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 -: ممارسات حوكمة الشركات  : أولا 

 
 : الحوكمة مبادئتطبيق  -1

 
ـــكان ـــت شركـ ـــة العـ ـــين األهليـ ـــة للتأمـ ـــين مـ ـــات الــــن الشركـ ـــتي تفاعلـ ـــت مـ ـــع توجـ ه ـ

 (  ( Corporate Governance لتطبيـــ  القـوانين الحاكمـة للشـركات  السـو  المـالي

 عيمالحظاتها بذات الشأن لتنتهي إلى مساندة كل المسا دتبأوقد  2005منذ مخاطبتها عام 

الهادفــة إلــى مواكبــة أحــد  أســاليب الدارة والملكيــة وتطبيــ  الممارســات الفاعلــة للتطــو ر 

المؤسســـي والتحـــد ج لمواجهـــة التحـــد ات ولتحقيـــ  النمـــو المطـــرد وا ســـتقرار للكيانـــات 

ة على أسس منهجيـة وبمهـارة احترافيـة تتوافـ  مـع ا قتصاد ة بالدولة باستدامة إ جابية مبني

 .النسيج ا جتماعي وا قتصادي القائم بالدولة وخصوصياته

 
ــة  ضــمن تحســن  ــر وإعــادة الهيكل ــادة التايي ــي قي ــاد ف ــة بمفا  ــ  نظــام الحوكم  األداءان تطبي

 وا ستمرار ة وتقليل المخاطر ودعم المسؤولية والشـفافية و راعـي حقـو  المسـاهمين وهـو

 .ل اعتبار لدى مجلس إدارة الشركة كان محما 

 
وبناًء على ما تقدم فقد التفمت الشـركة بتطبيـ  قواعـد الفصـال والشـفافية فـي سـبيل تعف ـف 

بـننفال نظـام اـوابل الحوكمـة كـامالً  19/4/2010الثقة ليصدر قـرار مجلـس ادارتهـا فـي 

 . 2009لسنة  518قرار الوزاري رقم وف  أحكام ال

 
الــواردة بقــرار رئــيس اــوابل الحوكمــة  التفمــت وتعمــل بموجــب قواعــد  لشــركةان اكمــا  -2

ـــم ) ـــة والســـلع رق ـــة األورا  المالي ـــس إدارة هيئ ـــا ير  2016لســـنة / ر م ( 7مجل بشـــأن مع

الـذي حـل محـل القـرار  وتعد التـه ا نضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المسـاهمة العامـة

 .518/2009الوزاري رقم : 
 

 -: ت أضاا  ملل  ادإدار  ي  اوأورا  الماليةتعامال اا :نيثا

 
ان تعامالت أعضاء مجلس الدارة وأي من المـوظفين المطلعـين علـى البيانـات األساسـية للشـركة  -1

( مـن قـرار مجلـس إدارة 14المـادة ) وقرارات هيئة األورا  المالية والسلع ومنها مؤطرة بأحكام

خاص بالتداول والمقاصة والتسـو ات ونقـل الملكيـة في شأن النظام ال 2001( لسنة 2الهيئة رقم )

 .وحفظ األورا  

 

هذا من جهة ومن جهة أخرى  حظر على أعضاء المجلس والموظفين التداول فـي أسـهم الشـركة 

سـواء بشـكل  ـومي  المضـاربةأو الشركة األم أو التابعة أو الشقيقة لها في اآلجال القصيرة بقصد 

ليهم تداول هـذد األسـهم بقصـد إ هـام بـاقي المسـتثمر ن والتـأ ير أو بشكل أسبوعي ،  كما  حظر ع

على أسعار الشركة سواء تم ذلك بشـكل مباشـر أو ريـر مباشـر ،  كمـا  حظـر علـيهم التـداول فـي 

هم معلومات عن أي أحدا  أو قرارات مهمة من شأنها التـأ ير مأسهم الشركة عندما  صل إلى عل

وال    جـوز ألعضـاء مجلـس إدارة الشـركة ومــد رها علـى سـعر سـهم الشـركة وفـي جميــع األحـ

للشـركة  المعلومات الجوهر ةعلى العام أو كبار التنفيذ ين أو أي شخص من الموظفين المطلعين 

أو الشــركة األم أو التابعــة أو  التصــرب بنفســه أو بواســطة ريــرد فــي أي أورا  ماليــة للشــركة

 ية :خالل الفترات اآلت الشقيقة أو الحليفة للشركة

 



 ( عشــرة أ ــام 10قبــل ) عمــل مــن ا عــالن عــن أي معلومــات جوهر ــة مــا لــم تكــن تلــك

 .المعلومة ناتجة عن أحدا  طارئة أو مفاجئة

 ( ــة أو النصــ  الســنو ة أو 15قبــل ــة الربعي ــرة المالي ــة الفت ( خمســة عشــر  ومــاً مــن نها 

 .حين الفصال عن البيانات الماليةالسنو ة ول

 

و الشااركة لااال  هباساا زواجهااو وأبؤااا  وأضاااا  مللاا  ادإدار  وأ عااامالتملكيااة وتبياااب ب

9201 
 

( من النظام الخاص بالفصـال والشـفافية الصـادرة عـن هيئـة األورا  36وف  نظام الفصال وعمالً بأحكام المادة )

ملكيــــة  نفـن 5/1/2020  المـؤر  سو  أبوظبي لألورا  المالية للشـركةل البر د ا لكتروني المالية والسلع وحسب

ــات و ــداولالعملي ــام  ت ــى للع ــن الدرجــة األول ــاربهم م ــس الدارة أو أق  2019بأســهم الشــركة الخاصــة بأعضــاء مجل

