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 -: الشركات ممارسات حوكمة أوالً:
 :الحوكمة مبادئتطبیق  .1

لتطبیـــق   لمـاليالسـوق اووراق والسـلع المالیـة  األیھات ھیئـة  ـع توجـــت مــتفاعلالتزمت وتي  ــات الــالشركأولى  ن  ــین مــة للتأمــین األھلیــة العــشركإن   
مالحظاتھـا بـذات  دت بـأوقد  2005اطبتھا عام مخ منذ  )  ( Corporate Governance المساھمة العامة للشركات لمؤسساتیة قواعد وضوابط الحكمة ا

الھادفة إلى مواكبة أحدث أسالیب اإلدارة والملكیـة وتطبیـق الممارسـات الفاعلـة للتطـویر المؤسسـي والتحـدیث لمواجھـة   عيالشأن لتنتھي إلى مساندة كل المسا
ة علـى أسـس منھجیـة وبمھـارة احترافیـة تتوافـق مـع النسـیج إیجابیـة مبنیـتدامة  لـة باسـدوالالتحدیات ولتحقیق النمو المطرد واالستقرار للكیانـات االقتصـادیة ب

 .االجتماعي واالقتصادي القائم بالدولة وخصوصیاتھ
قوق راعي حویة واالستمراریة وتقلیل المخاطر ودعم المسؤولیة والشفافی األداءن تطبیق نظام الحوكمة بمزایاه في قیادة التغییر وإعادة الھیكلة یضمن تحسن  إ 
 الشركة.ل اعتبار لدى مجلس إدارة كان محما  مساھمین وھوال

نظـام اعتمـاد ب 19/4/2010وبناًء على ما تقدم فقد التزمت الشركة بتطبیق قواعد اإلفصاح والشفافیة في سبیل تعزیز الثقة لیصدر قرار مجلس ادارتھا فـي  
 .2009لسنة  518 قرار الوزاري رقمضوابط الحوكمة كامالً وفق أحكام ال

 ) : 2020ر.م لسنة  / 3دلیل الحوكمة رقم (تطبیق  .2
 م 2020 م) لسـنةر. / 03( رقـمالواردة بقـرار رئـیس مجلـس إدارة ھیئـة األوراق المالیـة والسـلع لحوكمة الیل د قواعد التزمت وتعمل بموجب   ةركلشن اأكما  
ركات مـة الشـبشـأن معـاییر االنضـباط المؤسسـي وحوك 2016لسنة  م)/ ر 7م (قرقرار  الل  الذي حل مح  العامة  المساھمة  الشركات  حوكمة  دلیل  اعتماد  بشأن

ت قد تصدر أي تعلیماوب بیةجھات الرقالما یصدر عن امونھ وبطبیق مضقد التزمت الشركة بت، و  518/2009 رقمالقرار الوزاري    و  وتعدیالتھ  لمساھمة العامةا
 .عن الجھات المختصة

 :المالیةة في األوراق راداإللس مجء ت أعضاتعامال ثانیاً:
 : الحوكمة مبادئتطبیق  .1

 منھـاوالسـلع ووقرارات ھیئـة األوراق المالیـة  عامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأي من الموظفین المطلعین على البیانات األساسیة للشركة مؤطرة بأحكامتإن   
 األوراقخاص بالتداول والمقاصة والتسویات ونقل الملكیة وحفظ لالنظام ا أنفي ش 2001) لسنة 2) من قرار مجلس إدارة الھیئة رقم (14المادة (

ل القصـیرة فـي اآلجـا شقیقة لھاھذا من جھة ومن جھة أخرى یحظر على أعضاء المجلس والموظفین التداول في أسھم الشركة أو الشركة األم أو التابعة أو ال 
تداول ھذه األسھم بقصد إیھام باقي المستثمرین والتأثیر على أسعار الشركة سـواء  ھملییحظر عا كمسواء بشكل یومي أو بشكل أسبوعي ،    المضاربةبقصد  

حداث أو قرارات مھمة من شأنھا عن أي أعلومات م ھممتم ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر ،  كما یحظر علیھم التداول في أسھم الشركة عندما یصل إلى عل
ال یجوز ألعضاء مجلـس إدارة الشـركة ومـدیرھا العـام أو كبـار التنفیـذیین أو أي شـخص مـن المـوظفین ل واع األحمیج التأثیر على سعر سھم الشركة وفي

أو الشـركة األم أو التابعـة أو الشـقیقة أو الحلیفـة  ركةمالیـة للشـللشركة التصرف بنفسھ أو بواسطة غیره في أي أوراق    المعلومات الجوھریةعلى  المطلعین  
 :یةتت اآلرافتخالل ال للشركة



 2020كمة لسنة ریر الحوتق

 .عمل من االعالن عن أي معلومات جوھریة ما لم تكن تلك المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة) عشرة أیام 10قبل ( 
 .حین اإلفصاح عن البیانات المالیةأو السنویة ولالسنویة  أو النصف ) خمسة عشر یوماً من نھایة الفترة المالیة الربعیة15قبل ( 

 
 :0220م الشركة خالل ھسأب زواجھم وأبناؤھممجلس اإلدارة وأاء أعض عامالتتو ملكیةبیان ب .2

 البرید االلكتروني حسب والسلع و باإلفصاح والشفافیة الصادرة عن ھیئة األوراق المالیة) من النظام الخاص 36وفق نظام اإلفصاح وعمالً بأحكام المادة (
بأسھم الشركة الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة أو أقاربھم مـن  تداولالعملیات یـــة ولكم نفإ،  7/1/2021المؤرخ  سوق أبوظبي لألوراق المالیة للشركةل

 -:كالتالي 2020الدرجة األولى للعام 
 

 
 

 

األسھم المملوكة   المنصب/ صلة القرابة  م ــــــــــــاالس م
ر  دیسمب 31في 

2020 

 اليإجمــ 
عملیــــة 

 البیع

إجمـــــالي 
ــة  عملیـــــ

 الشراء
 - - 1.542.307 اإلدارة مجلسرئیس  يرھامحمد جوعان راشد البادي الظ 1
 - - 27.780 زوجة رئیس مجلس اإلدارة ض جابر المزروعي موزة عای 
 - - 749.812 یس مجلس اإلدارةرئ ابن   الظاھري  أحمد محمد جوعان راشد البادي 
 - - 8.730 ابنة رئیس مجلس اإلدارة    مھا محمد جوعان راشد البادي الظاھري 
 - - 50.000 رةابن رئیس مجلس اإلدا ظاھري  لا شدراعان د جوفارس محم 
 - - 818.216 اإلدارة نائب رئیس مجلس  خالد محمد جوعان راشد البادي الظاھري 2
 - - 159.960 ارةعضو مجلس اإلد عطیش المزروعي محمد الفندي غانم 3
 - - 252.012 س اإلدارةعضو مجل سعید علي صالح أحمد الكویتي 4
 - - 100.658 عضو مجلس اإلدارة غیث القبیسيآل   مخاد ملغیث ھا 5
 ھاملوالدة السید غیث  الدة)حمده خلیفة فریح القبیسي (و 

