جمع األموال  
ویتولى بشكل مباشر  

إدارة االستثمارات  

شھادة   -
بكالوریوس ال

إدارة  في 
من  األعمال

 جامعة تورنتو
ماجستیر في   -

إدارة االعمال  
من جامعة  

أوھایو 
مع   دومینیكان

 مرتبة الشرف 
 

 منذ  سنتان
23/12/2018 

نائب رئیس مجلس   -
إدارة شركة 

"الخلیج للتمویل  
ش.م.خ" (اإلمارات  

 العربیة المتحدة). 
عضو مجلس إدارة   -

شركة "ریم  
للتمویل" (اإلمارات  

 العربیة المتحدة). 
عضو مجلس إدارة   -

مجموعة جي إف 
أتش المالیة  
 (البحرین). 

عضو مجلس إدارة   -
المصرف الخلیجي  
 التجاري(البحرین). 

رئیس مجلس إدارة   -
طریق القابضة ش.  

 م. ب (البحرین). 
عضو مجلس إدارة   -

شركة "الخلیج  

ال یشغل أي منصب   -
في ھیئة رقابیة او  

حكومیة او 
 تجاریة 
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الرئیسیة للمجموعة.  
إلى مھامھ ھذه  إضافة

یشغل خریبھ أیضاً  
منصب المدیر  

التنفیذي لشركة  
"إنتجریتد ألترنیتیف  

Integratedفاینانس"
 Alternative 

Finance ؛ وشركة
سبادیل المحدودة؛  

وشركة "نورث أیكر"  
Northacreوریم   ؛

للتمویل؛ والمتكاملة 
لألوراق المالیة،  

إضافة إلى منصبھ 
كمدیر غیر تنفیذي في  

اص شركة قن
 . QILلالستثمار 

للتمویل "  
 (السعودیة). 

ارة  رئیس مجلس إد  -
بیت التأمین  

المصري السعودي  
 ( مصر)  

رئیس مجلس إدارة   -
الشركة المصریة  

اإلماراتیة لتأمینات  
  -الحیاة التكافلي 
 میتلكو( مصر) 

رئیس مجلس إدارة   -
سالمة للتأمینات  

 الجزائر ( الجزائر) 

 السید/فریح 5
 القبیسي  سعید

 

عضو غیر  
 مستقل  /تنفیذي

إنجازات    یمتلك -
وظیفیة ساھمت في  

خدمة الوطن من  
خالل مسیرتھ العملیة  
في القطاع الحكومي 

 .عاما 20ألكثر من 
لدیھ خبرات إداریة  -

متمیزة في مجال  
إدارة الشركات في  
عدة قطاعات تشمل  

قطاع التطویر  

شھادة   -
البكالوریوس 

في العلوم  
الشرطیة 

والقانون من  
كلیة الشرطة 

 في ابوظبي 

   منذ سنتان
23/12/2018 

عضو مجلس إدارة   -
شركة الخلیج  

   .للتمویل ش.م.خ
  عضو مجلس إدارة  -

إشراق لإلستثمار  
 ش.م.ع. 

 

ال یشغل أي منصب   -
في ھیئة رقابیة او  

حكومیة او 
 . تجاریة
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العقاري و قطاع المال 
و االعمال و القطاع  

 التكنولوجي. 
یسعى دائماً الى دعم   -

الشباب ممن لدیھم  
الرغبة و االمل في  

تحقیق احالمھم  
بدخول مجال التجارة  

و صنع الخبرة من  
خالل تبنیھ لعدد من  

الشخصیات الوطنیة و 
تدریبھم و تأھیلھم  

بشكل مدروس  
لیصبحوا مستقبال  

رافدا القتصاد الدولة،  
وھو المدیر التنفیذي  

لشركة الھندسة  
 .م.م   المعماریة ش.ذ

سعید بن   /السید 6
 محمد القاسمي               

عضو غیر  
 تنفیذي/ مستقل 

نائب الرئیس سابقاً،   -
شركة إم بي أس  

 لإلستثمار.  
الرئیس التنفیذي   -

سابقاً، شركة جاف  
 لإلستثمار.  

شریك مؤسس، شركة   -
إیزي لیس لتأجیر  
 الدراجات الناریة 

بكالوریوس في   -
العلوم واإلدارة مع  

،  فلسفة ثانویة
جامعة سوفولك،  

بوسطن،  
ماساتشوستس،  

الوالیات المتحدة  
 األمریكیة.

ماجستیر في  -
الدراسات  

اإلداریة، جامعة 

منذ    4 أشھر، 
02/09/2020 

منصب   ال یوجد  أي  یشغل  ال 
او   رقابیة  ھیئة  في 

 حكومیة او تجاریة 
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شریك مؤسس، شركة   -
لتوصیل  لفت  أب

 .  الطلبات
شركة  ك مؤسس، یشر -

 سوسایتي موتورز
عضو مجلس إدارة،   -

اإلتحاد اإلماراتي  
 للرمایة.  

