












































































































1 | P a g e 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2021عن سنة لشركة التأمين فيدلتي المتحدة  تقريــر الحوكمــة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 | P a g e 

 

 ، وكيفية تطبيقها.2021ستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام  التي تم اتخاذها الجراءات اإلبيان ب -1
 

اتيأيثل  برئنس   أعضرء  يللس اددارة   اددارة اتأفينين  أدر  عل   إن إدارة شررة  اتأمينن يندتأ  اتيأددة   
أطبنق أيضر  اتياءننر اتد تن   اتيدلن  ي  يلء  د ةي  اتشررةءو  اددارة اترشرندة بهريأرء شررة  ي رءمي  عءي  
ن يدرل  ي   رر أ أب  يب  تر راأ اتيءتن   بيء نف ررل  يا د اعد اتد ةي   اافضرربءط اتيغ رر رر    نرمء ي

ااشرأراطءو اتأفينين  اتيرررة ين منئ  اا راأ اتيءتن   ات رلاو  يفرء عل   لا اتوهر   درار رئنس يللس 
(  أادنالأا بشمن ياءننر ادفضبءط اتيغ     د ةي  اتشرةءو اتي ءمي  2020/ر. ( ت ف  )3إدارة اترنئ  رد  )

 اتاءي .
راأنل   اتأد رنن اتي رأير  أأرند بنلرا او اديهرء  إت  لءفب يء  ربق ينن اتشررة  أأبا أ رس اتأوطنط اد رأ

 اتشريءين  ضرين أعل  اتي رأ نءوو يا اا رأاداد تلألء ب يا أن  أادنالو  ي رألداو الرائن  ا   دءف فن  لدندة 
 أهدرمء اتلرءو اتردءبن .

 

  2021وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للـشركة خالل العام  تعامالت أعـضاء مجل  اإلدارةبملكية و  بيان -2
 : يوفقاً للجدول التال

 
إن يللس اددارة م  اتي رررغ   ي  اس رررءس عن إدارة اتشررررة   أدائرء  يرءظ سدةء  فيءيرء اس رررء ررر    اتيءدة 

اتأ لنرءو ين أل  اتأمةد ( ين دءف ن اتشررةءو اتألءرن و  نأدي  ي رغ تن   ضرا اا رأراأنلن   ات ثءئق  154)
ين أطبنق ااشررراا اا ررأراأنل   اتيرادب  اتياءت  تلشرررة  و  ندرء أعضررء  يللس إدارة اتشرررة  ادتأ ايءو 
اتيأرأبر  علنر  ينيرء نأالق بيأطلبءو اديهرررررء  عن أاءيالأر  ي  اس راأ اتيءتن  تلشررررررة   م  يلأ ي ن بلينا  

اتيءتن   ات رلا   ر أ أب يب  تر راأ اتيءتن  دنال ا نل   تر  اتأاءي  ي  اتيأطلبءو اتأ  أدددمء منئ  اس راأ 
( أنء  عي  ين ادعالن عن أي 10اس راأ اتيءتن  اتربان  ا  فهرا ات رف ن  أ  ات رف ن   تدنن اديهرء   دب  )

ظ إا إيا ةءفو اتيال ي  ف ءأل  عن أدداال يال يءو ل مرن  ين شرمفرء أن أغثر عل   رار ات رر  هرا داظ أ  مب طء
 طءرئ   ييءلئ .

 

اتيفهب/ هل    اد   

 اترراب  

اس ر  اتييل ة  ةيء ي  

31/12/2021 

إليءت  عيلن   

 اتبنا

إليءت  عيلن   

 اتشرا  

 
 

اديد   ف اا  بءش 1

  بءش اتيري  

يللس   رئنس

 اادارة

 ا ن لد  ا ن لد  % 15

 (. 2021بءتأاءي  بءس راأ اتيءتن  تلشرة  وال  ات ف  اتيءتن  )ت  نر  أعضء  يللس اددارة   أ  الر   أبفءغم  
 

 تشكيل مجل  اإلدارة: -3

أ  افأوءب أعضررء  يللس اددارة ين دب  اتليان  اتاي ين  تلي ررءمينن ي  اتشرررة  بيء نأ ايق يا أدةء  اتفيء  

( ين درار رئنس 09يأطلبءو اتيءدة )اس رء ر  ترء يا ادتأ ا  بءتر افنن  اتأشررناءو ات رءرن    م  يأ ايق يا  

( بشرمن ياءننر ادفضربءط اتيغ ر ر   د ةي  اتشررةءو اتي رءمي  2020/ر. ( ت رف  )3يللس إدارة اترنئ  رد  )

اتاءي  اتأ  أأطلب أن نة ن  ءتبن  أعضررء  يللس اددارة عل  اسد  ين اسعضررء  اتي ررأرلنن  نر اتأفينينننو 

ظ  أدةء  اتفيء  اس (   اتيأالر  بندارة اتشرررة  دنال نأ ت  إدارة 20 19 ررء رر  تلشرررة  اتيءدة رد  ) لء  يأيرء

اتشرررة  يللس إدارة ية ن ين  رربا  أعضررء  أفأوبر  اتليان  اتاي ين  تلشرررة  بءتأهرر نو ات ررري اتأراةي  

  ي  لينا ااد ا  نلب ان نة ن عددم  يردنء"  أة ن يدة اتيللس ثالال  ف او.

( ين ين 21ءتنءظ يللس إدارة يغتا ين  ربا  أعضرء  أ  افأوءبر   يرء تضر ابط  اتيءدة )نأ ت  إدارة اتشررة  د

و لينا أعضررررء  اتيللس  نر أفينيننن اربا  يفر  2020/ر. ( ت ررررف   3درار رئنس يللس إدارة اترنئ  رد  )

 ي أرلنن.
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اإلدارة .أ مجل   تشكيل  والمعينين(  الحالي  بيان  المستقيلين  اإلدارة  مجل   أعضاء  أسماء  إضافة  مع  وفقا    ) 

 للجدول التالي :

المدة التي قضاها كعضو   الفئة المنصـــــــــــب  األعضــــــــــاء  م
في مجل  إدارة الشركة 
 من تاريخ أول إنتخاب له

ات ند/ ف اا  بءش   1
 اتيري  أديد  بءش

رئنس يللس  
 اادارة

 2002يفي   نر أفينيي   نر ي أر  

ات ند/ رنةءرد    2
 ي رنس  لنيءن 

فءئب رئنس  
 يللس ادارة 

   2017يفي   نر أفينيي   نر ي أر 

ات ند/ وءتد راشد   3
 اتي ر ع  

أ  اعءدة افأوءبا ي     نر أفينيي  ي أر   عض  
2017 

ات ند/ يديد  بءش   4
 أديد  بءش

 2017يفي   نر أفينيي  ي أر   عض  

ات ند/ يءلد  لطءن   5
 اتين 

 2017يفي   نر أفينيي  ي أر   عض  

ات ند/ فدن  أديد عريءن   6
 أديد

 2017يفي   نر أفينيي  ي أر   عض  

ات ند/  يءدي هال    7
 اتدنن  اتشردء ي 

 2020يفي   نر أفينيي   نر ي أر  عض  

 

 اتيغمالو اتأ  نأيأا ن برء  اتيدة اتأ  دضءمء ة   اتبنءفءو اتوءه  بءت ءدة رئنس   أعضء  اتيللس  اتوبراو 

 :يفر  ي  يللس اددارة

 

 (  دارةاإلالمري ) رئي  مجل  أحمد غباش السيد/ نواف غباش  -

نشغ  دءتنءظ يفهب رئنس يللس إدارة اتشرة  و  أ  افأوءبا ين دب  يللس اددارة  اتلدند اتيفأوب ي  الأيءعا  

ظ تيللس اددارةو  نشغ  ات ند 2/08/2017اتيفارد بأءرنخ  عض ن  يللس إدارة اتشرة  يفي ف اا  بءش   /رئن ء

اتانن    –(و دءه  عل  شرءدة اتبةءت رن س ي  إدارة اسعيء  ين لءيا  اديءراو اتاربن  اتيأددة  2002عء  )

 تيفءهب اتأءتن :  دد أ  أ ينأا ي  ات ف او اتيءضن  عض اظ يفأدبءظ عن يللس إدارة اتشرة   نشغ  ا

 .  2018 دأ  ف ييبر  2015ين  ف    بفلالدنش –رئنس يللس إدارة شرة  راء يءريء  -

 دأ  أءرنوا .  2017رئنس يللس ادارة شرة  اتأمينن يندتأ  اتيأددة ين  ف   -

 2017دأ   2002عض  يللس ادارة شرة  اتأمينن يندتأ  اتيأددة ين أءرنخ  -

 . 2017دأ   2011تأ  اتيأددة ين  ف  اتاض  اتيفأدب تشرة  اتأمينن يند -

دأ  دن يبر   2007اتفءئب اتثءف  ترئنس يللس ادارة  ري  ألءرة  هفءع  رأس اتوني  وال  اتيأرة ين نفءنر   -

2009 . 

 2017دأ  2005عض  يللس إدارة شرة  اتولنج تلهفءعءو اتد ائن  ) لليءر ( براس اتوني . ين  ف   -

 2012دأ    2005اتارءرن  ين عء  عض  يللس إدارة شرة  رأس اتوني   -

 2020 -2018عض  يللس ادارة رأس اتوني  اتارءرن  ين عء    -

 .  2013دأ    2010ين نفءنر  –عض  يللس ادارة ليان  اايءراو تلأمينن  -

 دأ  أءرنوا . 1999فءئب رئنس يللس إدارة شرة   بءش تلألءرة  اا أثيءر اتيدد دة ين عء    -

 دأ  أءرنوا  1999ءء ين عء   عض  يللس إدارة شرة  انيأ -

  دأ  أءرنوا .  2000عض  يللس إدارة   عض  اتللف  اتأفينين  تيرة  هدءرى بءتشءرد  ين عء    -

 2014 دأ   2003ش. .ع  لطف  عُيءن ين  -عض  يللس إدارة شرة  اسف ار اترءبضا ب -

 2012دأ   2010ييلة  اتبدرنن ين نفءنر  –عض  يللس إدارة بفء اداةس   -
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 السيد/ ريكاردو موري  سليمان ) نائب رئي  مجل  إدارة(  -

ين دب  يللس    2017نشغ  دءتنءظ يفهب  فءئب رئنس يللس إدارة اتشرة و  أ  افأوءبا س   يرة ي  عء   
دءه    تنشغ  يفهب فءئب رئنس يللس اددارة.  2017/ 2/08اددارة اتيفأوب ي  الأيءعر  اتيفارد بأءرنخ  

اسينرةن     اتيأددة ات انءو/ تلأ  نق اتد تن  ين اتيدر   1968 ي  عء   اتد ت  نقاتأ     ISMعل  شرءدة
 اتأ  نق  دد شغ  اتيفءهب اتأءتن :  ي   د ت  دبل  

 .يفد ب يبناءو – 1964ة رب رانشن   آر     إن شرة  -

 .يفد ب أفينيي يبناءو   AIU / 1968أفدررانأر  افأرفءش فء  أينرنةءن شرة   -

 .  ف   25 باد اتشرة  عل  و يدنر يبناءو   دد ا أد ي1969اتأمينن   إعءدة تلأمينن شرة  يندتأ  -

 . 2010 اتاء  ين ا اعأبءر  أتنة  – تلأمينن انا أينرنةءن شرة /بءت ةءت  شرنء يدنر -

 . 1994   ش. . اتأمينن  إعءدة تلأمينن يندتأ  شرة /اترئنس -

  إفينفنأ  ي  تبفءن.  فن ءن    إ  ل  ت نءراو اتاءي ن ات ةال  - رنية  /ي ءم  -

( عض اظ ي  يللس إدارة شرة  اتأمينن يندتأ   2017/ 08/ 02أ  افأوءبا ين دب  اتليان  اتاي ين  اتيفاردة ي  ) -

 اتيأددة.