 خادم أل غیث القبیسي 
98.000 - - 

(ممثل شركة مجلس أبوظبي محمد عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصایغ   6
 لالستثمار)

 - - - لس اإلدارةعضو مج

 - - - مجلس اإلدارةو عض كة مجلس أبوظبي لالستثمار)(ممثل شر  يف لخلوحمد افیصل جاسم م 7
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ً ث  -: تشكیل مجلس اإلدارة : الثا
 : تشكیل مجلس اإلدارة حسب فئات أعضائھ بیان .1

 .سنوات  جلس لثالث الم في ةة العضویركة حالیاً من سبعة أعضاء یتم انتخابھم من قبل الجمعیة العمومیة وتكون مد ة الشإدار مجلس یتكون
 الفئة   االسم م

تنفیذي   (تنفیذي وغیر
 ومستقل) 

  الخبرات
 المؤھالت و

قض  التي  ھا  االمدة 
في  مجلس   كعضو 

من  إدارة   الشركة 
 انتخاب تاریخ أول 

فومناصاتھم  عضوی  أیة  ي  بھم 
 شركات مساھمة أخرى 

مناصبھم في أیة مواقع رقابیة أو حكومیة أو تجاریة ھامة  
 أخرى

 دمــــــحمســــــعادة /  )1
بادي راشد الجوعان  
 الظاھري

 اإلدارة جلسرئیس م
غیــر  - غیــر تنفیــذي(

 )مستقل

 رجل أعمال   -
في قطاع  خبرة   -

  التأمین
والمصارف  

   عمالواأل 

 ظبيدارة أبـوس إجلس مئیر - 1976عام   ذمن
 الصناعیةع للمشارینیة الوط

 ( ADNIP ) .ًسابقا 
ــ - ــس إدارـعضـ ــك و مجلـ ة بنـ

سابقاً ) منذ ي (الوطنبوظبي  أ
 2009 إلى1968

ع العقاریةن المشاریــیسي فــــــي العدید مساھم رئمالك وم -
 والنفطیة والسیاحیة 

   1967مؤسس ومالك مجموعة البــادي منذ  -
 ارة وصناعــــة أبوظبي ـــــــــبــق بغرفــة تجعضــو سا -

خالـد محمـد دة / سعا )2
جوعان راشد البادي 

 الظاھري

ــب ر ــینائ س لــس مجئ
 اإلدارة

ــذي(  ــر تنفی  - غی
 )مستقل

 ل ا رجل أعم  -
ماجستیر في   -

علوم اإلدارة  
المالیـــــة من  

ة جورج  ـجامع
 ن واشنط 

خبرة في    -
التأمین  

  االستثمار و
  المصرفي 

 والمشاریع 

رة بنك  أمین سر مجلس إدا - 2006عام منذ 
 ي ( سابقاً ) ـــــأبوظبــي الوطن

نائب مدیر عام قطاع    -
مصرفـي ببنك  االستثمـــــــار ال

ً باـي (س وظبي الوطنــــأب  ) قا
رئیس مجموعة إدارة األصول   -

ق والمحافظ  ـــــــوالصنادیـ
االستثماریــة ببنك أبوظبي  

 ي ( سابقاً ) ـــالوطن

(    ة أبوظبيـــــــــناععضو مجلس إدارة غرفة تجارة وص  -
ً سابق   )   ا

 مجلس إدارة جمعیة اإلمارات للتأمین  رئیس    -
 جيیلخال لتأمیناحاد ي التتنفیذالمجلس الرئیس    -

محمــــــد /  ةدســــــعا )3
الفندي غانم عطـیش 

 المزروعي

اإلدارة   عضو مجلـس 
غیـر   –  غیر تنفیـذي(

 )مستقل

النفط   -  1979 منذ عام رجل أعمال   - خدمات  مجال  في  خبرة 
 واالستثمار 

خبــرة فــي اســتجالب الشــركات   -
 مشاریع في الدولة العالمیة لتنفیذ

 مارة أبوظبي (سابقاً)اري إلعضو في أول مجلس استش -
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 لغیث ھامــدة / اعس )4
ـــادم  ــث آل خــــ غیـــ
 القبیسي

اإلدارة   عضو مجلـس 
ــذي( ــر تنفیــــ  - غیــــ

 )مستقل

 رجل أعمال    -
المجال  - في  خبرة 

االستثماري  
 والعقاري 

ةنائـب رئیـس مجلـس إدارة شركـ    - 2003منذ عام 
 ة آل غیث القابض

للتوطین   - أبوظبي  مجلس  عضو 
) ً  ) سابقا

شركـة   - إدارة  مجلــس  عضــو 
ً حریة (ـات البالجراف  ) سابقا

ــس  - ــیس مجل ــداإ رئ ـة رة شركــ
ــران الخــاص  ـــت للطی ــتیج ج برس

) ً  )سابقا

 إلمارة أبوظبي. لمجلس االستشاري الوطنيعضو ا -
 CBIي البنك التجاري الدولي عضو مجلس اإلدارة ف  -

ــعادة /  )5 ـــید ســـ سعــــ
علــي صالــح أحمــد 

 الكویتـي

اإلدارة   عضو مجلـس 
غیـر   –  غیر تنفیـذي(

 )مستقل

 رجل أعمال   -
في    - ماجستیر 

 العلوم العسكري 
عضــو مجلــس  -

 بقســـــــــاإدارة 
شـــركة طیـــران ب

 أبوظبي

إدارة    - 2006 اممنذ ع مجلس  فيعضو  سابق 
 ـي للفنادق بأبوظ كةشر

مصنع  - إدارة  مجلـس  رئیـس 
للھیاكل المعدنیة / العین   اإلمارات

 العقـــاراتـبرة تجاریـــة فـــي خـــ -
 والتوالمقا

عضــو مجلــس إدارة ســابق فــي  -
 بوظبي.ن أراشركة طی

 اإلماراتي األحمر  عضو مجلس إدارة سابق لھیئة الھالل -

عبـد  محمـدسـعادة /  )6
عبد المحسـن الجبار  
 غالصایأحمد 

اإلدارة   عضو مجلـس 
ــذي( ــر تنفیــــ  - غیــــ

 )مستقل

بكـالوریوس فـي 
ــن  ــة مـــ المالیـــ
ــة نـــورث  جامعـ
ــترن /  إیســــــــــ

 /بوســــــــــــطن 
الوالیات المتحدة 

 األمریكیة.