 -كالتالي:

 

 31اوأسهو المملوكة ي   السو م

 2019ديسمبر 

إجمال  ضملية 

 البيع

إجمال  ضملية 

 الشرا 
 - - 1.542.307 محمد جوعان راشد البادي الظاهري 1

 - - 27.780 ض جابر المفروعي ) زوجة (موزة عا  

 - - 749.812 أحمد محمد جوعان راشد البادي )أبن( 

 - - 8.730 )أبنة( مها محمد جوعان راشد البادي الظاهري 

 - - 50.000 فارس محمد جوعان راشد الظاهري )أبن( 

 - - 818.216 خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري 2

 - - 159.960 عطيش المفروعي محمد الفندي رانم 3

 - - 252.012 سعيد علي صالح أحمد الكو تي 4

 - - 100.658 ريج هامل بن خادم الايج القبيسي 5

 - - 98.000 حمدد خليفة فر ح القبيسي )والدة( 

محمد عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصا غ  6

 )ممثل شركة مجلس أبوظبي لالستثمار(
- - - 

حمد الخلوفي )ممثل شركة مجلس فيصل جاسم م 7

 أبوظبي لالستثمار(
- - - 

 

 

 -: تشكيل ملل  ادإدار     ثالثاا  :

 
 : بياب تشكيل ملل  ادإدار  حسب يئات أضاائه -1

 
ة  تكون مجلس إدارة الشركة حاليـاً مـن سـبعة أعضـاء  ـتم انتخـابهم مـن قبـل الجمعيـة العموميـة وتكـون مـد

 .العضو ة في المجلس لثال  سنوات

 م

 

د  ــــــــــم التـــــ/ المؤ  الخـــــبرات الفئــــــــة الصفـــــة الســــــــــــــــــو

 ةيـالعاو

 ذــــــــــمؤ
محمد جوعان راشد  (1

 البادي الظاهري

 0رجل أعمال  - رير تنفيذي/رير مستقل رئيس المجلس

ن ــخبرة ومالك ومساهم رئيسي فــــــي العد د م  -

  00000والنفطية ع العقار ة والسياحيةالمشار 

 1967مؤسس ومالك مجموعة البــادي منذ   -

1976 



ــة ـرئيــس مجلــس إدارة أبوظبـــــــــي الوطنيــ  -

 سابقاً. ( ADNIP )للمشار ع الصناعية 

ي ــــو مجلس إدارة بنك أبوظبــــــي الوطنـعض  -

  02009إلــــى  1968) سابقاً ( منذ 

ارة وصناعــــة ـــــــــبــ  بارفــة تجعضــو سا  -

 0أبوظبي
خالد محمد جوعان  (2

 راشد البادي الظاهري

 0رجل أعمال  - ريرتنفيذي/مستقل نائب الرئيس

ة ـماجستير في علوم الدارة الماليـــــة من جامع  -

 0جورج واشنطن

 0خبرة في ا ستثمار المصرفي والمشار ع  -

ي ـــــرة بنك أبوظبــي الوطنأمين سر مجلس إدا  -

 0) سابقاً (

نائب مد ر عام قطاع ا ستثمـــــــار المصرفـي   -

 0ببنك أبوظبي الوطنـــــي )سابقاً(

  ـــــــرئيس مجموعة إدارة األصول والصناد ـ  -

ي ـــوالمحافظ ا ستثمار ــة ببنك أبوظبي الوطن

 0) سابقاً (

ة ـــــــــناععضو مجلس إدارة ررفة تجارة وص  -

 0( اً ) سابق أبوظبي

 0مجلس إدارة جمعية المارات للتأمين رئيس   -

 .الخليجي لتأمينارئيس المجلس التنفيذي  تحاد    -

2006

محمد الفندي رانم  (3

 عطيش المفروعي

 0رجل أعمال  - رير تنفيذي/رير مستقل عضو

عضو في أول مجلس استشاري لمارة أبوظبي   -

 0)سابقاً(

 0خبرة في مجال خدمات النفل وا ستثمار  -

خبرة في استجالب الشركات العالمية لتنفيذ   -

 0مشار ع بالدولة

1979 

4) 

ريج هامـل بن خــادم 

 الايج القبيسي

 0رجل أعمال  - رــير تنفيـــذي / مستقل عضو

 0خبرة في المجال ا ستثماري والعقاري  -

لمارة  لمجلس ا ستشاري الوطنيعضو ا  -

 أبوظبي.

آل ريج  ةنائـب رئيـس مجلـس إدارة شركـ  -

 0القابضة

 0(سابقاً ) عضو مجلس أبوظبي للتوطين  -

عضــو مجلــس إدارة شركـة الجرافـات البحر ة   -

 0) سابقاً (

رئيس مجلس إدارة شركـــة برستيج جـت   -

 0للطيران الخاص ) سابقاً (

2003 



                                        
5) 

سعــيد علــي صالــح 

 أحمــد الكو تـي

 0رجل أعمال  - رير تنفيذي/رير مستقل عضو

 0ماجستير في العلوم العسكر ة  -

 عضو مجلس إدارة ساب  لهيئة الهالل األحمر   -

 0ـي للفناد بالماراتي وشركة أبوظ

للهياكل  رئيـس مجلـس إدارة مصنع المارات  -

 0المعدنية / العين

 0ـبرة تجار ة في العقارات والمقاو تخ -

شركة طيران بساب  عضو مجلس إدارة   -

 0أبوظبي

2006 

عبد عبد الجبار محمد  (6

 الصا غالمحسن أحمد 

رة الحسابات والخدمات المالية ئفي داأول  تاجر - رير تنفيذي/ مستقل  عضو

 مجلس أبوظبي لالستثمار.شركة في 

 بير مالي في أسوا  رأس المال.خ -

 رجل أعمال  د ر العد د من الشركات الخاصة. -

بكالور وس في المالية من جامعة نور   -

 إ سترن / بوسطن / الو  ات المتحدة األمر كية. 

