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بتاریخ  172وتلى ذلك صدور القرار الوزاري  03/04/2011التأسیسیة في  تم اإلعالن عن تأسیس الشركة بعد اجتماع الجمعیة
لتمارس كافة أنواع التأمین عدا تأمینات الحیاة  02/05/2011بتاریخ  89وقیدھا لدى س������جل ھیئة التأمین برقم  10/04/2011

فقد  العمومیةمن الجمعیة  املیون درھم. وحرص����ً  120لتكون ش����ركة وطنیة مؤس����س����ة بإمارة أبوظبي وبرأس مال مدفوع یبلغ 
بش��أن معاییر االنض��باط المؤس��س��ي وحوكمة الش��ركات  اتقرارالبااللتزام  75للش��ركة بالمادة  المعدل أوردت في النظام األس��اس��ي

ا المس��اھمة العامة  منھم بتطبیقھ لما فیھ من مص��لحة كافة األطراف من المس��اھمین والعمالء وكذلك كافة المتعاملین  وذلك حرص��ً
ا على كافة النواحي االجتماعیة إلض��فاء مبدأ الش��فافیة والعدالة ما بین المس��اھمین وكافة المتعاملین مع الش��ركة بما ینعكس إیجابً 

 أو االقتصادیة.
 

الموافق����ة عل����ى اطف����اء اس����ھم الش����ركة المش����تراة وب����ذلك خف����ض رأس  14/01/2019العمومی����ة بت����اریخ الجمعی����ة  ق����ررت
 درھم  500,780,118/-  المال لیصبح

 
 

 
 

حوكمة اعتماد دلیل بشأن  2020ر.م) لسنة /03قرار رئیس مجلس ادارة الھیئة رقم ( شركة بالنظام األساسي وكذلكمن ال االتزامً 
ن فقد اتخذت الشركة خطوات عدة لتكوّ  ،المركزي اإلمارات العربیة المتحدة مصرفولوائح الشركات المساھمة العامة وتعدیالتھ 

 :التالیة ةقیالوث تأقرَ و تُحدّث األسس التي سوف تتبّع و
 

 دلیل إجراءات الرقابة الداخلیة •

 
 
 

من قرار مجلس  14وحسب أحكام المادة ھیئة األوراق المالیة والسلع یلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام قانون التداول الصادر عن 
 بحیث أنھ: 2/2001إدارة الھیئة رقم 

الموظفین المّطلعین على البیانات األساسیة للشركة ي شخص من أأو  ورئیسھا التنفیذيال یجوز لرئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة 
األم أو التابعة أو الحلیفة أو الشقیقة للشركة  أو الشركة ذاتھا التصرف بنفسھ أو بواسطة غیره بالتعامل في األوراق المالیة للشركة

 وذلك خالل الفترات التالیة:
 
 ) إال إذا كانت  اأو ھبوطً  انھا أن تؤثر على سعر السھم صعودً ) عشرة أیام من اإلعالن عن أي معلومات جوھریة من شأ10قبل

 المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
 ) من نھایة الفترة المالیة الربعیة أو النصف السنویة أو السنویة ولحین اإلفصاح عن البیانات المالیة  ا) خمسة عشر یومً 15قبل

وقائمة التدفقات النقدیة وقائمة التغیرات في حقوق المساھمین واإلیضاحات حول  المكونة من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل
لمعاییر المحاسبة الدولیة، والتي تصدر بعد إعداد مدقق الحسابات الخارجي تقریره بشأنھا وتوقیعھا من قبل  االبیانات المالیة وفقً 

، أو التصدیق علیھا وعلى تقریر مدقق الحسابات  ت ربعیةمجلس إدارة الشركة أو الشخص المخول بالتوقیع نیابة عنھ إذا كان
 نت سنویة.اوتقریر مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعیة العمومیة إذا ك

 

 المقدمة

 تطبیق مبادىء الحوكمة -1

 للشركة: األوراق المالیة يف وأزواجھم وأبنائھم تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة -2
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عند قیام أي من األشخاص المشار إلیھم أعاله بالتصرف بنفسھ أو بواسطة غیره  2001) لسنة 2وتراعى أحكام قانون التداول (
شقیقة لتلك الشركة، ویقع باطالً المالیة للشركة ذاتھا أو في األوراق المالیة للشركة األم أو التابعة أو الحلیفة أو البالتعامل في األوراق 

 ي تعامل یخالف ذلك.أ
 ي تعامل لھم باألوراق المالیة كما جاء أعاله.لتزامھم باإلفصاح عن أاھذا وقد أقر أعضاء مجلس اإلدارة 

 
تعامالت ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجھم وأبنائھم في األوراق المالیة للشركة  أي عن عدم وجود لتأمینوبناًء على ذلك تعلن دار ا

  .2021 خالل العام
 

 ةــــألسھم الشرك س اإلدارةـــاء مجلــأعضملكیة 
 

األسھم المملوكة كما  المنصب/ صلة القرابة اإلسم م
 31/12/2021في 

إجمالي 
 عملیة البیع

إجمالي 
 الشراءعملیة 

 0 0 1,577,400 رئیس مجلس اإلدارة السید/ محمد عبدهللا جمعة القبیسي 1
 0 0 0 نائب رئیس مجلس اإلدارة السیدة/ علیاء المزروعي 2
 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة السید/ خالد عبدهللا جمعة القبیسي 3

السید/ عبدالمجید اسماعیل علي  4
 0 0 1,000,000 عضو مجلس اإلدارة عبدالرحیم الفھیم

 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة السید/ مرتضى محمد الھاشمي 5

 عضو مجلس اإلدارة السید/ عبد الحمید تایلور 6
2021ابریل  12لغایة تاریخ   25,000 0 0 

د / رامان تیرونیلفیلي یالس 7
 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة كومبوسوامي

جاسم مبارك مسعود السید /  8
 الظاھري

اإلدارةعضو مجلس   
2021ابریل  12 تاریخ منذ  0 0 0 

إبنة السید/ محمد عبدهللا  فاطمة محمد عبدهللا القبیسي 9
 0 0 25,000 جمعة القبیسي

إبنة السید/ محمد عبدهللا  جود محمد عبدهللا القبیسي 10
 0 0 25,000 جمعة القبیسي

إبن السید/ محمد عبدهللا  حمد محمد عبدهللا القبیسي 11
القبیسيجمعة   25,000 0 0 

السید/ محمد عبدهللا إبن  عیسى محمد عبدهللا القبیسي 12
 0 0 25,000 جمعة القبیسي

 
 

 
 

ة وخبرات عالیة لف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء كما جاء في عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة وھؤالء ذو كفاءیتأ
 على تنمیتھا اولھم القدرة على متابعة أعمال الشركة وتطبیق سیاساتھا وذلك حرصً  .اإلداریةستثماریة والمالیة واال في المجاالت

 .وتطویرھا المتواصل

 دارة: مجلس اإل -3
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 :والخبرات وصفات العضویة الحالي مجلس اإلدارة أعضاءبیان  أ.
 

أو العضویة والمناصب في الشركات المساھمة أو المواقع الرقابیة  مدة العضویة
 الخبرات والمؤھالت الحكومیة أو التجاریة الھامة األخرى

 والفئة المنصب
(تنفیذي وغیر تنفیذي 

 ومستقل)
 م االسم

 سنوات 10

عاًما في المجال  30ما یزید عن  - دار التمویل ش.م.ع - نائب رئیس مجلس اإلدارة 
 المصرفي وإدارة الشركات 

شھادة العلوم من جامعة أوستن/  -
  تكساس

 مجلس اإلدارةرئیس 
 الفئة:

 غیر تنفیذي
 غیر مستقل

السید/ محمد 
عبدهللا جمعة 

 القبیسي

1 
 المستثمر الوطني ش.م.خ - عضو مجلس اإلدارة
 أف أتش كابیتال ش.م.خ − عضو مجلس اإلدارة

 سنوات 10

  عضو مجلس اإلدارة
رئیس مجلس مستشار 

 اإلدارة

 دار التمویل ش.م.ع -
 االقتصادیةدائرة التنمیة  -

سنوات في عدة  15ما یزید عن  -
 مؤسسات

بكالوریوس في إدارة أنظمة  -
 المعلومات

 شھادة الماجستیر في إدارة األعمال -

نائب رئیس مجلس 
 اإلدارة
 الفئة:

 غیر تنفیذي
 12لغایة  مستقل
وغیر  2021ابریل 

 بعد ذلكمستقل 

السیدة / علیاء 
 المزروعي

2 

مارس  20منذ 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

شركة الوطنیة للتبرید المركزي  - مجلس اإلدارةرئیس 
 ش.م.ع (تبرید) 

عدة عاًما في  20ما یزید عن  -
قطاعات، بما في ذلك تطویر 

السیاسات االستثماریة، وصناعة 
الطیران والصناعات الدفاعیة، 

وتكنولوجیا المعلومات 
 . النظیفةواالتصاالت، والطاقة 

 شھادة الماجستیر في إدارة -
المشاریع من جامعة جورج 

  واشنطن
شھادة البكالوریوس في التمویل  -

وإدارة العملیات من جامعة 
بوسطن، الوالیات المتحدة 

  األمریكیة.

