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 02/2022/ 16تاريخ   (01/2022رقم ) االجتماعفي 

 
 
 
 
 

 
 

 ة ــ ــ ر الحوكمـــ ــتقــري
ــ ـ ــللع  2021 ــامـــــــــــ

 

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of 
the year 1975, and Under Registration 
No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the 
Provisions of the Insurance Laws and 
Regulations Paid Capital AED 
150,000,000 

ة ـــــــــلسن(  18مي بموجـ  القـانون رــــــــتأسست في أبو ظب

ي ــــــــــف 3م ـــــــــــــــــت رقــــــــــــــــلة تحــــــــــــومسج 1975
م ــــــــــون تنظيـــــــــــكام قانـــــــــحع ألــــــــوتخض 8/8/1984
ال المـــــــدفوع ـــــــــــــن رأس المـــــــــــــــــال التأميـــــــــــــــأعم

 Since 1975 درهم 150,000,000
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 -:  الشركات  حوكمةممارسات  والً:أ

 :الحوكمة مبادئبزام تاالل .1

بي لــروراق أبــو ســوق ووراق والســلع الماليــة األيهات هيئــة ـع توجــ ــــت مــتفاعلالتزمت وتي  ــات الــركالشأولى  ن  ــين مــة للتأمــين األهليــة العــشركن  إ  •
 دتبأوقد  2005اطبتها عام مخ منذ (  ( Corporate Governance المساهمة العامة للشركات لمؤسساتية كمة اولحا قواعد وضوابطـق لتطبيـ ةلماليا

الهادفة إلى مواكبــة أحــدا أســالير اودارة والملكيــة وتطبيــق الممارســات الفاعلــة للتطــوير المؤسســي   عيمساندة كل المسامالح اتها بذات الشأن لتنتهي إلى  
ة على أسس منهجية وبمهارة احترافية تتوافق إيجابية مبنيمة تدالة باسدوالحديات ولتحقيق النمو المطرد واالستقرار للكيانات االقتصادية بالتة والتحديا لمواجه

 .لة وخصوصياتهع النسيج االجتماعي واالقتصادي القائم بالدوم

ق قوراعي حوية واالستمرارية وتقليل المخاطر ودعم المسؤولية والشفافي األداءن تحسن ادة الهيكلة يضمن تطبيق ن ام الحوكمة بمزاياه في قيادة التغيير وإعإ  •
 .الشركةلدى مجلس إدارة ل اعتبار محذا األمر وه، مساهمين ال

ن ــام اعتمــاد ب 19/4/2010ادارتهــا فــي وبناًء على ما تقدم فقد التزمت الشركة بتطبيق قواعد اوفصاح والشفافية في سبيل تعزيز الثقة ليصدر قرار مجلس   •
 .2009 لسنة 518 قرار الوزاري رقمضوابط الحوكمة كامالً وفق أحكام ال

 
 ( : 2020ر.م لسنة  / 3دليل الحوكمة رقم )تطبيق  .2

 بشــأن م 2020 نةســ ل م(ر. / 03) رقــمالواردة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئــة األوراق الماليــة والســلع لحوكمة  اليل  دقواعد    تطبيقبالتزمت    ةركلشن اأا  كم  •
ركات لشــ مــة ااالنضــباط المؤسســي وحوك  بشــأن معــايير  2016لســنة    م(/ ر  7م )قــ ر  قــرارالل  الــذي حــل محــ   العامــة  المساهمة  الشركات  حوكمة  دليل  اعتماد

ت قــد أي تعليمــاوبــ   ةيــ بقاالرجهــات  لعن اما يصدر  مونه وبطبيق مضقد التزمت الشركة بت، و  518/2009  رقمالقرار الوزاري    و  وتعديالته  لمساهمة العامةا
 .تصدر عن الجهات المختصة
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 ً  :الماليةة في األوراق راداإللس مجء ت أعضاتعامال  : ثانيا
 

 : الحوكمة مبادئتطبيق  .1

 منهــاولع والســ يــة وراق المالوقرارات هيئة األ  اودارة وأي من المو فين المطلعين على البيانات األساسية للشركة مؤطرة بأحكام  مجلس  أعضاء  تمالاعتإن    •
 .وراقألاخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحف  لام  النا أنفي ش 2001( لسنة 2( من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )14المادة )

ل فــي ااجــا ة لهــايقشــقلعــة أو ام أو التابوالمو فين التداول في أسهم الشــركة أو الشــركة األدارة  اوجلس  مهذا من جهة ومن جهة أخرى يح ر على أعضاء    •
ين والتــأثير علــى أســعار ربقصــد إيهــام بــاقي المســتثم األســهمتــداول هــذه  هملــييح ر عا كم سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي ،   المضاربةالقصيرة بقصد  

حــداا أو قــرارات عــن أي أ علومــاتم مهــ ملى علندما يصل إركة سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ،  كما يح ر عليهم التداول في أسهم الشركة عالش
لعام أو كبار التنفيذيين أو أي شــخص مــن اال يجوز ألعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها  ل  واع األحميج  يمهمة من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة وف

أو الشــركة األم أو التابعــة أو الشــقيقة أو   ركةة للشــ ليما  ي أوراقغيره في أ  للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة  المعلومات الجوهريةعلى  فين المطلعين  المو 
 :يةتت اارافتلخالل ا الحليفة للشركة

 

 .ن تلك المعلومة ناتجة عن أحداا طارئة أو مفاجئةعلومات جوهرية ما لم تكمعمل من االعالن عن أي ( عشرة أيام 10قبل ) •

 .حين اوفصاح عن البيانات الماليةأو السنوية ولالسنوية  فالنصأو  الربعيةة المالية ( خمسة عشر يوماً من نهاية الفتر15قبل ) •
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 :1220م الشركة خالل هسأب زواجهم وأبناؤهممجلس اإلدارة وأاء أعض عامالتتو ملكيةبيان ب .2

 البريــد االلكترونــي حســرووالســلع  باوفصاح والشفافية الصادرة عن هيئــة األوراق الماليــةخاص ل( من الن ام ا36وفق ن ام اوفصاح وعمالً بأحكام المادة )
بأسهم الشركة الخاصة بأعضاء مجلس اودارة أو أقــاربهم   تداولالعمليات  يـــة ولكم  نفإ،    07/01/2021في    مؤرخلا  ةكمالية للشرسوق أبو بي لروراق الل

 -:لياكالت 1202من الدرجة األولى للعام 
 

 
 

في   المنص / صلة القرابة  م ــــــــــــاالس م المملوكة  األسهم 
 2021ر ديسمب 31

  عملية   اليإجم
 البيع

 لشراء عملية الي اإجم

 - - 1.542.307 اإلدارة مجلسرئيس  ي رها شد البادي الظمحمد جوعان را 1

 - - 27.780 زوجة رئيس مجلس اإلدارة ض جابر المزروعي موزة عاي 

 - - 749.812 يس مجلس اإلدارةرئ ابن الظاهري  أحمد محمد جوعان راشد البادي  

 - - 8.730 إلدارة س مجلس ارئي ابنة ظاهري مها محمد جوعان راشد البادي ال 

 - - 50.000 رةابن رئيس مجلس اإلدا ظاهري لا شدراعان  د جوفارس محم 

 - - 818.216 اإلدارة  يس مجلسئنائ  ر خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري  2