2018 

 محمد جاسمفيصل  (7

 الخلوفي

رئيس استثمارات في دائرة الملكية الخاصة في  - رير تنفيذي/ مستقل عضو

 أبوظبي لالستثمار. مجلسشركة 

 خبرة استثمار ة. -

 بكالور وس في إدارة األعمال. -

2018 

 

 

ي  المواقاع الرقابياة  ومؤاصبهو ألرىمسا مة ضاوية ومؤاصب أضاا  ملل  ادإدار  ي  شركات  -2

 : الهامة أو الحكومية أو التلارية

 

 المؤاصب الحالية الســــــــــــــــــو م
 مالك مجموعة البادي الظاهـــــــريمحمد جوعان راشد البادي  (1

 رئيس مجلس إدارة جمعية المارات للتأمين خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري (2

  محمد الفندي رانم عطيش المفروعــــــي (3

 عضو المجلس ا ستشاري بنمارة أبوظبي ريج هامل بن خادم الايج القبيســــــــــي (4

  ـــح أحمــــد الكو تـــيسعيـــد علــي صال (5

 مجلس أبوظبي لالستثمارشركة  الصا غ عبد المحسن أحمد محمد عبد الجبار (6

 مجلس أبوظبي لالستثمارشركة  فيصل جاسم الخلوفي (7

            

 

 : 9201بياب بؤسبة تمثيل العؤصر الؤسائ  ي  ملل  ادإدار  للعام  -3

 
 أي عنصر نسائي. ليس من بين أعضاء مجلس إدارة  الشركة

 

 

 

 

 



 : بياب بأسباب ضدم ترشح أي ضؤصر نسائ  لعاوية ملل  ادإدار  -4

 
مــع التنو ــه أن أعضــاء  مــن المســاهمين أي عنصــر نســائي 2018لــم  ترشــح لالنتخابــات التــي عقــدت عــام 

أن  كــون عضــو مجلـس الدارة مــن مســاهمي الشــركة  جــب و نظامهــا األساسـيمجلـس إدارة الشــركة وفــ  

 لى الشروط األخرى ومتطلبات الحوكمة بعضو مجلس الدارة.عالوة ع

 

 : 8201العام يوضة ضن دالم مكايآت أضاا  ملل  ادإدار  ملموع -5

 
( من 169( من قرارالحوكمة والمادة )21المادة ) أحكام  تم تحد د مكافأة أعضاء مجلس الدارة استناداً إلى

عند انعقاد وإقرار الجمعية العمومية لمقترل مجلس  فذ نالنا 2015 ( لسنة2قانون الشركات التجار ة رقم )

ي ، ـمـن نسـبة مئو ـة مـن الـربح الصافـ الدارةأعضاء مجلس تتكون مكافأة حيج  11/2/2019في  الدارة

 % مـن الـربح الصـافي10د مكافـأة أعضـاء مجلـس الدارة علـى ــــــب أن   تف ـيع الحـا ت  جـــجم يـفو

 .بعد خصم ا ستهالكات وا حتياطي للسنة المالية المنتهية

                    

                            
تنفيذاً لما ذكر أعـالد فـنن مكافـأت أعضـاء مجلـس الدارة تحـدد مـن خـالل اقتـرال  أو توصـية مـن مجلـس و

وفــ  % مـن صــافي األربـال 10الدارة وترفـع للجمعيـة العموميــة للشـركة وفــي جميـع األحـوال   تتجــاوز 

 .الدـــالضوابل المذكورة أع

 

 .درهم 5.387.234=/ دردقبلغ مجموع مكافأت أعضاء مجلس الدارة المدفوعة مبلغ و 2018وفي عام 

 

 

 : 9201ملموع مكايآت أضاا  ملل  ادإدار  المقترحة ضن العام  -6
حيج تعـر  نسـبة  فان توز ع المكافأت على أعضاء مجلس الدارة لم  تم بعد 2019أما عن السنة المالية 

مـن  علمـاً بـأنتوز ع المكافأت على الجمعية العمومية للشـركة التـي لهـا الصـالحية فـي رفضـها أو إقرارهـا 

 غلــــتب 2019مقتــــرل مجلــــس الدارة الخــــاص بمكافــــأت أعضــــاء المجلــــس للعــــام  المتوقــــع أن  كــــون

لتجار ــة رقــم ( مــن قــانون الشــركات ا169وفــ  أحكــام المــادة )% 10درهــم بحــدود  69/6.414.897

 .دلت ضن حاور جلسات ملل  ادإدار بيؤما ل يتقاضى أضاا  ملل  ادإدار  أي ب  2/2015

 

 أربعـة آ بفيتقااـى العضـو مبلـغ  وفـ  نظـام الحوكمـة أما عن اللجـان المنبثقـة عـن مجلـس إدارة الشـركة

 ها بلجنــةدرهــم عــن كــل جلســة  ــتم حضــور عشــرة آ بوكــذلك مبلــغ  درهــم عــن كــل جلســة  ــتم حضــورها

 .مع  مانية آ ب درهم  نتقال العضو خارج مد نة أبوظبي ستثمار االعقارات و

 

التا  تقاضاا ا أضااا  مللا   ضان المللا  بياب ببدلت حاور جلساات الللااب المؤبثقاة -7