أسواخ - 2018منذ عام  في  مالي  رأسبیر  ق 
 المال. 

من - العدید  یدیر  أعمال  رجل 
 ة الخاصالشركات 

شركةیة في  لخدمات المال ابات وا رة الحس ئ في داأول    تاجر -
 مجلس أبوظبي لالستثمار. 

ــعادة /  )7 فیصـــــل ســـ
 محمــــــــد جاســـــــم
 الخلوفي

اإلدارة   عضو مجلـس 
ــذي( ــر تنفیــــ  - غیــــ

 )تقلمس

ــالوریوس ب - كـــ
فـــــــــــــي إدارة 

 األعمال.

شركة  ستثمارات في دائرة الملكیة الخاصة في س ائیر - خبرة استثماریة  - 2018منذ عام 
 أبوظبي لالستثمار.  لس مج

 .أي عنصر نسائي كةشرة الارإد اء مجلس لیس من بین أعض :2020نسائي في مجلس اإلدارة للعام ثیل العنصر البیان بنسبة تم .2
تنویھ ال مع من المساھمین أي عنصر نسائي 8201تي عقدت عام لم یترشح لالنتخابات ال  :أي عنصر نسائي لعضویة مجلس اإلدارة  ب عدم ترشحبیان بأسبا .3

روط األخـرى ومتطلبـات شـاللـى  ة عـالوة عسـاھمي الشـركارة من مأن یكون عضو مجلس اإلد   جب یو  نظامھا األساسية وفق  أن أعضاء مجلس إدارة الشرك
 بعضو مجلس اإلدارة. الحوكمة
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) مـن 21المـادة ( ام حكـأ ارة اسـتناداً إلـىأعضـاء مجلـس اإلد یتم تحدیـد مكافـأة  :2019المالیة عن السنة  2020م العافي فوعة دالم  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  مجموع .4
 19/02/2020فـي  إقـرار الجمعیـة العمومیـة لمقتـرح مجلـس اإلدارة اد وانعقد عن  فذینالنا  2015  ) لسنة2م (یة رق) من قانون الشركات التجار169الحوكمة والمادة (  قرار

% مـن الـربح 10د مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة على ـــــب أن ال تزیـیج  یع الحاالتــجم  يـفو  ي،ـالصافالربح  من نسبة مئویة من    اإلدارة أعضاء مجلس  مكافأة  ون  تتكحیث  
توصـیة مـن مجلـس  اقتـراح أورة تحـدد مـن خـالل تنفیذاً لما ذكر أعاله فإن مكافـآت أعضـاء مجلـس اإلداو.كات واالحتیاطيھالستالا  صم بعد خ  لمنتھیةلمالیة انة اللس  يالصاف
 آتافـبلـغ مجمـوع مك 2020م وفـي عـا.اله ــــوفـق الضـوابط المـذكورة أعألربـاح % من صافي ا10ي جمیع األحوال ال تتجاوز میة للشركة وفة وترفع للجمعیة العمواإلدار
(باسـتثناء ضـریبة القیمـة ي اراتإمـدرھـم  6,414,798.98 دره قـمبلـغ و 2019یـة لماالسـنة رئـیس وأعضـاء مجلـس اإلدارة عـن الللسـادة لس اإلدارة المدفوعة جاء مأعض

درھم لكل عضو مـن   538,172ومبلغ    رئیس مجلس اإلدارة درھم لنائب    1,166,345إلدارة ومبلغ  لرئیس مجلس ادرھم    2,332,690تم دفع مبلغ  یث  حب  )%5المضافة  
 دارة.أعضاء مجلس اإل

حیـث  بعـد إلدارة لـم یـتم س اعضـاء مجلـآت علـى أكافـلما ن توزیـعإفـ 2020لیة ما عن السنة الماأ  :2020ام  دارة المقترحة عن العمجموع مكافآت أعضاء مجلس اإل .5
بمكافـآت  مقترح مجلس اإلدارة الخـاص من المتوقع أن یكون علماً بأنضھا أو إقرارھا تعرض نسبة توزیع المكافآت على الجمعیة العمومیة للشركة التي لھا الصالحیة في رف

لتجاریة رقـم ت اقانون الشركا ) من169وفق أحكام المادة (%  10  ودبحد  )فةلمضاالقیمة ا  امل ضریبةغیر ش(  درھم   8,441,668  بحدود  غلتب  2020لس للعام  أعضاء المج
درھم لكـل عضـو   767,424ومبلغ    اإلدارة   رئیس مجلسدرھم لنائب    1,534,848  إلدارة ومبلغلرئیس مجلس ادرھم    3,069,697  بحیث یدفع مبلغوتعدیالتھ    2/2015

 .دالت عن حضور جلسات مجلس اإلدارةدارة أي بأعضاء مجلس اإل  بینما ال یتقاضى،    دارة جلس اإلمن أعضاء م
، كافـآت مالت والترشـیحاة لجنـالتـدقیق وة نـلج فـي یـتم حضـورھادرھم عن كل جلسـة  الفأربعة آمبلغ  لعضوفیتقاضى ا وفق نظام الحوكمة مجلس إدارة الشركةلجان  أما عن  

 .أبوظبينتقال العضو خارج في حال امع ثمانیة آالف درھم    ستثمارالاالعقارات و  ھا بلجنةیتم حضورم عن كل جلسة  رھد  آالف  رة عشوكذلك مبلغ 
 :0202للعام  السنة المالیةالتي تقاضاھا أعضاء مجلس اإلدارة عن  عن المجلس ةبیان ببدالت حضور جلسات اللجان المنبثق .6

 ن المجلس ع اللجان المنبثقة بدالت حضور جلسات  سم الا م
 االجتماعات عدد  بالدرھم  قیمة البدل للجنة ا

 7   44,000 لجنة التدقیق خالد محمد جوعان راشد البادي الظاھري /   دةسعا 1
 7   44,000 والمكافآت لجنة الترشیحات
 20   288,000 واالستثماراتلجنة العقارات 