 - - 100.000 س اإلدارةعضو مجل ان نهي الشيخ زايد بن سرور بن محمد ال 4

 - - 598.750 ارةعضو مجلس اإلد المزروعي د عمران سعيد احم 3

 - - 100.658 عضو مجلس اإلدارة غيث القبيسيآل  مخاد ملغيث ها 5

ا الدة( حمده خليفة فريح القبيسي )و  أل غيث   هاملسيد غيث  لوالدة  خادم 
 القبيسي

98.000 - - 

 - - - رةداإللس اعضو مج ( )ممثل شركة المعمورةمحمد عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصايغ  6

 - - - مجلس اإلدارةو عض (عمورةالمكة )ممثل شر يف لخلواد حمفيصل جاسم م 7
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ً ث  -: تشكيل مجلس اإلدارة :  الثا
 : تشكيل مجلس اإلدارة حس  فئات أعضائه بيان .1

 .سنوات جلس لثالاالم في ةة العضويقبل الجمعية العمومية وتكون مد عضاء يتم انتخابهم منة أعن سبلياً مركة حاة الشإدار مجلس يتكون
 
 الفئة   سم االم

وغير  تنفيذي   )تنفيذي 
 ( لق وغير مست  لومستق 

قض  المؤهالت و  الخبرات التي  كعضو  االمدة  ها 
إدارة   في من  مجلس  الشركة 

 انتخا  تاريخ أول 

ف ومناص اتهم  عضوي  مسة  أيي  بهم    همة اشركات 
 أخرى

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية  
 أو تجارية هامة أخرى 

  دم حمسعادة /  - (1
بادي  ال شدراجوعان 
 الظاهري

 اإلدارة  جلسرئيس م -
غير    -  يذتنفي  ر غي( -

 )مستقل 

 رجل أعمال   - -
في قطاع  خبرة   - -

والمصارف    التأمين
   عمالواأل 

نية الوط  ظبيدارة أبوس إ جل س مئير - 1976عام   ذمن -
  ( ADNIP )  الصناعيةع يشارملل

 سابقاً. 
بوظبي  ة بنك أو مجلس إدار ـعض -

  إلى1968سابقاً ( منذ ي ) الوطن
2009 

يسي فــــــي العديد  ساهم رئمالك وم -
  ع العقارية والسياحية ريان المش ــم

 والنفطية 
مؤسس ومالك مجموعة البــادي منذ   -

1967   
ارة  ـــــــــبــق بغرفــة تجعضــو سا -

 ي وظبب ـة أناعـــوص

خالد محمد  دة / سعا - (2
جوعان راشد البادي  

 الظاهري

س  لس مج ئي نائ  ر -
 اإلدارة 

ر  غي – غير تنفيذي) -
 ( مستقل 

 ل ا رجل أعم  - -
ماجستير في علوم   - -

ة الماليـــــة من  راإلدا 
 ن ة جورج واشنط ـجامع

التأمين  خبرة في   - -
  المصرفي  االستثمار و

 والمشاريع 

ظبــي ك أبون ب ةر دامجلس إ أمين سر - - 2006عام منذ   -
 ي ) سابقاً ( ـــــالوطن

نائ  مدير عام قطاع االستثمـــــــار    - -
ـي  وظبي الوطنــــمصرفـي ببنك أب ال
ً ب ا)س  ( قا

األصول   رئيس مجموعة إدارة - -
ق والمحافظ  ـــــــوالصناديـ

ــ االستثماريــة ببنك أبوظبي الوطن ي )  ـ
 سابقاً ( 

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة   -
ً ) سابق  ة أبوظبيـــــــــناعوص  (  ا

مجلس إدارة جمعية اإلمارات   رئيس  -
 للتأمين 

  أمينت لا حاد ي التتنفيذالمجلس ال رئيس  -
 جي يلخال

زايد   الشيخ /    ةد سعا - (3
ن محمد  ب بن سرور 
 آل نهيان 

دارة  مجلس اإل  عضو  -
  –  غير تنفيذي)

 ( مستقل 

بنك أبوظبي   رةداعضو مجلس إ   - رجل أعمال   - -   2021 منذ عام  - رجل أعمال   - -
 التجاري 
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سعيد أحمد  سعادة /   - (4
 عمران المزروعي 

مجلس اإلدارة   عضو  -
  –  ذيي غير تنف)

 ( مستقل 

 العمران   س مجموعة رئي   - رجل أعمال   - - 2021 منذ عام  - رجل أعمال   - -

  لغيث هامـدة /  اعس - (5
غيث  آل خــادم 
 القبيسي 

مجلس اإلدارة   عضو  -
غير   –  غير تنفيذي)

 ( مستقل 

 رجل أعمال    - -
خبرة في المجال  - -

 االستثماري والعقاري 

 ةرئيـس مجلـس إدارة شركـ ئـ  نا   - - 2003منذ عام  -
 ة آل غيث القابض

  عضو مجلس أبوظبي للتوطين  - -
( ً  ( سابقا
رة شركـة  إدا سجلــعضــو م  - -

ً حرية )ـات البالجراف  ( سابقا
ـة رة شركــداإ رئيس مجلس   - -

ً برستيج جـت للطيران الخاص )   ( سابقا

  االستشاري الوطني لمجلس اعضو    -
 إلمارة أبوظبي. 

ي البنك  ف ارة دعضو مجلس اإل   -
 CBIالتجاري الدولي 

د  عب   محمدسعادة /  - (6
عبد المحسن  الجبار  
 غ الصايأحمد 

رة  امجلس اإلد عضو  -
  -  غير تنفيذي)

 ( مستقل 

بكالوريوس في المالية   -
من جامعة نورث  
  / إيسترن / بوسطن 
الواليات المتحدة  

 األمريكية. 

 ق رأس المال. لي في أسواما بيرخ - 2018م عا  منذ -
رجل أعمال يدير العديد من الشركات   -

 ة الخاص

ات  بارة الحس ئفي داأول   تاجر  -
مجلس  شركة ية في لخدمات المالوا

 ثمار. تأبوظبي لالس

  جاسمفيصل سعادة /   - (7
 الخلوفي  محمد

مجلس اإلدارة   عضو  -
  -  غير تنفيذي)

 ( تقل مس

كالوريوس في إدارة  ب - -
 . األعمال 

ستثمارات في دائرة الملكية  س ائير - خبرة استثمارية  - 2018منذ عام  -
أبوظبي   لسمجشركة الخاصة في 
 لالستثمار. 