شریك، شركة بلج   -
 موتورز 

شریك، شركة بابلیك   -
 .موتورز

 

بوسطن الوالیات  
 المتدة األمریكیة

السید أحمد   7
 محمد الساده                       
عضو غیر  

 تنفیذي/ مستقل 
العضو المنتدب سابقاً،   -

السادة  شركة 
 للعقارات. 

شریك مؤسس، شركة   -
إیزي لیس لتأجیر  
 الدراجات الناریة 

شریك مؤسس، شركة   -
لفت لتوصیل   أب

 الطلبات.  
ك مؤسس، شركة  یشر -

 سوسایتي موتورز
شریك، شركة بلج   -

 موتورز 
شریك، شركة بابلیك   -

 موتورز

بكالوریوس في  -
في دراسات  

الوسائط  
المتعددة ودبلوم  

من  في األعمال 
جامعة سنترال  

 كوینزالند 

منذ    4 أشھر، 
02/09/2020 

ال یشغل أي منصب   ال یوجد 
في ھیئة رقابیة او  
 حكومیة او تجاریة 
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 :2020نسبة تمثیل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام   .ب
  2020ال یوجد تمثیل نسائي في مجلس اإلدارة للعام 

 
 :بیان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضویة مجلس اإلدارة .ت
   عند فتح باب الترشیح لمجلس اإلدارة.  لعضویة المجلسللترشح أي عنصر نسائي یتقدم لم 

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: .ث

 :2019مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام   -1
 فقط ثالثة مالیین درھم                    

 
 علیھا:جتماع الجمعیة العمومیة السنوي للمصادقة  إوالتي سیتم عرضھا في   2020مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام   -2

 
 درھماً إماراتیاً كمقترح سوف یتم تقیدمھ للجمعیة العمومیة السنویة.أربعة عشر ملیون ومائتا ألف  

 
نة المالیة للعام   -3 ات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضـاھا أعضـاء مجلس اإلدارة عن الـس وفقاً للجدول  2020بیان بتفاصـیل بدالت حضـور جلـس

 التالي:
 ال توجد                

 
مع بیان تواریخ انعقادھا، وعدد مرات الحضور الشخصي لجمیع األعضاء مع بیان   2020جتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالیة إعدد   .ج

 األعضاء الحاضرین بالوكالة: 
 

 أسماء األعضاء الغائبین عدد الحضور بالوكالة عدد الحضور تاریخ اإلجتماع م 

 یوجدال  ال یوجد 5 10/02/2020 1
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 ال یوجد 1 4 25/03/2020 2

 ال یوجد ال یوجد 5 21/05/2020 3

 ال یوجد ال یوجد 5 10/08/2020 4

 ال یوجد ال یوجد 7 02/09/2020 5

 ال یوجد ال یوجد 7 12/11/2020 6

 
 

 : انعقادھامع بیان تواریخ   2020عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمریر خالل السنة المالیة  .ح
 

 تاریخ االنعقاد  عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمریر م
 19/07/2020 اإلجتماع األول   1
 06/08/2020 اإلجتماع الثاني   2

 اإلجتماع الثالث   3
للنظر في معاملة تجاریة لیس لھا تأثیر على سعر   27/08/2020عقد بتاریخ:  

 أسھم الشركة.

 17/12/2020 اإلجتماع الرابع   4
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   ختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بھا اإلدارة التنفیذیة بناًء على تفویض من المجلس إلى اإلدارة مع تحدید مدة وصالحیة التفویض:إبیان مھام و  .خ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدة التفویض  صالحیة التفویض  إسم الشخص المفوض  م

 السید مصطفى خریبة  1
 اإلدارة والعضو المنتدب عضو مجلس 

إدارة الشركة ولیكون وكیالً فعلیاً وقانونیاً للشركة في الدولة ولیتصرف بالنیابة عن الشركة 
وباسمھا بكافة التصرفات التي یتطلبھا تسییر عمل الشركة الیومي كما ولھ حق تفویض الغیر بكل 

 أو بعض الصالحیات الممنوحة لھ
 ثالث سنوات 

2 
 برویز صدیق السید  

 الرئیس التنفیذي 

توقیع المستندات المرتبط بأعمال الشركة وإبرام التعاقدات من كافة األنواع واتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونیة نیابةً عنھا بما في ذلك التقاضي وفتح البالغات والمخالصات وإجراءات 

حق تفویض الغیر بكل أو التحكیم والتسویة وتفویض القانونیین والمحامین والمستشارین ولھ 
 بعض الصالحیات الممنوحة لھ 