 
 7 44,000 نة التدقیقجل ھامل الغیث القبیسي ث غی/    ادةعس 2

 7 44,000 والمكافآت   نة الترشیحاتجل
 20 288,000 لجنة العقارات واالستثمارات 

 
 7 44,000 آت والمكاف  لجنة الترشیحات عبد الجبار الصایغ   محمد /سعادة   3

 20 288,000 مارات لجنة العقارات واالستث
 

 7 44,000 قیقلجنة التد  يــــــخلوفلا  جاسم صلفی  /سعادة   4



 2020كمة لسنة ریر الحوتق

 بدالت حضور اللجان. أو رواتب أو أتعاب اضافیة بخالف  أي بدالت  2020خالل عام أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  ىلم یتقاض   .7
 

 : مرات الحضوروتواریخ انعقادھا وعدد   2020ة للعام مجلس اإلدار بیان عدد اجتماعات .8
 -التالي : التفصیل لىع 2020عام خالل  اجتماعات  ) 4 (عدد یة للتأمین ھلألالعین اعقد مجلس إدارة شركة 

 أسماء األعضاء الغائبین  كالةلوبا  عدد الحضور الحضور ددـــع تاریخ االجتماع 
 ال یوجد ال یوجد 7 19/02/2020
  یوجدال  یوجدال 7 22/06/2020
 ال یوجد ال یوجد 7 27/09/2020
 دجیوال  دجیوال  7 21/12/2020

 ً  .جتماعاتضور االعن حاء عضم یتغیب أي عضو من األلن أ بعلما
 

 : عقادھامع بیان تواریخ ان 2020صدرت بالتمریر خالل السنة المالیة التي عدد قرارات مجلس اإلدارة  .9
 .2020خالل سنة  ریرلم تصدر أي قرارات بالتم

 
 :2020خالل السنة المالیة  ذیةلى اإلدارة التنفیإ رةبیان المھام واالختصاصات التي فوضھا مجلس اإلدا .10

الغیر  لدفاع عن حقوقھا وتمثیلھا تجاهالشركة وایر أعمال یتسبسواء  النظام األساسي للشركة) من 28) و (27ام المادة (المنصوص علیھا بأحك  صالحیات الالوة على  ع
نونیـة اإلداریة والفنیة والقاجمیع المعامالت ي  التوقیع نیابة عن الشركة فب  ض مفوعام الشركة    یرد م  محمد مظھر حماده  ید /الس  نإف  باألحكام  وتوكیل المحامین والطعن

رقیتھم ونقلھـم وتـ فین وتحدیـد رواتـبھم وبـدالتھمكما لھ حق تعیین وعـزل المـوظ  7/1/2023  تىح  بالتفویض ولھ حق توكیل الغیر بالتوقیع على كل أو بعض ما جاء  
 ھااضغرقتضیھا إدارة الشركة وفقاً ألمال التي تاألع یعمجومزاولة  واعد تأدیبھموق

 مدة التفویض صالحیة التفویض سم الشخص المفوضا م .
 7/1/2023حتى  ركة نیابة عن الشبالوالتوقیع الصالحیات اإلداریة  اده  محمد مظھر حمالسید /   1

 
  :  2020خالل  ذات العالقة ت مع األطراف ان بتفاصیل التعامالت التي تمیب .11
 .2020ام خالل الع ةمع األطراف ذات العالقبرام أي صفقات إ تملم ی
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 :بالشركةھیكل التنظیمي الخاص ال .12
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 والثاني في الشركة تفصیلي بأسماء كبار الموظفین التنفیذیین في الصف األول بیان   -13
 :2020للعام  وع الرواتب والمكافآت المدفوعة لھمجموم

 ین التعی یخ تار المنصب  م
البدالت  ع الرواتب و مومج

 2020ة لعام المدفوع
دفوعة  كافآت الممموع الجم

)  Bonuses( 2020لعام 
 (درھم)

للعام   نقدیة/عینیة أي مكافآت أخرى 
 مستقبالً  تستحقأو   2020

 مظھر حمادهمحمد السید /  1
  1,700,777 4,138,164 20/03/1976 عام المدیر ال

 كاین كومارك السید /  2
 08/01/2019 تتاب رئیس االك

1,200,000 200,000  

ً رابع  توش د: دیلویت أنارجي مدقق الحسابات الخ : ا
 دیلویت أند توشعن  ةذبن .2

ام القطـاعین العـلصـلة للعمـالء مـن والخـدمات ذات االضـرائب اطر، المالیة، استشارات المخـ االستشارات  ،رات االستشاوالتأكید،   تدقیقالتقدم دیلویت خدمات   
، تقدم ومنطقة جغرافیة دولة 150من  ثرأكعضاء في من الشركات األ عالمیة مترابطة بكةضل شوبف  االقتصادیة.  القطاعات مجموعة واسعة من    والخاص في

ترض حدیات التي تعخالل حلول فاعلة لمواجھة الت الء وذلك منالیة الجودة للعمالمتمیزة خدمات عارین ذوي الكفاءات ل مجموعة من المستشویت من خالدیل
 معیاراً للتفوق.   كونت أنموظف ب 312.000عددھم عن ھا والذین یزید لدییین لمھنزم دیلویت من خالل اتلت عملیاتھم.

 ، رأس الخیمة والشارقة.، دبي، الفجیرة تب في أبوظبيمھني موزعون على خمسة مكا 1,100عن د المتحدة ما یزیمارات العربیة لدى دیلویت اإل 
ة یة لخدمة الشركات والمؤسسـات الفردیـنابعتطویرھا  تلك ممارسات تمدة كما أنھا تمالمتحیة عربلخدمات في اإلمارات الكاملة الشركات متلویت من ار دیتعتبو 

التصـنیع، ارة، التج ،ع العاماإلنشاءات، أنشطة القطا  كیة،االتصاالت السلكیة والالسل  ،ىاألخر  المالیةوالتأمین والخدمات  یة  ائدة في مجال الخدمات المصرفالر
 ھموتشـمل خـدمات ات.حسـابال مـدققي مـن مھنـي 400وأكثـر مـن مدیر و ركشریك ومشا 37یة المتحدة اإلمارات العربفي   ویت دیلولدى    لطاقة والموارد.وا

 یة والخدمات االستشاریة.والضرائب واالستشارات المال لتدقیق،المھنیة ا
ت الشركة باسامراقبة حنات المالیة وایتأكد من صحة البلبي واالحساأعمال التدقیق  مارس  وھي ت إدارتھالس  عن الشركة ومج  شركة التدقیق الخارجي مستقلة  نإ 

تھا وطلـب البیانـات تر الشـركة وسـجالتھا ومسـتنداحق االطـالع فـي كـل وقـت علـى جمیـع دفـا  اھمھمت  أداءفي سبیل    اھلو  فیھا  ت المالیة التي عین  ةـعن السن
 .تزاماتھالكة واالشر حقق موجودات تأن  الھل علیھا وة الحصورى ضرورتالتي  واإلیضاحات 