 

 السيد/ خالد راشد المزروعي )عضو مجل  إدارة ( -

 ف او تدى    5ين لءيا  اديءراو ي  اتيدء ب   في  اتيال يءوو عي  يدة  دءه  عل  شرءدة اتبةءت رن س  
دة ي  دب  د   اتشغ ن    – ( ةيء عي  تيدة وي    ف او تدى دائرة اتأفين  اددأهءدن   HSBCاتبفء اتبرنطءف  )

ظ اتيفءهب اتأءتن :  اددارن   اتيءتن    نشغ  دءتنء
 عض  يللس إدارة شرة  اتبدري  اتي ر ع .  -

 يللس إدارة يلي ع  دب  تل نءد   ات ير. عض   -

 يدنر عء   يرنءو ألفد  اتولنج.  -

 هءدب أعيء   شرةءو وءه .  -

( عض اظ ي  يللس إدارة شرة  اتأمينن 2017/ 02/08أ  إعءدة افأوءبا ين دب  اتليان  اتاي ين  اتيفاردة ي  ) -

 يندتأ  اتيأددة.

 
 فادي الشرقاوي ) عضو مجل  إدارة (  السيد/ -

اتال     اتال    اادأهءد  إدارة  بةءت رن س  عل   دءئ   و  اتشرة و  إدارة  يللس  عض   يفهب  دءتنء  نشغ  

 و  دد شغ   اتيفءهب اتأءتن  :1991عء  -االأيءعن  ين لءيا  بءفثن ن   رب ن بءرنس و يرف ء 

 نشغ  دءتنء يفهب عض  يللس ادارة ي  شرة  يندتأ  افش رفس افد ري افش رفس / تبفءن  -

نشغ  دءتنء يفهب رئنس يللس ادارة  عض  يفأدب ي  شرة  بالأنف ن  ت  ءط  اعءدة اتأءينن / تبفءن شغ     -

 ( /تبفءن .MEDGULF ءبرء يفهب يدنر عء  شرة  اتيأ  ط  اتولنج تلأمينن  إعءدة اتأمينن )

-    / تشرة    اادلني   اترئنس  عء   فءئب  يدنر  يفهب   ABI-ADDISON BRADLEYشغ   ءبرء 

INTERNATIONAL/    /  تبفءن شغ   ءبرء يفهب ةبنر ي غ ت  اتأ  نق ي  شرةAIG-AMERICAN 

LIFE INSURANCE CO/    / شرة   ي   د ءبءو  أفينيي  شغ   ءبرء  يني    NASCOتبفءن 

KARAOGLAN FRANCE  يرف ء / 

 

 السيد/ محمد غباش أحمد غباش ) عضو مجل  إدارة (  -

(و ي  إيءرة رأس اتوني .  1999  –  1993دءهرررر  عل   دبل   عءت  ين ةلنءو اتأرفن  اتالنء ددارة اسعيء  )
ا رأةي  اتادند ين اتد راو اتيهررين   اددارن   اتأفينين  تدى اتيارد اتيهرري  اديءراأ   أةءدنين  اأهرءاو 

 ات طف و  دد شغ  اتيفءهب اتأءتن  :  بفء أب يب 
 2011-2009اب يب  تلوديءو اتيءتن   –يدنر أدا   اس ر   -

 2012-2011 رأس اتوني  -فءدي اديءراو تةرة اترد   -  فءئب اترئنس -

 2014-2011 بفء أب يب  ات طف  تلوديءو اتيهرين  اتوءه  - يدنر اتاالدءو -

  03/04/2021يفي   اتارءرن عض  يللس ادارة شرة  رأس اتوني   -
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( عض اظ ي  يللس إدارة شرة   02/08/2017أ  افأوءبا ا   يرة ين دب  اتليان  اتاي ين  اتيفاردة ي  )

 اتأمينن يندتأ  اتيأددة.  

 السيد/ ماجد سلطان محمد سلطان الميل ) عضو مجل  إدارة (  -

عضرر اظ ي  يللس ادارة  شرررة  اتأمينن   2017أ  افأوءبا ا   يرة ين دب  اتليان  اتاي ين  اتيفارد ي  عء   
يندتأ  اتيأددةو تدنا ولين  يأف ع   وبرة د تن   يدلن  عبر يوألا اتيفييءو اتاءتين  يأاددة اتلف نءوو نأيأا  

 و  ةيتء اتاي  بهر رة يبءشررة يا اتدة ي  ي  بوبرة ي  يوألا اسد ار يا اتشررةءو اتوءهر   شربا اتدة ين
د ر هرفا ات رنء رءو. يأوهر  ي  اتشرغ ن اتيءتن   يدل  يءت  ياأيد ين اتدرل  اتثءتث و تدنا وبرة يدددة ي  
اابأةءر  اا رأثيءراو ياو اتهرل  بءتأةف ت لنء اتيءئر  اتي رأيدة ين اتوبرة ي  إلرا  اتهريرءو  اا رأثيءراو  

و ي  برفءيج ي ررع بد  اتأشرغن  اس   ي  Flat 6 Labsم  عضر  اتيللس اا رأشرءري ي  اتيرأبط  برءو  
ين  دءهرر  عل  درل  اتيءل ررأنر ي  إدارة اسعيء   اتوديءو اتيهرررين   اتيءتن  )اتدرل  اس ت ( أب يب .

د ررر   .  دءهررر  عل  شررررءدة اتبةءت رن س اتال   ي  اترف2016لءيا  بءرنس  ررر رب نو اب يب  ي  ف ييبر  
.  دءهر   2004اتةنينءئن  ين لءيا   ان  أرن  فءو ينفنةسو أرن  فءو ات انءو اتيأددة اسيرنةن  ي  دن ريبر  

لءيا  ةءيبرندجو  دد  شرريلو وبرأا  –ين ةلن  إدارة اسعيء     2010عل  دبل   ي  اترنءدة )اتأين ( ي  ن تن   
 -عدة يغ  ءو  شرةءو يفرء :

 .2006-2005يلنءوو دبشءن يرفدس اتايلنءوو إدارة اتا -

 .2008-2005أب يب و اديءراو اتاربن  اتيأددة  –أب يب  تهفءع  اتغء  لء ة   -

- 2008شررررنةء  و ات انءو اتيأددة اسيرنةن    –أب يب و اديءراو اتاربن  اتيأددة  –يبءدت  ل  إي ةءبنأء   -

2011 

 . 2013-2011يبءدت  ةءبنأء   -

 .2016-2013اديءراو اتاربن  اتيأددة  –أب يب   –ء تلف  أب يب  تأط نر اتأةف ت لن -

- Flat 6 Labs   2015أب يب و اديءراو اتاربن  اتيأددة  –أب يب. 

 . 2016اديءراو اتاربن  اتيأددة  –يلي ع  أيرنةءفء   -

 . 2019يفي ف ييبر  ADNECعض  يللس إدارة ي  شرة   -

 

 السيد/ نديم احمد عرفان احمد ) عضو مجل  إدارة (  -

عض  اظ ي  يللس إدارة شرة  اتأمينن    2017أ  افأوءبا ا   يرة ين دب  اتليان  اتاي ين  اتيفارد ي  عء    
يندتأ  اتيأددةو دءه  عل  درل  اتيءل أنر ي  إدارة اسعيء  ين لءيا  أتنغءره و اترفد. شغ  اتيفءهب 

 اتأءتن  : 
 : أفينيي يءت  تدى برادنشنء افدن ألاير افد افي و ة رب ا ا اب تنيأد )بنة ب( 1992 –  1986عء   يفي -

 : رئنس عي   تدى شرة   أنرتنفج  نةن رأن  تنيأدو دتر 1995-1992يفي عء   -

 شء   نرين   تنيأدو ي يبءي ءف: فءئب يدنر ي رأرنس يءنف1998 –  1995يفي  -

 يدنر شرة  أب يب  تال أثيءر )"أدنء"(و "إفي و أب يب "  :2002إت  دن يبر   1999يفي يءرس  -

 (HSBCPE: يدنر اأش اس ب     برانيو إةن أ  اتشرأ اس  ط )2008إت  يبرانر  2003نفءنر  -

: شرنء/ ي أثير ي  شرة  ب  إن ب  بءرنبءس يرن و هفد أ اس ر  2012إت  أبرن   2008ين يءرس  -

 ءاتوءه  ي  اتشرأ اس  ط  شيء  أيرنرن

:  عض  يللس اددارة تدى شرة  ب  إن ب  بءرنبءس يرن و )هفد أ اس ر  اتوءه  ي   2008يفي عء   -

 اتشرأ اس  ط  شيء  أيرنرنء (  عض  ي  يللس إدارة شرة  اتهفد أ  يدنر اتهفد أ يفي إفشءئرء؛ 

ءرنبءس هفد أ  : عض  يللس اددارة تشرةءو اتيدءيي اتوءه  بر ب  إن ب  ب2016إت  أ  طس    2012يءن    -

 اس ر  اتوءه  ي  اتشرأ اس  ط  شيء  أيرنرنء 

 شرة   بءش تلألءرة  اا أثيءر اتيدد دة . -دأ  أءرنوا: يدنر إدارة اا أثيءر  2012دن يبر  -

 عضوية أعضاء مجل  اإلدارة في أية شركات مساهمة أخرى
 

 المنصب اسم الشركة المساهمة العامة االخرى  األعضــــــــــاء 

ف اا  بءش أديد  بءش ات ند/ 

 اتيري

 عض  يللس إدارة  شرة  رأس اتوني  اتارءرن 
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   2021بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجل  اإلدارة للعام  .ب

 ا ن لد أيثن  

  بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجل  اإلدارة.  .ت

(  ت  نأرد  تلأرشح اي عفهر ف ءئ  تاض ن  2020أ  يأح بءب اتأرشنح تاض ن  يللس إدارة اتشرة  ي  عء  )

 يللس اادارة . 

 :   بما يليبيان  .ث

 .2020 المدفوعة عن العام مكافآت أعضاء مجل  اإلدارةمجموع  .1

  2020ت  نأ  هرا يةءيآو اعضء  يللس اددارة عن عء  

ــاء مجل  اإلدارة المقترحة عن العام  .2 ــها في اجتماع الجمعية   2021مجموع مكافآت أعضــ ــيتم عرضــ والتي ســ

 .العمومية السنوي للمصادقة عليها

 ( .2021تن نة ن مفءء يةءيآو يرأرد   سعضء  يللس اددارة عن عء  )

المنبثقة عن المجل  التي تقاـضاها أعـضاء مجل  اإلدارة عن الـسنة  اللجان  بدالت حـضور جلـسات بيان بتفاـصيل   .3

 وفقاً للجدول التالي: 2021 المالية للعام  

 

 : 2021( الأيءعءو تللف   ااشراا وال  عء  1أ  عرد )

 

 

  

 
 اا  

 بداو دض ر لل ءو اتللءن اتيفبثر  عن اتيللس 

 عدد االأيءعءو دني  اتبد   اتللف  ا   

 1 5,000 تلف  ااشراا  فدن  اديد عريءن اديد  1

 0 0 تلف  ااشراا  وءتد راشد ديند اتي ر ع   2

 1 5,000 تلف  ااشراا  يديد  بءش اديد  بءش اتيري  3

 1 5000 تلف  ااشراا  يءدي هال  اتدنن اتشردء ي  4

 1 5000 ااشراا تلف   ي رنس رنةءرد   لنيءن 5

 

 رد  ادلأيءع أءرنخ االأيءع  عدد اتدض ر 

4 31/09/2021 1/2021 

 

 

 :  2021( اجتماعات للجنة التدقيق خالل عام 5تم عقد )

 

  

 

 اا  

 بداو دض ر لل ءو اتللءن اتيفبثر  عن اتيللس 

 عدد االأيءعءو دني  اتبد   ا   اتللف  

 5 60,000 تلف  اتأددنق  عل  راشد ديند اتي ر ع   1

 5 25,000 تلف  اتأددنق  ير ان ا طيب ت  2

 5 25,000 تلف  اتأددنق  ات ء ف اف  3

 

 : 2021( اجتماع للجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام  1تم عقد )

 
  

 
 اا  

 بداو دض ر لل ءو اتللءن اتيفبثر  عن اتيللس 

 االأيءعءوعدد  دني  اتبد   ا   اتللف  

 1 5,000 تلف  اتأرشندءو  اتيةءيآو يءلد  لطءن يديد  لطءن اتين  1

 1 5,000 تلف  اتأرشندءو  اتيةءيآو ي رنس رنةءرد   لنيءن 2

 1 5,000 تلف  اتأرشندءو  اتيةءيآو يديد  بءش اديد  بءش اتيري  3

 

 :2021ستثمارات خالل عام ( اجتماع للجنة اإل3تم عقد )
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 اا  

 بداو دض ر لل ءو اتللءن اتيفبثر  عن اتيللس 

 عدد االأيءعءو دني  اتبد   ا   اتللف  

 2 10,000 تلف  اا أثيءراو  وءتد راشد ديند اتي ر ع   1

 2 10,000 تلف  اا أثيءراو  ي رنس رنةءرد   لنيءن 2

 3 15,000 تلف  اا أثيءراو  يديد  بءش اديد  بءش اتيري  3

 2 10,000 تل  اا أثيءراو يءلد  لطءن يديد  لطءن اتين  4

 3 15,000 تلف  اا أثيءراو  فدن  اديد عريءن اديد  5

 

تفاـصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلـضافية التي تقاـضها عـضو مجل  اإلدارة بخالف بدالت حـضور اللجان    .4

 وأسبابها.