 

 .أي عنصر نسائي كةشرة الارإداء مجلس ليس من بين أعض :1220للعام  ةنسائي في مجلس اإلدارثيل العنصر البنسبة تم انبي .2
 

  :ةدارجلس اإلأي عنصر نسائي لعضوية م م ترشحعد  بيان بأسبا .3
أن  جــريو ن امها األساســية وفق  إدارة الشركتنويه أن أعضاء مجلس  ال  مع  من المساهمين  أي عنصر نسائي  2021تي عقدت عام  لم يترشح لالنتخابات ال

 ارة.و مجلس اودعضها لدى وفرالمطلور ت روط األخرى ومتطلبات الحوكمةشاللى ة عالوة عساهمي الشركارة من ماودعضو مجلس ن يكو
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  :1220المالية عن السنة  2021م العافي فوعة دالم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عموجم .4

إقــرار الجمعيــة العموميــة لمقتــرح و  ادانعقــ د  عنــ   فــذينالناة  الشــركات التجاريــ انون  ة وقكمالحودليل    امحكأ  ارة استناداً إلىس اودء مجلأعضا  م تحديد مكافأةت
د ـــــر أن ال تزيـيج يع الحاالتــجم يـفو ي،ـالصافالربح من نسبة مئوية من  اودارةأعضاء مجلس   فأةمكا  ونتتك  حيا  28/02/2021في    مجلس اودارة

تنفيــذاً لمــا ذكــر أعــاله فــإن مكافــ ت و.واالحتياطي كاتهالستالا صمبعد خ لمنتهيةلمالية انة اللس يالصافح % من الرب10مكافأة أعضاء مجلس اودارة على 
% مــن 10جــاوز ي جميــع األحــوال ال تتميــة للشــركة وفــ ة وترفــع للجمعيــة العموتوصية من مجلــس اودار اقتراح أوالل  د من ختحد  رةوداأعضاء مجلس ا

درهــم  8,441,668 درهقــ مبلــغ ولس اودارة المدفوعــة جم  اءأعض   تافبلغ مجموع مك  2021م  وفي عا،    الهـــأع  رةوفق الضوابط المذكوألرباح  صافي ا
 .(%5ضافة بة القيمة المضري ناءستث)باي اراتإم

 

 : 2120مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام   .5

سبة توزيع المكافآت على الجمعية العمومية للشركة التي لس اإلدارة لم يتم بعد حيث تعرض نمجفان توزيع المكافآت على أعضاء    2021المالية  ما عن السنة  أ

ب باا نلعا رهاا و إقرالهااا الحاا حية فااي رفضااها أ  غااااتبل 2021مقتاارم مجلااس اإلدارة الباااف بمكافااآت أعضاااء المجلااس للعااا   ماان المتوقااع أن يكااون مااا

بينمــا ي يتقا ــ  اريااة  الشااركات التج  بش ن  2021لعا     32المرسو  االتحادي بقانون رقم  ( من  711)  المادة  وفق أحكا %  10درهم بحدود    9,250,662.00

 .س اإلدارةر جلسات مجلوعن حضت ديبي أ أعضاء مجلس اإلدارة

ة لجنــ تــدقيق ولا ةنــ لج فــي يــتم حضــورهادرهــم عــن كــل جلســة  الفآأربعــة مبلــغ  ضــولعفيتقاضــى ا وفق ن ام الحوكمــة مجلس إدارة الشركةلجان أما عن  
في مع ثمانية آالف درهم   مارستثالاو  راتعقاال  لجنةفي  ها  يتم حضورم عن كل جلسة  رهد  آالف  رةعشوكذلك مبلغ  ،  ر  ولجنة المخاطكاف ت  مالت والترشيحا
 .أبو بي نتقال العضو خارجحال ا
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 :2021للعام  السنة الماليةاإلدارة عن  لسالتي تقاضاها أعضاء مج عن المجلس ةبيان ببدالت حضور جلسات اللجان المنبثق .6
 

ي  اإلجمال 
نيعاتياللجااجتما اللجنة  

2021عاميخالليالي  العقاراتيي 

ماريواالستث  

شيحاتي المخاطري  التر

توالمكافآي  

دقيقالت  

 عددياالجتماعاتي 5 5 4 21 35

 سماالي     

 الظاهرييديابحمديالمييخالديسعادةي/يي 28,000.00 20,000.00 24,000.00 290,000.00 362,000.00

      

 غيثيبنيهامليآليغيثسعادةي/ي 16,000.00 28,000.00 24,000.00 290,000.00 358,000.00

      

 الصايغيباريمحمديعبدالجسعادةي/يي 12,000.00 28,000.00 24,000.00 290,000.00 354,000.00

      

ياييفيصليجاسمسعادةي/ي 28,000.00 8,000.00 - - 36,000.00  
 
 لخلوف

      

ي 84,000.00 84,000.00 72,000.00 870,000.00 1,110,000.00  اإلجمال 

 
 بدالت حضور اللجان. أو رواتر أو أتعار اضافية بخالف  أي بدالتعلى  2021 خالل عاماودارة  س أي عضو من أعضاء مجل حصللم ي .7
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 :مرات الحضورد دعونعقادها وتواريخ ا 1220عام للة مجلس اإلدار بيان عدد اجتماعات .8
 -لي :التا التفصيل لىع 2021عام خالل  اجتماعات ( 5 )عدد ية للتأمين هلألالعين اعقد مجلس إدارة شركة 
 أسماء األعضاء الغائبين  كالةلوبا  عدد الحضور الحضور ددـــع اع تاريخ االجتم

 ال يوجد ال يوجد 7 28/02/2021

  يوجدال  يوجدال 7 05/04/2021

 ديوجال  ال يوجد 7 14/06/2021

 عن عدم الحضور خ زايد بن سرور الشي سمو  اعتذر ال يوجد 6 06/09/2021

 دجيو ال دجيوال  7 06/12/2021

 ً  وقد قبل المجلس االعتذار.  06/09/2021الشيخ زايد بن سرور قد اعتذر عن عدم الحضور في جلسة و سمن أ بعلما
 : عقادهامع بيان تواريخ ان 1220المالية   لسنةير خالل امررت بالتدصالتي عدد قرارات مجلس اإلدارة  .9

 .2021خالل سنة  رريلم تصدر أي قرارات بالتم
 :1220خالل السنة المالية  ذيةلى اإلدارة التنفيإ رةمجلس اإلدا  هاوضختصاصات التي فواالبيان المهام  .10

 لدفاع عن حقوقها وتمثيلهــا تجــاهالشركة واير أعمال يتسبسواء  للشركةاألساسي   امنلا( من  28( و )27ام المادة )المنصوص عليها بأحك  صالحياتالالوة على  ع
اوداريــة والفنيــة جميع المعامالت ي  التوقيع نيابة عن الشركة فب  ضمفوعام الشركة    يردم  د م هر حمادهحمم  يد /الس  نإف  كامألحبا  ير وتوكيل المحامين والطعنلغا

 وتحديــد رواتــبهم وبــدالتهمن  فيكما له حق تعيين وعــزل المــو   07/01/2023  تىح  بالتفويضأو بعض ما جاء    ى كلتوقيع علالالغير ب  نونية وله حق توكيلوالقا
 هااضغرقتضيها إدارة الشركة وفقاً ألمال التي تاألع يعمجومزاولة  أديبهمت واعدلهم وقم ونقرقيتهوت
 
 مدة التفويض  صالحية التفويض  سم الشخص المفوض ا م .