 ثالث سنوات 
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على أن یشمل بیان باألطراف ذات العالقة مع توضیح  2020خالل عام  بیان بتفاصیل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب المصالح)  .د
 :  التعامل خالل العام لكل طرف من تلك األطرافطبیعة العالقة ونوع التعامل وحجم 

 
 
 

 طبیعة العالقة  مالحظات ال ) 000‘(المبلغ بالدرھم  التفاصیل    ي التسلسلرقم 
مجموعة مساھمة  2,006 مساھمة .1

 شركات شعاع 
 مدیر مشترك 

المطالبات المدفوعة   8,156 المطالبات المدفوعة  .2
 لشركات مجموعة شعاع 

 مدیر مشترك 

 مدیر مشترك  نقدا مع شعاع لالستثمار  555               النقد والبنك  .3
ستثمار  شھادة الوكالة لإل 54,094          إستثمار .4

 مع شعاع. 
 مدیر مشترك 

العقود المرتبطة بوحدة   .5
 االستثمار 

االستثمار المشترك في   309,417       
الصنادیق التي تدیرھا  

 شعاع 

 مدیر مشترك 
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التنفیذي الھیكل التنظیمي الخاص بالشركة بحیث یشمل الصف األول والثاني بحد أدنى، على أن یشمل العضو المنتدب و/أو المدیر العام و/أو الرئیس   .ذ

 ونائب المدیر العام والمدراء العاملین في الشركة كالمدیر المالي. 
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ووظائفھم وتواریخ تعیینھم ذ)    –   3(حسب  بیان تفصیلي لكبار الموظفین التنفیذیین في الصف األول والثاني حسب ما ورد في الھیكل التنظیمي للشركة   .ر

 : مع بیان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لھم، وذلك حسب الجدول التالي

 
 
 
 
 

 مدقق الحسابات الخارجي:  .4
 

 :حسابات الشركة للمساھمیننبذة عن مدقق   .أ
موظف. لقد عملت دیلویت كمســـتشـــارین موثوقین للعمالء في الشـــرق    300,000تعد دیلویت أكبر شـــركة للخدمات المھنیة في العالم وتضـــم أكثر من 

 عاًما مضت. 92األوسط على مدار  

 تاریخ التعیین  المنصب  م

مجموع الرواتب  
والبدالت المدفوعة لعام  

 (درھم)  2020

مجموع المكافآت  
  2020المدفوعة لعام  

)Bonuses (درھم) ( 

أي مكافآت أخرى  
نقدیة/عینیة للعام  

أو تستحق   2020
 مستقبالً  

 لم تقرر بعد  لم تقرر بعد  1,299,003.00 01/02/2016 الرئیس التنفیذي  1
 لم تقرر بعد  لم تقرر بعد  847,186.00 08/05/2016 العام/التكافل العام والصحيالمدیر  2
 لم تقرر بعد  لم تقرر بعد  869,622.00 23/11/2011 المدیر العام/التكافل العائلي  3
 لم تقرر بعد  لم تقرر بعد  498,220.00 19/07/2020 المستشار القانوني العام   4
 لم تقرر بعد  لم تقرر بعد  500,789.00 26/04/2020 المالي المدیر  5
 لم تقرر بعد  لم تقرر بعد  345,171.00 13/01/2013 مدیر أول التسویق  6
 لم تقرر بعد  لم تقرر بعد  571,285.00 18/09/2016 الداخلي   رئیس قسم التدقیق  7

العام و الصحي    -رئیس قسم المطالبات  8
 والعائلي 

 لم تقرر بعد  لم تقرر بعد  389,810.00 22/03/2016

 لم تقرر بعد  لم تقرر بعد  370,065.00 26/04/2016 رئیس قسم المخاطر والتخطیط األستراتیجى 9
 لم تقرر بعد  لم تقرر بعد  427,560.00 01/02/2017 رئیس قسم الموارد البشریة واإلداریة 10
 لم تقرر بعد  لم تقرر بعد  662,449.00 15/04/2019 رئیس قسم اإلكتواري 11
 لم تقرر بعد  لم تقرر بعد  289,905.00 18/05/2020 مدیر أول تكنولوجیا المعلومات 12
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والضـــرائب والخدمات ذات الصـــلة للعمالء من القطاعین العام  واالســـتشـــارات المالیة واالســـتشـــارات المتعلقة بالمخاطر    التدقیقخدمات  دیلویت  توفر 
إمكانات ذات  دیلویت  دولة ، تقدم    150والخاص التي تغطي العدید من الصــناعات. من خالل شــبكة متصــلة عالمیًا من الشــركات األعضــاء في أكثر من  