 هرا ان  بداو ا  ر اأب ا  اأاءب اضءين  اي عض  ين اعضء  يللس اادارة .ت  نأ  

 

دد مرات وعمع بيان تواريخ انعقادها،   2021 عدد اجتماعات مجل  اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية .ج

أسماء أعضاء طابق ) يجب أن ت مع بيان األعضاء الحاضرين بالوكالة الحضور الشخصي لجميع األعضاء

 .أ( أعاله( 3في البند ) حسب ما هو مذكور مجل  اإلدارة

 

األعضـــــــاء  عدد الحضور بالوكالة عدد الحضور تاريخ اإلجتماع  م أســـــمــاء 

 الغائبين

1 25/02/2021 7 - - 

2 30/03/2021 7 - - 

3 29/04/2021 7 - - 

4 07/06/2021 7 - - 

 يءلد اتين  - 6 10/11/2021 5

 

 . مع بيان تواريخ انعقادها 2021عدد قرارات مجل  اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية  .ح

 2021اهدرو اتشرة  درارنن بءتأيرنر عء   
 

  2021خالل عام  اإلدارة التنفيذيةأحد أعضاء المجل  أو بها  واختصاصات مجل  اإلدارة التي قامبيان مهام  .خ

 حسب الجدول التالي:  التفويض صالحيةومع تحديد مدة بناًء على تفويض من المجل   

أن أدد ي ئ تنءو يللس اددارة  ل د فيء  ردءب  داولن  يءع   اتأ  عرد برء إت  تلف  اتأددنق تلأدرق ين ةيءن  

أ هنءو تيللس اددارة ين شمفرء أيان  اتفيء   أط نره بيء ندرق أمداا اتشرة    اتأمةند اتفيء   أردن  أي 

عل  ةيءن  اتيال يءو اتأ  أأضيفرء اتر ائ  اتيءتن   اتد ءبءو اتوأءين  تأيةنن اتي أثيرنن ين أرنن  أدا  اتشرة   

 ا أثيءراأر  .  ات ه   إت  أرا  هءئب  عن أدائرء و  اأوءي اترراراو اتيفء ب  تديءن 

ظ يا   ان يرنق اددارة اتالنء ي غ   عن إدارة اتاي  اتن ي  تلشرة   اتأاءي  يا شغ ن اتاي  اترئن ن  أيءشنء

يرأضنءو ديءن  يهءتح اتي ءمينن . أيء يرء   اوأهءهءو يللس اددارة اتأ  دءيو برء اددارة اتأفينين  ير  

 ةيء نل  :

 لشرة  ي  ة  ربا ين اتاء   ةيتء ي  فرءن  ات ف  اتيءتن . اتأدرق ين اتر ائ  اتيءتن  ت -1

 ا أبءفا اتأدرق ين ةيءن  اديهء  ي  اتر ائ  اتيءتن .  -2

 اتأمةند عل  ةيءن  اتيال يءو اتأ  أأضيفرء اتر ائ  اتيءتن   اتد ءبءو اتوأءين  اتهءدرة عن اتشرةءو  يتء -3

 اتشرةءوتأيةنن اتي أثيرنن ين أرنن  أدا          
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 مدة التفويض صالحية التفويض  إسم الشخص المفوض م

بال  يديد يفنر   1

 أدمي 

  اتياأءدة تلشرة  ي   رررررر إدارة اسعيء  اتن ين

اسي ر اتيفنرررررررررررررر   اددارةو  إدارة  

 اتأشغنلنررررر   اسفشط  اتأمينفنرررر  اتايلنءو 

إتغررء   تدنن  يدررددة/   نر 

 اتأي نض

 

  على أن يشمل 2021خالل عام  بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح( .د

 التالي: 

(  اتأ  أيثلو ي  أردن  2021 ينيء نل  ةشا بأيءهن  اتأاءيالو اتأ  أيو يا ااطراا ياو اتاالد  وال  عء  )
 اتشرة  وديءأرء  يفألءأرء اتأمينفن  اتياأءدة تر  يرءب  أد ءط أمينفن  بءترني  اتياأيدة  اتدارل و   

 
 أ اظ : اتأاءيالو ي  يلء  اتوديءو اتأمينفن  اتأ  أرديرء اتشرة  تلغنر يرءب  أد ءط أمينفن  أ أليرء اتشرة   

 

 رصيد الذمم ) مدين( مجموع األقساط نوع التعامل  اسم الحساب م

1 ABAN INVESTMENT 

L.L.C. 

              أمينن 

323,174.64  -   2,118.87  

2 ARABIAN ETHICALS 

CO. (ETHIX) 

              أمينن 

702,634.68  

                                      

11,940.95  

3 ATAYA ENTERPRISES 

L.L.C 

                                أمينن 

-    -    3,285.67  

4 

ATEIS MIDDLE EAST 

                                أمينن 

-    

                                                      

-    

5 BAHRI & MAZROEI 

TECHNICAL SYSTEMS 

CO (L.L.C.) 

 أمينن 

         

1,143,249.89  

                                    

794,309.92  

6 BAHRI & MAZROEI 

TRADING CO. LLC 

          أمينن 

1,692,719.50  

                                    

845,571.21  

7 COMPUTER NETWORK 

SYSTEMS EST ABU 

DHABI 

 أمينن 

             

730,100.26  -   233,811.21  

8 GHOBASH GROUP 

AND/OR GHOBASH 

FAMILY 

 أمينن 

                               

-    

                                      

12,313.00  

9 GHUBASH TRADING & 

INVESTMENT CO. LTD. 

L.L.C 

 أمينن 

             

306,123.40  

                                      

19,583.57  

10 GHUBASH TRADING 

GROUP 

                أمينن 

49,677.62  

-                                       

6,067.65  

11 GULF COMMERCIAL 

GROUP EST. 

              أمينن 

905,999.92  

                                    

175,258.90  

12 GULF COMMERCIAL 

GROUP INTERIORS 

                                أمينن 

-    

                                                      

-    
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13 GULF COMMERCIAL 

GROUP 

ESTABLISHMENT 

 أمينن 

             

944,567.48  

                                      

19,275.08  

14 ID INTERNATIONAL 

FZCO 

                                أمينن 

-    

                                                      

-    

15 INTEGRATED 

DYNAMIC SERVICES 

                                أمينن 

-    

                                            

180.00  

16 M/S. SPECTRUM 

INDUSTRIES L.L.C 

                                أمينن 

-    

                                                      

-    

17 MAKEEN PROPERTIES 

(L.L.C) 

              أمينن 

176,847.36  

                                         

2,992.77  

18 MECHANY FASHION 

(L.L.C) 

                      أمينن 

923.19  

                                            

457.00  

19 

MODERN LAUNDRY 

              أمينن 

107,199.87  

                                         

8,358.25  

20 PRIME HOSPITALITY 

L.L.C 

              أمينن 

123,484.21  

                                         

2,316.49  

21 TAWAZON CHEMICAL 

COMPANY L.L.C., 

                      أمينن 

476.19  

                                            

500.00  

22 Telematics Networking & 

Communications Co. LLC 

                                أمينن 

-    

                                                 

0.01  

23 UNITED FIDELITY 

INSURANCE COMPANY 

          أمينن 

2,583,576.91  -    0.01  

24 COMPUTER NETWORK 

SYSTEMS EST. 

          أمينن 

2,207,094.17  

                                      

57,274.50  

25 OMAN COMPUTER 

NETWORK SYSTEMS 

LLC 

 أمينن 

             

364,754.37  -  365.90  

26 RASHID & OBAID 

ABNAA H. ALI AL 

MAZROEI 

 أمينن 

                  

2,362.50  

                                         

2,480.63  

27 ARABIAN ETHICALS 

COMPANY - ABU 

DHABI 

 أمينن 

               

76,962.53  

                                      

24,233.57  

28 BAYAN INVESTMENT 

(L.L.C.) 

                   أمينن 

3,856.38  

                                            

151.60  

29 BAYAN INVESTMENT 

LLC - ABU DHABI 

BRANCH 

 أمينن 

               

61,463.75  

                                         

2,952.42  

30 GHUBASH TRADING & 

INVESTMENT CO. LTD - 

ABU DHABI BRANCH 

 أمينن 

                               

-    

                                                      

-    
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31 PRIME HOSPITALITY 

LLC - MAIN - DUBAI 

MALL 

 أمينن 

               

37,852.06  

                                                      

-    

32 PRIME HOSPITALITY - 

ABU DHABI BRANCH 

                   أمينن 

5,492.75  

                                                      

-    

33 MECHANY FASHION 

LLC - BR 

                                أمينن 

-    

                                                      

-    

34 PRIME HOSPITALITY 

MANAGEMENT 

                أمينن 

19,545.40  

                                                      

-    

35 PRIME HOSPITALITY 

LLC - SHJ BR 

                                أمينن 

-    

                                                      

-    

36 RASHED AL MAZROEI 

REAL ESTATE ONE 

PERSON COMPANY 

L.L.C 

 أمينن 

               

20,367.00  

                                         

4,207.35  

37 HAYATI HEALTH 

CENTER FZ-LLC 

                                أمينن 

-    

                                                      

-    

38 PYRAMIDS HEALTH 

SERVICES 

              أمينن 

216,102.63  -   17.71  

39 ALI RASHID HUMAID 

AL MAZROEI 

                   أمينن 

1,125.00  

                                                      

-    

40 KHALID RASHID 

HUMAID AL MAZROUI 

                أمينن 

15,303.60  

                                         

3,843.00  

41 

NAWWAF GHOBASH 

                   أمينن 

8,025.00  -   90.00  

42 

SAQR BIN GHOBASH 

                أمينن 

32,278.38  

                                                      

-    

 

المدير العام و/أو الرئي  العضو المنتدب و/أو به  أن يوضحعلى  ، الخاص بالشركةالكامل الهيكل التنظيمي  .ذ

 .والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي المدير العامالتنفيذي ونائب 
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  في الصف األول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركةكبار الموظفين التنفيذيين  بيان تفصيلي ل .ر

، وذلك حسب  لهم الرواتب والمكافآت المدفوعة بمجموعبيان مع  مووظائفهم وتواريخ تعيينه (ذ - 3)حسب 

 الجدول التالي: 

 

 
  

 
 المنصب

 
 تاريخ التعيين 

مجموع الرواتب  
والبدالت المدفوعه 

 (2021لعام )
 )درهم( 

مجموع المكافآت 
المدفوعة لعام  

2021  
(Bonuses  )

 )درهم( 

 أي  مكافآت أخرى  
نقدية /عينية للعام   

(2021 ) 
 أو تستحق مستقبالً 

 ا ن لد  ت  نأ  ديارء باد 1,914,336.00 01/02/2018 اترئنس اتأفينيي  1

رئنس اتدائرة  2
 اتيءتن  

 ا ن لد  ت  نأ  ديارء باد 732,336.00 24/08/2015

رئنس اترطءع   3
اتألءري  اعءدة  

 اتأمينن

 ا ن لد  ت  نأ  ديارء باد 592,072.00 03/04/2016

دطءع   رئنس 4
 اا أرالء 

 ا ن لد  ت  نأ  ديارء باد 531,172.00 24/03/2021

رئنس د    5
 اتي يينن ي انء 

 ا ن لد  ت  نأ  ديارء باد 573,210.00 15/04/2018

د    رئنس  6
 اتيبناءو 

 ا ن لد  ت  نأ  ديارء باد 769,800.00 11/03/2020

 

 الخارجي:مدقق الحسابات       -4

( ين اتفيء  اس ررء رر  تلشرررة و أانن 52 عيالظ بءتيءدة )  2015( ت ررف  2عيالظ برءف ن اتشرررةءو اتألءرن  رد  )

اتليان  اتاي ين  يرالا د رررءبءو تيدة  رررف  يءتن  دءبل  تلألدند  أددد أأاءبا  علنا يرالا   يرادب  د رررءبءو 

ظ ات ءدة / لرا فو ث رفأ ن  بيرء  يددق اتد ءبءو اتوءرل  بفء ظ عل  ات فرررررررررررر  اتيءتن  اتأ  عنن ترءو  نر   دءتنء

عرض اتوديءو اتيرد  ين دبلر  دنال ةءن أد  عرض ين دنال اتأةلي   دد أ  اوأنءره ين دب  اتليان  اتاي ين . 