 : 9201للعام  ادإدار  ضن السؤة المالية

للؤة الترشيحات  للؤة التدقيق السو

 والمكايآت 

للؤة العقارات 

 ستثماروال

 الملموع

  24 3 8 ضدد الجتماضات

 درهم   396.000 درهم         336.000 درهم      20.000 درهم  40.000 خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري

 درهم   396.000 درهم         336.000 درهم      20.000 درهم  40.000 ريج بن هامل الايج القبيسي

 درهم   356.000 درهم         336.000 درهم      20.000      -         ا غالصمحمد عبد الجبار 

 درهم     40.000 - - درهم  40.000 لخلوفيفيصل جاسم ا



 

أي بد ت أو رواتب أو  2019لم  تقااى أي عضو من أعضاء مجلس الدارة خالل عام  -8

 أتعاب ااافية بخالب بد ت حضور اللجان.

 

 :وتواريخ انعقاد ا وضدد مرات الحاور 9201ملل  ادإدار  للعام  بياب ضدد اجتماضات -9
 علـى التفصـيل 2019المنصـرم  ( اجتماعـات خـالل العـام 5 عقد مجلس إدارة شركة العين األهلية للتـأمين عـدد )

 -التالي :

  

 أسما  اوأضاا  الغائبين بالوكالة ضدد الحاور  الحاور ددـــض        تاريخ الجتماع

11/2/2019 7 - - 

17/6/2019 7 - - 

 خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري  - - 5 1/10/2019

 ريج بن هامل الايج القبيســـــــــــــــــــي  -

 محمد الفندي رانم عطيش المفروعــــــي - 6 25/11/2019

15/12/2019 7 - - 

 

 .ةارالدبموجب أعذار قبلها مجلس علماً بان تايب األعضاء كان 

 

مع بياب تواريخ  2019ضدد قرارات ملل  ادإدار  الت  صدرت بالتمرير لال  السؤة المالية  -10

 : انعقاد ا

 

 لم تصدر أي قرارات بالتمر ر.

 

 : بياب المهام واللتصاصات الت  يوضها ملل  ادإدار  إلى ادإدار  التؤفيذية -11

  
النظـام األساسـي ( من 28( و )27ام المادة )مد ر عام الشركة عالوة على صالحياته المنصوص عليها بأحك

ير أعمــال الشــركة والــدفاع عــن حقوقهــا وتمثيلهــا تجــاد الايــر وتوكيــل المحــامين والطعــن يتســبســواء  للشــركة

مفـو  بـالتوقيع نيابـة عـن الشـركة فـي جميـع مـد ر عـام الشـركة  السـيد / محمـد مظهـر حمـادد نفـأ باألحكام

حتى  بالتفو ضنونية وله ح  توكيل الاير بالتوقيع على كل أو بعض ما جاء المعامالت الدار ة والفنية والقا

 كما له ح  تعيين وعفل المـوظفين وتحد ـد رواتـبهم وبـد تهم وتـرقيتهم ونقلهـم وقواعـد تـأد بهم 7/1/2023

 .ومفاولة جميع األعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً ألررااها

 

  : 2019ت مع اوأطراف ذات العالقة لال  بياب بتفاصيل التعامالت الت  تم -12

 
 .2019لو يتو إبرام أي صفقات مع اوأطراف ذات العالقة لال  العام 

 



 : هيكل التؤظيم  الخاص بالشركةال -13

 

 تفصيل  بأسما  كبار الموظفين التؤفيذيين ي  الصف اوأو  والثان  ي  الشركة بياب    -14

 : 9201للعام  وملموع الرواتب والمكايآت المديوضة لهو
 

 

 الرقو

 

  الســـــو

 

 المؤصب

 

 تاريخ التعيين

 

ملموع الرواتب والبدلت 

 2019المديوضة لعام 

 

ملموع المكايآت 

 2019المقترحة لعام 

 

ألرى آت أي مكاي

ة / ضيؤية للعام ـنقدي

أو تستحق  2019

 مستقبالا 

   توجد درهم 1.479.902.00                               مدره   3.761.964.00 20/3/1976 المد ر العام دمحمد مظهر حماد 1

   توجد وجدت                                                                      درهم   1.554.480.00 22/9/1994 نائب المد ر العام رونالد باكيسا 2

رئــــــيس اــــــابل  مارك كوكا ن 3

 ا كتتاب

   توجد  توجد درهم   1.177.419.00 8/1/2019

 

 



 : أتعاب مدقق  الحسابات الخارج  -1 رابعا :

 
حيج تم  2019للعام أعمال التدقي  الخارجي للشركة  ) الشر  األوسل ( د لو ت أند توششركة  تولت

اب وتقاات أتع 2019اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في عام  يـبناًء على قرار المساهمين ف اختيارها

م عن مراجعة دره 30.000درهم عن أعمال التدقي  للبيانات المالية السنو ة ومبلغ =/ 130.000قدرها =/

إاافة لمبلغ  الثالجذات المبلغ للربع درهم للربع الثاني و 30.000األول ومبلغ =/ لربعلالحسابات 

 100.000ومبلغ =/للترجمة  درهم 22.000ومبلغ =/ فصاحات هيئة الصحة بأبوظبي درهم  4.000=/

 4.000ومبلغ =/ (Eforms) لتدقي  البيانات المالية المفصح عنها لهيئة التأمينو درهم لعداد التقار ر

 .هاوف  متطلبات الموجهة لهيئة التأمين صدار الشهاداتلدرهم 

 