 07/01/2023 حتى ركة  نيابة عن الشبالوالتوقيع الصالحيات اإلدارية  ه  دامحمد مظهر حم  / السيد 1
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  :  1202خالل  القةالع تذا األطراف  معت  التي تمان بتفاصيل التعامالت يب .11

 .2021ام خالل الع ةمع األطراف ذات العالقبرام أي صفقات إ تملم ي
 

Table of related parties transactions for the year 2021  يتميب  
:يي1202خالليييذاتيالعالقةياألطرافيمعتييانيبتفاصيليالتعامالتيالتر   

S No Name English يبالدرهميالتأقسطي مي    

Insurance Premium 
(AED) 

باللغةيالعربيةييسماالي  الرقم 

1 Mohamed Jouan Rashed Albadi Aldhaheri 1,124.00  / 1 ري الظاهي بادال  شد را جوعان  دم حمسعادة 

2 Khaled Mohamed Jouan Albadi Aldhaheri - 2 خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري دة / سعا 

3 H.H. Sheikh Zayed Bin Suroor Bin Mohd. Al Nahyan  3 غيث القبيسي آل خــادم  لغيث هامـدة /  اعس 

4 Ghaith Hammel Khadim Alghaith Alqubaisi 70,283.07 4 زايد بن سرور بن محمد آل نهيان  شيخ لا  /  ةد سعا 

5 Saeed Ahmed Omran Almazrouei    / 5 سعيد أحمد عمران المزروعيسعادة 

6 Mohamed Abduljabbar Abdulmohsen Ahmed 
Alsayegh 

 6 غ الصايعبد المحسن أحمد الجبار  د عب   محمدسعادة /  -

7 Faysal Jasim Mohamed Al Khalufi -   / 7 الخلوفي محمد جاسمل فيص سعادة 

 



 
 
 
 
 
 
 

 2021نة كمة لسرير الحوتق

 

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of 
the year 1975, and Under Registration No. 3 
dated 8/8/1984 And Subject to the 
Provisions of the Insurance Laws and 
Regulations Paid Capital AED 150,000,000 

ة ــــــــــ( لسن18مالقــانون ر ي بموجــ ــــــــــأبــو ظبي تأسســت فــ

 8/8/1984ي ـــــــف 3م ــــــــــــــرق تـــــــــــــلة تحـــــــــومسج 1975
ـــضوتخ ـــكام قانـــــــــــحع ألـــــــ ال ــــــــــــأعمم ــــــــــــون تنظيــــــــــ
 درهم  150,000,000مدفوع  ال الــــــن رأس المــــــــــالتأمي

Since 1975 

 
 :بالشركةهيكل التنظيمي الخاص ال .12
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 :1202ام  لعل وع الروات  والمكافآت المدفوعة لهمجموماني في الشركة لثواألول ي الصف افيذيين فار الموظفين التنتفصيلي بأسماء كببيان   -13
 

 ين التعي يخ تار المنص   م
البدالت  ع الروات  و مومج

 (درهم )  2021ة لعام المدفوع

  2021دفوعة لعام كافآت الممموع الجم

(Bonuses )درهم( ) 

1 
 حماده رهظممحمد السيد / 

 م عاالمدير ال
20/03/1976 

4,138,164 2,657,748 

2 
 كاين كومارك السيد / 

 تتا  رئيس االك
08/01/2019 

1,200,000 200,000 

 
ً رابع  ثورنتون جرانت : ارجي  مدقق الحسابات الخ : ا
 ت ثورنتونانرجعن  ةذبن  .1
ت الشركة باسامراقبة حو نات الماليةايالبن صحة تأكد ملبي واالحساق  أعمال التدقي  رسماوهي ت إدارتهالس  عن الشركة ومج  مستقلة  يق الخارجيشركة التدق  نإ •

بيانـات تها وطلـر الندامسـتجالتها وسـلشـركة وا ترحق االطـالع فـي كـل وقـت علـى جميـع دفـا  اهمهمت  أداءفي سبيل    اهلو  فيها  ت المالية التي عين  ةـعن السن
 .هاتزاماتلكة واالشر ات حقق موجود تأن  الهل عليها وة الحصورى ضرورتالتي  واويضاحات 

 في مجال التدقيق المستقل ، والضرائر ، واالستشارات. ت العالمية الرائدةن هي إحدى الشركاركة جرانت ثورنتوش  •

 مو ف. 58.000 ، وتضم ما يقارر على أكثر من بلداً  130من  تمارس شركات جرانت ثورنتون عملها في أكثر  •

النمو لديها. كما تح ـى عالمتهـا ات الحيوية على إطالق العنان لطاقات اعد المن مائدة التي تساري األعمال الرتشمسرنتون واحدة من  عد شركة جرانت ثووت    •
 العالمية الكبرى.المحاسبية  ت التجارية بتقدير على مستوى عالمي ، باعتبارها واحدة من المن ما

مـن  االستشـارات عمـالء بسلسـلة مـن  جعلها مؤهلـة لتزويـد ال  ر واالستشارات ،ائضرلتدقيق والمات اال خد مجتملك شركة جرانت ثورنتون خبرة واسعة في    •
 .العالمية وائزلعديد من الجاشركة الخالل خدماتها وقد نالت 
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ة ــــــــــ( لسن18مالقــانون ر ي بموجــ ــــــــــأبــو ظبي تأسســت فــ

 8/8/1984ي ـــــــف 3م ــــــــــــــرق تـــــــــــــلة تحـــــــــومسج 1975
ـــضوتخ ـــكام قانـــــــــــحع ألـــــــ ال ــــــــــــأعمم ــــــــــــون تنظيــــــــــ
 درهم  150,000,000مدفوع  ال الــــــن رأس المــــــــــالتأمي

Since 1975 

انيـة يزم ع ويبـدي رأيـه فـيفي الدعوة إلى االجتماالتي اتبعت  اوجراءات مومية والتأكد من صحة  الجمعية الع  اجتماععلى مدقق الحسابات الخارجي حضور    •
 .خالل السنة الماليةلشركة أو قانون الشركات أو لقرارات الجمعية العمومية ل الن ام األساسي ألحكام الفات خكان يوجد مإذا ا يمف ينيبالشركة و

 

 :  جيارخلالحسابات ا عا  مدققتأ  .2
 نعقــدةعموميــة المالة اجتمــاع الجمعيــ  يـفن لى قرار المساهميعًء بنا ختيارهاا متحيا  2021منذ التدقيق الخارجي للشركة  ال  أعمثورنتون  جرانت  شركة    تولت
ت الماليــة الســنوية ومبلــغ اعــن أعمــال التــدقيق للبيانــ   هــمدر  245,000وفــق التفصــيل التــالي  هم  در  365,000عها  ومنوية يبلغ مجالس  مأتعابهو،    2021في  

 .االثالغ للربع ذات المبلالثاني وبع للررهم د 40,000 األول ومبلغ لربعلة الحسابات مراجعم عن دره 40,000
 
 جرانت ثورنتون  سم مكت  التدقيق ا

 سامر حجازي م الشريك اس

 ة واحدة نس عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة 

 درهم  365,000  ) درهم ( 2021لبيانات المالية للعام دقيق لتا  ال تعأ إجمالي 

 ال يوجد ) درهم ( 2021لمالية للعام ت اانالبيى بخالف التدقيق لدمات الخاصة األخرأتعا  وتكاليف الخ

 ال يوجد تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى

 ال يوجد 2021ات الشركة بتقديمها خالل دقق حسابمخر غير بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آ

 
 :  1220م للعامرحلية والسنوية الية الالمئم قواينها في البتضممدقق حسابات الشركة  يوضح التحفظات التي قام انبي .3

 الشركة. ق حسابات دق ال توجد أي تحف ات لم 
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ة ــــــــــ( لسن18مالقــانون ر ي بموجــ ــــــــــأبــو ظبي تأسســت فــ