 عضو مجلس اإلدارة
 الفئة:

 غیر تنفیذي
 مستقل

السید / خالد 
عبدهللا جمعة 

 القبیسي

3 

 شركة أبوظبي لطاقة المستقبل - عضو مجلس اإلدارة
 "مصدر" ش.م.ع

 دار التمویل ش.م.ع - رئیس مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة

 
شركة اإلمارات لالتصاالت  -

 ) DUالمتكاملة ش.م.ع. (
الرئیس التنفیذي لقطاع 

استثمارات العقارات 
 والبنى التحتیة

 نائب رئیس مجلس اإلدارة 
 

 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة

 لالستثمارشركة مبادلة  -
 
 

أبوظبي إلدارة ریاضة شركة  -
 ذ.م.م السیارات

 العالمي أبوظبيسوق  -
 مؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة -

دیسمبر  21منذ 
2016 

سنة خبرة في  30یزید عن ما  - دار التمویل ش.م.ع - عضو مجلس اإلدارة
اإلدارة العلیا لدى مشاریع 

استثماریة وتنمویة واسعة النطاق 
 ومن الطراز العالمي 

شھادة ماجیستیر إدارة األعمال  -
في العلوم المالیة من جامعة 

 تولیدو / أوھایو أمریكا

 عضو مجلس اإلدارة
 الفئة:

 غیر تنفیذي
 مستقل

السید / عبدالمجید 
اسماعیل علي 

 عبدالرحیم الفھیم

4 
 أف أتش كابیتال ش.م.خ. - رئیس مجلس اإلدارة
 المرجان لالستثمار والتنمیة ذ.م.م - رئیس مجلس اإلدارة
نائب رئیس مجلس 

 اإلدارة
   ش.م.خالمستثمر الصناعي  -

 رئیس مجلس اإلدارة
نائب رئیس مجلس 

 اإلدارة

 لؤلؤة دبي (المنطقة الحرة) ذ.م.م  -
شركة االمارات الوطنیة للبترول  -

 ش.م.خ
سان بان بیزنس لالستثمار  - رئیس مجلس اإلدارة

 التجاریة ذ.م.م
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أو العضویة والمناصب في الشركات المساھمة أو المواقع الرقابیة  مدة العضویة
 الخبرات والمؤھالت الحكومیة أو التجاریة الھامة األخرى

 والفئة المنصب
(تنفیذي وغیر تنفیذي 

 ومستقل)
 م االسم

 سنوات 9
لغایة تاریخ  

ابریل  12
2021 

لغایة ینایر  عامالمدیر ال
رئیس ومستشار  2021

 بعد ذلك مجلس اإلدارة

بنك المشرق، بنك اإلمارات الدولي  - دار التمویل ش.م.ع -
المتحد، بنك أبوظبي الوطني، 

 مصرف أبوظبي اإلسالمي.
لغایة  ش.م.ع دار التمویلمدیر عام  -

رئیس ومستشار  2021ینایر 
 بعد ذلك مجلس اإلدارة

شھادة ماجیستیر في التجارة  -
 وزمالة المعھد المصرفي

 عضو مجلس اإلدارة
 الفئة:

 غیر تنفیذي 
 غیر مستقل

السید / عبد 
 الحمید تایلور

5 

یونیو  25منذ 
2019 

 المحاسبة في البكالوریوس درجة - دار التمویل ش.م.ع - عضو مجلس اإلدارة
 جامعة من المعلومات ونظم

 المتحدة العربیة اإلمارات
عمل سابقا كرئیس تنفیذي للمالیة  -

لمجموعة شركة بترول أبوظبي 
الوطنیة (أدنوك) وشركة 

البترولیة الدولیة  االستثمارات
المناصب  (ایبیك) وشغل العدید من

في مجالس ادارات شركات 
وشركات  البترول العالمیة والبنوك

االستثمار وقطاع التشیید والبناء 
باإلضافة الى قطاع تجارة التجزئة 

 وقطاع السیارات

 عضو مجلس اإلدارة
 الفئة:

 غیر تنفیذي
 مستقل

السید / مرتضى 
 محمد الھاشمي

6 

 سنوات 10

نائب رئیس مجلس 
 المنتدبالعضو و  اإلدارة

سنة في مجاالت  35ما یزید عن  - أف أتش كابیتال ش.م.خ. -
البنوك والمالیة والتدقیق. یعمل 
حالیًا كالرئیس المالي لمجموعة 

 دار التمویل
محاسب قانوني معتمد من معھد  -

 المحاسبین القانونیین في الھند
محاسب تكالیف من معھد التكلفة  -

 الھندفي  واألشغال المحاسبین 
في إدارة البطاقات مؤھل مھني  -

 المصرفیة في لندن

 عضو مجلس اإلدارة
 الفئة:

 غیر تنفیذي
 غیر مستقل

السید / رامان 
تیرونیلفیلي 

 كومبوسوامي

7 

 دار التمویل ش.م.ع - الرئیس التنفیذي
  

 

وبالتالي فقد  2021ابریل  12الموافق  االثنینوقد تم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد یوم 
جاسم مبارك مسعود والذي حل محلھ السید / عبد الحمید تایلور تم إنتخاب ذات أعضاء مجلس اإلدارة المذكورین أعاله ما عدا السید / 

 .الظاھري
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مدة 
 العضویة

العضویة والمناصب في الشركات المساھمة أو المواقع الرقابیة أو الحكومیة أو 
 الخبرات والمؤھالت التجاریة الھامة األخرى

الفئة (تنفیذي 
وغیر تنفیذي 

 ومستقل)
 االسم المنصب

 12منذ 
ابریل 
2021 

 إتحاد كابیتال ش.م.خ. رئیس مجلس اإلدارة -

مستشار االستثمارات في بلدیة أبوظبي 
 .2009منذ عام 

شغل منصب نائب الرئیس التنفیذي 
لشركة عمان واإلمارات لالستثمار 

إلى  2002خالل الفترة من  القابضة
في العدید من المناصب  وشغل، 2009

و  1992شركة أبوظبي لالستثمار بین 
منصب مساعد المدیر  بما فیھا 2002
 .قسم االستثمارالعام ل

 
ماجستیر العلوم في یحمل شھادة 

االقتصاد من جامعة والیة كالیفورنیا 
للفنون التطبیقیة (بومونا) ، الوالیات 

  المتحدة األمریكیة.

 غیر تنفیذي
 مستقل

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

السید / 
جاسم 
مبارك 
مسعود 
 الظاھري

 
 :2021ب. بیان بنسبة تمثیل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام 

 

 تلتزم الشركة بتمثیل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة بنسبة عضو واحد من أصل سبعة أعضاء مجلس إدارة.
 

 بیان بأسباب عدم ترشیح أي عنصر نسائي لعضویة مجلس اإلدارة:ت. 
 

 تلتزم الشركة بتمثیل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة بنسبة عضو واحد من أصل سبعة أعضاء مجلس إدارة. 
 

  :تحدید مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةأسس  .ث
 

من نفس النظام األساسي التي یتم بموجبھا توزیع مكافأة أعضاء  65من النظام األساسي للشركة وكذلك المادة  41ت المادة  نصّ 
بنسبة تحددھا الجمعیة العمومیة  وتوزیع أرباح على المساھمین واالختیاریة مجلس اإلدارة حیث بعد اقتطاع االحتیاطات الالزمة

 صافي األرباح المتبقي من % من10 نسبة اعتماد نسبة مكافآتھم في اجتماع الجمعیة العمومیة بحیث ال تزید عنیتم  للشركة
 مخالفات بسبب المختصة السلطة أو التأمین ھیئة أو من الھیئة الشركة على ُوقعت قد تكون التي الغرامات المكافأة تلك من موتخص
 خصم عدم العمومیة وللجمعیة المنتھیة، المالیة السنة خالل األساسي للشركة للنظام أو التجاریة الشركات لقانون اإلدارة مجلس

بما جاء  اوذلك التزامً  .اإلدارة مجلس من خطأ أو تقصیر عن ناتجة لیست اترامالغ كتل أن الھ ینتب إذا ھابعض أو اتامالغر تلك
ر.م) لسنة /03قرار رئیس مجلس ادارة الھیئة رقم (من  29والمادة  2015لسنة  2 التجاریة من قانون الشركات 169في المادة 

2020 . 
 

 :2020مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام  .1
 .درھم 937،360وبلغت  2020 العامتم دفع مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن 

 

والتي سیتم عرضھا في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي  2021مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام  .2
 .درھم 856،796والتي تبلغ  للمصادقة علیھا

، وسیتم إخطار السوق القادمة والبت فیھا ة العمومیةاإلدارة في اجتماع الجمعی سوف یتم مناقشة مكافآت أعضاء مجلس 
 بالمستجدات في حینھ.
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بیان بتفاصیل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاھا أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة  .3
 وفقاً للجدول التالي: 2021للعام 

 .اإلدارة مجلسحضور جلسات اللجان المنبثقة عن ل 2021عن السنة المالیة للعام  ألعضاء مجلس اإلدارة لم یتم دفع أي بدالت
 

 وأسبابھا اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجانتفاصیل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافیة التي تقاضھا عضو مجلس  .4
 ال یوجد

 
 مجلس اإلدارة:اجتماعات   .ج

  االجتماعات التالیة: 01/01/2021من  اعقد مجلس اإلدارة اعتبارً 

  حضر       عتذار عن الحضور  ا   
 

وبالتالي  2021ابریل  12الموافق  االثنینوقد تم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد یوم 
 فقد تم إنتخاب ذات أعضاء مجلس اإلدارة ما عدا السید / عبد الحمید تایلور والذي حل محلھ السید / جاسم مبارك مسعود الظاھري.