 د لو ت أند توش أسم مكتب التدقي  

 اوليفر زو جير أسم المدق  الشر ك

 سنة واحدة اها كمدق  حسابات خارجي للشركةعدد السنوات التي قض

 درهم 350.000  ) درهم ( 2019أتعاب التدقي  للبيانات المالية للعام  إجمالي

أتعاب وتكالي  الخدمات الخاصة األخرى بخالب التدقي  للبيانات المالية 

 ) درهم ( 2019للعام 

    وجد 

    وجد             تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدق  حسابات خارجي آخر رير مدق  

 2019حسابات الشركة بتقد مها خالل 

    وجد

 

بياب يوضح التحفظات الت  قام مدقق حسابات الشركة بتاميؤها ي  القوائو المالية المرحلية والسؤوية  -2

 : 9201للعام 

 

 ات الشركة.  توجد أي تحفظات لمدق  حساب 

 

 ديلويت أند توشنبذة عن  -3
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ا ستشـــــــــــــــارات، ا ستشـــــــــــــــاراتوالتأكيـــــــــــــــد،  تـــــــــــــــدقي التقـــــــــــــــدم د لو ـــــــــــــــت خـــــــــــــــدمات 

القطــاعين العــام والخــاص فــي والخــدمات ذات الصــلة للعمــالء مــن الضــرائب الماليــة، استشــارات المخــاطر، 

بكة عالمية مترابطة مـن الشـركات األعضـاء فـي أكثـر ا قتصاد ة. وبفضل ش القطاعاتمجموعة واسعة من 

، تقدم د لو ت مـن خـالل مجموعـة مـن المستشـار ن ذوي الكفـاءات المتميـفة ومنطقة جارافية دولة 150من 

خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحـد ات التـي تعتـر  عمليـاتهم. تلتـفم 

 موظ  بأن تكون معياراً للتفو .   312.000لد ها والذ ن  ف د عددهم عن د لو ت من خالل المهنيين 

 

مهني موزعون على خمسة مكاتب فـي أبـوظبي،  1.100لدى د لو ت المارات العربية المتحدة ما  ف د عن 

تعتبر د لو ـت مـن الشـركات متكاملـة الخـدمات فـي المـارات العربيـة دبي، الفجيرة، رأس الخيمة والشارقة. 

متحدة كما أنها تمتلك ممارسات تم تطو رها بعنا ة لخدمة الشركات والمؤسسـات الفرد ـة الرائـدة فـي مجـال ال

النشـاءات، أنشـطة  ا تصا ت السلكية والالسلكية، ،األخرى الماليةوالتأمين والخدمات الخدمات المصرفية 

شـر ك  37المارات العربيـة المتحـدة ولدى د لو ت  في  التجارة، التصنيع، والطاقة والموارد. ،القطاع العام

والضـرائب  المهنيـة التـدقي ، هموتشـمل خـدمات حسـابات.ال مـدققي من مهني 400وأكثر من ومشارك ومد ر 

  وا ستشارات المالية والخدمات ا ستشار ة.

 

تدقي  الحسابي والتأكد وهي تمارس أعمال ال إدارتهاشركة التدقي  الخارجي مستقلة عن الشركة ومجلس ان 

 أداءفـي سـبيل  اهـلو فيهـا تالماليـة التـي عينـ ةـمن صحة البيانات المالية ومراقبة حسابات الشـركة عـن السنـ



حـــ  ا طـــالع فـــي كـــل وقـــت علـــى جميـــع دفـــاتر الشـــركة وســـجالتها ومســـتنداتها وطلـــب البيانـــات  امهمتهـــ

 .وجودات الشركة والتفاماتهاحق  متأن  ارى ارورة الحصول عليها ولهتالتي  وال ضاحات
 

التـي اتبعـت فـي  الجـراءاتوعلى مدق  الحسابات الخـارجي حضـور الجمعيـة العموميـة والتأكـد مـن صـحة 

 النظـام األساسـي ألحكـام الدعوة إلى ا جتماع و بدي رأ ه في ميفانية الشركة وإذا مـا كانـت هنالـك مخالفـات

 .قد تكون وقعت خالل السنة الماليةالعمومية  لشركة أو قانون الشركات أو لقرارات الجمعيةل

 
                   

 : بياب للاب ملل  ادإدار  لامساا :

 

 للؤة التدقيق -1

 

رئيس لجنة التدقي  بمسئوليته عـن نظـام اللجنـة فـي  – قر خالد محمد جوعان البادي 

 الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

 
اللجنة هـو دعـم دور مجلـس الدارة فـي مسـؤولياته تجـاد تمثيـل المسـاهمين فيمـا إن الهدب من هذد 

 تعل  بتدقي  المعلومات المالية واألمور المتعلقة بالحاكمية المؤسسية في الشـركة بصـورة منتظمـة 

لضمان فعالية استخدام الموارد المتوفرة عالوة على رقابتها ومتابعتهـا  سـتقاللية مـدق  الحسـابات 

 .جي ومدى مواوعيته ومراجعة أنظمة الرقابة الداخليةالخار

 

 -: أسمائهملجنة التدقي  من أصحاب السعادة التالية  وتتكون

 

 رئي  الللؤة  اديـــد البــــد محمـــــلالسعاد  /  

 ضاو      غيث  امل الغيث القبيس سعاد  /  

 ضاو       ــــــالخلويييصل جاسو سعاد  /  

 
 رئــيس ن قــرارمــ 49بجميــع ا ختصاصــات والمهــام المنصــوص عليهــا فــي المــادة  إن اللجنــة تقــوم

 .2016/ ر.م( لسنة 7مجلس إدارة هيئة األورا  المالية والسلع رقم )