 8/8/1984ي ـــــــف 3م ــــــــــــــرق تـــــــــــــلة تحـــــــــومسج 1975
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 ً  : بيان لجان مجلس اإلدارة :  خامسا
 :التدقيق نةجل  .1

 .تهافعاليمن كد تأعملها والشركة وعن مراجعته الية الي ه عن ن ام اللجنة فيتولؤرئيس لجنة التدقيق بمس –اسم محمد الخلوفي فيصل ج / ةداعسيقر   •

ة كمــ ولحبا علقةتالمالية واألمور ن فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المتمثيل المساهمي  لياته تجاهمجلس اودارة في مسؤو  عم دورهو د  نةإن الهدف من هذه اللج  •
ى ية مــدقق الحســابات الخــارجي ومــدقاللســتا التها ومتابعمتوفرة عالوة على رقابتهال  اردفعالية استخدام الموشركة بصورة منت مة لضمان  لمؤسسية في الا

 .الداخليةومراجعة أن مة الرقابة عيته موضو

 - السادة:تدقيق من لجنة ال تتكون  •
 اللجنة يسرئ  فيفيصل جاسم محمد الخلو /سعادة 
 نةلجال عضو  خالد محمد البادي الظاهري /سعادة 
 اللجنة عضو  بار الصايغلجمحمد عبدا /سعادة 

(   م.ر/ 03 ) رقــم الســلعمالية وهيئة األوراق المجلس إدارة  رئيس ن قرارم 61في المادة والمهام المنصوص عليها   االختصاصات  جميعإن اللجنة تقوم ب  •
ت خــالل العــام ااجتماعــ   (  5  )  ددضور جميع أعضائها عيق بحجنة التدققد عقدت لو،    العامة  همةالمسا  الشركات  كمةحو  لدلي  اداعتم  نبشأ  م  2020  ةلسن

 -:بالتواريخ التالية 2021
 اريخالت االجتماع رقم 

 11/02/2021 األول 

 22/02/2021 ني الثا

 27/05/2021 الثالا 

 25/08/2021 الرابع

 21/11/2021 الخامس
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 8/8/1984ي ـــــــف 3م ــــــــــــــرق تـــــــــــــلة تحـــــــــومسج 1975
ـــضوتخ ـــكام قانـــــــــــحع ألـــــــ ال ــــــــــــأعمم ــــــــــــون تنظيــــــــــ
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Since 1975 

 :لجنة الترشيحات والمكافآت  .2

مــن ا والتأكــد  هــ الشركة وعن مراجعته الية عمل  يته عن ن ام اللجنة فيلوؤجنة الترشيحات والمكاف ت بمسرئيس ل  –  غمحمد عبدالجبار الصايسعادة /    قري  •
 فعاليتها.

حتياجــات مــن ة لالاودارة مــع المراجعــة الدوريــ  ح لعضوية مجلــسلمعايير للترشيت وااسالمكاف ت هو تحديد السيات واالغرض الرئيسي للجنة الترشيح  إن  •
لين وجوانــر األعضــاء المســتق  ن اســتقالليةمــ ة والتــدرير والتأكــد  ــــــلبشرياسات الخاصــة بــالموارد ايلمطلوبة في المجلس وإعداد السهارات االمت ودراالق

لــس وكبــار المجاســات تعويضــات ومكافــ ت أعضــاء سي ى جانــر وضــعاألخــرى إلــ  ركاتالشــ  راتاألعضاء في مجالس إدا  عضويةتعارض المصالح في  
 .التنفيذيين

 دة : االسة الترشيحات والمكاف ت من لجن كونتت  •
 نةرئيس اللج   يغبد الجبار الصاعمحمد سعادة /  
 اللجنة ضوع   غيث القبيسيآل هامل  غيثسعادة /  
 اللجنة عضو   جاسم محمد الخلوفي   صلفي سعادة / 

 لسنة(  م.ر/ 03 ) رقمسلع لاية وس مجلس إدارة هيئة األوراق المالرئيمن قرار  59بالمادة  يع االختصاصات والمهام المنصوص عليهاقوم بجمة تإن اللجن •
 .العامة مساهمةال الشركات وكمةح لدلي عتمادا بشأن م 2020

 -بالتواريخ :   2021عام الالل عات خاجتما  (5) عددعضائها  أ جميع ت والمكاف ت بحضورعقدت لجنة الترشيحا •
 الجتماع تاريخ ا رقم االجتماع 

 11/02/2021 األول 

 22/02/2021 الثاني 

 21/03/2021 الثالا 

 25/08/2021 الرابع

 21/11/2021 لخامسا
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Since 1975 

 مخاطر:لجنة ال  .3

ا هــ الشــركة وعــن مراجعتــه اليــة عمل فــياطر خــ مالنــة جلوليته عــن ن ــام ؤبمس  -مخاطر جنة الرئيس ل –قبيسي خادم آل غيا الل ما هاغيسعادة /    قري  •
 من فعاليتها. والتأكد

تم  • اللشكيل  ت  لقد  مجلس  مخاطر  جنة  )  ةاوداربقرار  في144رقم  و  02/2021/ 28  (  للجنة  ،  الرئيسي  الغرض  هو  إن  إستراتيجيوالمخاطر  ات ضع 
ة  الداخلي  غيرةالمت  املبة تنفيذها، ومراجعتها وتحديثها بناًء على العوا، ومراقوسياسات شاملة ودارة المخاطر التي تتسق مع طبيعة أنشطة الشركة وحجمه

اوشراف  و  ن عدم تجاوز الشركة هذا المستوىأن تواجهها الشركة، والتأكد م  ر التي يمكنل من المخاطقبوم  ىوستوالمحاف ة على م  جية للشركةالخارو
تها في تحسين دلمساع  -ليهسر الحاجة إح–  ارةدإلتقديم التوجيه لو  تحديد ومراقبة المخاطر وآليات    على إطار إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية إطار

ر خاطالم  مةفيذية والتدقيق الداخلي بأن عمليات وأن لتن ة اودارمن اانة  مالحصول على ضو  ديها و/أو التخفيف من مخاطر معينةل  مخاطرممارسات إدارة ال
 .الشركة.خاطر في جود تقارير دورية عن المإلى وباوضافة  السياسات المعتمدةة وااللتزام بالمالئم الضوابط لية مع وجودتعمل بفعا

 السادة : من  رمخاطة اللجن تتكون  •
 اللجنة رئيس   غيث القبيسيآل هامل  غيثسعادة /  
 عضو اللجنة   محمد البادي الظاهريخالد  سعادة / 
 نةاللج عضو   يغبد الجبار الصاعمحمد ة /  سعاد
 عضو اللجنة    ظهر حمادهمحمد م  /سعادة 

 م 2020 لســنة (  م.ر/ 03 )  رقــميــة والســلع  جلس إدارة هيئة األوراق المالمس  رئيقرار  في  ت والمهام المنصوص عليها  يع االختصاصابجمللجنة  اقوم  ت  •
 .العامة مساهمةال الشركات وكمةح لدلي عتمادا بشأن

 -بالتواريخ :  2021عام الل الاجتماعات خ ( 4) عدد ا عضائهأ جميع بحضورمخاطر عقدت لجنة ال •
 الجتماع تاريخ ا رقم االجتماع 

 12/03/2021 األول 

 27/05/2021 الثاني 

 19/08/2021 الثالا 

 21/11/2021 الرابع
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ة ــــــــــ( لسن18مالقــانون ر ي بموجــ ــــــــــأبــو ظبي تأسســت فــ

 8/8/1984ي ـــــــف 3م ــــــــــــــرق تـــــــــــــلة تحـــــــــومسج 1975
ـــضوتخ ـــكام قانـــــــــــحع ألـــــــ ال ــــــــــــأعمم ــــــــــــون تنظيــــــــــ
 درهم  150,000,000مدفوع  ال الــــــن رأس المــــــــــالتأمي

Since 1975 

 اتلجنة العقارات واالستثمار .4

من  والتأكد لية عملها جنة في الشركة وعن مراجعته ا ام اللوليته عن نؤبمسرئيس لجنة التدقيق    –  هريال ا  جوعان البادي حمدخالد م ة /سعاديقر  •
 فعاليتها. 