 .29/04/2021بررار ين اتليان  اتاي ين  تلشرة  بأءرنخ  2021 دد أ  اتأاءدد يا لرافو ث رفأ ن عء  

 

 أردن  فبية عن يددق د ءبءو اتشرة  تلي ءمينن. . أ

 م   اددة ين اتشرررةءو اترائدة ي  يلء    1966أم رر ررو لرافو ث رفأ ن بءديءراو اتاربن  اتيأددة ي  عء   

رةءو اتضيءن  اتضرائب  اا أشءراو اتضيءن  اا أشءراو ي  د ت  اديءراو اتاربن  اتيأددة و  شبة  ين ش

د ت . لرافو ث رفأ ن م  ي رأشرءر أعيء  رائد ن رءعد   140شرو  ي     56000اتي رأرل  و أأة ن ين أةثر ين 

اتيفييءو اتدنفءينةن  عل  إطالأ إيةءفءأرء تلفي . بءعأبءرمء  اددة ين ةبرى يفييءو اتيدء ب  اتاءتين  اتياأرا 

 رنئءو اتأفينين   منئءو  ضا اتياءننر اتد تن .برء ين دب  أ  اأ اتيء   ات

 يتء د رب اتلد      و  بنءن اسأاءب  اتأةءتنا اتوءهر  بءتأددنق أ  اتوديءو اتأ  دديرء يددق اتد رءبءو اتوءرل  . ب

 -اتأءت :

إن اسأارءب   اتأةرءتنا اتورءهررررر  برءتأرددنق   اتورديرءو اتأ  درديررء يرددق اتد رررررءبرءو م   يررء تيرء دررأرا اتليانر  

 اي ين   يرء تيء أ  أيهنلا ي  اتبفد ات ءبقو  بنءن ميه اسأاءب ةيء ي  اتلد   اآلأ :ات
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 واسم المدقق الشريك إسم مكتب التدقيق
 لرافو ث رفأ ن

                       Darren Yuleاتيددق اتشرنء : 

كمدقق حسابات   عدد السنوات التي قضاها

 خارجي للشركة

 أءرنوادأ   2019ين  ف  

عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في 

 تدقيق حسابات الشركة 

 دأ  أءرنوا 2019ين  ف  

  168,900 )درهم(  2021إجمالي أتعاب التدقيق لعام 

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى 

  2021بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 

)درهم( إن وجدت وفي حال عدم وجود أية 

 أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً 

80,000 

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى )إن  

وجدت( وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم 

 ذكر ذلك صراحةً 

 ا ن لد

مدقق حسابات بيان بالخدمات األخرى التي قام  

غير مدقق حسابـات الشركة   خارجي أخر

)إن وجد( وفي حال   2021بتقديمهـا خالل 

عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك  

 صراحةً 

 ت  أر  اتشرة  بءا أاءفا بمي يددق وءرل  آور

ي  اتر ائ  اتيءتن  اتيردلن    ات رف ن  تلاء    بنءن ن ضرح اتأدييءو اتأ  دء  يددق د رءبءو اتشررة  بأضرينفرء . ج

2021. 

 . 2021ت  نةن مفءء أن  أدييءو تيددر  د ءبءو اتشرة  اتوءرلننن عل  اتر ائ  اتيءتن  اتيردلن  تاء  

 

 لجنــة التدقيــق: -5

ــركة   . أ ــؤوليته عن نظام اللجنة في الشـ ــد حميد المزروعي رئي  لجنة التدقيق بمسـ ــيد/ علي راشـ وعن يقرالسـ

 مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

 

 و  بنءن اوأهءهءأرء  اتيرء  اتي ةل  ترء.أ يء  أعضء  تلف  اتأددنق . ب

 الصفة االسم 

 رئنس اتللف  ات ند/ عل  ديند اتي ر ع  

 عض   Alok Nawaniات ند/ 

 عض   ير ان ا طيب ت  ات ند/ 

 

 اختصاصات ومهام هذه اللجنة : 

 أطبنق  نء   اتأاءدد يا يددق اتد ءبءو اتوءرل و  ريا أررنر تيللس اددارة نددد ينا اتي ءئ  اتأ    ضا   -1

 أرى أمين  اأوءي إلرا  بشمفرء يا أردن  أ هنءأرء بءتوط او اتال   اأوءيمء. 

اتأ  أرى يأءبا   يرادب  ا أرالتن  يددق اتد ءبءو اتوءرل و  ريا أررنر تيللس اددارة أددد ينا اتي ءئ    -2

 امين  اأوءي الرا  بشمفرء يا أردن  أ هنءأرء بءتوط او اتال   اأوءيمء. 

يرادب   الي  اتبنءفءو اتيءتن  تلشرة   أرءرنرمء ) ات ف ن   فها ات ف ن   ربا ات ف ن  (  يراعءأرء ةل    -3

 :وء  عل  يء نل ين عيلرء اتاءدي وال  ات ف   باد اديء  اتد ءبءو ي  اي ربا  ف يو يا اتأرةن  بشة  

 أن  أغننراو ي  ات نء ءو  اتييءر ءو اتيدء بن  •

 ابرا  اتف اد  اتوءضاا تأردنر يللس اددارة  •

 اتأادنالو اتل مرن  اتفءأل  عن اتأددنق •
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 ايأراض ا أيرارن  عي  اتشرة   •

 تيءتن . اتأرند بر اعد اادراج  اايهء    نرمء ين اتيأطلبءو اترءف فن  اتيأالر  بنعداد اتأرءرنر ا •

اتأف نق يا إدارة اتشرة   اددارة اتأفينين   اتيدنر اتيءت  ا  اتيدنر اترءئ  بفيس اتيرء  ي  اتشرة  ي   بن   -4

 أدا  يرءيرء و  عل  اتللف  االأيءع يا يددر  د ءبءو اتشرة  يرة عل  اسد  ي  ات ف  . 

اتأرءرنر  اتد ءبءو  علنرء انيء  اامأيء    اتفير ي  أن  بف د مءي    نر ياأءدة أرد ا  نلب انرادمء ي  ألء -5

اتيرء  ا  ضءبط اايأثء  ا  يددر   اترءئ  بفيس  اتيدنر  اتيءت  تلشرة  ا   اتيدنر  اتال   بمن  ي ءئ  نطردرء 

 اتد ءبءو .

 يرالا  افيي  اتردءب  اتيءتن   اتردءب  اتداولن   إدارة اتيوءطر ي  اتشرة  .  -6

 يا اددارة  اتأمةد ين ادائرء ت البرء ي  افشء  فيء  ياء  تلردءب  اتداولن  .  يفءدش  فيء  اتردءب  اتداولن  -7

اتفير ي  فأءئج اتأدرنرءو اترئن ن  ي  ي ءئ  اتردءب  اتداولن  اتأ  نةليرء برء يللس اددارة ا  أأ  بيبءدرة ين  -8

 اتللف   ي اير  اددارة . 

   يددق اتد ءبءو اتوءرل   اتأمةد ين أ ير اتي ارد  اتأمةد ين  ل د أف نق ينيء بنن يددر  د ءبءو اتشرة -9

 اتال ي  تلرء  اتأددنق اتداول   يرالا   يرادب  ياءتن  يتء اتلرء  . 

 يرالا  ات نء ءو  االرا او اتيءتن   اتيدء بن  ي  اتشرة .  -10

اتيددق عل  اددارة  يرالا  ر ءت  يددق اتد ءبءو اتوءرل   وط  عيلا  أن  ا أي ءراو ل مرن  نطردرء   -11

 اتأفينين  بوه   ات لالو اتيدء بن  أ  اتد ءبءو اتيءتن  أ  افيي  اتردءب   ردمء  ي ايرأرء علنا . 

اتأمةد ين رد يللس اددارة ي  ات دو اتيطل ب عل  اا أنضءدءو  اتي ءئ  اتل مرن  اتيطر د  ي  ر ءت    -12

 يددق اتد ءبءو اتوءرل  . 

يي  اتشرة  ين اابالغ عن أن  يوءتيءو يدأيل  ي  اتأرءرنر اتيءتن  أ  اتردءب    ضا اتض ابط اتأ  أيةن ي  -13

 .اتداولن  أ   نرمء ين اتي ءئ  بشة   ري  اتوط او اتةينل  بنلرا  أدرنرءو ي أرل   عءدت  تألء اتيوءتيءو

 يرادب  يدى أرند اتشرة  بر اعد ات ل ء اتيرف  .  -14

 رء  اتهالدنءو اتي ةل  اتنرء ين دب  يللس اددارة. ضيءن أطبنق د اعد اتاي  اتوءه  بيرءي -15

 أردن  أررنر ات  يللس اددارة عن اتي ءئ  ات اردة ي  ميا اتبفد .  -16

 اتفير ي  ان  ي اضنا اورى ندددمء يللس اددارة .  -17

 أ ارنورء تيفءدشرررر  اتي ررررءئ  اتيأالر  بءتبنءفءو   2021عء  عدد االأيءعءو اتأ  عردأرء تلف  اتأددنق وال    . ج

  بنءن عدد يراو اتدض ر اتشوه  ترعضء  ي  االأيءعءو اتيفاردة. و أن  أي ر أورىاتيءتن  

 (  م  ةءتأءت  :2021( الأيءعءظ وال  يأرة عيلرء ي  عء  ) 5 )عردو تلف  اتأددنق عدد

 

 عدد الحضور  تاريخ االجتماع  رقم االجتماع

1/2021 22/02/2021  3 

2/2021 28/04/2021  3 

3/2021 03/08/2021  3 

4/2021 02/09/2021  3 

5/2021 08/11/2021  3 

 

 عدد يراو اتدض ر اتشوه  اعضء  اتللف  :

 حضور شخصي/بالوكالة عدد مرات الحضور  االســـم  

  Microsoft Teams/شوه  5 عل  راشد ديند اتي ر ع  
Alok Nawani 5  شوه/ Microsoft Teams 

 Microsoft Team /شوه  5 ير ان ا طيب ت 

 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت: -6

يقرالسيد/ ماجد سلطان محمد سلطان الميل رئي  لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام  . . أ
 اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها ". 
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 تلف  اتأرشندءو  اتيةءيآوو  بنءن اوأهءهءأرء  اتيرء  اتي ةل  ترء. أعضء أ يء   . ب

 الصفة االسم  

 رئنس اتللف  اتين  لطءن يديد  لطءن  يءلد 

  عض  ي رنس رنةءرد   لنيءن

 عض   يديد  بءش أديد  بءش 

 

 بيان اختصاصات ومهام اللجنة الموكلة لها :

ظ تلأشررررناءو  اترراراو ياو اتهرررل   يفرء  أر   اتللف  بلينا   ااوأهرررءهرررءو  اتيرء  اتيفهررر   علنرء  يرء

 دراراو منئ  اس راأ اتيءتن   ات لاو  بدنال أة ن يريأرء بشة  رئن   يء نل  :

 ضرررا  رررنء ررر  وءهررر  بءتأرشرررح تاضررر ن  يللس اددارة  اادارة اتأفينين  أردا إت  يراعءة اتأف نا بنن  .1

أشررةن   أشررلنا اتيرأة ين وال  ي انء  برايج أدين ن   أدرنبن و  ي ايءة اترنئ  بف ررو  عن  اتلف ررنن ضررين ات

 ميه ات نء    بمي أادنالو أطرأ علنرء.