 
 

 مع بیان تواریخ انعقادھا 2021التي صدرت بالتمریر خالل السنة المالیة عدد قرارات مجلس اإلدارة ح. 
 

 : تعیین رئیس مجلس اإلدارة ونائب الرئیس2021أبریل  13بتاریخ  01/2021قرار مجلس اإلدارة رقم  .1
 

 :2021سبتمبر  7) بتاریخ 2و  1الملحق ( - 06/2021قرار مجلس اإلدارة رقم  .2
 .لشركةل رئیس تنفیذيستقالة السید محمد عثمان من منصب القبول ا •
 لجنة اإلدارة العلیا. رئیس في منصب محمد عثمانتعیین السید  •
 .لشركةل في منصب الرئیس التنفیذي ابوزیدالموافقة على توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت بتعیین السید رامز  •
 الموافقة على تشكیل لجنة اإلدارة العلیا واختصاصاتھا وتعیین أعضائھا. •

 5االجتماع 
27/12/2021 

 4االجتماع 
03/11/2021 

 3االجتماع 
09/08/2021 

 2االجتماع 
04/05/2021 

 1االجتماع 
 رقم االجتماع والتاریخ 10/02/2021

 أعضاء المجلس     
     السید / محمد عبد هللا جمعة القبیسي 
     السیدة / علیاء عبدهللا  المزروعي 

     السید / خالد عبدهللا جمعة القبیسي 

     السید / عبدالمجید اسماعیل علي الفھیم 

 السید / عبد الحمید تایلور  لم یكن عضواً في مجلس اإلدارة

     السید / رامان تیرونیلفیلي كومبوسوامي 
     السید / مرتضى محمد الھاشمي 
     لم یكن عضواً في

 مجلس اإلدارة
 السید / جاسم مبارك مسعود الظاھري
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على  بناءً   2021خالل عام  اإلدارة التنفیذیة أحد أعضاء المجلس أو امت بھابیان مھام واختصاصات مجلس اإلدارة التي ق   .خ

 الجدول التالي:مع تحدید مدة وصالحیة التفویض حسب  تفویض من المجلس
 
قرر أعضاء مجلس إدارة دار التأمین منح سند وكالة للسید/ محمد عبدهللا جمعة القبیسي بصفتھ رئیس مجلس إدارة الشركة  .1

 وذلك لـــ: 30/04/2024صالحة لغایة 

  والمحلیة في كل ما تمثیل الشركة والتوقیع والتصرف نیابة عنھا أمام كافة الوزارات والھیئات والدوائر الحكومیة اإلتحادیة
 یتعلق بأعمالھا وشؤونھا.

 .فتح وإدارة أي حساب مصرفي باسم الشركة والقیام نیابة عن الشركة بتوقیع وقبول وتجییر وحسم الشیكات والكفاالت البنكیة 
 .التفاوض والتوقیع على كافة العقود واالتفاقیات والعروض وأوامر وطلبات الشراء نیابة عن الشركة 
 كة والتوقیع والتصرف نیابة عنھا في كافة الشركات التابعة لھا أو المملوكة منھا جزئیاً او بالكامل.تمثیل الشر 
 .أن یودع بالنیابة عن الشركة لدى أي مصرف أو مؤسسة أو شركة أیة مبالغ أو رؤوس أموال أو سندات أو وثائق 

 
 تم توكیل الرئیس التنفیذي من خالل الوكاالت التالیة: .2

  سند وكالة لتسییر االمور االداریة مع الدوائر الحكومیة والمؤسسات لتصریف وتسییر وادارة اعمال الشركة صالحة لغایة
 .2024أبریل  30

  أبریل  30وكالة خاصة لشراء وبیع وتحویل ملكیة السیارات المتضررة بحوادث مغطاة بأعمال الشركة صالحة لغایة
2024. 

  لشركة وإدارة شؤونھا المرتبطة بالضرائب شاملة ضریبة القیمة المضافة أمام كافة الوزارات أعمال اوكالة خاصة لتسییر
 .2024أبریل  30والھیئات الحكومیة اإلتحادیة والمحلیة، صالحة لغایة 

 
 من خالل الوكاالت التالیة: تم توكیل العضو المشارك ورئیس لجنة اإلدارة العلیا .3

  االداریة مع الدوائر الحكومیة والمؤسسات لتصریف وتسییر وادارة اعمال الشركة صالحة لغایة سند وكالة لتسییر االمور
 . 2024أبریل  30
  أبریل  30وكالة خاصة لشراء وبیع وتحویل ملكیة السیارات المتضررة بحوادث مغطاة بأعمال الشركة صالحة لغایة

2024. 
 رتبطة بالضرائب شاملة ضریبة القیمة المضافة أمام كافة الوزارات وكالة خاصة لتسییر أعمال الشركة وإدارة شؤونھا الم

 .2024أبریل  30والھیئات الحكومیة اإلتحادیة والمحلیة، صالحة لغایة 
 

 من خالل الوكاالت التالیة: بشریة والخدمات العامةرئیس دائرة الموارد التم توكیل  .4
  أبریل  30وكالة خاصة لشراء وبیع وتحویل ملكیة السیارات المتضررة بحوادث مغطاة بأعمال الشركة صالحة لغایة

2024. 

 4/2021رقم  اجتماع 2/2021رقم  اجتماع الذي ثبت فیھ القرار رقم اجتماع مجلس اإلدارة

 07/09/2021 13/4/2021 اصدار القرارتاریخ 

 )06/2021قرار رقم ( )01/2021قرار رقم ( رقم القرار
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  :2021(أصحاب المصالح) خالل عام  . بیان بتفاصیل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقةد
 
توضیح طبیعة  بیان بالطرف ذو العالقة م

درھم قیمة التعامل نوع التعامل العالقة  

 6,000,000 الرسوم االداریة شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 1
مكتتبةال التأمین اقساطاجمالي  شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 2  4،213،045 
ثابتة ائعودفوائد  شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 3  651،044 
 73،000،000  ودیعة ثابتة شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 4
مستردة ودیعة ثابتة شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 5  79،000،000 
 6،420،016 مبیعات اسھم شركة حلیفة دار التمویل لألوراق المالیة ذ.م.م 6
 3،152،212 مشتریات اسھم شركة حلیفة دار التمویل لألوراق المالیة ذ.م.م 7
حلیفةشركة  دار التمویل لألوراق المالیة ذ.م.م 8 وراق ة على االستثمار في االائدفال 

تجاریةال  204،308 

مكتتبةال التأمین اقساطاجمالي  شركة حلیفة دار التمویل لألوراق المالیة ذ.م.م 9  337،049 
للصكوكة على االستثمار في فائدال شركة حلیفة دار التمویل ذ.م.م 10  388،475 
11 ةثابتال الوكالة ودیعةة على فائدال شركة حلیفة دار التمویل ذ.م.م    189،514 
21 مكتتبةالقساط اجمالي اال شركة حلیفة دار التمویل ذ.م.م   378،209 
31 00،0005 رسوم استشاریة شركة حلیفة أف أتش كابیتال ش.م.خ   
 

  



 
 
 
 

 29 من 11 صفحة

على أن یوضح بھ العضو المنتدب و/أو المدیر العام و/أو الرئیس التنفیذي ونائب  ،الخاص بالشركة الكامل . الھیكل التنظیميذ
 :المدیر العام والمدراء العاملین في الشركة كالمدیر المالي

 

دار التأمین – الھیكل التنظیمي - 2021

لجنة المكافات 
والترشیحات

مجلس االدارة

لجنة االستثمار

تنفیذي مساعد 

لجنة التدقیق

خلي التدقیق الدا

لتنفیذي الرئیس ا

لجنة المعامالت 
ابعة الداخلیة والمت

بة الداخلیة واالمتثال الرقا

واالمتثال مدیر الرقابة الداخلیة  مساعد اداري

لعمالء وات التوزیع وخدمة ا قن

االستراتیجیة وادارة المشاریع

الخدمات العامة وشؤون 
الموظفین

االتصال المؤسسي

االستثمار وأعمال الخزینة 

ادارة المخاطر

أمن المعلومات

خلي التدقیق الدا

مركز االتصال

تكنولوجیا المعلومات

لتأمین الصحي -رئیس  اب ا اكتت

 التأمین الصحي

لمركبات –مدیر  اب ا اكتت

اكتتاب المركبات

مطالبات المركبات –رئیس 

مطالبات المركبات
اعادة التأمین

اعادة التأمین ومراجعة المخاطر –رئیس 

الدائرة المالیة

الدائرة المالیة  –مساعد المدیر 

مكافحة غسیل األموال

مسؤول مكافحة غسیل األموال وادارة 
المخاطر

أكتواري

االكتواري  –مدر أول 

فیذي نائب الرئیس التن

لجنة اإلدارة العلیـا 

ات التجاریة –رئیس  مطالبات التأمین

مطالبات

اب اكتت

أبوظبي

دبي

التأمینات الھندسیة، المسؤولیات،  –مدیر أول 
اعمال اختیاري الوارد

بحري  –مدیر أول  تأمین الممتلكات، التأمین ال

التأمینات التجاریة –رئیس 

التأمینات التجاریة ــروع الفـ

خ زاید –فرع دبي  الشی

الخلیج التجاري –فرع دبي 

فرع الشـارقة

فرع السنحة

فرع مصفح

فرع محاوي

ارات فرع عالم السی

فرع مرور أبوظبي

الشؤون القانونیة  –مدیر 
والمستردات

مصــادر خارجیة

 