ديم  كما وتختص بتق  االستثمار  إستراتيجيةومراقبة    شاء نو    15/4/2007  ( في73اودارة رقم )جلس  بقرار م   اتالستثمارواجنة العقارات  لتشكيل    د تملق •
يس مجلس اودارة ته أو صالحية رئ صالحيا  ء إلغاارة دون  وفقاً لتوجه مجلس اود  ةلفختت الملشركة في المجاالتها فيما يتعلق بتطوير استثمارات اراحااقت

 .الجمعية العمومية اراتوقرللشركة األساسي م  الن اوفق 
 

 السادة : قارات واالستثمارات من العوتتكون لجنة  •
 

 رئيس اللجنة   الظاهري  د البــــاديحمـــــــد معادة /  خالـس
 اللجنة عضو    ييث القبيسيث هامل الغة /  غدسعا

 اللجنة عضو    غـيبار الصاسعادة /  محمد عبد الج
 نةجلال عضو    حمــــادهـر محمــد مظهـ  /سعادة 

 
 

  12،  فبراير    12)   التواريخ حضور جميع أعضائها خالل  ب  2021ام  عـلجتماع خالل اا  ( 21)  2021خالل عام  ر  قارات واالستثماعدت لجنة الــد عقـوق •
 29و ،  يولي  26يوليو ،    08يوليو ،    04يوليو ،    01،  يونيو    27يونيو ،    24  نيو ،  يو  10،    مايو  27،    وماي  03أبريل ،    22ابريل ،    15أبريل ،  

 ديسمبر(  09نوفمبر ،  22أكتوبر ،  06سبتمبر ،  30، سبتمبر  02،  أغسطس  25سطس ، أغ 19أغسطس ،  
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 -: خاص المطلعينشت األاف على تعامالشرلمتابعة وااللجنة ا : اً سساد

 المساهمة الشركات حوكمة دليل اعتماد بشأن م 2020 نةلس(    م.ر/  03  )  رقمة والسلع ألوراق الماليئة اس مجلس إدارة هيرئيقرار ( من 33عمالً بأحكام المادة )

خاص  الت األشخاص المطلعين وملكياتهم واالحتفا  بسجللى تعامواوشراف ع عةدارة  والمتابمسؤولية اوتشكيل لجنة تتولى    14/6/2016  ي ــفقد تم ف العامة

 : اللجنة منلت حيا شك بهم

 

  مي العاالقانونلمستشار ا  اسر إبراهيم حميداني السيد / -

 ضابط االمتثال – يلالداخة التدقيق ردائدير م  السيد / حسان حسام السيد -

 اليممدير الال  ف خاناشالسيد / محمد ك  -

 

خاص األشــ عــامالت لــى تراف عن ن ام المتابعــة واالشــ ع ؤوليةالمسبالمخولين بصفتهم  نشف خاومحمد كاوحسان حسام السيد  اهيم حميدان  رياسر إب  /  قر كل مني

المرســل  ولكترونــيلــى البريــد العت عواط  07/12/2021  ا فيعقدت اللجنة اجتماعه، وقد    من فعاليتها  دية عملها والتأكلا  المطلعين في الشركة وعن مراجعتهم

ً اً جتماععقدت اللجنة ا / كما شخاص المطلعينألحديد ابخصوص ت 20/06/2021 لية بتاريخمن السادة / سوق أبو بي لروراق الما  20/12/2021خ  بتــاريثانيا

 تزويــدوتــم اص المطلعــين شــخحديــد األصــوص تبخ  15/12/2021  يخولكتروني المرسل من السادة / سوق أبو بي لــروراق الماليــة بتــارلى البريد اواطلعت ع

 .المطلعين شخاصاألالسوق بقائمة 

 

 : ليةداخنظام الرقابة ال :سابعاً 

 ســنةل(   م.ر/ 03 ) رقــمرئيس مجلس إدارة هيئة األوراق الماليــة والســلع   ( من قرار55)  فق أحكام المادةالها وأعمة  ممارسبالشركة ب  لرقابة الداخليةا  ةإدار  تقوم .1

عــن   ؤوليتهلذي يقر بمســ رة اشابلمجلس اودارة مبع  وتتمهامها  الكافي ألداء    ستقاللباال  تتمتعبحيا    العامة  المساهمة  شركاتال  حوكمة  يلدل  اعتماد  بشأن  م  2020

 .ته وفعاليتهاخلية وعن مراجعة الدبرقاالن ام 
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رة بخبــ تمتــع ي حيــا 1020منــذ عــام  وذلــك متثالبمهام ضابط اال لككذ تكليفه الذي تم يلداخلا دائرة التدقيقمدير مهام  –السيد    حسان حسام نايف  /السيد    يتولى  .2

 .لكة البحرينمدقق خارجي بممك لمن الشركات كما عم محاسبية وإدارية في عدد

 ةليــ ســس الرقابــة الداخيتمثــل فــي أقتصادية ولفة اكفاءة وبأقل ك  يير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق األغراض المطلوبة بكلتطبيق المعا  بنىتت  شركةال  نإ  .3

 لتالي:من اللتأكد 

 المعلومات والبيانات.وتوافق ية ولمعق  -1

 ليمات.ن والتعنيالقواواللوائح ت وط واوجراءالخطوات سياسايق التطب مدى  -2

 ة أصول وممتلكات الشركة.مدى حماي  -3

ها وفق ية بتطبيقفاوشرا دى قيام األجهزةالتأكد من مستراتيجية ولمحددة واوألهداف ااض واج الموضوعة مع األغراألنشطة والعمليات والبرامطابق  مدى ت  -4

 هداف المحددة.الخطط الموضوعة واأل

وتشــجيع تكــرار ات المرغوبــة تصحيح األعمال غيــر الســليمة وهــي موجهــة نحــو اونجــازغير المرغوبة و  األحدااع  ع وقونئية وذلك لمالرقابة الوقا  يدكأت  -5

 ا.أدائه

 بةالرقا،  واالتصاالت المعلومات،   خليةداة الرقابة النشطأ،   تقدير المخاطر،   ة الرقابيةيئاله)  :لية المتمثلة فيرقابة الداخفاءة عناصر السالمة وك  تأكيد علىال -6

 .(يشوالتفت

 التــدقيق ومــدراء اودارات المعنيــة أو رؤســاء ةمع لجنيق نسالتبإعداد خطة الرقابة السنوية وذلك ب  الداخليتدقيق  ممثلة بمدير الدائرة التدقيق الداخلي  وتقوم    -7