شـركة ھ فـي میزانیـة الإلى االجتماع ویبدي رأیالتي اتبعت في الدعوة   ت راءااإلجمن صحة    الجمعیة العمومیة والتأكد ر  ضوالحسابات الخارجي حقق  د موعلى   
 .المالیة وقعت خالل السنة كونت قد میة ارات الجمعیة العمولقرن الشركات أو لشركة أو قانول النظام األساسي ألحكام خالفات نت ھنالك موإذا ما كا
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 : لخارجيأتعاب مدققي الحسابات ا  .3
ة اجتمـاع الجمعیـ يـبنـاًء علـى قـرار المسـاھمین فـ ختیارھاتم احیث  2019منذ أعمال التدقیق الخارجي للشركة   ( الشرق األوسط )  دیلویت أند توششركة    تولت 

ھـم وفـق در 356,000عھـا ومنویة یبلـغ مجأتعابـھ السـو  2020  عـامفـي  قـد  انع  يذ الة  ع الجمعیة العمومیلھم في اجتما  تم التجدید   ، وقد   2019  نعقدةالعمومیة الم
 56,000األول ومبلـغ =/ لربـعلم عن مراجعة الحسابات درھ 56,000درھم عن أعمال التدقیق للبیانات المالیة السنویة ومبلغ =/ 188,000=/التفصیل التالي / 

 .الثالث ذات المبلغ للربع للربع الثاني ودرھم 
اجتمـاع  يـبنـاًء علـى قـرار المسـاھمین فـ ارھـاتیحیث تم اخ 2019منذ عام أعمال التدقیق الخارجي للشركة  الشرق األوسط ) (  أند توش  دیلویت كة  شر  لت توكما  

 .ھ عابأت ویتقاضى ، 2020عام ت في د مومیة التي انعقالجمعیة العفي المساھمین ر بموجب قراید لھ د جوقد تم الت 2019ة المنعقدة في عام الجمعیة العمومی
 دیلویت أند توش  تب التدقیق  مك سما

 ي فراس عنبتاوالسید /  أسم المدقق الشریك 
 سنتین  كمدقق حسابات خارجي للشركة لتي قضاھادد السنوات اع

 سنتین   ت الشركة ق حسابادقیفي ت عدد السنوات التي قضاھا المدقق الشریك

 درھم  356,000   )(درھم  2021 املعل نویة)والس(المرحلیة   مالیةللبیانات ال ومراجعةدقیق أتعاب الت إجمالي

 ال یوجد  درھم) ( 2020نات المالیة للعام ى بخالف التدقیق للبیاأتعاب وتكالیف الخدمات الخاصة األخر

 ال یوجد  ى ألخر تفاصیل وطبیعة الخدمات المقدمة ا
 ال یوجد  2020ة بتقدیمھا خالل ركلش بات اسادقق حق حسابات خارجي آخر غیر مبیان بالخدمات األخرى التي قام مدق

 :  2020للعام ینھا في القوائم المالیة المرحلیة والسنویة بتضمبیان یوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة   .4
 الشركة. ق حسابات دقال توجد أي تحفظات لم 
 

 ً  : بیان لجان مجلس اإلدارة : خامسا
 التدقیق نةجل  .1

 عملھا والتأكد من فعالیتھا.ي الشركة وعن مراجعتھ آللیة ولیتھ عن نظام اللجنة فؤرئیس لجنة التدقیق بمس –د جوعان البادي حمد مخال /دة اسعیقر 
لمؤسسیة في ة اكمولحالیة واألمور المتعلقة بان فیما یتعلق بتدقیق المعلومات المتمثیل المساھمی  لیاتھ تجاهمجلس اإلدارة في مسؤو  ھو دعم دور  إن الھدف من ھذه اللجنة

ومراجعة أنظمة ى موضوعیتھ ا ومتابعتھا الستقاللیة مدقق الحسابات الخارجي ومد ارد المتوفرة عالوة على رقابتھشركة بصورة منتظمة لضمان فعالیة استخدام الموال
 .الداخلیةالرقابة 
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 - السادة:تدقیق من لجنة ال وتتكون
 اللجنة یسرئ  اديـــد البــــمحم ــدخالـــ /سعادة 
 عضو      سيھامل الغیث القبی یثغ /سعادة 
 عضو      يــــــالخلوفجاسم  فیصل /سعادة 
 2020 ةلسن)   م.ر/ 03 ( رقم السلعمالیة وھیئة األوراق المجلس إدارة  رئیس ن قرارم 61والمھام المنصوص علیھا في المادة   االختصاصات   إن اللجنة تقوم بجمیع

 -:بالتواریخ التالیة 2020ت خالل العام اجتماعا  ) 7 ( قد عقدت لجنة التدقیق بحضور جمیع أعضائھا عدد و،  العامة ھمةالمسا الشركات  كمةحو لدلی اعتماد  بشأن م
 اریخالت االجتماع رقم 

 2020/ 28/1 األول 
 2020/ 17/2 ني الثا

 2020/ 20/2 الثالث 
 2020/ 17/5 الرابع
 2020/ 14/6 الخامس
 2020/ 13/8 السادس

 15/11/2020 لسابع ا
 
 لجنة الترشیحات والمكافآت  .2

مـن ا والتأكـد ھـولیتھ عن نظام اللجنة في الشـركة وعـن مراجعتـھ آللیـة عملؤجنة الترشیحات والمكافآت بمسرئیس ل  –  غیث ھامل الغیث القبیسيسعادة /    قری 
 فعالیتھا.

ت دراة لالحتیاجات من القاإلدارة مع المراجعة الدوری لمعاییر للترشیح لعضویة مجلست وااسالمكافآت ھو تحدید السیات واالغرض الرئیسي للجنة الترشیح  إن 
لین وجوانب تعارض المصـالح األعضاء المستق  ن استقاللیةمة والتدریب والتأكد  ــــلمطلوبة في المجلس وإعداد السیاسات الخاصة بالموارد البشریالمھارات او

 .المجلس وكبار التنفیذییناسات تعویضات ومكافآت أعضاء األخرى إلى جانب وضع سی ركات الش رات األعضاء في مجالس إدا عضویةفي 
 السادة : ة الترشیحات والمكافآت من لجن تتكونو 

 
 نةرئیس اللج   ھامل الغیث القبیسي سعادة /  غیث

 عضو                 اديـــلبخالد محمد اسعادة /  
 عضو                یغعبد الجبار الصامحمد  سعادة / 
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 لسـنة)   م.ر/ 03 ( رقـمیة والسـلع رئیس مجلس إدارة ھیئة األوراق المالمن قرار    59یع االختصاصات والمھام المنصوص علیھا بالمادة  قوم بجمإن اللجنة ت 
 .العامة مساھمةال الشركات  وكمةح لدلی عتماد ا بشأن م 2020