 ر. بیان تفصیلي لكبار الموظفین التنفیذیین في الصف األول والثاني حسب ما ورد في الھیكل التنظیمي للشركة:
 

ن  المنصب م  تار�ــــخ التعيني
مجم�ع الرواتب والبدالت 

 2021المدفوعة لعام 
 (درهم)

مجم�ع المكافآت المدفوعة 
) Bonuses( 2021لعام 

 (درهم)

أي مكافآت أخرى 
 2021نقد�ة/عين�ة للعام 

 أو �ستحق مستقب�ً 
 - - 229,972.00 21-10-1 العضو المشارك ورئ�س لجنة اإلدارة العل�ا  1

 الرئ�س التنف�ذي 2
 - - 830,259.83 14-11-30 )30/09/2021(لغا�ة 

 - - 520,789.24 21-09-12 الرئ�س التنف�ذي 3

 نائب الرئ�س التنف�ذي 4
 - - 340,919.96 18-11-11 )30/06/2021(لغا�ة 

 - - 581,027.35 21-02-28 التنف�ذينائب الرئ�س  5

6 
الدائرة المال�ة وعالقات  -رئ�س 

 المستثم��ن
 )30/06/2021(لغا�ة 

1-06-11 199,122.89 - - 
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ن  المنصب م  تار�ــــخ التعيني
مجم�ع الرواتب والبدالت 

 2021المدفوعة لعام 
 (درهم)

مجم�ع المكافآت المدفوعة 
) Bonuses( 2021لعام 

 (درهم)

أي مكافآت أخرى 
 2021نقد�ة/عين�ة للعام 

 أو �ستحق مستقب�ً 

 الدائرة المال�ة -رئ�س  7
 - - 155,210.00 20-10-25 )25/005/2021(لغا�ة 

 - - 427,439.92 14-12-28 الس�ارات دائرة مطالبات – رئ�س 8
ن الص�ي  –رئ�س  9  - - 440,165.92 16-06-1 دائرة التأمني
ن الممتل�ات –مدير أول  10  - - 373,460.00 12-09-23 تأمني
 - - 415,944.00 12-10-23 لتجار�ةاالتأمينات دائرة  – رئ�س 11

ن و�دارة المخاطر -رئ�س  12  إعادة التأمني
 - - 311,541.60 12-11-1 )04/11/2021(لغا�ة 

ن المسؤول�ات والتأمينات  –مدير أول  13 تأمني
 - - 395,771.50 17-03-5 الهندس�ة

 - - 385,583.24 19-12-22 مطالبات التأمينات التجار�ة -رئ�س  14
ن الس�ارات –مدير  15  - - 282,425.08 16-02-22 تأمني
 - - 255,324.13 16-06-1 تط��ر األعمال –مدير  16
 - - 331,982.40 19-05-15 اال�تواري  –مدير أول  17

 
 
 
 
 مدقق الحسابات الخارجي:  أ.

 عالمیاً.تتولى مراجعة وتدقیق حسابات الشركة حیث تعتبر من الشركات العریقة في مجال تدقیق الحسابات جرانت ثورنتون إن 
 

  أتعاب مدقق الحسابات الخارجي:  ب.
العمومیة لتدقیق ومراجعة البیانات المالیة للشركة في اجتماع الجمعیة جرانت ثورنتون  السادة/مدقق الحسابات الخارجي عتماد تم ا

 .31/12/2021تاریخ انتھاء السنة المالیة  حتى ادرھم سنویً  132،088 إجمالي أتعاب قدرهب 2021ابریل  12السنوي المنعقد في 
 

 ھشام فاروق جرانت ثورنتون/ واسم المدقق الشریك اسم مكتب التدقیق
 سنة 5 عدد السنوات التي قضاھا كمدقق حسابات خارجي للشركة

لشركةاحسابات  المدقق الشریك في تدقیق عدد السنوات التي قضاھا  تینسن 
 درھم 132،088 (درھم) 2021إجمالي أتعاب التدقیق لعام 

أتعاب وتكالیف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقیق للبیانات المالیة 
إن وجدت وفي حال عدم وجود أیة أتعاب أخرى یتم (درھم)  2021لعام 

 ذكر ذلك صراحةً 

خالل العام  أخرىخاصة خدمات ووتكالیف  أتعاب دوجیال 
2021 

عدم (إن وجدت) وفي حال  تفاصیل وطبیعة الخدمات المقدمة األخرى
 2021خالل العام  خدمات أخرى لم تقدم اي وجود خدمات أخرى یتم ذكر ذلك صراحةً 

بیان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غیر مدقق 
(إن وجد) وفي حال عدم  2021 حسابات الشركة بتقدیمھا خالل العام 

 وجود مدقق خارجي آخر یتم ذكر ذلك صراحةً 

مدقق  اي من قبل 2021لم تقدم أي خدمات أخرى خالل العام 
 حسابات خارجي آخر

 
 .جرانت ثورنتونالسادة/ من قبل مدقق حسابات خارجي آخر غیر  2021لم تقدم أي خدمات أخرى خالل العام 

 .2021مدقق حسابات الشركة في القوائم المالیة المرحلیة والسنویة للعام لال یوجد أي تحفظات ج. 

 مدقق الحسابات الخارجي:  -4
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آللیة بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتھ  ،رئیس لجنة التدقیقالسید / خالد عبدهللا جمعة القبیسي "یقر 
.عملھا والتأكد من فعالیتھا"  

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

 المنصب باللجنة الصفة بالمجلس أعضاء لجنة التدقیق 
 رئیس  عضو مستقل خالد عبدهللا جمعة القبیسيالسید /  .1
 عضو عضو مستقل الفھیم عبدالمجید اسماعیل /  السید .2
 عضو عضو غیر تنفیذي / عبد الحمید تایلور  السید .3
 عضو خبیر خارج المجلس وخارج الشركة السیدة / شاغوفتا فرید .4

 
، قرر  2021ابریل  12الموافق  االثنینبعد إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد یوم 

 جنة التدقیق كاآلتي:لأعضاء جدد ل تعیین 04/05/2021المنعقد في  2/2021مجلس اإلدارة في إجتماعھ رقم 
 

 
 

 المنصب باللجنة الصفة بالمجلس الحالیینأعضاء لجنة التدقیق 
 رئیس  عضو مستقل السید / خالد عبدهللا جمعة القبیسي .1
 عضو عضو مستقل الفھیم السید  / عبدالمجید اسماعیل .2
 عضو عضو مستقل السید / جاسم مبارك مسعود الظاھري .3
 عضو خبیر خارج المجلس وخارج الشركة السیدة / شاغوفتا فرید .4

 
 .31/7/2018المؤرخ  03/2018واعتمده مجلس اإلدارة في اجتماع مجلس اإلدارة رقم ُحدّث میثاق لجنة التدقیق الداخلي 

 وفقًا للمیثاق المعتمد، أُسندت المھام المذكورة أدناه للجنة التدقیق:
 

 القیم واألخالق .1
 
  استعراض وتقییم السیاسات واإلجراءات والممارسات التي تضعھا الھیئة الحاكمة لمتابعة االلتزام بقواعد السلوك والسیاسات

 .المؤسسةاألخالقیة من قبل جمیع المدیرین والموظفین في 
 یع المدیرین والموظفین في توفیر اإلشراف على اآللیات التي تضعھا اإلدارة إلقرار ومراعاة المعاییر األخالقیة العالیة لجم

 .المؤسسة
  استعراض وتقدیم المشورة بشأن النظم والممارسات التي تضعھا اإلدارة لمتابعة االلتزام بالقوانین واللوائح والسیاسات

 ومعاییر السلوك األخالقي وتحدید أي انتھاكات قانونیة أو أخالقیة والتعامل معھا.
  عن أي انتھاكات محتملة في التقاریر المالیة أو الرقابة وبسریة تامة من اإلبالغ وضع القواعد التي تمكن موظفي الشركة

 الداخلیة أو أي مشاكل أخرى واإلجراءات الكافیة إلجراء تحقیقات مستقلة وعادلة بشأن ھذه االنتھاكات.
  یةقواعد السلوكالشركة بالمراقبة مدى التزام. 
  بمھام وصالحیات اللجنة الموكلة إلیھا من مجلس اإلدارة.المتعلقة القواعد السلوكیة ضمان تنفیذ 

 
 :الحوكمة المؤسسیة .2

 
  حوكمة، سوف تستعرض لجنة التدقیق وتقدم المشورة بشأن عملیة الحوكمة الللحصول على تأكید معقول فیما یتعلق بعملیة

 .منشودعلى النحو الالمقررة داخل المؤسسة واإلجراءات المعمول بھا للتأكد من أنھا تسري 
  لدى الشركة وإدارة تضارب المصالح وتقدیم التوصیات المتعلقة بھذه المعامالت  العالقةمراجعة معامالت األطراف ذات

 إلى مجلس اإلدارة قبل إبرام العقود.
 