 اجھة تحدیات األعمال األكثر تعقیدًا.مستوى عالمي وخدمة عالیة الجودة للعمالء ، وتقدم األفكار التي یحتاجونھا لمو
 

 -بیان األتعاب والتكالیف الخاصة بالتدقیق أو الخدمات التي قدمھا مدقق الحسابات الخارجي ، وذلك حسب الجدول التالي: .ب
 

 اسم مكتب التدقیق واسم المدقق الشریك 
 دیلویت آند توش ( الشرق األوسط )

 السید/ سندر نوراني 

ً دیلویت تم تعیین   كمدقق حسابات خارجي للشركة  قضاھاعدد السنوات التي  ً  مدققا  لھم العام الثانيوھو  2019عام في   خارجیا

 درھم  685,000 (درھم)  2020م  إجمالي أتعاب التدقیق للبیانات المالیة لعا

أتعاب وتكالیف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقیق للبیانات المالیة 
(درھم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أیة أتعاب أخرى یتم    2020لعام  

 ذكر ذلك صراحةً 
 درھم  705,917

تفاصیل وطبیعة الخدمات المقدمة األخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود  
 خدمات أخرى یتم ذكر ذلك صراحةً 

المالیة    /ندوة -1 التقاریر  إلعداد  الدولیة  المعاییر  حول  عمل    – ورشة 
 درھم 1,653

 درھم  704,264رسوم خدمات التحقق المالیة  -2

قام   التي  األخرى  بالخدمات  أخربیان  خارجي  حسابات  مدقق    مدقق  غیر 
بتقدیمھـا خالل   الشركة  (إن وجد) وفي حال عدم وجود    2020حسابـات 

 یتم ذكر ذلك صراحةً مدقق خارجي آخر 

 كي بي إم جي) 1(اإلسم المدقق: 
 شركة جرانت ثورنتون ) 2(

 .) فحص صحة ضریبة القیمة المضافة1( :تفاصیل الخدمات المقدمة
قیمة 2( انخفاض  ولتقییم  البنكیة  الحسابات  معامالت كشوف  التحقق من   (

 الشھرة للشركات التابعة
وفي حال عدم وجود أي تحفظات   2020بیان یوضـح التحفظات التي قام مدقق حسـابات الشـركة بتضـمینھا في القوائم المالیة المرحلیة و السـنویة للعام   .ج

 یجب أن یتم ذكر ذلك صراحةً 
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 ستثمارات والذمم المدینة من األطراف المقابلة المعنیة.بعدم وجود تأكید لإل  التحفظاتتتعلق ھذه  
 

 :لجنــة التدقیــق .5
 

 .إقرار من رئیس لجنة التدقیق بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتھ آللیة عملھا والتأكد من فعالیتھا .أ
o   رئیس لجنة التدقیق بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتھ آللیة عملھا والتأكد من فعالیتھا،  أحمد السادة السید  یقر. 

 
   اختصاصاتھا والمھام الموكلة لھا:  أسماء أعضاء لجنة التدقیق، وبیان .ب

 
 ) 02/09/2020  أعضاء لجنة التدقیق السابقین ( قبل تاریخ

 
 المنصب أسماء أعضاء لجنة التدقیق التسلسل

 رئیس اللجنة السید/ فریح القبیسي 1
 عضو مستقل خارجي السید/ عارف عبد العزیز 2
 عضو   السید/ واكیم مولر       3

 
 ) 02/09/2020أعضاء لجنة التدقیق الحالیین ( بعد تاریخ 

 
 المنصب أسماء أعضاء لجنة التدقیق التسلسل

 رئیس اللجنة  السید/ أحمد السادة  1
 عضو   السید/ فریح القبیسي 2
 عضو         السید/ محمد الخوري 3

قرار من من   62، و  61،  60 طبقاً لما جاء في المواد لجنة التدقیق التي تتم صیاغتھا ل  للشروط المرجعیةوفقًا : والمھام الموكلة لھاإختصاصات لجنة التدقیق  -
 ووفقاً للشروط المرجعیة للجنة التدقیق.  العامة م بشأن اعتماد دلیل حوكمة الشركات المساھمة2020 لسنة ر.م 3رئیس مجلس إدارة الھیئة رقم  
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ــاـئل المتعلـقة ـبالبـیاـنات الـمالـیة وأـیة أمور أخرى، وبـیان ـعدد    2020ـعام  ـعدد االجتـماـعات التي عـقدتـھا لجـنة الـتدقیق خالل  .ج ــة المســ وتواریخـھا لمـناقشــ
 لألعضاء في االجتماعات المنعقدة:  مرات الحضور الشخصي

 

 
 
 