 -بالتواریخ : 2020عام الل الاجتماعات خ   ) 7( عدد عضائھا  أ  جمیع ت والمكافآت بحضور عقدت لجنة الترشیحا 
 تاریخ االجتماع  رقم االجتماع 

 2/1/2020 األول 
 2020/ 17/2 الثاني 
 8/3/2020 الثالث 
 2020/ 21/5 الرابع
 2020/ 24/6 الخامس
 2020/ 28/7 السادس
 15/11/2020 السابع 

 
 اتلجنة العقارات واالستثمار .3

 والتأكد من فعالیتھا. لیة عملھا  جنة في الشركة وعن مراجعتھ آلولیتھ عن نظام اللؤ بمسرئیس لجنة التدقیق   –جوعان البادي  حمد خالد م ة /سعاد یقر  
دیم  كما وتختص بتق االستثمار إستراتیجیة ومراقبة   شاءنإل   4/2007/ 15 ) في73اإلدارة رقم (بقرار مجلس    الستثمارات جنة العقارات والتشكیل   لقد تم 

وفق  صالحیاتھ أو صالحیة رئیس مجلس اإلدارة   ءإلغاارة دون وفقاً لتوجھ مجلس اإلد  ة لفختلشركة في المجاالت المتھا فیما یتعلق بتطویر استثمارات اراحااقت
 .الجمعیة العمومیة  وقرارات األساسي للشركة  النظام 

 السادة : قارات واالستثمارات من العوتتكون لجنة  
 رئیس اللجنة   د البــــاديحمـــــــد معادة /  خالـس

 اللجنة عضو   ية /  غیث ھامل الغیث القبیسدسعا
 اللجنة عضو   غـبار الصایسعادة /  محمد عبد الج

 نةجالل عضو   محمــد مظھــر حمــــاده  /سعادة 
ینایر   23ینایر ،    21ینایر ،  6ایر ،  نی   2( التواریخب 2020ام  عـلجتماع خالل اا  )20دد (ــعضائھا عأ   جمیع ر بحضورقارات واالستثماعدت لجنة الــد عقـوق 

  15،  أكتوبر    8سبتمبر ،    10أغسطس ،    13  ،یولیو    28،  یولیو    9،    یونیو   18،  مایو    31مایو ،    6،    ابریل   21س ،  مار  19فبرایر ،    27  فبرایر ـ  5،  
 . دیسمبر 24ر ، دیسمب 17مبر ، دیس 10نوفمبر ، 
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ً سساد  -: خاص المطلعینت األششراف على تعاماللمتابعة وااللجنة ا : ا
 المسـاھمة الشـركات  حوكمـة دلیـل اعتمـاد  بشأن م 2020 لسنة)   م.ر/ 03 ( رقمألوراق المالیة والسلع ئة اقرار رئیس مجلس إدارة ھی) من  33عمالً بأحكام المادة (

خاص بھم  الت األشخاص المطلعین وملكیاتھم واالحتفاظ بسجللى تعامعة واإلشراف عدارة  والمتابمسؤولیة اإلتشكیل لجنة تتولى    14/6/2016  ي ــفقد تم ف  العامة
 : لت اللجنة منحیث شك

  مالمستشار القانوني العا  یاسر إبراھیم حمیدان السید / -
 ضابط االمتثال – يلالداخة التدقیق ردائدیر م  السید / حسان حسام السید  -
 رة المالیةالدائالً عن ممث  ف خاناشالسید / محمد ك  -

خاص لـى تعـامالت األشـعـن نظـام المتابعـة واالشـراف ع  ؤولیةالمسـبالمخـولین  بصـفتھم    ومحمد كاشف خانوحسان حسام السید  اھیم حمیدان  ریاسر إب  /قر كل من  ی
 من فعالیتھا. د یة عملھا والتأكلآل المطلعین في الشركة وعن مراجعتھم

بخصـوص  10/11/2020إللكتروني المرسل من السادة / سـوق أبـوظبي لـألوراق المالیـة بتـاریخ لى البرید اواطلعت ع  28/12/2020  ا فيعقدت اللجنة اجتماعھ
 .المطلعین األشخاص السوق بقائمة  تزوید وتم شخاص المطلعین حدید األت
 

 : لیةنظام الرقابة الداخ :سابعاً 
 لسـنة)   م.ر/ 03 ( رقـمرئیس مجلس إدارة ھیئة األوراق المالیة والسلع   ) من قرار55(  فق أحكام المادةالھا وأعمة  ممارسبالشركة بالرقابة الداخلیة  ة  إدار  تقوم .1

عن  لذي یقر بمسؤولیتھشرة ابالمجلس اإلدارة موتتبع  ستقالل الكافي ألداء مھامھا  باال  تتمتعبحیث    العامة  المساھمة  شركات ال  حوكمة  دلیل  اعتماد   بشأن  م  2020
 .تھ وفعالیتھاخلیة وعن مراجعة الد برقاالنظام 

بخبـرة تمتـع حیـث ی 2010منـذ عـام  وذلـك متثـالبمھـام ضـابط اال كذلك تكلیفھ الذي تمارة الرقابة الداخلیة مدیر إد مھام  –السید    حسان حسام نایف  /السید    یتولى  .2
 .كمدقق خارجي بمملكة البحرین ملن الشركات كما عم محاسبیة وإداریة في عدد 

للتأكد  ةلییتمثل في أسس الرقابة الداخكفاءة وبأقل كلفة اقتصادیة و ییر الدولیة للرقابة الداخلیة في سبیل تحقیق األغراض المطلوبة بكلتطبیق المعا  بنىتت شركةال  نإ   .3
 لتالي:من ا

 وتوافق المعلومات والبیانات.ولیة معق -1
 لیمات.ن والتعنیالقواوت واللوائح والخطط واإلجراءات ماشي مع السیاسامدى الت -2
 ة أصول وممتلكات الشركة.مدى حمای -3
والبرام  -4 تماشي األنشطة والعملیات  واألھداف امدى  وج الموضوعة مع األغراض  واإلستراتیجیة  ملمحددة  من  وفق  دى قیام األجھزة اإلشرافالتأكد  بتطبیقھا  یة 