 لجنة التدقیق -5 
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 :إدارة المخاطر .3
 
 .المراجعة السنویة لملف المخاطر الخاص بالمؤسسة 
  سنوي عن تنفیذ اإلدارة ومراعاتھا لإلجراء المناسب والتام إلدارة مخاطر الحصول من الرئیس التنفیذي للتدقیق على تقریر

 المؤسسة.
  اإلشراف على التعرض للمخاطر الكبیرة ومشاكل الرقابة بما في ذلك مخاطر االحتیال ومشاكل الحوكمة وغیرھا من

 المسائل األخرى التي تطلبھا اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة.
 الضمان المتحصل علیھ الذي یتم تقدیمھ. اإلشراف على مدى كفایة 
 واإلجراءات المعمول بھا للتأكد  ،اإلدارة وتحافظ علیھا تقررھا استعراض وتقدیم المشورة بشأن عملیة إدارة المخاطر التي

 على النحو المنشود.من أنھا تعمل 
 

 االحتیال .4
 
 .اإلشراف على الترتیبات اإلدارة لمنع وردع النصب واالحتیال 
  اتخاذ اإلجراء المناسب ضد مرتكبي جرائم االحتیال.ضمان 
  تحدي اإلدارة ومدققي الحسابات الداخلیین والخارجیین للتأكد من أن لدى المؤسسة برامج وضوابط مناسبة لمكافحة االحتیال

 لتحدید حاالت االحتیال المحتملة وضمان إجراء تحقیقات في حالة اكتشاف االحتیال.
 

 الرقابة الداخلیة .5
 
 ناقشة نظام الرقابة الداخلیة مع مجلس اإلدارة وضمان إقرار المجلس لنظام فعال للرقابة الداخلیة.م 
  النظر في نتائج التحقیقات األولیة في مسائل الرقابة الداخلیة المسندة للجنة من قبل مجلس اإلدارة أو بناء على مبادرة من

 .جانب اللجنة وموافقة مجلس اإلدارة على ھذه المبادرة
 .استعراض تقییم المدقق إلجراءات الرقابة الداخلیة وضمان التنسیق بین المدققین الداخلیین والخارجیین 
 .ضمان توافر الموارد الالزمة إلدارة الرقابة الداخلیة ومراجعة ومراقبة فعالیة ھذه اإلدارة 
  للتعلیقات الناتجة عن ھذه التقاریر.دراسة تقاریر الرقابة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة 

 
 اإلمتثال .6

 
  (بما في ذلك اإلجراءات التأدیبیة) استعراض فعالیة النظام لمتابعة اإلمتثال بالقوانین واللوائح ونتائج تحقیق اإلدارة ومتابعتھا

 ألي حالة من حاالت عدم اإلمتثال.
 ونتائج أي من األجھزة التنظیمیة. استعراض مالحظات واستنتاجات المدققین الداخلیین والخارجیین 
 بھ استعراض عملیة توصیل قواعد السلوك لموظفي المؤسسة ومتابعة اإلمتثال. 
  اإلمتثالالحصول على تحدیثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني التابع للمؤسسة فیما یتعلق بمسائل. 
  اآلخرین.اإلشراف على نشاط التدقیق الداخلي ومقدمي التأكیدات 

 
 نشاط التدقیق الداخلي .7

 
 المیثاق للتأكد من أنھ یعكس بدقة الغرض من نشاط  مراجعةواعتماد میثاق التدقیق الداخلي سنویًا على األقل. ویجب  مراجعة

التدقیق الداخلي وسلطتھ ومسؤولیتھ بما یتماشى مع التوجیھ اإللزامي إلطار الممارسات المھنیة الدولیة الصادرة عن معھد 
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ة المخاطر المدققین الداخلیین ونطاق وطبیعة خدمات الضمان واالستشارات وكذلك التغییرات في اإلدارة المالیة وإدار
 وعملیات الحوكمة في المؤسسة، ویعكس التطورات في الممارسة المھنیة للتدقیق الداخلي.

  تقدیم المشورة للمجلس حول الزیادات والنقصان في الموارد المطلوبة لتحقیق خطة التدقیق الداخلي. وتقییم ما إذا كانت ھناك
 من خالل االستعانة بمصادر خارجیة. حاجة إلى أي موارد إضافیة بشكل دائم أو ینبغي توفیرھا

 .تقدیم المشورة لمجلس اإلدارة فیما یتعلق بمؤھالت الرئیس التنفیذي للتدقیق وتوظیفھ وتعیینھ وعزلھ 
  لإلدارة متعلقة بتقییم أداء الرئیس التنفیذي للتدقیق. معلوماتتوفیر 
  التنفیذي للتدقیق.التوصیة لإلدارة أو الھیئة الحاكمة بالتعویض المناسب للرئیس 
  بشأن الخطة االستراتیجیة واألھداف ومقاییس األداء والنتائج الخاصة بنشاط التدقیق الداخلي.معلومات وتقدیم مراجعة 
 .استعراض واعتماد خطة التدقیق الداخلي القائمة على المخاطر المقترحة وتقدیم توصیات بشأن مشاریع التدقیق الداخلي 
  قیق الداخلي بالنسبة لخطة التدقیق الخاصة بھا.أداء نشاط التدمراجعة 
 لإلدارة. المرسلة األخرى الرسائلاستعراض تقاریر التدقیق الداخلي و 
  ومتابعة خطط عمل اإلدارة لمعالجة نتائج التدقیق الداخلي.مراجعة 
  نتائج أي تحقیقات خاصة وتقدیم المشورة لإلدارة بشأنھا.مراجعة 

 
 المدققون الخارجیون .8

 

 :اتخاذ الخطوات المطلوبة
  التأكد من استیفاء المدقق للشروط المنصوص علیھا في القوانین واللوائح والقرارات المعمول بھا والنظام األساسي للشركة

 ومتابعة ومراقبة استقاللیتھ.
  یتعلق باختیار  تقدیم التوصیات إلى مجلس اإلدارة فیماو نموظفیالاالجتماع مع مدقق حسابات الشركة دون حضور أي من

المدقق أو استقالتھ أو صرفھ، وفي حالة رفض مجلس اإلدارة لتوصیة لجنة التدقیق في ھذا الشأن فیجب أن یدرج مجلس 
 اإلدارة في تقریر الحوكمة بیانًا یوضح توصیات لجنة التدقیق وأسباب رفض مجلس اإلدارة لھا.

 لى مجلس اإلدارة ، وتحدید المسائل التي تراھا اللجنة ضروریة التخاذ وضع وتنفیذ سیاسة التعاقد مع المدقق، وتقدیم تقریر إ
، وتقدیم توصیات اللجنة بشأن اإلدارة التنفیذیة العلیا أو ممثلیھا على األقل مرة واحدة سنویًا، والمناقشة متعلقة بھاالاإلجراءات 

 ییر المعتمدة.مع مدقق الحسابات عن طبیعة ونطاق عملیة التدقیق وفعالیتھا وفقًا للمعا
  دراسة كل ما یتعلق بعمل المدقق وخطة العمل والمراسالت مع الشركة والتعلیقات والمقترحات والمسائل المھمة وأي

استفسارات جوھریة یطرحھا المدقق إلى اإلدارة التنفیذیة العلیا فیما یتعلق بالدفاتر المحاسبیة أو الحسابات المالیة أو أنظمة 
 مجلس إدارة الشركة علیھا وتوفیر التسھیالت الالزمة ألداء وظیفة مدقق الحسابات. المراقبة ومتابعة رد

  ضمان رد مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على االستفسارات عن التوضیح والمسائل الجوھریة المذكورة في خطاب
 المدقق.

 ق جھود التدقیق مع نشاط التدقیق الداخلي.استعراض نطاق ونھج التدقیق المقترح الخاص بالمدقق الخارجي بما في ذلك تنسی 
  أداء المدققین الخارجیین وإجراء الموافقة النھائیة على تعیین المدققین أو صرفھم.مراجعة 
  الحصول على بیانات من المدققین الخارجیین حول عالقاتھم مع المؤسسة بما في ذلك خدمات أخرى ال تتعلق بعملیة التدقیق

 .وذلك لمراجعة وتأكید استقاللیتھمأُجریت في الماضي ومناقشة المعلومات مع المدققین الخارجیین 
  تدقیق بما في ذلك أي صعوبات تمت مواجھتھا.مع اإلدارة والمدققین الخارجیین نتائج مشاركات الالمراجعة 
 .فھم كیفیة وضع اإلدارة لمعلومات مالیة مرحلیة وطبیعة ومدى مشاركة المدقق الداخلي والخارجي في العملیة 
 

 التقریر المالي .9
 

  السیاسات واإلجراءات المالیة والمحاسبیة للشركة.مراجعة 
  ومراجعتھا كجزء من عملھ العادي فصلیةالمالیة للشركة (سنویة ونصف سنویة ومراقبة سالمة القوائم المالیة والتقاریر (

 خالل السنة، وتركز اللجنة بشكل خاص على ما یلي:
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 أي تغییرات في السیاسات والممارسات المحاسبیة، -
 تسلیط الضوء على الجوانب التي تخضع لتقدیر اإلدارة، -
 التعدیالت الجوھریة الناتجة عن التدقیق، -
 افتراض استمراریة أعمال الشركة، -
 االلتزام بالمعاییر المحاسبیة المعتمدة من الھیئة، -
 االلتزام بقواعد اإلدراج واإلفصاح وأي متطلبات قانونیة أخرى متعلقة بإعداد التقاریر المالیة. -

 بھذا الدور في الشركة لغرض أداء  التنسیق مع مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفیذیة العلیا والمدیر المالي أو المدیر القائم
 واجباتھا.