 :لجنــة الترشیحات والمكافآت .6
 .آللیة عملھا والتأكد من فعالیتھاإقرار من رئیس لجنة الترشیحات والمكافآت بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتھ   .أ

o   رئیس لجنة الترشیحات والمكافآت بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتھ آللیة عملھا والتأكد من محمد حسین الخوري  السید / یقر
 .فعالیتھا

 ، وبیان اختصاصاتھا والمھام الموكلة لھا:الترشیحات والمكافآتأسماء أعضاء لجنة  .ب
 
 
 
 
 

 االجتماع  األول  اســــم العضــــــو  م
25/03/2020 

 االجتماع  الثاني 
20/04/2020 

 االجتماع  الثالث 
20/05/2020 

 الرابع االجتماع   
10/08/2020 

 االجتماع الخامس 
10/09/2020 

 السادس االجتماع  
11/11/2020 

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  السید/ فریح القبیسي 1

 ال ینطبق  ال ینطبق  حضر  حضر  حضر  حضر  السید/ عارف عبد العزیز  2

 ال ینطبق  ال ینطبق  حضر  حضر  حضر  حضر  السید/ واكیم مولر        3

 حضر  حضر  ال ینطبق  ال ینطبق  ال ینطبق  ال ینطبق  أحمد السادةالسید/  4

 حضر  حضر  ال ینطبق  ال ینطبق  ال ینطبق  ال ینطبق        السید/ محمد الخوري 5
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 ) 02/09/2020أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت السابقین ( قبل تاریخ  
 

ــیحات   التسلسل ــاء لجنة الترشـ ــماء أعضـ أسـ
 والمكافآت

 المنصب

 رئیس اللجنة السید/ سعید مبارك الھاجري 1
 عضو السید/ مصطفى خریبة 2
  عضو السید/ محمد حسین الخوري      3

 
   ) 02/09/2020أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت الحالیین ( بعد تاریخ 

ــیحات   التسلسل ــاء لجنة الترشــ ــماء أعضــ أســ
 والمكافآت

 المنصب

 رئیس اللجنة السید/ محمد حسین الخوري      1
 عضو مصطفى خریبة  /السید 2
 عضو   السید/ سعید القاسمي 3

 
o  :التي تتم صــیاغتھا طبقاً لما الترشــیحات والمكافآت وفقًا للشــروط المرجعیة للجنة  إختصــاصــات لجنة الترشــیحات والمكافآت والمھام الموكلة لھا

ووفقاً م بشــأن اعتماد دلیل حوكمة الشــركات المســاھمة العامة 2020ر.م لســنة  3من من قرار رئیس مجلس إدارة الھیئة رقم   59للمادة  جاء في 
 للشروط المرجعیة للجنة التدقیق.

 
عدد االجتماعات التي عقدتھا لجنة الترـشیحات والمكافآت خالل الـسنة وتواریخھا، وبیان عدد مرات الحـضور الـشخـصي لألعـضاء في االجتماعات   .ت

 المنعقدة.
o   ــیحات والمكافآت اجتماعاً واحداً بتاریخ ــا  24/11/2020عقدت لجنة الترش ــره كل األعض ــت اللجنة وأقرت المكافآت الممنوحة   ءوقد حض وناقش

 .2020للعام  للموظفین حسب األداء  
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  متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعین: لجنــة  .7
 .  21/05/2020المنعقد بتاریخ:   03/2020بموجب قرار متخذ من قبل مجلس اإلدراة خالل إجتماعھ رقم  لتدقیق اادارج مھامھا تحت صالحیات لجنة  تم 

   :لجنــة االستثمار .8
 

 إقرار من رئیس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتھ آللیة عملھا والتأكد من فعالیتھا. .أ
o  في الشركة وعن مراجعتھ آللیة عملھ والتأكد من فعالیتھ اللجنةبمسؤولیتھ عن نظام رئیس لجنة اإلستثمار سعید مبارك الھاجري السید  یقر . 

 
 ، وبیان اختصاصاتھا والمھام الموكلة لھا:اإلستثمارأسماء أعضاء لجنة  .ب

 
 ) 09/2020/ 02أعضاء لجنة اإلستثمار السابقین ( قبل تاریخ               

 
 المنصب اإلستثمارأسماء أعضاء لجنة  التسلسل

 رئیس اللجنة سعید مبارك الھاجري    /السید 1
 عضو جاسم الصدیقي           /السید 2
 عضو   مصطفى خریبة  /السید 3

 
 ) 02/09/2020أعضاء لجنة اإلستثمار الحالیین ( بعد تاریخ             

 
 المنصب اإلستثمار  أسماء أعضاء   التسلسل

 رئیس اللجنة سعید مبارك الھاجري    /السید 1
 عضو مصطفى خریبة /السید 2
 عضو   سعید القاسمي  /السید 3
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 المنعقدة.جتماعات التي عقدتھا لجنة االستثمار خالل السنة وتواریخھا، وبیان عدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء في االجتماعات  عدد اإل  ج.
 