أفين   يأءبا  ادلرا او اتوءهرر  بءتأرشررنح تاضرر ن  يللس اددارة بيء نأيق  اتر افنن  اسفيي  اتياي   برء   .2

    ات لا. أدةء  دراراو منئ  اس راأ اتيءتن

 اتأمةد ين ا أرالتن  اسعضء  اتي أرلنن بشة  ي أير. .3

إعداد ات ررنء رر  اتوءهرر  بيفح اتيةءيآو  اتي انء  اتد اي   اتر اأب اتوءهرر  بمعضررء  يللس إدارة اتشرررة    .4

اتالنء  اتاءيلنن ينرءو  يرالاأرء بشررررة   ررررف يو  اتأدرق ين أن اتيةءيآو  اتي انء اتييف د  تتدارة اتأفينين  

 يار ت   أأفء ب  أدا  اتشرة .

اتيرالا  ات رف ن  تالدأنءلءو اتيطل ب  ين اتيرءراو اتيفء رب  تاضر ن  يللس اددارة  إعداد  هرا تلردراو   .5

 اتيغمالو اتيطل ب  تاضر ن  يللس اددارةو بيء ي  يتء أددند ات دو اتيي نل   أن نوهرهرا اتاضر  سعيء  

 يللس اددارة.

 يرالا  منة  يللس اددارة  ريا اتأ هنءو ي  شمن اتأغننراو اتأ  نيةن إلراغمء. .6

 أددند ادأنءلءو اتشرة  ين اتةيء او عل  ي أ ى اددارة اتأفينين  اتالنء  اتي يينن  أ س اوأنءرم . .7

 أي ي ض عءو أورى ندددمء يللس اددارة أ  أف  علنرء اتأشرناءو  اترراراو ياو اتهل . .8

 

 أ ارنخ افاررءدمرءو يا بنرءن عردد يراو اتدضررررر ر    2021عرء  بنرءن باردد االأيرءعرءو اتأ  عرردأررء اتللفر  وال   . ج

 اتشوه  تلينا أعضء  اتللف .

 عدد الحضور  تاريخ االجتماع  رقم االجتماع

1/2021 24/02/2021  3 

 

 عدد يراو اتدض ر اتشوه  اعضء  اتللف  :

 حضور شخصي/بالوكالة عدد مرات الحضور  االســـم  

  Microsoft Teams/شوه  1 اتين  لطءن يديد  لطءن  يءلد 
  Microsoft Teams/شوه  1 ي رنس رنةءرد   لنيءن
  Microsoft Teams/شوه  1 يديد  بءش أديد  بءش 

 

 :لجنة اإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين -7

بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن   اإلشرافرئي  لجنة  فادي صالح الدين الشرقاوي  يقرالسيد/  . أ
 مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها 

 

اوأهررءهررءأرء  اتيرء    أ رريء  أعضررء  تلف  يأءبا   ادشررراا عل  أاءيالو اسشرروء  اتيأطلاننو  بنءن . ب

 اتي ةل  ترء.
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 الصفة االسم 

 رئنس اتللف  ات ند/  يءدي هال  اتدنن اتشردء ي

 عض   ات ند/ وءتد راشد ديند اتي ر ع 

 عض   ات ند/ يديد  بءش أديد  بءش 

 عض   ات ند/ فدن  أديد عريءن أديد 

 عض   ات ند/ ي رنس رنةءرد   لنيءن

 اللجنة الموكلة لها : بيان اختصاصات ومهام 
 

أاف  ميه اتللف  بيأءبا  أفيني ةءي  اترراراو اتهءدرة عن يللس اددارة  ألأيا عفد اتدءل   أأ ت  ي غ تن  إدارة  
اتةش ا  اتيطلانن  يلةنءأر   اددأيءي بءت ل  اتوء  بر   ريا   يأءبا   ادشراا عل  أاءيالو ااشوء  

  اتأرءرنر اتد رن  ات  ات  أ. 

 . 2021يلو  عن أررنر أعيء  اتللف  وال  اتاء   . ج

 بءتأءت : 2021دءيو اتللف  وال  عء  

 يرالا  ادا  اتشرة  •

 اتي اير  عل  اتيشءرنا اا أراأنلن  •

 اتي اير  عل  اي درار ا  يبءدرة أألء   " لط  اادارة"  •

 اتي اير  عل  اتأاننفءو اادارن  اتالنء •

 يفءدش  ات نء ءو  االرا او   ضا يهي ي  اتهالدنءو  اتأ هن  بريارء تيللس اادارة تلي اير  علنرء  •

 درا    يرالا  اتيبءدراو اا أراأنلن  •

 أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجل  اإلدارة -8

 لجنة االستثمارات :  
 أاف  ميه اتللف  بيأءبا  ا أثيءراو اتشرة 

خالد راشــد حميد المزروعي رئي  لجنة االســتثمارات بمســؤوليته عن نظام اللجنة في الشــركة يقرالســيد/   . أ

 وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها

 

 و  بنءن اوأهءهءأرء  اتيرء  اتي ةل  ترء.اتللف أ يء  أعضء   . ب

 الصفة االسم 

 رئنس اتللف  ات ند/ وءتد راشد ديند اتي ر ع 

 عض   ي رنس رنةءرد   لنيءنات ند/ 

 عض   ات ند/ يديد  بءش أديد  بءش 

 عض   ات ند/ يءلد  لطءن يديد  لطءن اتين 

 عض   ات ند/ فدن  أديد عريءن أديد 

 

      أ ارنخ افاررءدمءو يا بنرءن عدد يراو اتدضررررر ر   2021عء  بنرءن باردد االأيرءعءو اتأ  عرردأررء اتللفر  وال    . ج

 اتشوه  تلينا أعضء  اتللف .

 ( الأيءعءو د ب اتأيهن  اتأءت : 3عدد ) (  2021عردو اتللف  الأيءعرء وال  عء  )                       
 

 عدد الحضور  تاريخ االجتماع  رقم االجتماع

1/2021 24/03/2021 5 

2/2021 31/08/2021 4 

3/2021 26/12/2021 3 

 
 بنءن عدد يراو اتدض ر اتشوه  ترعضء  ي  االأيءعءو اتيفاردة   م  ةءتأءت  :
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عدد مرات  االســـم  
 الحضور 

 حضور شخصي/بالوكالة

 /Microsoft Teams شوه  2 ات ند/ وءتد راشد ديند اتي ر ع 

 /Microsoft Teams شوه  2 ات ند/ ي رنس رنةءرد   لنيءن

 /Microsoft Teams شوه  3 ات ند/ يديد  بءش أديد  بءش 

 /Microsoft Teams شوه  2 ات ند/ يءلد  لطءن يديد  لطءن اتين 

 /Microsoft Teams شوه  3 ات ند/ فدن  أديد عريءن أديد 

                        
 نظام الرقابة الداخلية: -9

آلتن  عيلا  اتأمةد ين إدرار ين اتيللس بي ررررغ تنأا عن فيء  اتردءب  اتداولن  ي  اتشرررررة   عن يرالاأا  . أ

 ياءتنأا.

" يقر المجل  بمســـــؤوليـته عن نـظام الرـقاـبة اـلداخلـية في الشـــــرـكة وعن مراجعـته آللـية عمـله والـتأـكد من 

 فعاليته"

 . أءرنخ اتأاننن يدنر اددارة  يغمالأا   أ . ب

دءهر  عل  درل  اتيءل رأنر أوهر  ألءرة / لءيا   –يدنر إدارة اتردءب  اتداولن     يف ج ير ن ات رند/ 

 .2011أ  أاننفا بءتشرة  يفي عء   1990 ءفدي /

 . أءرنخ اتأاننن  أ   ضءبط اديأثء   يغمالأا . ج

او بوبرة أ ند عن عشررر  ررف   9/12/2019بأءرنخ  أ  أةلنا ات ررندة/ ليء  عنءش بيرء  ضررءبط اايأثء  

بيلء  اترءف ن  اايأثء   ي  عدة شررةءو ةضرءبط ايأثء  تأأ ت  يرء   هرالدنءو ميه اددارة بدنال أأيأا  

ةيء افرء    2004بءا ررأرال  اتةءي  ادا  يرءيرء و دءهررل  عل  دبل   بءترءف ن ين اتلءيا  اتلبفءفن  عء   

ي  اتلرائ  اتيءتن   يةءيد  أبننض   2021 ي  عء   عل  شررررءدأنن ين اتيفيي  اتاءتين  تاليأثء     دءهرررل

 ااي ا .

أ  اديهرء  عفرء ي  اتأرءرنر بءتشررة  أ  ألء اتأ  يا أن  يشرءة  ةبنرة  ةنين  أاءي  إدارة اتردءب  اتداولن    . د

 .نلب يةر أفا ت  أ الا اتشرة  أي يشةالو()ي  دءت  عد   ل د يشةالو ةبنرة   اتد ءبءو ات ف ن 

 .(2021اتشرة  اي يشءة  ةبنرة وال  عء  )ت  أ الا  

 عدد اتأرءرنر اتهءدرة ين إدارة اتردءب  اتداولن  تيللس إدارة اتشرة . .ه

و اتطبن ( أرءرنر  أفء تو عدة أي ر يث  : اتيطءتبءو 6و أهدرو إدارة اتردءب  اتداولن  )  2021وال  عء   

  يةءيد    ررن   اعءدة اتأميننو اترطءع اتطب واا ررأرالء ااةأأءب  اتايلنءو و دطءعيطءتبءو اتيرةبءوو 

 ااي ا .

 .وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبالً  2021عام المخالفات المرتكبة خالل تفاصيل   -10

 . 2021ت  أرأةب اتشرة  ان  يوءتيءو وال  ات ف  اتيءتن              

في تنمية المجتمع المحلي   2021الشـــــركة خالل العام النقدية والعينية التي قامت بها   اتمســـــاهمالبيان ب -11

 )في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات(. والحفاظ على البيئة.

 دب  اتاطء يغ    درم  إيءراأ  إت   22,684أبرعو اتشرة  بيبلغ 

 معلومات عامة:    -12

وأدنى ســعر( في نهاية كل شــهر خالل  ،أعلى ســعرســعر اإلغالق، ) ســهم الشــركة في الســوقبيان بســعر  . أ

 .2021السنة المالية للعام  

) اددة     ءيليا  وأي اتاء   وال   اتشرة   أ ر   أءرنرررررررررررررخ  2021عل   ين  ثءبو  ات ر   (     ار 
درم (   ن ضح اتلد   أدفءه  ار ات ر  وال  ات ف و يبنفء ظ   2)برني     2021/ 31/12دأ     01/01/2021

 .ينا أعل    أدف   ار ي  فرءن  ة  شرر
 

 أدنى سعر أعلى سعر  الشهر   أدنى سعر أعلى سعر  الشهر

 درم   2 درم   2 ن تن     درم   2 درم   2 نفءنر 

 درم   2 درم   2 أ  طس   درم   2 درم   2 يبرانر
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خالل  بيان باألداء المقارن لـسهم الـشركة مع مؤـشر الـسوق العام ومؤـشر القطاع الذي تنتمي إليه الـشركة . ب

 .2021العام 

 
 

( تيتء ينن  ار ات ر  ت  نأيءع  يا يغشر ات  أ 2021عل  أ ر  اتشرة  وال  اتاء  )أيو ياءيل   اددة 
 اتاء  أ  يغشر  اترطءع . 