  بالنظر إلى الشروط المھمة وغیر المعتادة الواردة في ھذه التقاریر والحسابات، یجب على اللجنة أیًضا أن تعطي االھتمام
 أو المدقق. ضابط اإلمتثالالمطلوب ألي مسائل یطرحھا المدیر المالي أو المدیر القائم بھذا الدور أو 

 
  :لجنة التدقیق اجتماعات ج.

  حضر      عتذار عن الحضور  ا
 
  و بدالت عن حضور جلسات لجنة التدقیق.أي مكافآت مالیة أ یوجدال 

 
 
 

 

بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة في الشركة وعن  ،رئیس لجنة الترشیحات والمكافآت الفھیم /  عبدالمجید اسماعیل السیدقر یُ  .أ
 مراجعتھ آللیة عملھا والتأكد من فعالیتھا"

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

 

 بتشكیل لجنة الترشیحات والمكافآت: 22/12/2011قرر مجلس اإلدارة في جلستھ المنعقدة في 
 

 وتكون مھامھا كالتالي:
 .التأكد من استقاللیة األعضاء المستقلین بشكل مستمر .1

 3االجتماع 
01/11/2021 

 )2و ر 1(ر 2االجتماع 
29/06/2021 

 1االجتماع 
 رقم االجتماع والتاریخ 28/01/2021

 األعضاء   
 (بالوكالة)  السید /  خالد عبدهللا جمعة القبیسي 
   الفھیم السید /  عبدالمجید اسماعیل 

 عبد الحمید تایلورالسید /   لجنةالم یكن عضواً في  
    السید / جاسم مبارك مسعود الظاھري لجنةالم یكن عضواً في 
    / شاغوفتا فریدالسیدة 

 الترشیحات والمكافآت لجنة -6
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إع����داد السیاس����ة الخاص����ة بم����نح المكاف����آت والمزای����ا والح����وافز والروات����ب الخاص����ة بأعض����اء مجل����س إدارة الش����ركة  .2
والع���املین فیھ���ا، ومراجعتھ���ا بش���كل س���نوي، وعل���ى اللجن���ة أن تتحق���ق م���ن أن المكاف���آت والمزای���ا الممنوح���ة ل���إلدارة 

 التنفیذیة العلیا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة. 
 یاجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفیذیة العلیا والموظفین وأسس اختیارھم. تحدید احت .3
 إعداد السیاسة الخاصة بالموارد البشریة والتدریب في الشركة ومراقبة تطبیقھا، ومراجعتھا بشكل سنوي.  .4
انین واألنظم���ة المعم���ول بھ���ا تنظ���یم ومتابع���ة اإلج���راءات الخاص���ة بالترش���یح لعض���ویة مجل���س اإلدارة بم���ا یتف���ق والق���و .5

 وأحكام ھذا القرار. 
 

، قرر  2021ابریل  12الموافق  االثنینیوم بعد إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد یوم 
 والمكافآت.إختیار ذات األعضاء للجنة الترشیحات  04/05/2021المنعقد في  2/2021رقم مجلس اإلدارة في إجتماعھ 

 
 المنصب باللجنة الصفة بالمجلس أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت 

 رئیس  عضو مستقل الفھیم السید  /  عبدالمجید اسماعیل .1
 عضو عضو مستقل علیاء عبدهللا المزروعي السیدة /  .2
 عضو عضو مستقل مرتضى محمد الھاشمي  /  السید .3

 
  لجنة الترشیحات والمكافآت: جتماعاتا. ج

 

 1االجتماع  رقم االجتماع والتاریخ
31/08/2021 

  األعضاء
  الفھیم السید  /  عبدالمجید اسماعیل .4
  السیدة /  علیاء عبدهللا المزروعي .5
  /  مرتضى محمد الھاشمي  السید .6

  حضر     اعتذار عن الحضور  
 
  أي مكافآت مالیة أو بدالت عن حضور جلسات لجنة الترشیحات والمكافآت. یوجدال 
 
 
 

 
بمسؤولیتھ عن  رئیس لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعین،مرتضى محمد الھاشمي  /السید"یقر  .أ

 تعامالت األشخاص المتطلعین في الشركة وعن مراجعتھ آللیة عملھ والتأكد من فعالیتھ"نظام المتابعة واإلشراف على 

 
 :، وبیان اختصاصاتھا والمھام الموكلة لھاطلعینف على تعامالت األشخاص المأسماء أعضاء لجنة متابعة واإلشرا .ب

بتشكیل لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص  04/10/2017المنعقدة في ) 4/2017رقم ( قرر مجلس اإلدارة في جلستھ
 المتطلعین.

 

 طلعینمتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص الملجنة  -7
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 وتكون مھامھا كالتالي:

مارس الصالحیات التي یمنحھا المجلس للجنة من حین جلس اإلدارة من حین آلخر، وكذلك متأدیة المھام التي یسندھا إلیھا م .1
 آلخر.

المنوطة بھا إلى أي عضو مناسب من اإلدارة أو المسؤولین التنفیذیین یجوز أن تسند، وفقاً لما تراه مالئماً، بعض المسؤولیات  .2
 التابعین للشركة.

استحداث السیاسات واإلجراءات ذات الصلة، مع رفعھا إلى مجلس اإلدارة لالعتماد، واإلشراف على تطبیق تلك السیاسات  .3
 واإلجراءات.

تعامالت بھدف ضمان التقید بمتطلبات حوكمة الشركة ومراجعة وتعدیل السیاسات واإلجراءات ذات الصلة بصورة دوریة  .4
طلعین وكذلك لوائح/قوانین ھیئة األوراق المالیة والسلع وسوق أبوظبي لألوراق المالیة وغیرھا من اللوائح األشخاص الم

 ذات الصلة.
قھا مع قواعد اإلفصاح طلعین واإلشراف علیھا لغرض التأكد من توافعامالت المتتابعة تداوالت/صفقات/مراقبة وإدارة وم .5

المعتمدة من قبل الشركة والشفافیة ولوائح/قوانین السوق/سوق أبوظبي لألوراق المالیة ذات الصلة والسیاسات واإلجراءات 
 طلعین.بشأن الم

 .واإلشراف علیھا طلعینالم ملكیةإدارة ومتابعة  .6
م البیانات والتقاریر الدوریة والمعلومات  .7 صادرة المالیة الوراق األ اقاربھم فيوملكیة المطلعین والجوھریة إفصاح عن / تقدِّ

 عن الشركة إلى السوق.
بالمطلعین من خالل تقدیم المساندة إلى مجلس اإلدارة في تقییمھ لكفاءة وفعالیة السیاسات واإلجراءات وأدوات الرقابة المتعلقة  .8

 .م رفعھا إلى لجنة التدقیقسواء بشكل داخلي مستقل أو خارجي) یتتدقیق (الإعداد تقریر 
تعامالت لمسؤولیة تحدید نطاق إجراءات التدقیق الصارمة متضمناً تغطیة كاملة تتحمل اللجنة، بالتعاون مع لجنة التدقیق،  .9

 نقاط الضعف في الرقابة الداخلیة وأوجھ القصور في النظام التشغیلي. في الوقت المناسبو األشخاص المطلعین بھدف تحدید
یحوز بیانات علمھ بأنھ و ذات الصلة على إطالعھ بالقواعد واللوائح تؤكدإقرارات رسمیة مطلع على  كل توقیع منالتأكد  .10

ومعلومات داخلیة تتعلق بالشركة وعمالئھا وتحملھ كافة اآلثار القانونیة في حالة تسریبھ لھذه المعلومات أو البیانات أو إعطائھ 
ة للشركة على األوراق المالی ت یقوم بھالتزامھ بإخطار الشركة بأیة تداوالتھ، وإمشورة على أساس المعلومات التي بحوز

 بعدھا.إجراء تلك التداوالت وقبل األم أو الشركة التابعة 
 بفترات حظر التداول تبعاً لما یعلنھ سوق أبوظبي لألوراق المالیة أو الھیئات.المطلعین إخطار جمیع  .11
األطراف األخرى التي لدیھا اطالع على البیانات والمعلومات الداخلیة المتعلقة  علىضع ترتیبات تعاقدیة فعالیة تقتضي و .12

بالشركة وعمالئھا أن یلتزموا بسریة تلك البیانات والمعلومات وأن یمتنعوا عن إساءة استعمالھا أو إرسالھا إلى أطراف أخرى 
 و غیر مباشر إلى أطراف أخرى.أو التسبب بإرسالھا بشكل مباشر أ

إتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان التزام السریة التامة حیال بیانات ومعلومات الشركة بمنتھى الدقة وعلى نحو یحول  .13
 دون استغاللھا.

لذین اشخاص األإعداد والحفاظ على سجل خاص / ملف شامل ، وفقاً لتوجیھات مجلس اإلدارة، لجمیع المطلعین إضافة إلى  .14
على معلومات داخلیة خاصة بالشركة قبل أو لدیھم إطالع  یمكن أن یعتبروا مطلعین على أساس مؤقت ویحق لھم االطالع

 نشرھا. ھذا وسوف یشتمل السجل الخاص أیضاً على اإلفصاحات السابقة والالحقة من جانب المطلعین.
وإبالغ األطراف المعنیة بذلك على الفور عند التغییر في تحدیث سجل / ملف المطلعین وسجل سوق أبوظبي لألوراق المالیة  .15

 قائمة المطلعین.
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إطالع مسؤول االمتثال مسبقاً على أیة معامالت یقوم بھا المطلعین من تلك المعامالت التي یتم إبالغھم عنھا أو تصل إلى  .16
 علمھم من خالل وجودھم في اإلدارة التنفیذیة.