 االجتماع  األول  اســــم العضــــــو  م
22/06/2020 

 االجتماع  الثاني 
16/09/2020 

   الثالثاالجتماع   
22/12/2020 

 ال ینطبق  ال ینطبق  حضر  جاسم الصدیقي            /السید 1
 حضر  حضر  حضر  سعید مبارك الھاجري  /السید 2
 یحضر لم   حضر  حضر  مصطفى خریبة  /السید 3
 حضر  حضر  ال ینطبق  السید/ سعید القاسمي .4

 
 

 :نظام الرقابة الداخلیة .9
 

 إقرار من المجلس بمسؤولیتھ عن نظام الرقابة الداخلیة في الشركة وعن مراجعتھ آللیة عملھ والتأكد من فعالیتھ: .أ
o  الرقابة الداخلیةیقر مجلس اإلدارة بتحملھ المسؤولیة عن ضمان تطبیق ومراجعة وفعالیة أنظمة. 

 
 وتاریخ التعیین: ومؤھالتھالرقابة الداخلیة  مدیر إدارة  اسم   .ب

 محمد أشرف   سم:  اال
 رئاسة إدارة الرقابة الداخلیة     المنصب:

 18/09/2016 تاریخ تعیینھ:
 بكالوریوس تجارة (تخصص محاسبة وتدقیق).   المؤھالت:

 
 وتاریخ التعیین:  االمتثال ومؤھالتھ  رئیساسم   .ت

 معتز كریشان   :اإلسم  -1
 العام للشركة  القانوني  المستشار   المنصب:

 17/02/2020  حتىو  19/07/2020منذ  تاریخ تعیینھ:  
 القانونبكالوریوس في  المؤھالت:  
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   سامي الزواغي :سم اإل -2

  أمین سر مجلس اإلدارة   المنصب:  
 19/07/2020تاریخ تعیینھ:  

   القانونفي   ماجستیر المؤھالت:  
 

لة عدم  كیفیة تعامل إدارة الرقابة الداخلیة مع أیة مشــاكل كبیرة بالشــركة أو تلك التي تم اإلفصــاح عنھا في التقاریر والحســابات الســنویة(في حا .ث
 وجود مشكالت كبیرة یجب ذكر أنھ لم تواجھ الشركة أي مشكالت):

o  مشكالت.لم تواجھ الشركة أي   
 التقاریر الصادرة من إدارة الرقابة الداخلیة لمجلس إدارة الشركةعدد   .ج

 
 ال یوجد

 
 . وبیان أسبابھا، وكیفیة معالجتھا وتجنب تكرارھا مستقبالً  2020عام اصیل المخالفات المرتكبة خالل تف .10

 .  ال توجد أي مخالفات جوھریة              
 

ــرـكة خالل الـعام   .11 في تنمـیة المجتمع المحلي والحـفاظ على البیـئة. (في ـحاـلة ـعدم وجود    2020بـیان ـبالمســــاھـمات النـقدـیة والعینـیة التي ـقاـمت بـھا الشــ
 :مساھمات فیجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساھمات)

 ال یوجد
 

 :معلومات عامة .12
 :2020بیان بسعر سھم الشركة في السوق (سعر اإلغالق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نھایة كل شھر خالل السنة المالیة للعام   -أ

 
 اإلغالق  األدنى  األعلى  الشھر 
 0.543 0.522 0.597 ینایر 
 0.528 0.519 0.615 فبرایر 
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 0.390 0.300 0.550 مارس 
 0.557 0.380 0.570 أبریل 
 0.471 0.468 0.585 مایو
 0.500 0.467 0.538 یونیو 
 0.601 0.491 0.628 یولیو 

 0.698 0.590 0.714 أغسطس 
 0.875 0.679 0.880 سبتمبر 
 0.750 0.703 0.883 أكتوبر 
 0.830 0.720 0.864 نوفمبر
 0.846 0.828 0.920 دیسمبر 

 
 :2020یان باألداء المقارن لسھم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إلیھ الشركة خالل العام  ب -ب

 
 :2020السوق العام في عام  أداء السھم المقارن مع مؤشر أوالً: 

 

 
 

 في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  أداء السھم المقارن بقطاع التأمینثانیاً:  
 

 الشھر 
 ینایر 

2020 
 فبرایر 
2020 

 مارس 
2020 

 ابریل 
2020 

 مایو 
2020 

 یونیو 
2020 

 یولیو 
2020 

 أغسطس 
2020 

 سبتمبر 
2020 

 أكتوبر 
2020 

 نوفمبر 
2020 

 دیسمبر 
2020 

سھم شركة سالمة 
 0.846 0.83 0.75 0.875 0.698 0.601 0.5 0.471 0.557 0.39 0.528 0.543 للتأمین 