 

 -:بالتوار خ التالية 2019اجتماعات خالل العام   ( 8 ) وقد عقدت لجنة التدقي  بحضور جميع أعضائها عدد 

 

     10/2/2019  ا جتماع األول  

   24/2/2019  ا جتماع الثاني  

   12/3/2019  ا جتماع الثالج  

   14/3/2019  ا جتماع الرابع            

   26/5/2019  ا جتماع الخامس  

 19/8/2019  ا جتماع السادس  

                13/10/2019  ا جتماع السابع  

 4/11/2019  ا جتماع الثامن  

 

 

 

 



 يحات والمكايآتللؤة الترش -2

 

رئيس لجنـة الترشـيحات والمكافـأت بمسـئوليته عـن  –قر ريج هامل الايج القبيسي  

 نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

 
إن الار  الرئيسي للجنة الترشيحات والمكافأت هو تحد د السياسات والمعا ير للترشـيح لعضـو ة 

ت والمهـارات المطلوبـة فـي المجلـس دراع المراجعـة الدور ـة لالحتياجـات مـن القـمجلس الدارة م

ة والتدر ب والتأكد من استقاللية األعضـاء المسـتقلين ــــوإعداد السياسات الخاصة بالموارد البشر 

األخرى إلى جانـب  الشركات وجوانب تعار  المصالح في عضو ة األعضاء في مجالس إدارات

 .ات ومكافأت أعضاء المجلس وكبار التنفيذ ينواع سياسات تعو ض
     

 لجنة الترشيحات والمكافأت من أصحاب السعادة التالية أسمائهم : وتتكون

      

 رئي  الللؤة   سعاد  /  غيث  امل الغيث القبيس 

 ضاو                  اديـــسعاد  /  لالد محمد الب

 ضاو                 ضبد اللبار الصايغسعاد  /  محمد 

               
رئـيس مجلـس من قرار  47إن اللجنة تقوم بجميع ا ختصاصات والمهام المنصوص عليها بالمادة 

 . 2016/ ر.م( لسنة 7إدارة هيئة األورا  المالية والسلع رقم )

 

 2019اجتماعـات خـالل العـام  ( 3) عـددوقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافأت بحضور جميـع أعضـائها 

 -التوار خ :ب

 

     10/2/2019  ا جتماع األول  

 17/6/2019  ا جتماع الثاني  

 4/11/2019  ا جتماع الثالج  

             

 
                                 

 للؤة العقارات والستثمارات -3

 

رئيس لجنة التدقي  بمسئوليته عـن نظـام اللجنـة فـي  – قر خالد محمد جوعان البادي 

 ركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.الش

 
  15/4/2007( فــي 73بقــرار مجلــس الدارة رقــم ) جنــة العقــارات وا ســتثماراتلتشــكيل لقــد تــم 

كما وتختص بتقد م اقتراحاتها فيما  تعل  بتطو ر اسـتثمارات  ا ستثمار إستراتيجيةومراقبة  لنشاء

صـالحياته أو صـالحية رئـيس  إلاـاءلتوجه مجلس الدارة دون  وفقاً  ةلفالشركة في المجا ت المخت

 .وقرارات الجمعية العموميةالنظام األساسي للشركة وف  مجلس الدارة 

 

 وتتكون لجنة العقارات وا ستثمارات من أصحاب السعادة التالية اسمائهم :

 

 رئي  الللؤة   سعاد  /  لالــــد محمــــد البــــادي



 ضاو    امل الغيث القبيس سعاد  /  غيث 

 ضاو   غـسعاد  /  محمد ضبد اللبار الصاي

 ضاو   السيد  /  محمــد مظهــر حمــــاده

ام عـ( اجتماع خالل ال24دد )ــاعضائها ع جميع دت لجنة العقارات وا ستثمار بحضورــد عقـوق

،  13/6،  9/6،  26/5،  20/5،  28/3،  7/3،  28/2،  24/2،  10/2 )بالتوار خ  2019

23/6  ،30/6  ،8/7  ،18/7  ،28/7  ،30/7  ،15/8  ،19/8  ،10/10  ،13/10 ،30/10  ،

4/11  ،26/11  ،5/12  ،10/12/2019.) 

 -: للؤة المتابعة والشراف ضلى تعامالت اوأشخاص المطلعين : اا سادس

/ ر.م(  7) مئـيس مجلـس إدارة هيئـة األورا  الماليـة والسـلع رقـ( مـن قـرار ر12عمالً بأحكام المادة ) (1

ــم ف 2016لســنة  ــد ت ـــبشــأن معــا ير ا نضــباط المؤسســي وحوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة فق ي ـ

تشكيل لجنة تتـولى مسـؤولية الدارة  والمتابعـة والشـراب علـى تعـامالت األشـخاص   14/6/2016

 جل خاص بهم حيج شكلت اللجنة من :المطلعين وملكياتهم وا حتفاظ بس

 مدير الدائر  القانونية بالشركة  دــلار محمد سعي السيد / -1

ضابط المتثا  –مدير إدار  الرقابة الداللية   السيد / حساب حسام السيد -2

 قر كل من / خضر محمد سعيد وحسان حسام السـيد الشخصـين المخـولين بمسـئوليتهما عـن نظـام المتابعـة 

علــى تعــامالت األشــخاص المطلعــين فــي الشــركة وعــن مراجعتهمــا آلليــة عملهــا والتأكــد مــن  وا شــراب

 فعاليتها.