 .رى التابعة للشركةخاأل األقسام

 .رةريع خاصة أخرى يطلبها مجلس اودااية مهام أو مشاتنفيذ  لىافة إوافق عليها باوضوالم وضوعةلما ابة الداخليةلرقتنفيذ خطة ا  -8

 حــاتة وإ هار المالح ات وإبداء المقتراخليقابة الدلمجلس اودارة عن تقييم ن ام الر  قيق ومن ثمدالت  لجنةل  ةصلرفع تقارير مف  الداخليدائرة التدقيق  يتولى مدير    .4

 .ت ذلك التقييم وفي أي وقت يراه وفقاً لمقتضيا ت م وعند الضرورةدوري من ك بشكلابة الداخلية وذلالرقن ام  يف لسد الثغرات
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معهــا   عامــلســوف تت  التدقيق الداخلي  دائرةإن  فثها  حال حدو  التي في  دائرة التدقيق الداخليتتعامل معها    حتىبيرة  ل كاكأي مش  2021تواجه الشركة في العام  لم    .5

تقريرهــا إلــى مجلــس إدارة الشــركة   رة الرقابة الداخليةإدا  أسبابها ومكوناتها مع رفع  في  احدة عن األخرىالوتلف  ي قد تخبيعة المشكلة التط  وفقول وصألاحسر  

 . لحلووالقائع بالو

واألن مــة   قوانينليهــا بــاف  والعــاملينشــركة  لالتزام ا  دىملتحقق من  ولى اليت  بمهمة ضابط االمتثالودارة  س ان مجلتكليف مب  يدائرة التدقيق الداخلمدير    يقومكما    .6

 .ت واللوائح الصادرةوالقرارا

 .2021م عاال لخالة لمجلس اودار دائرة التدقيق الداخليتقارير من أربعة  تم إصدار  .7
 
 . 2021ة المالية للعام  السنخالل  الفاتلم تقم الشركة بارتكا  أي مخ اً :منـاث
 
 : مهنيالسلوك اعد القو :اً سعات
 سعة منوا   عةمجمو  ويغطي  يا والمو فين الذي يشمل القواعد العامة ألخالقيات المهنةواودارة العل  لس اودارةاعد السلوك المهني لمجلقومعد  ال  الشركة الن ام  طبقت

 . ذات العالقة واألعراف المحليةعات التشري ميعاوجراءات والممارسات فيما يتوافق مع ج
 
 :  اعيةاالجتم تماالمساه اً :شراع

بدعم ورعاية    كةشرال  قامت  2021عام وفي    ،اكز المجتمعيةروالمشاركات مع المؤسسات والملمساهمات االجتماعية  د من ا عديالبة للتأمين  هليشركة العين األتساهم  
م الفععدد  لجهات  ن  وتربوية  وحكومية  اليات  اوم  إلىدرهم    50,000مبلغ  ا  منهم  رهد  800,000  مجموعباجتماعية  المرجمعية  للسالمة  ومبلغ    وريةارات 

الجائزة الذهبي در  750,000 اللقا التي قرر  ةهم إلى  التشاوري السادس لها  انعقد  الذ  حوار أبو بيء الوزاري  برئاسة معالي وزير  في دبي    2021توبر  في أك ي 
وترشيد استهالك   وبإعادة استخدامها  استعمال األوراق  من  قليل لتا  مة البيئة من خاللمام الشركة بالمحاف ة على سال تعلى اهة  عالو،  والتوطين  الموارد البشرية  

التعاقد مع مراكز صحية متخصصة  ءات التعقيم واجرإمن خالل  لكورونا  ء ابا من تفشي ود  حللترازية  االهتمام بالمحاف ة على اوجراءات االحو  الكهرباءماء وال
الدوري و الفحص  الكورونافيرو  ف عن شللك  للمو فين  PCR  جراء  االجتماع  س  التباعد  مبدأ  ا  يوتطبيق  الشركةلمو فين  بين  مبد  في  تطبيق  العمل  من خالل  أ 

 عد. المرن والعمل عن ب
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 -:  امة ت عمعلوما  :  عشر حدأ
 

 :  2021المالية للعام ة لسن ل االة كل شهر خنهاي ـي  وأدنى سعر( ف على سعرأو سعر اإلغالق  )  أبوظبي لألوراق المالية سوق الشركة في  همسعر س ب بيان .1
 

ينهايةيكليشهريخالليالسنةيالمالية  
 
يسعر(يف يالسوقي)أعىليسعريوأدن   

 
كةيف 2021لعاميييبيانيبسعريسهميالشر  

Month High (52) Low (52) Close 

Jan-2021 37.00 29.20 35.16 

Feb-2021 37.00 29.20 35.16 

Mar-2021 37.00 29.20 33.00 

Apr-2021 37.00 29.20 33.00 

May-2021 37.00 29.20 31.20 

Jun-2021 37.00 29.20 31.20 

Jul-2021 37.00 29.20 31.20 

Aug-2021 37.00 29.20 29.20 

Sep-2021 37.00 29.20 33.58 

Oct-2021 37.00 29.20 33.58 

Nov-2021 35.16 29.20 33.58 

Dec-2021 35.16 29.20 33.58 
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 :  1220م العاخالل  ةليه الشركنتمي إتالذي  عالقطا شرومؤمع مؤشر السوق العام ة هم الشركلسرن المقا بيان األداء .2
AAIC Share price against General Index and Financials Index - 2021 
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General Index 

Financials Index 

 
Jan 

5,593.4 

9,442.9 

 
Feb 

5,663.6 

9,384.5 

 
Mar 

5,912.5 

9,325.6 

 
Apr 

6,046.8 

9,157.7 

 
May 

6,558.7 

10,548. 

 
Jun 

6,835.4 

10,480. 

 
Jul 

7,318.1 

10,452. 

 
Aug 

7,684.6 

10,746. 

 
Sep 

7,698.8 

11,122. 

 
Oct 

7,865.1 

11,313. 

 
Nov 

8,546.5 

12,086. 

 
Dec 

8,488.3 

12,016. 

Year 
- 

7,017.6 

10,506. 

AAIC closing share price 35.16 35.16 33.00 33.00 31.20 31.20 31.20 29.20 33.58 33.58 33.58 33.58  
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ة ــــــــــ( لسن18مالقــانون ر ي بموجــ ــــــــــأبــو ظبي تأسســت فــ

 8/8/1984ي ـــــــف 3م ــــــــــــــرق تـــــــــــــلة تحـــــــــومسج 1975
ـــضوتخ ـــكام قانـــــــــــحع ألـــــــ ال ــــــــــــأعمم ــــــــــــون تنظيــــــــــ
 درهم  150,000,000مدفوع  ال الــــــن رأس المــــــــــالتأمي

Since 1975 

 : التاليفة على النحو صنومات ( مو حكركات فراد و شأ)   31/12/2021تاريخ  بالمساهمين كما كية ان بتوزيع مليب .3
Distribution of ownership of equity (Govt, Companies, Individuals) as at 31-12-2021 

ييمبيانيبتوزي    عي يكلكيةيالمساهمي  
 
كاتيي2021-12-31يمايف يويالتاليمحىليويحصنفةيعىليالنيكوماتي(يمويح)يافراديويشر يوياجنتى يويعرنى  خليجى