 ھداف المحددة.الخطط الموضوعة واأل 
 وتشجیع تكرار أدائھا.ات المرغوبة تصحیح األعمال غیر السلیمة وھي موجھة نحو اإلنجازغیر المرغوبة و األحداث ع ع وقونید الرقابة الوقائیة وذلك لمأكت -5
  -لیة المتمثلة في اآلتي:رقابة الداخسالمة وكفاءة عناصر ال التأكید على -6
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 الھیئة الرقابیة. -
 تقدیر المخاطر. -
 خلیة.دانشطة الرقابة الأ -
 المعلومات واالتصاالت. -
 یش.والتفت بةالرقا -

 -: رقابة الداخلیةالرقابة الداخلیة ممثلة بمدیر ال وتقوم إدارة .4
 .األخرى التابعة للشركة ة التدقیق ومدراء اإلدارات المعنیة أو رؤساء األقساممع لجننسیق بإعداد خطة الرقابة السنویة وذلك بالت .1
 .رةریع خاصة أخرى یطلبھا مجلس اإلداایة مھام أو مشاتنفیذ  لىافة إلموضوعة والموافق علیھا باإلضا لرقابة الداخلیةتنفیذ خطة ا .2

اخلیـة وإظھـار المالحظـات وإبـداء لمجلـس اإلدارة عـن تقیـیم نظـام الرقابـة الد   دقیق ومـن ثـمالتـ  للجنـة  ةیتولى مدیر إدارة الرقابة الداخلیة رفع تقـاریر مفصـل .5
 .ت ذلك التقییم وفي أي وقت یراه وفقاً لمقتضیا تظم وعند الضرورةدوري من ك بشكلي نظام الرقابة الداخلیة وذلف حات لسد الثغرات المقتر

عامل معھـا ثھا فان إدارة الرقابة الداخلیة سوف تتتتعامل معھا إدارة الرقابة الداخلیة التي في حال حدو حتىل كبیرة أي مشاك 2020لم تواجھ الشركة في العام  .6
تقریرھـا إلـى مجلـس إدارة الشـركة   رة الرقابة الداخلیـةإدا  أسبابھا ومكوناتھا مع رفع  في  احدة عن األخرىالوتلف  ي قد تخطبیعة المشكلة التوفق  صول وألاحسب  
 .ل حلوقائع والبالو
واألنظمـة  قوانینلیھا باالتزام الشركة والعاملین ف دىمولى التحقق من لیت بمھمة ضابط االمتثالن مجلس اإلدارة بتكلیف ممدیر إدارة الرقابة الداخلیة    یقومكما    .7

 .ت واللوائح الصادرةوالقرارا
 .2020م ة خالل العاتقاریر من إدارة الرقابة الداخلیة لمجلس اإلدارخمسة  تم إصدار  .8

 
 . 2020خالل السنة المالیة للعام  لم تقم الشركة بارتكاب أي مخالفات اً :منـاث
 -: مھنيالسلوك قواعد ال :اً سعات

  واسعة من  عة ویغطي مجمو   یا والموظفین الذي یشمل القواعد العامة ألخالقیات المھنة واإلدارة العل  لس اإلدارة اعد السلوك المھني لمجلقومعد  ال  الشركة النظام   تطبق 
 . التشریعات ذات العالقة واألعراف المحلیة اإلجراءات والممارسات فیما یتوافق مع جمیع 

 :  االجتماعیة تماالمساھ  اً :شراع
ي سبیل تعزیز  ف  شركة قامت ال  2020وفي العام    ، اكز المجتمعیةروالمشاركات مع المؤسسات والملمساھمات االجتماعیة  د من اعدیة للتأمین الھلیلشركة العین األإن  

  لوطنق اصندودرھم إلى    750,000منھا مبلغ  م  رھد   800,000  مجموع باجتماعیة وتربویة  وحكومیة  بدعم ورعایة عدد من الفعالیات لجھات      تواصلھا الخارجي 
مام الشركة بالمحافظة على سالمة البیئة من  ة على اھتعالو  یة لسادة / جمعیة اإلمارات للسالمة المرورل  وذلكدرھم    50,000ظبي لالستثمار ومبلغ  و بكة أ شرلع  التاب
 . ماء والكھرباءالوترشید استھالك   وبإعادة استخدامھا استعمال األوراق  التقلیل من خالل
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 -:  امة ت عمعلوما  :  عشر حدأ
 :  2020ل السنة المالیة للعام ة كل شھر خالنھایـي على سعر وأدنى سعر) فأو سعر اإلغالق  (  أبوظبي لألوراق المالیة سوق  الشركة في بسعر سھم   بیان  .1

Month High (52) Low (52) Close

Jan-2020                       37.00                       33.00                       33.00 
Feb-2020                       37.00                       33.00                       37.00 
Mar-2020                       37.00                       33.00                       37.00 
Apr-2020                       37.00                       33.00                       35.16 
May-2020                       37.00                       33.00                       35.16 
Jun-2020                       37.00                       33.00                       35.16 
Jul-2020                       37.00                       33.00                       35.16 
Aug-2020                       37.00                       33.00                       35.16 
Sep-2020                       37.00                       33.00                       35.16 
Oct-2020                       37.00                       33.00                       35.16 
Nov-2020                       37.00                       33.00                       37.00 
Dec-2020                       37.00                       35.00                       37.00 

ة للعام  ل شهرخالل السنة المال ة  كة  السوق ( اع سعر و اد سعر )  نها سعر سهم ال ان  ب
2020
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 : 2020م خالل العا ةنتمي إلیھ الشركتالذي  عالقطا شرومؤمع مؤشر السوق العام ة بیان األداء المقارن لسھم الشرك .2
 
 

AAIC Share price against General Index and Insurance Sector Index - 2020 
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Jan 

5,156.1 
1,831.2 

 
Feb 

4,901.4 
1,940.0 

 
Mar 

3,737.6 
1,909.9 

 
Apr 

4,230.3 
1,828.6 

 
May 

4,141.6 
1,799.7 

 
Jun 

4,285.7 
1,815.3 

 
Jul 

4,304.7 
1,797.8 

 
Aug 

4,519.3 
1,910.5 

 
Sep 

4,518.0 
1,892.7 

 
Oct 

4,660.0 
1,977.5 

 
Nov 

4,961.9 
2,162.2 

 
Dec 

5,045.3 
2,162.3 

 
Year 

4,538.5 
1,919.0 

31.00 

AAIC closing share price   
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 :  التاليفة على النحو صن ومات ) م( افراد و شركات و حك 12/2020/31كیة المساھمین كما فى ان بتوزیع ملیب .3
 

Distribution of ownership of equity (Govt, Companies, Individuals) as at 31-12-2020 
ــــع  ان بتوز ة المساهم  مب ات  2020-12-31ما  ل  حو التا مح وخل و عر و اجن صنفة ع الن كومات ) مو ح( افراد و 