 

)أفراد، شـركات، حكومات( مصـنفة على النحو التالي:    31/12/2021بيان بتوزيع ملكية المسـاهمين كما في  . ج

 .وأجنبيمحلي، خليجي، عربي، 

 

 م
تصنيف 

 المساهم

 نسبة األسهم المملوكة  

 

 اتيلي ع  دة ي   شرةءو  أيراد   

 % 75 0 % 44.177.877 % 30.822.123 يدل  1

 % 25 0 % 25 0 عرب  2

 0 0 0 0 ألفب  3

 % 100 0 % 69.177.877 % 30.822.123 اتيلي ع  4

 

ــاهمين الذين يملكون    . د ــركة% أو أكثر من رأ  مال 5بيان بالمسـ ــب الجدول    31/12/2021كما في   الشـ حسـ

 التالي:

 اإلسم  م
نسبة األسهم المملوكة من   عدد األسهم المملوكة 

 رأ  مال الشركة 

 %  44.164 44,164,708 شرة   بءش تلألءره  اا أثيءر اتيدد ده 1

2 
شرة  يندتأ  افش رفس افد رنءفش رفس  

 ة يبءف  ش. . 

25,000,000 25 % 

 % 15 15,000,000 اديد  اند  بءش اتيريف اا  بءش  3

 % 15 15,000,000 راشد ديند عل  اتي ر ع   4

 

 حسب الجدول التالي:  31/12/2021كما في  بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكيةبيان  . ه

 

0

2

4

دني  ات ر 

 درم   2 درم   2  بأيبر    درم   2 درم   2 يءرس

 درم   2 درم   2 أةأ بر    درم   2 درم   2 أبرن 

 درم   2 درم   2 ف ييبر    درم   2 درم   2 يءن  

 درم   2 درم   2 دن يبر    درم   2 درم   2 ن فن  
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 ملكية األسهم )سهم(  م
عدد 

 المساهمين

نسبة األسهم المملوكة من   عدد األسهم المملوكة 

 المالرأ  

 %0.013212 13,212 49   50,000أد  ين   1

2 
إت  أد  ين   50,000ين 

500,000   

1 200,000 0.2 % 

3 
إت  أد    500,000ين 

   5,000,000ين 

1 622,080 0.62208% 

 % 99.164708 99,164,708 4 5,000,000أةثر ين  4

 

 مع بيان ما يلي: عالقات المستثمرين  ضوابطبيان باإلجراءات التي تم إتخاذها بشأن  .و

أدو بفررررررد   www.fidelityunited.aeأ  افشرء  هريد  وءهر  عل  ي دا اتشررة  ااتةأر ف  اتر ي  بن   

 اتشرة ين فدن/هيد  عالدءو اتي أثيرنن دنال نأ  أدين  لينا اتيال يءو اتوءه  بءتشرة   ي ءمي  

 .عالدءو اتي أثيرنن  اتأ اه  يا  بنءفءو -

 :إ   ي غ   عالدءو اتي أثيرنن -

   .اتيدنر اتيءت  اتأفينيي  –ات ند/ رينق ردن  شابءن 

 rafiq.shaban@fidelityunited.aeبرند اتةأر ف   – 04-2128020مءأا رد  :       

 اترابط ادتةأر ف  تهيد  عالدءو اتي أثيرنن عل  اتي دا ادتةأر ف  تلشرة . -

ons/https://fidelityunited.ae/investorrelati  

  

 ةالمتخذ واإلجراءات  2021المنعقد خالل عام بيان بالقرارات الخاصـة التي تم عرضـها في الجمعية العمومية   .ز

 بشأنها.

يللس إدارة اتشرررة  ب نءدة  يرأر     25/10/2021ا ررأارضررو اتليان  اتاي ين  بءلأيءعرء اتيغر  ي    -1

( يرءئر   128.000.000إت  يبلغ )( يرءئر  يلن ن درم   100.000.000رأس يرء  اتشررررررةر  ين يبلغ )

( ثيءفن   عشرررر ن يلن ن درم  عن  28.000.000 ثيءفن   عشرررر ن يلن ن درم   يتء ب نءدة ددرمء )

( ثيءفن   عشرر ن يلن ن  رر  برني  إ رين  28.000.000طرنق إهردار أ رر   نءدة رأس اتيء   ددرمء )

نأ  طردرء عل  ي رءمي  اتشررة  اتدءتننن  ( درم   ادد   لينا اس رر  ي رددة بءتةءي  عل  ان  1ددرمء )

  دد أيو ي اير  اتليان  عل  ميا اتبفد بءاليءع د ن طردرء تالةأأءب اتاء 

يرأر  يللس إدارة اتشرة  ب نءدة  25/10/2021ا أارضو اتليان  اتاي ين  بءلأيءعرء اتيغر  ي   -2
( يءئ   ثيءفن   عشر ن يلن ن درم  إت  يبلغ  128.000.000رأس يء  اتشرة  ين يبلغ )

( اثفءن  ثالث ن يلن ن  32.000.000( يءئ    أنن يلن ن درم   يتء ب نءدة ددرمء )160.000.000)
اأنل  "شرة  يندتأ  افش رفس افد درم  عن طرنق إهدار أ ر   نءدة رأس اتيء  تهءتح اتي ءم  اا أر

(  32.000.000تبفءن”  يتء ت نءدة دهأا ي  اتشرة  ب نءدة ددرمء )  –رنءفش رفس ة يبءف  ش. .  
(  ادد درم . دد أيو ي اير  اتليان  عل  ميا اتبفد 1اثفءن  ثالث ن يلن ن  ر  برني  إ ين  ددرمء )

 بءاليءع 
بأادن  اتيءدة اتبفد اتيأالق بأادن    25/10/2021يغر  ي   ا ررررأارضررررو اتليان  اتاي ين  بءلأيءعرء ات -3

اتليان   دد أيو ي اير   برأس يء  اتشرررة    عرد اتأم ررنس   اتيأالق   ( ين اتفيء  اس ررء رر  تلشرررة 6)

ين   درم  بردا    160,000,000.00رأس يرء  اتشررررررةر   بدنرال نهررررربح  و  عل  مريا اتبفرد برءاليرءع

 درم . 1,000,000.00

 إجتماعات مجل  اإلدارة وتاريخ تعينه.إسم مقرر   . ح

 

 را دة اتو ري  اسم مقرر اجتماعات مجل  اإلدارة 

 15/08/2021 تاريخ تعيينه 

 يءل أنر ي  إدارة اسعيء  ي  اددارة اتيءتن   مؤهالته وخبراته 

 درل  اتبةءت رن س ي  اتال   ااةأ ارن   اتأمينن 

mailto:rafiq.shaban@fidelityunited.ae
https://fidelityunited.ae/investorrelations/
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 عءيء ين اتوبرة ي  يلء  اتأمينن 19

 ادارة اعيء  يللس اددارة  بيان مهام عمله خالل العام  

 

 

 

 .2021خالل العام التي صادفت الشركة واإلفصاحات الهامة األحداث الجوهرية بتفصيلي  بيان    . ط

 2021ت  أهءدا اتشرة  اي ادداال ل مرن  وال  عء   .1

ــركة  .ي ــفقات التي قامت بها الشـ ــاوي   2021عام  خاللمع األطراف ذات العالقة بيان بالصـ % أو  5والتي تسـ

 أكثر من رأ  مال الشركة.

% ا اةثر ين رأس 5اي هررير  يا اي ين ااطراا ياو اتاالد  أ ررء ي   2021ت  أارد اتشرررة  وال  عء          

 يء  اتشرة .

  2020،2019،2018األعوام بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية  . ك

  2021عرء   ي   % 8.33      2020عرء   ي   %   4.17      2019عرء     ي % 3.74بلغرو ف ررررربر  اتأ طنن  

  أ ا  اتشرة  إت   نءدة ميه اتف ب .  

 .2020بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام  .ل

 اتدن افءو استني عل   اتأميننودي  إطالأ  •
 أمينن ات ير ودي  • إطالأ 

 ات نءراو ءوتأالن  يطءتب Munich Reي أ ى اتودي  ين شرة  ت اتده   عل  أردنر • 
 • إطالأ ب اب  أب يب  ادتةأر فن   اةأ ءب ده  ي  ات  أ

 ( 2021٪ دب  فرءن  ن تن  90يلن ن درم  أ  ضورء ي  اتد ءب اا أثيءري ين يءئض ااةأأءب )أةثر ين  40• 
 • برفءيج اتأ لنا

 • يبءدراو اتأارا عل  اتي يا
   اتأال  ادتةأر ف • يفه

 
 



 

 

 

 

 

  

ــ ت  ي ـــــ  ر  ــ قر

ــ الاس  ــ ت ــ ــ دام ــ  ة ـ



   
 المحتويات 

 3 الشركة .  1

 4 الرئيس التنفيذيرسالة من .  2

 5 بها  التزامنااستراتيجية الاستدامة و.  3

 6 2021إنجازات عام   أبرز.  4

 8 مؤشرات الأداء.  5

 8 ة البيئي.  1.5    

 10 ةالاجتماعي.  2.5    

 12 الحوكمة.  3.5    

 12 مشاركة أصحاب المصلحة.  6

 14 والأهداف المستقبلية 2022توقعات عام .  7

 14 ة البيئي.  1.7    

 14 ةالاجتماعي.  2.7    

 15 الحوكمة.  3.7    

 

 نجعل الحياة 

 ة ــــ ام   مستد 



  

ــ الش  ــ رك ــ  ة ـــــ



  

 نبذة عن الشركة

  شركتا المّتحدة للتأمين وفيدلتي للتأمين وإعادة التأميناحتفلت  ،  والإماراتيةكل منهما في السوق الإقليمية    تأثيرتعزيز    إطارفي  

  د تع . و2018في نوفمبر  بين الشركتين    التي جرت مؤخرا  النابعة من الشراكة  ،  فيدلتي المّتحدة  مسمىبهويٍّة جديدة تحت    ش.م.ل.

المّتحدة   الرائدة  فيدلتي  التأمين  وأربعين  بمرور  واحتفلت،  1976في عام    تم تسجيلهاحيث  واحدة من شركات  على   عاما    خمسة 

 . 2021تأسيسها في عام 

أعلى مستوى  وتوفر  شركة حلول تأمينية كاملة، تقدم فئات منتجات مميزة  باعتبارها    فيدلتي المّتحدة الهوية الجديدة شركة  تقدم  

 لعملائنا وشركائنا.  المتاحة في السوق خدمةمن ال

، إدراكا  منها لأهمية  لهم  من الشركات والأفراد من خلال توفير حلول مصممة خصيصا    عملائهافهم احتياجات  من  الشركة    تنطلق

الجديدة الخيار المفضل لحلول التأمين في المنطقة، تها  تركز الشركة على جعل هويومواكبة اتجاهات السوق المتغيرة باستمرار.  

 مما يعكس بقوة قيمها الأساسية المتمثلة في الشفافية والمسؤولية. 

في ذلك  نهجهم  ، معاٍل ومستدام في الربحيةذوو الخبرة بتحقيق نمو    موظفوها"، يلتزم  واثقا  _كن # "  لشعار  تبني الشركة  وانطلاقا  من

يمكّن  و فريدة من نوعها، من خلال اعتماد إدارة فعالة للمخاطر والعمل بطريقة أخلاقية ومهنية.  هوية  توفير حلول مخصصة وتجربة  

من   مستفيدا  أصحاب المصلحة والشركاء، ويحسن أداء الشركة،    ولادتها الجديدة نموذج العمل التشغيلي المتبع داخل الشركة منذ  

 شغف موظفيها ومعرفتهم وخبراتهم.