9201قامت الللؤة لال  ضام  (2

 واطلعـت علـى البر ـد اللكترونـي المرسـل مـن  29/9/2019 عقدت اللجنة اجتماعها في

 لشــركةرداً علــى طلــب ا 23/9/2019الســادة / ســو  أبــوظبي لــألورا  الماليــة بتــار خ 

 1/1/2019 الل الفتـرة مـنبعدم وجود أي تعامـل ألعضـاء مجلـس الدارة خـ والذي  فيد

 .17/9/2019إلى 

 -: نظام الرقابة الداللية سابعاا  :

رئيس مجلس  ( من قرار50) بالشركة بممارسة أعمالها وف  أحكام المادةإدارة الرقابة الداخلية  تقوم (1

تتمتع با ستقالل الكافي ألداء بحيج  2016لسنة  / ر.م ( 7ع رقم ) إدارة هيئة األورا  المالية والسل

ة الداخلية وعن مراجعته عن نظام الرقاب لذي  قر بمسؤوليتهوتتبع لمجلس الدارة مباشرة امهامها 

 .وفعاليته

ابل بمهام ا كذلك الذي تم تكليفهمد ر إدارة الرقابة الداخلية مهام  –السيد /  حسان حسام نا     تولى (2

من الشركات كما عمل  بخبرة محاسبية وإدار ة في عددحيج  تمتع  2010وذلك منذ عام  ا متثال

 .كمدق  خارجي بمملكة البحر ن

تطبي  المعا ير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقي  األررا  المطلوبة بكل كفـاءة  تتبنى الشركة ان

  -للتأكد من اآلتي : ةالداخلي وبأقل كلفة اقتصاد ة و تمثل في أسس الرقابة



 
 ولية وتواف  المعلومات والبيانات.معق -1

 ت واللوائح والقوانين والتعليمات.مدى التماشي مع السياسات والخطل والجراءا -2

 مدى حما ة أصول وممتلكات الشركة. -3

ــرامج المواــوعة مــع األرــرا  واألهــداب المحــددة  -4 ــات والب مــدى تماشــي األنشــطة والعملي

الخطــل المواــوعة يجية والتأكــد مــن مــدى قيــام األجهــفة الشــرافية بتطبيقهــا وفــ  والســترات

 واألهداب المحددة.

ــر  -5 ــة وتصــحيح األعمــال ري ــر المرروب ــع وقــوع األحــدا  ري ــك لمن ــة وذل ــة الوقائي ــد الرقاب تأكي

 ات المرروبة وتشجيع تكرار أدائها.السليمة وهي موجهة نحو النجاز

  -اصر الرقابة الداخلية المتمثلة في اآلتي:التأكيد على سالمة وكفاءة عن -6

 الهيئة الرقابية. -

 تقد ر المخاطر. -

 أنشطة الرقابة الداخلية. -

 المعلومات وا تصا ت. -

 الرقابة والتفتيش.      -                   

 

 -: وتقوم إدارة الرقابة الداخلية ممثلة بمد ر الرقابة الداخلية

ــ - ــة الســنو ة وذل ــدقي  ومــدراء الدارات بنعــداد خطــة الرقاب ــة الت ك بالتنســي  مــع لجن

 .المعنية أو رؤساء األقسام األخرى التابعة للشركة

 

تنفيذ خطة الرقابة الداخلية المواوعة والمواف  عليها بالاافة إلـى تنفيـذ ا ـة مهـام  -

 .أو مشار ع خاصة أخرى  طلبها مجلس الدارة

 

لمجلـس الدارة عـن تقيـيم  للجنـة التـدقي  ومـن  ـم ر مفصـلة تولى مد ر إدارة الرقابة الداخلية رفع تقـار  (3

نظـام الرقابـة الداخليـة وإظهـار المالحظــات وإبـداء المقترحـات لسـد الثاــرات فـي نظـام الرقابـة الداخليــة 

 .وذلك بشكل دوري منتظم وعند الضرورة وفي أي وقت  راد وفقاً لمقتضيات ذلك التقييم 

 

ي مشـاكل كبيـرة حتـى تتعامـل معهـا إدارة الرقابـة الداخليـة التـي فـي أ 2019لم تواجه الشركة في العـام  (4

طبيعة المشكلة التي قـد وف  حال حدو ها فان إدارة الرقابة الداخلية سوب تتعامل معها حسب األصول و

تقر رهـا إلـى مجلـس  إدارة الرقابـة الداخليـة في أسبابها ومكوناتهـا مـع رفـع الواحدة عن األخرىتختل  

 .ة بالوقائع والحلول إدارة الشرك

 

ليتولى التحق  مـن  بمهمة اابل ا متثالبتكلي  من مجلس الدارة مد ر إدارة الرقابة الداخلية   قومكما  (5

 .مدى التفام الشركة والعاملين فيها بالقوانين واألنظمة والقرارات واللوائح الصادرة

 

 .2019الدارة خالل العام تم إصدار عدد ستة تقار ر من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس  (6

 

 . 2019لم تقم الشركة بارتكاب أي مخالفات خالل السنة المالية للعام  اا :مؤـاث

 

 -: قواضد السلوك المهؤ  اا :سعات

 
والدارة العليــا والمــوظفين الــذي  شــمل  الشــركة النظــام المعــد لقواعــد الســلوك المهنــي لمجلــس الدارة تطبــ 

المهنة و اطي مجموعة واسعة من الجراءات والممارسات فيما  توافـ  مـع جميـع القواعد العامة ألخالقيات 

 .التشر عات ذات العالقة واألعراب المحلية



                           

أن لشـركة العـين األهليـة للتــأمين العد ـد مـن المسـاهمات ا جتماعيــة والمشـاركات مـع المؤسسـات والمراكــف  اا :شراض