             
Geographi

c  عالمجم افراد ات مؤسسات عامة 

Location Government Companies Individuals Total 

ة  )   م عدد المساه    )  المل
ة  )   عدد المساهم     سهم   )  المل

ةالمل  )    عدد المساهم    سهم    ( 
عدد     سهم 

 المساهم 
ة  )    )  المل

    سهم 

  No.  of 
Shareholders 

Ownership 
(share) % 

No.  of 
Shareholder

s 

Ownership 
(share) % No.  of 

Shareholders 
Ownership 

(share) % 
No.  of 

Shareholder
s 

Ownership 
(share) % 

UAE 0                        -    
0.0
0 12 

         
4,545,240  

30.3
0 155 

     
10,454,760.00  69.7 167 

       
15,000,000  100 

GCC                         -                           -    
      
-                         -                          -           -                          -                            -            -                        -                         -           -   

ARAB                         -                           -    
      
-                         -                          -           -                          -                            -            -                        -                         -           -   

FOREIGN                         -                           -    
      
-                         -                          -           -                          -                            -            -                        -                         -           -   

 

 
 :  2020/ 31/21في   الشركة رأس مال % أو أكثر من 5لكون مبیان بالمساھمین الذین ی .4

 ل الشركة ام  كثر من رأسأأو % 5 كونبیان بالمساھمین الذین یمل
Statement of shareholders who owns 5% or more of total capital of the company as at 31-12-2020 

Name (Eng)  %  No. of Shares Name (Arb) 
Abu Dhabi Investment Council 19.70  2,955,450 وظبي لإلستثمار ب مجلس أ 
Mohamed Jouan Rashed Albadie Aldhaheri 10.28  1,542,307  محمد جوعان را شد البادي الظاھري 
Khaled Mohamed Jouan Albadie Aldhaheri 5.45  818,216  محمد جوعان راشد البادي الظاھري خالد 

Total 35.44  5,315,973   
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ً ع المساھمین وفقبیان بكیفیة توزی .5  تالي :كال 31/12/2020كما في  حجم الملكیة  لا
 

Distribution of ownership of equity as at 31-12-2020 
 2020-12-31 في یان بتوزیع ملكیة المساھمین كما ب

    
No. of shares ranging from and 

to 
No. of 

shareholder 
Total No. of 

shares 
Percentage of total 

No. of shares 
< 50,000 116 1,221,647 8.14% 

50,000 - <500,000 45 6,436,188 42.91% 
500,000 - <5000,000 6 7,342,165 48.95% 
5,000,000 & above 0 0 0.00% 

TOTAL 167 15,000,000 100.00% 
 

 : المستثمرینضوابط عالقة  .6
كافة المھام   یباشر   ذياللعمري خالد ولید ا السید / ن اآل تواله یول لعالقة المستثمرین الذي  بتحدید مسؤ وكمة دلیل الحبات عمالً بمتطل و   2020م اقامت الشركة ع

نــــــــتثمریالمس ةــــــــــــــلكتروني خاص بعالقبموقع الشركة اإلنشاء نافذة ارة عالقة المستثمرین مع إبإد المتعلقة  
om/Investor%20Relations_New_Arabic.htmlninsurance.c/www.alais:/http 

 ھي :  اماً بأن بیانات التواصل معھعل
 6119999/02 :  رقم ھاتف الشركة 

 4959501/050 : رقم الھاتف المتحرك 
 4456685/02 :   رقم الفاكس

   khalid.omari@alaininsurance.com:   لشخص المخول البرید اإللكتروني ل
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 :  2020عام ة المنعقدة عرضھا في الجمعیة العمومی  تي تم ات الخاصة الالقرار -7
ا على  ي سیتم تخصیص ھذه المبالغ لھالت رة في تحدید الجھات مجلس اإلداعیة ألغراض خدمة المجتمع وتفویض وإقرار مقترح مجلس اإلدارة بتقدیم مساھمات ط 

وبمراعاة أحكام قانون الشركات  )  2019/ 2018الل السنتین المالیتین (  خــافیة للشركة رباح الصاأل %) من متوسط2ز المساھمات الطوعیة (ال تتجاوأ
 . وتعدیالتھ 2015 لسنة  2التجاریة رقم 

 :   وتاریخ تعیینھ  ةلس اإلدارات مجمقرر اجتماعاسم     -8
ً ھلیة للتاأل ین شركة العفي دارة إلا مجلس ین سر أمتولى مھام ان  إبراھیم حمید یاسر لسید / لى اتو ي ومستشار  اموھو مح  9/2020/ 1من تاریخ   أمین اعتبارا

قوانین الشركات  القانوني ومجال الفي ة یتمتع بخیرو ماة امحارس مھنة الموقد ،  في القانون ستیر شھادة الماجوس في القانون البكالوریو رجة حائز على د قانوني 
 عددة. متودولیة وعربیة  ات محلیة  قد مارس العمل مع جھو اھمة  ة والشركات المسدارإل اس مجلوأعمال   جاريانون التوالق  تأمین والحوكمة لوا

لمعلومات  ن إعداد لالجتماعات وتبلیغ األعضاء بالمواعید وتزویدھم بامإلدارة  اس  لالجتماعات مجواإلداریة  ة  قانونیالعملھ القیام بجمیع الوظائف  ومن مھام  
الح روالتطو قوانین  في  واات  والشركات  یلقووكمة  كما  المختلفة  عملھ  عنانین  ا  نقطةبمثابة  بر  أعضاالتصال  لجمیع  الرئیسیة  المحاضر  اء  وإعداد  لمجلس 

 األخرى.  طلبات فصاحات المجلس باإلضافة إلى جمیع المتومسوداتھا وتنظیم سجل ا

 :  2020 خالل العامبیان األحداث الجوھریة التي صادفت الشركة  -9
 .  2020الل العام ة خكة أي أحداث جوھریلم تصادف الشر

 
 : 2020خالل عام   أو أكثر من رأس مال الشركة  %5والتي تساوي كة لصفقات التي قامت بھا الشران بیا -10

 ثر. % بالمئة أو أك5د أي صفقات تساوي  ال یوج
 

   نسبة التوطین بالشركة بلغت    :  2020و   2019،   2018ام األعون نسبة التوطین في الشركة بنھایة بیا  -11
 % 14.67 :  2018العام  
 % 15.27 :  2019العام  
 % 17.07:   2020العام  

 
 : 2020طویرھا خالل العام جاري ت قامت بھا الشركة أولمبادرات االبتكاریة التي بیان المشاریع وا  -12

 .2020ام بمشاریع أو مبادرات ابتكاریة خالل الع م تقم الشركةل
 
 