 الرؤية 

 الأولى.  التأمينوجهة  أن نصبح

 الرسالة 

 من شغف موظفينا ومعرفتهم وخبراتهم.، مستفيدا  نموذج عمل يمكّن أصحاب المصلحة، ويحسن أدائنا من خلال الابتكار إنشاء



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة من  ـــال ـــــــ رس 

 الرئيس التنفيذي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخاص  تقرير الاستدامة  كمأن أشارك   يسرني

. مع كل  2021لعام    فيدلتي المّتحدةبشركة  

عام كان    2021تحدياته,   بعد  محوري ا  عام ا 

جميع    2020  الجائحة من  الرغم  على 

الأسباب   سنعرض في هذا التقرير  التحديات،

نوليها  الأولوية  وراء وما للاستدامة،    التي 

إليه ما  و،  طموحاتنا   فيالآن  حتى    وصلنا 

 في المستقبل.   نطمح للوصول إليه

، القيام بما هو مناسب المّتحدةفيدلتي  في  

قرار   مجرد  من  أكثر  الأرض،  وكوكب  للبيئة، 

واحد صغير. يبدأ هذا القرار مع كل واحد منا  

من خلال ووالاختيارات التي نتخذها كل يوم.  

قيمنا المشتركة التي توجه قراراتنا وأعمالنا،  

  محاور   علىخطوات كبيرة    مؤسستناخطت  

الثلاث   الاجتماعية  والبيئية    –الاستدامة 

 ممارساتنا اليومية.  كافة في –والحوكمة 

رحلتنا   أنبدأت  أجل  مساهم ا    من  نكون 

عام   في  المجتمعات  في  ، 2018مسؤول ا 

المستقبل في  دائم ا  نفكر  ونغتنم   ،ونحن 

لبناء على برنامج الاستدامة  من أجل ا الفرص  

المستمرة  زالت    وما.  الذي وضعناه  جهودنا 

وشركائنا   عملائنا  تجاه  بالتزامنا  في  للوفاء 

 أولوياتنا.  أعلى درجات

القول  2021عام    نودع  الآن  ونحن يمكنني   ،

ثقة الماضي    بكل  العام  كانأن  أكثر    ربما 

فريق   حدةالأعوام   تاريخ  في  واستثنائية 

على الرغم من العمل في  ف .  فيدلتي المّتحدة 

  المفروضة   القيود  في ظلو ،  الجائحةخضم  

، فقد عززنا مراكزنا في  التقلباتمن    والعديد

السوق وقمنا بتنفيذ تغييرات هيكلية رئيسية 

التنافسية.   التطورات   وهذهتزيد من قدرتنا 

  الأساسية   المقوماتتخلق    حاليا  التي ننفذها  

الأجل    مستداملنمو   . الربحية في  وطويل 

المهرة والتقنيات الرائدة    نايموظفمن خلال  و

عليها نحوذ  مساهمة التي  تقديم  يمكننا   ،

ذي انبعاثات أقل  مجتمع    تأسيس  ونحقوية  

وبنينا    عملنا على الابتكار،. لقد  من الكربون

من   واستفدنا  عملائنا،  مع  جديدة  علاقات 

لدينا أمثلة رائعة  و  ،التكنولوجيا بطرق جديدة

فرقنا   قيام  كيفية  تحولاتعلى  في   بإجراء 

اخدماتنا   أجل  للاحتياجات من  لاستجابة 

، طوال ةالحالي  المعاييرالجديدة والتكيف مع  

الوقت، بما يتجاوز توقعات العملاء ويضمن  

 استمرارية العمل دون انقطاع. 

أننا  ي    بكوننانفخر   على  إلينا    مثالنظر 

تهيئة  ل إلى  ونهدف  والشفافية،  لمصداقية 

موظفينا   لجميع  المناسبة  الظروف 

 لمستدامة. للمساهمة في التنمية ا 

حقوق  مؤخرا   أكملنا   إصدار    اكتتاب بنجاح 

والذي يمثل  مليون درهم إماراتي،  60بقيمة 

ضخ أموال في الشركة منذ عام    ثاني عملية

في    وثمة.  2017 مهمان  هذه  عنصران 

كان العملية أولا ،  الأموال عملية    ت.    ضخ 

أساسي    ةمطلوب  لمتطلبات    امتثالا  بشكل 

لبنك المركزي.  الصادرة عن االملاءة المالية  

العمليةثاني ا،   هذه  مساهمي    تثبت  ثقة 

الشركة في مجلس الإدارة والفريق التنفيذي 

نمو   الأرباحلتحقيق  وطويل    في  مستدام 

 الأجل. 

هذه   الفضل في  نعيدلإنجازات،  هذه اتقديرا  ل

داخل    النجاحات الجماعي    المؤسسة للعمل 

والدعم  للو المنقطعمساهمين  من    غير 

الإدارة. مجلس  ثقة    كما  أعضاء  عملاؤنا  ان 

ساهم  وخدماتنا،  ومنتجاتنا  عملياتنا   ت في 

نجاح من  الشركة  حققته  أثني  و.  فيما  أخير ا، 

موظفينا الذين  على  وولائهم  ،  تفانيهم  لولا 

النجاح  هذا  كان  لما  الصادق  وجهدهم 

 . ليتحقق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استراتيجية الاستدامة  

 ـــا ـ ـه ــ ـــنـــا بـ ـ والـــتــــزام 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من مفهوم المسؤولية الاجتماعية   اتتطورت الاستدامة على مستوى الشرك

تركز    –للشركات   الخيرية    ةأساسي  بصفةالتي  الأعمال  بها  على  تقوم  التي 

للشركات    وصارتلشركات.  ا الإستراتيجية  الأولويات  الفرص    اقتناصمن 

وبناء   التكاليف  المتكاملة  وتعني  تنافسية.  الوخفض  الإدارة  الاستدامة  إدارة 

الفوائد   تعظيم  بغرض  والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي  على للأداء  العائدة 

المصلحة.  فئاتجميع   ت  أصحاب  الشركات  كما  المخاطر   فيساعد    تحديد 

الحوكمة التي تؤثر تلك المتعلقة بالاجتماعية والبيئية والاقتصادية و  والفرص

  في   مكاسب الدفع باتجاه تحقيق  على نجاح الشركات من خلال    ةمتزايد  بصورة

 الأداء وزيادة التنافسية. 

المتحدة   العربية  الإمارات  دولة  الماضية    الأعوام خلال  بذلت  جهود ا  القليلة 

دفع عجلة الاستدامة إلى الأمام في الدولة في إطار رؤية  نحو    واسعة النطاق

يتماشى مع  ،  2021الإمارات   المستدامةوبما  للتنمية  المتحدة  الأمم  . أهداف 

 بيئة وبنية تحتية مستدامة.خلق الرؤية إلى ضمان  هذه تهدفو

 

 

 نحو النجاح طريقنا 

في توفير شبكة أمان للأفراد    فيدلتي المّتحدةيتمثل العمل الأساسي لشركة  

أجل  والشركات   المرجوة.  من  أهدافهم  تحقيق  من  نهجنا  و تمكينهم  يوجه 

لاستجابة نحو ا  يالتشغيل  نانموذج  المؤسسيةمسؤولية  الب  المتعلقةوالتزاماتنا  

التحسين   عملية  الحوكمة ودفعتلك المتعلقة بللتحديات البيئية والاجتماعية و

 المستمر.

 

وال  الاستدامةستراتيجية  اتركز   والاجتماعية  الشركة  حوكمةالبيئية  على   في 

أدوارنا كشركة تأمين   واستغلالالتجارية    أنشطتناتضمين الاستدامة في جميع  

التحديات المختلفة   تفرضهاإدارة المخاطر التي  في  ومستثمر وصاحب عمل  

 بإبراز  فيدلتي المّتحدةفي    نحن ملتزمونمجتمع أكثر شمولا .  عملية بناء  وتعزيز  

إضافة قيمة لأصحاب  الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من أجل  أهداف  

نهدف إلى خلق بيئة  ووالعملاء والمساهمين والموظفين.    المصلحة الرئيسيين

نريد وخيارات ومبادرات مستدامة.    اتخاذ  من خلال  يالبيئ  م بالوعيستتعمل  

من    أماكن العمل فريقنا برؤيتنا ويمارس العادات الصديقة للبيئة في    أن يؤمن 

 تحقيق أهدافنا في رحلة الاستدامة.أجل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازات  ــ ج ــ رز إن ــ أب 

 2021ام  ــــــــــ ع 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المّتحدة  للمسيرةاستمرار ا   ا    المربحة، حققت شركة فيدلتي    8  بقيمةأرباح 

  ت ارتفعوبالعام السابق.    ٪ مقارنة  122  ته مليون درهم إماراتي بتحسن بنسب

 بالعام السابق.   ٪ مقارنة  9بنسبة  الأرقام الإجمالية 

 

 

 

 

 

 الجوائز

 
 شركة تأمين على السيارات لهذا العام جائرة أفضل 

 
 دهمي لبلال أ العامجائرة شخصية 

 
الجمعية  من  جائزة إنجازات الجودة

 2021دبي  – الأوروبية لأبحاث الجودة

جائزة مبادرة التأمين الرقمي 

 لهذا العام 

عام  ب   والعشرين  السادس  المركز  حققنا  التأمين    2019نهاية  شركات  بين 

المتحدة العربية  الإمارات  في  لنحتل    عشرةوقفزنا    ،المدرجة    المركز مراكز 

، كما ٪ 122بنسبة    وصاحب ذلك ارتفاع الأرباح،  2021نهاية عام  ب  السادس عشر

 .2021٪ في عام 17بنسبة  الاستثماريةنمت أصولنا 

 

 

 

 حققنا بياناتنا

مليون درهم 383  
 إيرادات

2021 
 تعاملنا مع 

  455,000أكثر من 
 مطالبة

 قمنا بالتأمين على

293,000أكثر من   
 شخص

ا من   نعمل انطلاق 

مكاتب في الإمارات 5  
 لنقدم لك أفضل خدمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـــؤشـــرات الأداء 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئية

 اانعكاس    2021عام  وكان  .  2019نظام بيئي مستدام منذ عام    الوصول إلى  وساهمنا في  "غرين بوكس"،انضممنا بنجاح إلى مجتمع  

 عملياتنا.  لعملية التحول الرقمي في

 : فيما يلي ما حققناه حتى الآن من إنجازات

 2020أ. 

 إعادة تدوير

 من الورق كغ 122

  2.03 تعويض

طن مكافئ من 

 ثاني أكسيد الكربون

 غالون 46.77توفير 

 من النفط

 غالون 854توفير 

 من الماء

 2.03 عددتوفير 

 شجرة

 2021. ب

 إعادة تدوير

 من الورق كغ 427

  7.12تعويض 

طن مكافئ من 

 ثاني أكسيد الكربون

 غالون 163.68توفير 

 من النفط

 غالون 2989توفير 

 من الماء

 7.12عدد توفير 

 شجرة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاجتماعية 

 الحياة الصحية جلسات

،  2021وطوال عام    2020عام    بداية  من  العالم  ضربت الجائحة التي  بعد  

الترويج أجل  من  الجهود  من  بالعديد  الشركة  وأنشطة   قامت  لبرامج 

الصحية وعملائناالموجهة    الحياة  واعتمدنالموظفينا  قوية   ،  خطة 

لاستمرارية الأعمال، حيث شجعنا استراتيجية العمل الذكي مع الحفاظ  

أنشأنا برامج مختلفة  وعلى مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه المجتمع ككل.  