المؤشر العام  
 لسوق دبي المالي 

2790.42 
 

2590 
 1771.31 2026.61 

 
1945.09 

 
2065.28 

 
2050.77 

 
2245.29 

 
2273.48 

 
2187.86 

 
2419.6 

 2491.97 
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 ینایر  الشھر 
2020 

 فبرایر 
2020 

 مارس  
2020 

 ابریل 
2020 

 مایو  
2020 

 یونیو 
2020 

 یولیو  
2020 

 أغسطس 
2020 

 سبتمبر 
2020 

 أكتوبر  
2020 

 نوفمبر  
2020 

 دیسمبر 
2020 

سھم شركة سالمة 
 0.846 0.83 0.75 0.875 0.698 0.601 0.5 0.471 0.557 0.39 0.528 0.543 للتأمین 

المؤشر العام  
   التأمینلسوق 

1644.27 
 

1662.52 
 

1400.06 
 

1598.79 
 

1503.3 
 

1518.9 
 

1695.58 
 

1850.08 
 

2148.47 
 

1965.45 
 

2074.03 
 

2086.42 
 

 
 
 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خلیجي، عربي، وأجنبي  31/12/2020بتوزیع ملكیة المساھمین كما في  بیان   -ج

 
   نسبة األسھم التي یمتلكھا فئة المساھم م

   إجمالي  حكومات شركات  أفراد  
   %88.7723 %0.0545 %  38.1585 %50.5593 محلي 1
   %  2.6721 - %  1.1231 % 1.5490 التعاون الخلیجيدول مجلس   2
   %  4.1464 - %  0.1790 % 3.9674 عرب 3
   %  4.4091 - %  2.3778 %  2.0313 أجانب 4
   %  99.9999 %  0.0545 %  41.8384 %  58.1070 إجمالي 5

 
 

 حسب الجدول التالي:  31/12/2020% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 5بیان بالمساھمین الذین یملكون   -د
 

 عدد األسھم المملوكة  االســـم  م
نسبة األسھم المملوكة من رأس  

 مال الشركة 

1 GOLDILOCKS INVESTMENT 
COMPANY LIMITED 160,750,000 13.2851 % 

 % 12.500 151,250,000 مصرف عجمان ش م ع 2

http://feeds.dfm.ae/documents/2018/Sep/11/6a67bb50-0295-43bc-95a5-df260a67f7b1/SALAMA_AJMANBANK_NOT_11_09_2018.pdf
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 %13.1839 159,525,517 محمد بن احمد بن سعید القاسمى 3

 
 

 حسب الجدول التالي:  31/12/2020المساھمین وفقاً لحجم الملكیة كما في  بیان بكیفیة توزیع  -ه
 

نسبة األسھم المملوكة من رأس   عدد األسھم المملوكة  عدد المساھمین  ملكیة األسھم (سھم)  م
 المال 

 3.984% 48,209,975 5,943 50,000أقل من  1

2 
 50,000من 

 834 500,000إلى أقل من 
120,651,176 %9.971 

 500,000من  3
 5,000,000إلى أقل من 

180 214,751,124 %17.748 

 26 5,000,000أكثر من  4
 

826,387,725 %68.297 

 % 100 1,210,000,000 6,983 المجموع  

 
 بیان باإلجراءات التي تم إتخاذھا بشأن ضوابط عالقات المستثمرین مع بیان ما یلي:   -و

 إسم مسؤول عالقات المستثمرین وبیانات التواصل معھ 
 زھیر إقبال للتأكید من نجوى  -برویز صدیق صدیقالسید/  

 الفاكس) –المحمول  –الھاتف   –بیانات التواصل مع عالقات المستثمرین ( البرید اإللكتروني   -
 4040111 4 971+  ھاتف:
 3577996 4 971+  فاكس:

 505522914 971+متحرك رقم: 
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 parvaiz.siddiq@salama.ae  البرید االلكتروني:   
 :الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرین على الموقع اإللكتروني للشركة 

http://www.salama.ae/investor_forum.aspx 
 

 واإلجراءات المتخذة بشأنھا: 2020یان بالقرارات الخاصة التي تم عرضھا في الجمعیة العمومیة المنعقد خالل عام  ب -ز
o   ـــبة تمـلك ــركة من  الموافـقة على مقترح مجلس اإلدارة لزیادة نســ ــھم رأس مال الشــ من النظام   7% وتـعدیل الـمادة  49% إلى  25األجانب في أســ