المخاطر المحیطة بالشركة من أیة معامالت غیر مراقبة أو غیر معتمدة من قبل أشخاص على أخذ اإلجراءات الالزمة إلدارة  .17
 اطالع بالمعلومات السریة الخاصة بالشركة.

وضع إجراءات وتدابیر مالئمة تضمن منع المطلعین في الشركة من استخدام المعلومات السریة الداخلیة بھدف تحقیق مكاسب  .18
 ملموسة أو غیر ملموسة.

لھا  وذلك في الحد الذي یجیزھا القانونام بأیة أنشطة أخرى أو ممارسة أیة سلطات مختلفة یمنحھا مجلس اإلدارة للجنة القی .19
 المطلعین.بفیما یتعلق 

 

 :السابقین لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعینأسماء أعضاء 
 

 المنصب باللجنة السابقینلجنة اأعضاء 
 رئیس  الحمید تایلورعبد السید/  .1
 عضو السید/ رامان تیرونیلفیلي كومبوسوامي .2
 عضو /  مرتضى محمد الھاشمي  السید .3

 
، قرر  2021ابریل  12الموافق  االثنینبعد إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد یوم 

جنة متابعة واإلشراف على تعامالت لإختیار أعضاء جدد ل 04/05/2021المنعقد في  2/2021رقم مجلس اإلدارة في إجتماعھ 
 األشخاص المتطلعین كاآلتي:

 

 المنصب باللجنة الحالیینلجنة اأعضاء 
 رئیس  مرتضى محمد الھاشميالسید/  .1
 عضو جاسم مبارك مسعود الظاھريالسید/  .2
 عضو رامان تیرونیلفیلي كومبوسوامي/    السید .3

 
 اجتماعات لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعین: 

 

 1االجتماع  رقم االجتماع والتاریخ
27/12/2021 

  األعضاء
  /  مرتضى محمد الھاشمي  السید .1
  السید/ جاسم مبارك مسعود الظاھري .2
  السید/ رامان تیرونیلفیلي كومبوسوامي .3

  حضر     اعتذار عن الحضور  
 

  أي مكافآت مالیة أو بدالت عن حضور جلسات لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعین. یوجدال 
 

 .2021ملخص عن تقریر أعمال اللجنة خالل العام  .ج
  بحضور جمیع أعضائھا حیث قامت اللجنة بمراجعة القواعد الخاصة بتعامالت  27/12/2021عقدت اللجنة اجتماعاً بتاریخ

 من قبل مجلس اإلدارة ونماذج اإلقرارات الخاصة بھم،  واستعراض سجل األشخاص المطلعین. ةاألشخاص المطلعین والمعتمد
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سیدة / علیاء عبدهللا المزروعي قر تُ  .أ شركة وعن مراجعتھ ابمسؤولیتھاإلستثمار، رئیس لجنة ال  اعن نظام اللجنة في ال

 آللیة عملھا والتأكد من فعالیتھا"
 

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

 المنصب باللجنة أعضاء لجنة اإلستثمار
 رئیس  السیدة / علیاء عبدهللا المزروعي .1
 عضو محمد عبدهللا جمعة القبیسيالسید  /  .2
 عضو الفھیم السید  / عبدالمجید اسماعیل .3
 عضو السید  / عبد الحمید تایلور .4
 عضو السید  / رامان تیرونیلفیلي كومبوسوامي .5

 
، قرر  2021ابریل  12الموافق  االثنینیوم بعد إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد 

 كاآلتي: جنة اإلستثمارللإختیار أعضاء جدد  04/05/2021المنعقد في  2/2021رقم مجلس اإلدارة في إجتماعھ 
 

 المنصب باللجنة الحالیین أعضاء لجنة اإلستثمار
 رئیس  السیدة / علیاء عبدهللا المزروعي .1
 عضو السید  / محمد عبدهللا جمعة القبیسي .2
 عضو الفھیم السید  / عبدالمجید اسماعیل .3
 عضو جاسم مبارك مسعود الظاھريالسید  /  .4
 عضو السید  / رامان تیرونیلفیلي كومبوسوامي .5

 
 .بتشكیل لجنة اإلستثمار 02/11/2015 قرر مجلس اإلدارة في جلستھ المنعقدة في ج.

 
 وتكون مھامھا كالتالي:

تمارس الصالحیات التي یمنحھا المجلس للجنة من حین  تأدیة المھام التي یسندھا إلیھا مجلس اإلدارة من حین آلخر، وكذلك .1
 .آلخر

یجوز للجنة أن تسند، وفقاً لما تراه مالئماً، بعض المسؤولیات المنوطة بھا إلى أي عضو مناسب من اإلدارة أو المسؤولین  .2
 التنفیذیین التابعین للشركة.

ھ��������ا إل��������ى مجل��������س اإلدارة اس��������تحداث اس��������تراتیجیة االس��������تثمار ووض��������ع السیاس��������ات واإلج��������راءات، م��������ع رفع .3
لالعتم�����اد، واإلش�����راف عل�����ى تطبی�����ق م�����ا س�����بق. وتك�����ون اللجن�����ة مس�����ؤولةً أیض�����اً ع�����ن ض�����مان تماش�����ي سیاس�����ة 

 االستثمار مع رسالة دار التأمین. 
 وضع التوجیھات اإلرشادیة لالستثمار والعمل بمقتضاھا.  .4
 مراجعة وتعدیل سیاسات وإجراءات االستثمار بصورة دوریة.  .5
 ومراقبة سیر االستثمارات بھدف ضمان تماشیھا مع سیاسات وإجراءات االستثمار المعتمدة من قبل الشركة.مراجعة  .6

 لجنة اإلستثمار -8
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 متابعة أداء صنادیق ومدیري االستثمار وفقاً لسیاسة االستثمار. .7
مس���������اعدة مجل���������س اإلدارة ف���������ي تقی���������یم م���������دى كف���������اءة وفعالی���������ة السیاس���������ات واإلج���������راءات والممارس���������ات  .8

ب��������ة االس��������تثمارات المطبق��������ة ف��������ي س��������یاق اإلدارة الیومی��������ة ألعمالھ��������ا م��������ن خ��������الل االس��������تثماریة وأدوات مراق
 إعداد تقاریر تدقیق (سواء بشكل داخلي مستقل أو خارجي) یتم رفعھا إلى لجنة التدقیق. 

 فرز وتوزیع المھام بشكل مناسب فیما یتعلق بالتنفیذ وتدوین والتفویض والمطابقة ومھام التأكید ذات الصلة. .9
ً تغطیة كاملة لألنشطة ة، بالتعاون مع تتحمل اللجن .10 لجنة التدقیق، مسؤولیة تحدید نطاق إجراءات التدقیق الصارمة متضمنا

 االستثماریة بھدف تحدید نقاط الضعف في الرقابة الداخلیة وأوجھ القصور في النظام التشغیلي في الوقت المناسب. 
 لھا. وذلك في الحد الذي یجیزھا القانونحھا مجلس اإلدارة للجنة القیام بأیة أنشطة أخرى أو ممارسة أیة سلطات أخرى یمن .11

 

  :لجنة اإلستثمار. اجتماعات د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حضر     اعتذار عن الحضور  

  اإلستثماركافآت مالیة أو بدالت عن حضور جلسات لجنة أي میوجد ال. 
 

 
 

ستقالل الكافي منح االتُ وإنشاء دائرة الرقابة الداخلیة  30/01/2012المنعقد بتاریخ  1/2012جتماعھ رقم ر مجلس اإلدارة في اقر
 ألداء مھامھا وتتبع مجلس اإلدارة. 

 
 الرقابة الداخلیة  .1

 تعریفھا  أ. 
واإلدارة والموظفین والتي تھدف إلى توفیر ضمانات معقولة الرقابة الداخلیة ھي العملیة التي یقوم بھا مجلس إدارة دار التأمین 

 من الفعالیة والكفاءة لتلبیة مختلف األھداف التشغیلیة والمالیة.
 

لمسؤولة عن تأسیس عملیات جمیع مستویات اإلدارة في دار التأمین (اإلدارة العلیا، المدراء التنفیذیین، اإلداریین واإلدارات) ھي ا
أھدافھا المالیة، ولمساعدتھا على تحقیق رسالتھا، ولتقلیل المخاطر  الوصول إلىللحفاظ على الشركة ودعمھا في الداخلیة  الرقابة

 على نحو أكثر فعالیة للتعامل مع التغییر.

 2االجتماع 
22/12/2021 

 1االجتماع 
 رقم االجتماع والتاریخ 23/05/2021

 األعضاء  
  السیدة / علیاء عبدهللا المزروعي 
  السید  / محمد عبدهللا جمعة القبیسي 
   الفھیم / عبدالمجید اسماعیل السید 
  السید  /  جاسم مبارك مسعود الظاھري 
  السید  / رامان تیرونیلفیلي كومبوسوامي 

 نظام الرقابة الداخلیة  -9
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والقرارات لتزام الشركة والعاملین فیھا بأحكام القوانین واألنظمة اتطبیق قواعد الحوكمة فیھا على نحو سلیم، والتحقق من  وكذلك
خلیة ومراجعة البیانات المالیة التي تعرض على اإلدارة العلیا بالشركة االمعمول بھا والتي تنظم عملھا والسیاسات واإلجراءات الد

 والتي تستخدم في إعداد القوائم المالیة.
 