أهمية    وإشراكلتثقيف   والعملاء حول  بين  تحقيق  الموظفين  التوازن 

العقلية   والصحة  والحياة  الصحة.    والمحافظةالعمل  خلال  وعلى  من 

السريع   الرقمي انتقالنا  التحول  الآن نشر جلسات نحو  بإمكاننا  ، أصبح 

لموظفينا وعملائنا على حٍد سواء مع الحفاظ    والحياة الصحية التوعية  

للح الفعال  التواصل  المشاركة.  على  مستويات  على  شركة وكفاظ 

بهذه المبادرة    النهوضعن    بمسؤوليتهافيدلتي المّتحدة  شعر  ت تأمين،  

 موظفينا وعملائنا والجمهور. دى الوعي باستمرار ل ىورفع مستو

الركائز للشركات    الحيوية  إحدى  الاجتماعية  رأينا  والتي  للمسؤولية 

.  والبدنيةالصحة العقلية    هي  2021ثم في عام    2020في عام    تطورها

الاهتمام  و  يكون  أن  الصحيةباليمكن  الشخصي    حياة  المستوى  على 

للغاية  ا  ومتنوع  ا  واسع  ا  لذلك  موضوع  ندواتاجتمعنا  ،  خلال   من 

الإنترنتجرت  وجلسات   طبيين    عبر  خبراء  امع  وخلق بهدف  لتثقيف 

مجالات مثل الصحة العقلية،    شملت  متنوعة  موضوعات   حول  الوعي

والصحة   المجتمع،  وصحة  والانتماء،  والتغذية،  البدنية،  والصحة 

الماء   من  للبقاء  الأساسية  الاحتياجات  على  التأكيد  حتى  الاجتماعية؛ 

 والنوم والأكسجين.  والمسكنوالغذاء 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السرطانمكافحة 

ا   الأكثر  أنواع السرطانب  التوعيةبضرورة  فيدلتي المّتحدة  تؤمن     شيوع 

السرطان مع ب  التوعيةالحملة هو    هذه  الهدف منوبين الرجال والنساء.  

بالعلامات    وتعريفهمالتي يعتقدها الناس،    تصحيح المفاهيم الخاطئة

التأكيد  ، بالإضافة إلى  الفحص للكشف المبكر   إجراء   والأعراض، وأهمية

 على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي. 

ونوفمبر،   أكتوبر  شهري  التوعية    عقدناخلال  جلسات  من  العديد 

البروستات.   الثدي وسرطان  والعملاء حول سرطان  ا  دعم  و للموظفين 

اللون  فيدلتي المّتحدة  لتضامننا مع المرضى والناجين، ارتدى موظفو  

التوعيةالوردي   أيام  والأزرق  ب  خلال  الثدي  التوعية سرطان  أيام    خلال 

 سرطان البروستات. ب

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رد الجميل للمجتمع

 الأرباحمشاركة 

نحو مشاركة نجاحها من خلال الشراكة تخطو فيدلتي المّتحدة خطوة أخرى 

مع دبي العطاء، وهي مؤسسة خيرية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد 

رئيس مجلس الوزراء لدولة  ،بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة

 حاكم إمارة دبي.  ،وزير الدفاع ،الإمارات العربية المتحدة

ا من و فيه وأكثر من مجرد حق  رجعةبأن التعليم هو أصل لا  إيمانهاانطلاق 

من حقوق الإنسان، تعمل المؤسسة على ضمان حصول الأطفال على 

 .مدى الحياة في البلدان النامية المستمر ميتعليم جيد وتعزيز التعل

يتمثل جوهر التعاون في توسيع تطلعات شركة فيدلتي المّتحدة نحو رد 

للاستدامة جزء من برنامج الشركة  وكالجميل للمجتمعات المحلية والدولية.  

العديد من المبادرات    ينطوي على ، والذي  البيئية والاجتماعية والحوكمة

ليم هو هذا المسعى الجديد من إيمان سموه بأن التعيستلهم  الاجتماعية،  

فاعلية   الأكثر  دوامة الأداة  من  فيدلتي ستشارك  وعليه،  الفقر.    للخروج 

 تأمين تصدرها مع دبي العطاء.   وثيقة جزء ا من قسط كل  المّتحدة  

 خدمة المجتمع

بالتعاون مع جمعية فيدلتي المّتحدة خلال شهر رمضان المبارك  احتفلت  

Model Service Society    في مجتمعنا  لأفراد  الجميل  رد  مخيم  بفرحة 

في سعينا لرد الجميل للمجتمع، تضافرت و.  مجمع دبي للاستثمارب  عمال ال

المّتحدة    أسرة جهود   وتعبئة  فيدلتي  الغذائية   وتوصيللتنظيم  المواد 

الإمارات العربية   150الأساسية لأكثر من   أسرة محتاجة في جميع أنحاء 

مشاعرالمتحدة.   إزاء  تغمرنا  المبادرة  التواضع  بالامتنان نشعر  و،  هذه 

 .الكثيرين رسم البسمة على وجوه  من    لكوننا تمكنا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحوكمة

لدينا    يقوم الحوكمة  المستقبلية.    علىهيكل  وتطلعاتنا  للشركة  القوي  النمو  إلى  هذا  ينقسم  و مراعاة  رئيسيين   مستويينالهيكل 

 .المستوى التنفيذيمستوى مجلس الإدارة و ، هماللمسؤوليات

مستوى 

 مجلس الإدارة

 لجنة التدقيق

 لجنة الإشراف

 لجنة الاستثمار

 المكافآتلجنة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستوى ال 

 الـتــنــفــيــذي

 الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 

 يـةنــالــلــجــنــة الـــفــ

 مــراجــعــة الأعــمــال الشــهــريــة 

 مــراجــعــة الأعــمــال الربع سنوية 

 لــجــنــة الائــــتـــمـــان

 لــجــنــة الــــــمـــخــــاطـــر 

 مــراجــعــة أعــمــال إعادة التأمين 

 المــراجــعــة الـتـقـنـيـة والـرقـمـنـة 

 الــبــحــث والــتــطــويـــر 

 الــمــخــاطــر الــمــؤسـسـيـة إدارة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إشــــــــــــــــــــــــــراك  

 أصحاب المصلحة 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموظفون 

، الشركة  نجاح  أن موظفينا هم حجر الزاوية في فيدلتي المّتحدةنؤمن في  

بها  وأ والاحتفاظ  وتطويرها  المناسبة  المواهب  جذب  ان  لوظيفة في 

 وعليه، فقد الشركات الكبرى.  من خلاله المناسبة هو الأساس الذي تزدهر 

 بالسعادة موظفينا    تمتعضمان  من أجل  المبادرات    بتوجيه العديد من قمنا  

شركتنا   والدافعية صحة  الو ثقافة  تدعو  لعملائنا.  جيدة  تجربة  لضمان 

الموظفين.   والمتنوعة إلى التواصل والشفافية وتزيد من مشاركة  الحيوية

ثقافة  و ببناء  قمنا  السبب،  والابتكار   تقوم لهذا  والتعاون  التنوع  على 

 كل ذلك مع الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة.  – والنمو    والتحدي

 

 أولوياتنا هي:

 الموظفين  مشاركة .أ

 والشمولالتنوع   . ب

 المواهبإدارة   . ج

 التعلم والتطوير .د

 والتقدير المكافأة   .ه

 رفاهية الموظف  .و

 الصحة والسلامة  .ز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهات التنظيمية

ما إذا كان لنقاش حول  ل  هناك مجال  ، لم يعد الدائم التطّورفي عالم اليوم  

عمل يتعين علينا ال  بل ،  أم لا  دمج الاستدامة في استراتيجية أعمالناعلينا  

والحكومات   الشركات  أجل مع  من  أفضل و وصال  والمؤسسات  إلى  ل 

 تغيير إيجابي، من خلال القيام بما يلي: وتحقيق  الحلول المستدامة 

   الجهات التنظيميةأ. التواصل بانتظام مع  

 الاجتماعية    الفعالياتب. المشاركة في  

 التطوعي ج. المساهمة في التبرعات والعمل  

 قطاع التأمين 

، التأمين   اتحادهو جزء من لجان مختلفة في    فيدلتي المّتحدةإدارة  فريق  

التأمين على للغاية في اللجنة المالية ولجنة    ةجيد  بصورةالفريق ممثل  و

القانونية واللجنة الفنية العليا، حيث يلعب دور ا   ولجنة الشؤون   المركبات

 .ن قطاع التأمي الهادفة إلى تطويرمهم ا في اقتراح التحسينات  

 أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين

المّتحدةتعمل   والمساهمين    فيدلتي  الإدارة  أعضاء مجلس   لإيصالمع 

وأدائها   مجالاستراتيجيتها  قرارات   في  اتخاذ  من  وتمكينهم  الاستدامة، 

استثماراتهم بشأن  ومستنيرة  من  ،  توقعاتهم.  تمكينا   هذا تم  ويفهم 

الإدارة    التواصل مجلس  اجتماعات  خلال  والاجتماعات    المنتظمةمن 

 السنوية للمساهمين.العمومية  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022ام  ـات ع ــ ع ــ وق ـ ت 

 المستقبلية والأهداف 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف واضحةفي    أن تصوغهفيدلتي المّتحدة    على  يتعين   والذي رتبط بالتزامنا بالتنمية المستدامة.  ي  للأعمال  بشكل متزايد أن النجاح المستمر  يتضح

تشكل الطريقة التي يتم بها ، كما يجب أن  مع أهداف التنمية المستدامة  ةمتوافق الأهداف أن تكون   وعلى هذه كافة الفوائد المرجوة.تحقيق  من أجل  

، مع فهم توقعات بعيدة المدىعلى التوازن بين التركيز على الأولويات قصيرة المدى والالتزامات    باستمرار  يجب الحفاظو تصميم الأعمال وإدارتها.  

 أصحاب المصلحة.

 :2024  - 2022التزامنا للأعوام 

 يئية الأهداف الب

 استخدام أدوات المائدة البلاستيكية  وقف .أ

 استخدامالالحد من النفايات عن طريق إعادة   . ب

 المعروفة بتاريخها في الاستدامة والموردين الملتزمين بالحفاظ على البيئة إلى دعم الشركات    الاتجاه أكثر  . ج

 تصنيع المنتجات من البلاستيك المعاد تدويره .د

 ( في ركوب السيارات الخاصة  التشارك)الحافلات أو تشجيع    ةالمستدامالنقل    وسائل تشجيع   .ه

 ( الملصقات الصديقة للبيئة)  الصديقة للبيئةممارسات التسويق    تبني .و

 الصديقة للبيئةعقد جلسات توعية لموظفينا حول التكنولوجيا   .ز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأهداف الاجتماعية 

 الحياة الصحية ندوات عبر الإنترنت حول  .أ

 الحياة الصحية برامج   . ب

 التنظيف  حملات . ج

 حملة التبرع بالدم .د

 مشاركة أرباحنا  .ه

 ساعة الأرض  .و

 اغرس بذرةحملة   .ز

 خدمة المجتمع . ح

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المساهمة المقترحة في مبادراتنا: 

 2024عام  2023عام  2022عام  المبادرات 

 2 2 1 التنظيف )عدد/العام(  اتحمل

 %5 %5 %5 ( الماضيزيادة عن العام  ال نسبة)التبرع بالدم  

 80 40 20 غرس بذرة / شجرة )عدد/العام(

 1 1 1 م/الوثيقة( ه مشاركة أرباحنا )در 

 % 16 % 14 % 12 ساعة الأرض )التوفير في تكلفة الكهرباء( 

 % 10 % 10 % 10 إنقاذ الأشجار )قل لا للأوراق( 

 %2 %2 %2 إنقاذ المحيطات )قل لا للبلاستيك(

 2 2 2 خدمة المجتمع

 2 2 1 برنامج الحياة الصحية

 

 الحوكمة 

أفضل الممارسات   اتباعتعزيز عملية المراجعة والتدقيق لضمان   .أ

 مستدامة.  إجمالية  فيما يتعلق بالضوابط من أجل تحقيق أرباح 

هيكل إدارة المخاطر المؤسسية بما يتماشى مع نمو   فاعليةتعزيز   . ب

 الشركة.

على   . ج ومراجعة    معدلالحفاظ  الشركة   مخاطرمستوى  الملاءة 

 .بشكل دوري

 تصنيف قوي.  ذاتتأمين   شركات إعادة العمل مع   .د



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا ًقـــــ _واثـــــــ كـــن#
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