بـدعم ورعا ـة عـدد مـن   فـي سـبيل تعف ـف تواصـلها الخـارجي قامـت الشـركة 2019لعـام وفي ا 0المجتمعية

لسادة / جمعية المـارات ل وذلكدرهم   800.000=/ بمجموعاجتماعية وتربو ة حكومية والفعاليات لجهات 

ن عـالوة علـى اهتمـام الشـركة بالمحافظـة علـى سـالمة البيئـة مـصـندو  الـوطن والسادة /  للسالمة المرور ة

   .وترشيد استهالك الماء والكهرباء خالل التقليل من استعمال األورا  وبنعادة استخدامها

 

 -: معلومات ضامة : إحدى ضشر

 
ضلى سعر وأدنى أو سعر ادإغال  ) أبوظب  لألورا  المالية سو  بياب بسعر سهو الشركة ي  -1

 : 9201نهاية كل شهر لال  السؤة المالية للعام ـ  سعر( ي

 

    
Month High (52) Low (52) Close 

Jan-2019 
                 

     38.00  

                 

     33.00  

                 

     37.00  

Feb-2019 
                 

     38.00  

                 

     33.00  

                 

     37.00  

Mar-2019 
                 

     37.00  

                 

     33.00  

                 

     33.30  

Apr-2019 
                 

     37.00  

                 

     33.00  

                 

     33.30  

May-2019 
                 

     37.00  

                 

     33.00  

                 

     33.30  

Jun-2019 
                 

     37.00  

                 

     33.00  

                 

     33.30  

Jul-2019 
                 

     37.00  

                 

     33.00  

                 

     33.30  

Aug-2019 
                 

     37.00  

                 

     33.00  

                 

     33.00  

Sep-2019 
                 

     37.00  

                 

     33.00  

                 

     33.00  

Oct-2019 
                 

     37.00  

                 

     33.00  

                 

     33.00  

Nov-2019 
                 

     37.00  

                 

     33.00  

                 

     33.00  

Dec-2019 
                 

     33.30  

                 

     33.00  

                 

     33.00  

 



 الاذي تؤتما  إلياه عالقطا ومؤشربياب اوأدا  المقارب لسهو الشركة مع مؤشر السو  العام  -2

 : 9201لال  العام  الشركة

         

  : التال ) ايراد و شركات و حكومات ( مصؤفة ضلى الؤحو  31/12/9201بياب بتوزيع ملكية المسا مين كما يى   -3
 

Geograp

hic 
 المجموع افراد شركات حكومة

Location 
Government Companies Individuals Total 

  
عدد 

 المساهمين
   هم(الملكية )س

عدد 

 المساهمين

الملكية  

 )سهم(
  

عدد 

 المساهمين
    الملكية ) سهم (   عدد المساهمين   الملكية ) سهم ( 

  

No.  of 

Shareho

lders 

Ownershi

p (share) 
% 

No.  of 

Shareho

lders 

Ownershi

p (share) 
% 

No.  of 

Shareho

lders 

Ownership 

(share) 
% 

No.  of 

Shareholde

rs 

Ownership 

(share) 
% 

UAE 

                     

-    

                   

-    

     

-    13  4.555.240       30.37 157   10,444,760.00  69.63 170  15,000,000  100 

GCC 

                     

-    

                   

-    

     

-    

                     

-    

                     

-         -    

                       

-                          -          -    

ARAB 

                     

-    

                   

-    

     

-    

                     

-    

                     

-         -    

                       

-                          -          -    

FOREIG

N 

                     

-    

                   

-    

     

-    

                     

-    

                     

-         -    

                       

-                          -          -    



 : 31/12/9201ي   % أو أكثر من رأس ما  الشركة5بياب بالمسا مين الذين يملكوب   - 4   

نسبة اوأسهو  

المملوكة من 

 رأس الما

 % 

 الســـــــــــو ضدد اوأسهو المملوكة

19.70 2,955,450 شركة مجلس  ابوظبي لالستثمار ش م ع

10.28 1,542,307 محمد جوعان را شد البادي الظاهري

5.45 818,216 خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري

35.44 5,315,973 الملموع

كالتال  : 31/12/9201يقاا لحلو الملكية كما ي  بياب بكيفية توزيع المسا مين و -5

 ضدد المسا مين ملكية اوأسهو ) سهو (
ضدد اوأسهو 

 المملوكة
نسبة اوأسهو المملوكة من رأس الما 

< 50,000 118 1,231,049 8.21% 

50,000 - <500,000 46 6,426,786 42.84% 

500,000 - <5,000,000 6 7,342,165 48.95% 

5,000,000 & above 0 0 0.00% 

 %100.00 15,000,000 170 الملموع

: ضوابط ضالقة المستثمرين -6

السيد / خالد تو د األن  بتحد د مسؤول لعالقة المستثمر ن الذي عمالً بمتطلبات اوابل الحوكمة  2015قامت الشركة عام 

ن مع إنشاء نافذة بموقع الشركة اللكتروني خاص بندارة عالقة المستثمر كافة المهام المتعلقة   باشر ذيالوليد العمري 

https://www.alaininsurance.com/Investor%20Relations_New_Arabic.htmlنــــــــالمستثمر  ةــــــــــــــبعالق

 هي : اعلماً بأن بيانات التواصل معه

 6119999/02 : رقو  اتف الشركة

 4959501/050 :  رقو الهاتف المتحرك

 4456685/02 :رقو الفاك 

 khalid.omari@alaininsurance.com:   البريد ادإلكترون  للشخص المخو 

https://www.alaininsurance.com/Investor%20Relations_New_Arabic.html