 .االساسي للشركة
o ) أعضــاء 7) من النظام األســاســي بحیث یتولى إدارة الشــركة مجلس إدارة مكون من عدد ســبعة (19الموافقة على تعدیل  الفقرة (أ) من المادة (

 ) أعضاء.  5ت السري التراكمي بدالً من (تنتخبھم الجمعیة العمومیة للمساھمین بالتصوی
o ) بشـأن إعتماد    2020/ر.م) لسـنة  3الموافقة على تعدیل النظام األسـاسـي للشـركة وفقاً لقرار رئیس مجلس إدارة ھیئة األوراق المالیة والسـلع رقم

ــاھمة العام، وقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم ( ــنة  15دلیل حوكمة الشـــركات المسـ ــأن قواعد نســـب التملك في رؤوس أموال   2019) لسـ بشـ
 شركات التأمین.

o ) من النظام األسـاسـي للشـركة بإضـافة إمكانیة توزیع األرباح على المسـاھمین نصـف سـنویاً بموجب قرار صـادر 58الموافقة على تعدیل المادة (
 عن  الجمعیة العمومیة.

 
 

 مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة -ح
 : معتز كریشان  إسم مقرر إجتماعات مجلس اإلدارةالسابق:          
 07/08/2019:   تاریخ تعینھ                   
 .  1994: بكالوریوس قانون من الجامعة األردنیة مؤھالتھ وخبراتھ                   

 العام للشركة ، یتولى السید/ معتز أعمال سكرتاریة مجلس              : باإلضافة إلى كونھ المستشار بیان مھام عملھ خالل العام                  
 اإلدارة.                    

 
  سامي الزواغي  :  إسم مقرر إجتماعات مجلس اإلدارةالحالي:          
 19/07/2020:  تاریخ تعینھ                   
    ، أمین سر مجلس إدارة معتمد من سوق دبي المالي ، حاصل على درجة الماجستیر في  الزواغيسامي :  مؤھالتھ وخبراتھ                   
 قانون األعمال من كلیة العلوم القضائیة والسیاسیة واالجتماعیة في تونس ومسجل لدى نقابة المحامین التونسیین منذ عام                     

mailto:parvaiz.siddiq@salama.ae
http://www.salama.ae/investor_forum.aspx
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 عاًما في األعمال المصرفیة والتأمین.  20بخبرة قانونیة واسعة ألكثر من یتمتع سامي ، 2001                   
 اإلدارة. أعمال سكرتاریة مجلس:  بیان مھام عملھ خالل العام                 

 
   :2020التي صادفت الشركة خالل العام  واإلفصاحات الھامة  األحداث الجوھریة تفصیلي ب  بیان -ط
o   .إطالق شعار جدید للشركة 
o من قبل بنك رصد لإلستثمار.   ةمقام  دعوى قضائیة 
o دیسمبر    31في    المنتھیةما كانت في نھایة الفترة    بعد،  درھم  ملیون  )284.82(الى   2020سبتمر   30 المنتھیة  حتى الفترة  الخسائر المتركمة ض  اإنخف

 .ملیون درھم   )376.82(تعادل   2019
 
 .% أو أكثر من رأس مال الشركة5والتي تساوي   2020بالصفقات التي قامت بھا الشركة خالل عام  بیان   -ي

 ) مالیین من األسھم التي تمتلكھا في رأس مال شركة سالمة للتأمین التعاوني السعودیة.4قیام الشركة ببیع (
 

 :2020  عام بیان نسبة التوطین في الشركة بنھایة -ك
 التوطین المستھدفة نقاط  السنة

 ھیئة التأمین  بواسطة 
 بواسطة سالمة  حقق

2018 46 53 
2019 53 60 
2020 60 63 
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   .2020بیان بالمشاریع والمبادرات االبتكاریة التي قامت بھا الشركة أو جاري تطویرھا خالل العام   -ل
o ال یوجد 

 
 
 
 

   

 توق�ع رئ�س مجلس اإلدارة 
 السید/ جاسم الصد�قى األنصاري 

 توق�ع رئ�س لجنة التدقیق 
 أحمد السادةالسید /  

توق�ع رئ�س لجنة الترش�حات 
   والمكافآت

 محمد حسین الخوري السید/  

 توق�ع مدیر إدارة الرقا�ة الداخل�ة 
 مصطفى ابو ز�د  /السید

 2021/.……/……التار�خ:   2021/.……/……التار�خ:   2021/.……/……التار�خ:   2021/.……/……التار�خ:  
 

 ختم الشركة
 
 

  

najwa.khalil
Typewriter
21

najwa.khalil
Typewriter
03

najwa.khalil
Typewriter
21

najwa.khalil
Typewriter
03

Ahmad
21

Ahmad
03

najwa.khalil
Typewriter
21

najwa.khalil
Typewriter
03
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