ي      
       

Geographi
c 

كات مؤسساتيعامةي يشر يافراد يوعالمجم

Locationي Government Companies Individuals Total 

 مي  يساهلمايدديع 
 )  الملكية  )

 سهم
عددي 

 المساهمي  ي
لملكيةا  )   ( 

 سهم
يسهم )  كيةالمل  ) ي  يعدديالمساهم  عددي 

 المساهمي  ي
 )  الملكية  )

 سهم
 

 No.  of 
Shareholders 

Ownership 
(share) 

% 
No.  of 

Sharehold
ers 

Ownership 
(share) 

% 
No.  of 

Shareholders 
Ownership 

(share) 
% 

No.  of 
Shareholder

s 

Ownership 
(share) 

% 

UAE 0 - 0.00 10 4,545,040 30.30 158 10,454,960.00 69.7 168 15,000,000 100 

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

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

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

 

 
 :   2120/ 21/ 31في  الشركة لارأس م % أو أكثر من5لكون م ذين ي مساهمين الليان باب .4

 ل الشركة ام  كثر من رأسأأو % 5 كونبيان بالمساهمين الذين يمل
Statement of shareholders who owns 5% or more of total capital of the company as at 31-12-2021 

Name (Eng) % No. of Shares Name (Arb) 

Mamoura Diversified Global Holding PJSC 19.703 2,955,450 كةيالمعموري سيفايديجلوباليهولدنغي)شيميعيةشر  (يدايفت 

Mohamed Jouan Rashed Albadie Aldhaheriي  اهريييالظوعانيرايشديالبادمحمديج 1,542,307 10.282

Khaled Mohamed Jouan Albadie Aldhaheriي  بادييالظاهرييمحمديجوعانيراشدياليخالدي 818,216 5.455

Totalي 35.44 5,315,973  
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Since 1975 

 

ً ع المساهمين وفقتوزي  بيان بكيفية .5  كالتالي:  12/1220/ 31كما في  الملكية حجمل ا
Distribution of ownership of equity as at 31-12-2021 

2021-12-31بتوزيع ملكية المساهمين كما في بيان    

No. of shares ranging from and to 
No. of 

shareholder Total No. of shares 
Percentage of total 

No. of shares 

< 50,000 117 1,365,759 9.105% 

50,000 - <500,000 45 6,292,076 41.947% 

500,000 - <5000,000 6 7,342,165 48.948% 

5,000,000 & above 0 0 0.000% 

TOTAL 168 15,000,000 100.000% 

 : مستثمرينالضوابط عالقة  .6
ارة عالقة  بإد المتعلقة ام كافة المه  يباشر  ذي الالمستثمرين  ات لعالق والً مسؤكلفت الشركة السيد / خالد وليد العمري  2020، ومنذ عام كمة وحدليل الات بمتطل  بعمالً 
نــــــــتثمريالمس ةــــــــــــــلكتروني خاص بعالقاو الشركة بموقع نشاء نافذة ع إرين مالمستثم

w_Arabic.htmlom/Investor%20Relations_Neninsurance.c/www.alais:/http 
 هي :  اصل معهالتوا ماً بأن بيانات عل

 6119999/02 :  ة رقم هاتف الشرك
 4959501/050 : رقم الهاتف المتحرك 

 4456685/02 :   لفاكسرقم ا
   khalid.omari@alaininsurance.com:   ل لشخص المخوروني لكت لبريد اإللا

 :  1022  عامالمنعقدة  ةعرضها في الجمعية العمومي تي تمالخاصة ال اتالقرار .7

https://www.alaininsurance.com/Investor%20Relations_New_Arabic.html
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ة ــــــــــ( لسن18مالقــانون ر ي بموجــ ــــــــــأبــو ظبي تأسســت فــ

 8/8/1984ي ـــــــف 3م ــــــــــــــرق تـــــــــــــلة تحـــــــــومسج 1975
ـــضوتخ ـــكام قانـــــــــــحع ألـــــــ ال ــــــــــــأعمم ــــــــــــون تنظيــــــــــ
 درهم  150,000,000مدفوع  ال الــــــن رأس المــــــــــالتأمي

Since 1975 

ا  له  لغهذه المبا يصيتم تخصي سالت  جهاترة في تحديد الدااومجلس ية ألغراض خدمة المجتمع وتفويض عو اودارة بتقديم مساهمات طمجلس إقرار مقترح 
كات ة أحكام قانون الشرعاوبمرا(  2020/2021الل السنتين الماليتين ) خــافية للشركة رباح الص األ %( من متوسط2ز المساهمات الطوعية ) اوال تتج أعلى 

 يالته. عدصبح وفق أحكام قانون الشركات وتلي  كةشرم األساسي لل اديل النوتع،  تعديالته و  2015 لسنة   2لتجارية رقم ا
 :  نهوتاريخ تعيي ةلس اإلدارات مجمقرر اجتماعم اس  .8

ي ومستشار قانوني  امحوهو م  9/2020/ 1تاريخ  من  أمين اعتباراً ية للت هلاألين شركة العفي  دارةوامجلس ين سر أممهام ان إبراهيم حميدياسر لسيد /  لى ا تو
تأمين  لقوانين الشركات واانوني والقمجال ال فية يتمتع بخيرو ماة امحارس مهنة الم وقد، انون لق في استير شهادة الماجوس في القانون وري البكالو رجةد علىحائز 
 عددة.متودولية وعربية لية ات محارس العمل مع جهقد مواهمة والشركات المسة  دارواس مجلوأعمال  جاريانون التوالق مةوالحوك

اء  ن إعداد لالجتماعات وتبليغ األعضمجلس اودارة عن م المنبثقة واللجان ودارة ا س لجم الجتماعات يةواودارة قانونياليام بجميع الو ائف  لقعمله اومن مهام 
اء ية لجميع أعض يسلرئاالتصال ا نقطةبمثابة بر عمله عنة كما يانين المختلفلقوات وا الشركوكمة وي قوانين الحف اتروالتطولمعلومات المواعيد وتزويدهم باب
 األخرى. طلباتإلى جميع المتفصاحات المجلس باوضافة ن يم سجل اوتومسوداتها ر  لمجلس وإعداد المحاضا

 
 :  1220 خالل العام التي صادفت الشركة يةجوهرالبيان األحداث   .9
 .  2021الل العام ة خجوهري أحدااكة أي م تصادف الشرل
 : 1022 خالل عام ةركأو أكثر من رأس مال الش %5لتي تساوي واكة لصفقات التي قامت بها الشران بيا  .10

 ثر. المئة أو أك% ب5تساوي   صفقاتد أي ال يوج
  التوطين بالشركةة نسببلغت  :  1202و  2020،  2019ام األعوية نهان نسبة التوطين في الشركة ببيا .11

 %15.27  : 2019 العام  ▪
 %17.07:   2020ام الع  ▪
 %15.00:   2021العام   ▪

 :   1220طويرها خالل العام جاري ت أو كةشرال امت بها ق لمبادرات االبتكارية التي المشاريع وان بيا  .12

حزمة " للتأمين على الحياة ؛د يالجد المنتج التأمينيلتسجيل  لمركزيمصرف اومارات العربية المتحدة امن   2021حصلت الشركة على الموافقة خالل عام 
 "والمدرسةرعاية األسرة 
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