 لرقابة الداخلیة.، ویتولى تطبیق ھذا النظام إدارة مختصة بابة الداخلیة من قبل مجلس اإلدارةصدر نظام الرقا
 
 من خالل لجنة التدقیق.  ستقالل الكافي ألداء مھامھا وتتبع مجلس اإلدارةدارة الرقابة الداخلیة تتمتع باالإن إ 
 

  ھاب. ھدف
 وصف موحد لتقییم نھج ونظم الرقابة الداخلیة التي صممت من قبل اإلدارة:

 والنتائج المرجوةغایتھا وأھدافھا و فیر الضمانات لتحقیق مھمة الشركةتو 
  االلتزام بالقوانین واللوائح 
  خدمة وعمل الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر كأساس مشترك لإلدارة والمدراء والھیئات التنظیمیة والموظفین داخل

 المؤسسة  
 السماح للشركة أن تعرض بدقة النجاحات والنتائج إلى العامة والجھات األخرى المھتمة 

 
 مراجعة السنویة العناصر التالیة:تشمل مھامھا وال

 عناصر الرقابة األساسیة بما فیھا الرقابة على الشؤون المالیة والعملیات وإدارة المخاطر 
  ستجابة االالتغیرات التي طرأت منذ المراجعة السنویة األخیرة على طبیعة ومدى المخاطر الرئیسیة وقدرة الشركة على

 جیةللتغیرات في أعمالھا والبیئة الخار
 نطاق ونوعیة الرقابة المستمرة من مجلس اإلدارة على المخاطر ونظام الرقابة الداخلیة وعمل المدققین الداخلیین 
  عدد مرات إبالغ المجلس أو لجانھ بنتائج أعمال الرقابة لتمكینھ من تقییم وضع الرقابة الداخلیة في الشركة وفعالیة إدارة

 المخاطر
  أن تؤثر رئة غیر متوقعة وقد أثرت أو یمكن نظام الرقابة التي تم اكتشافھا أو ظروف طاحاالت اإلخفاق أو الضعف في

 بشكل جوھري على األداء أو الوضع المالي للشركة
 فعالیة عملیات الشركة المتعلقة بإعداد التقاریر المالیة والتقید بقواعد اإلدراج واإلفصاح 
 التأكد من فصل المھام 
 التحقق من األصول الثابتة 
 متابعة الصالحیات والتفویضات لإلدارة 
 
 عناصر الرقابة الداخلیة: .2

 
 الرقابة البیئیة:  .أ
 الوعي الرقابي  في اقویً  افالرقابة البیئیة توفر االنضباط والھیكل التنظیمي وتؤثر تأثیرً  ،الرقابة البیئیة تحدد نمط المؤسسة

 لدى الناس داخل المؤسسة
  فلسفة وأسلوب التشغیل وكذلك األولویات واالتجاھات التي تقدمھا المؤسسةالرقابة داخل دار التأمین تبدأ مع 
 من العوامل الرئیسیة للرقابة البیئیة أنھا تشمل النزاھة والقیم األخالقیة وكفاءة الموظفین 

 
 تقییم المخاطر:   .ب
  أھدافھا التشغیلیة والمالیةتقییم المخاطر ھو تحدید وتحلیل المخاطر ذات الصلة والتي قد تمنع اإلدارة من تحقیق 
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   َمستویات األنشطة، الھیكل التنظیمي،/أنواع العملیات إلىناد ستمون المخاطر باالمدراء األعمال في دار التأمین یقی 
 الموظفین والمواقف داخل اإلدارة

 
ت والحوافز وإنشاء وظیفة المكافآلجنة نشاء مراقبة لألنشطة من لجان مختلفة مثل التدقیق ولجنة المخاطر وإ: مراقبة األنشطة
 وضع سیاسات وإجراءات لضمان تنفیذ توجیھات اإلدارة. ومستقلة للرقابة. 

 

 جراءاتاإلواستكمال ھذه ضوابط النظام ومدراء الشركة والموظفین من جمیع المستویات یدركون سیاسات وإجراءات دار التأمین، 
 والضوابط.

المــــــــعلومات ذات الصلة ویجب أن تكون ضمن الشكل واإلطار الزمني الذي یـــــــــمّكن : یجب تحدید المعلومات واالتصاالت
 اإلدارة والموظفین من تحّمل مسؤولیاتھم.

المدراء في دار التأمین لدیھم خطوط واضحة من التواصل بین اإلدارات والمھام المركزیة وكذلك بین اإلدارة والموظفین، وقد تم 
المطلوبة التخاذ القرارات الالزمة إلدارة وتحسین العملیة  MISمة وتنفیذھا بشكل فعال ویجري استعراض تقاریر تفعیل نظم مالئ
  عند الضرورة.

 
ن دراء التنفیذیین والموظفین مسؤولوإن إدارة دار التأمین، والم : الرقابة ھي عملیة تقییم جودة نظام الرقابة الداخلیة والعملیات.الرقابة

 أعمال التدقیق الداخلي تؤكد على ما تقدم من خالل ھذه الضوابط. إن تنفیذ األنشطة والعملیات واألھداف. عن مراقبة
 

 أھداف الرقابة الداخلیة: .3
 

 أسست اإلدارة أھداف الرقابة الداخلیة لتقییم فعالیة نطاق المخاطر المحتملة.
 دار التأمین:وفیما یلي األھداف الرئیسیة للرقابة الداخلیة التي تنطبق على 

 الدقة في البیانات المالیة 
 صحة المعامالت 
 توقیت واكتمال تنفیذ المعامالت 
 االلتزام بالقوانین واللوائح المعمول بھا والسیاسات واإلجراءات 
 
 :أنشطة الرقابة الداخلیة .4
 

 وفیما یلي أنشطة الرقابة الداخلیة والتي ھي األدوات المستخدمة في تحقیق ھذه األھداف:
 

مین مدونة سلوك لضبط السلوك داخل اإلدارات وھذا أساسي وال غنى عنھ في وضع ضوابط نفذت دار التأ إنشاء بیئة واعیة للرقابة:
لمعمول بھا داخلیة سلیمة. إدارة دار التامین تضمن أن یتم تدریب الموظفین بشكل صحیح، ومعرفة القواعد واللوائح والقوانین ا

 العوامل ھي السمات الرئیسیة لبیئة رقابیة جیدة وواعیة في دار التأمین. .واإلجراءاتالسیاسات باإلضافة إلى 
 

مھم للمراقبة.  ھا ھو نشاطوتسجیل المعامالت وإلغائ: إن الفصل بین وظائف معینة مثل التجھیز والصالحیات الفصل بین الواجبات
ة، ومع ذلك، یتم بذل كل جھد ممكن من قبل المدراء للتأكد من أن كمیة الفصل الممكنة داخل كل دائرة یعتمد على حجم وھیكل الدائر

 ً  ال یملك السیطرة على جمیع أجزاء العملیة. اواحدً  شخصا
 

 : الموافقة على التفویض والمسؤولیات داخل دار التأمین مقتصرة على عدد قلیل من األشخاص. ترخیص/الموافقة على العملیات
وافق علیھ من قبل مجلس اإلدارة، حتى كلمات السر ونظام التحكم فیھا مراقبة ومسیطر یبوضوح وتم توثیقھ یوأي تفویض للسلطة 

 علیھا وتتم مراجعة جمیع الوثائق الداعمة للتأكد من اكتمالھا وصحتھا ودقتھا.
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ضمانات تكفل المساءلة ن عن الرقابة الفعلیة لألصول داخل اإلدارة. وقد زودت بالمدراء ھم المسؤولو المراقبة المادیة لألصول:

 الصحیحة لألصول. 

مراقبة األنشطة التي تشمل مراجعة البیانات المالیة، ودائرة الدورات الداعمة والتقییمات الداخلیة وتقاریر نظم المعلومات  الرقابة:
 خارجي. ھذا اإلطار یخضع لمراجعة سنویة أو بحسب ما تقتضیھ الضرورة.ال /داخليالتدقیق الاإلداریة و

 

كبیرة بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنھا في التقاریر والحسابات  كیفیة تعامل إدارة الرقابة الداخلیة مع أیة مشاكل .5
 :السنویة

 
وإعالم اإلدارة  لجنة التدقیقإبالغ وذلك من خالل ستقاللیة وموضوعیة اب تتعامل إدارة الرقابة الداخلیة مع أیة مشاكل كبیرة بالشركة

تقوم لجنة  .وعدم تكرارھا معالجة المشكلة الخطوات الالزمة من أجلاح بقترواالالعلیا في الشركة بالمشكلة والمخاطر المحتملة 
مع  ةوتقوم إدارة الرقابة الداخلیة بالمتابع بلالتأكد من عدم تكرارھا في المستقات الالزمة لمعالجة ھذه المشكلة وتخاذ القراراالتدقیق ب

 جراءات والقرارات المتخذة.للتأكد من تنفیذ اإل واإلدارات التابعة لھا اإلدارة العلیا
 

 . 2021عام الصادف الشركة أیة مشاكل كبیرة خالل تلم والجدیر بالذكر بأنھ 
 

حاصل وھو  2013أكتوبر  27منذ في الشركة  مسؤول االمتثالو منصب مدیر إدارة الرقابة الداخلیة السید/ شارل جاك حجتیان یشغل
 في مجال التدقیق الداخلي ةسن عشر ثالثة أكثر من على شھادة ماجیستیر في إدارة األعمال من الجامعة اللبنانیة األمیركیة. لدیھ خبرة

لدى البنوك وشركات التأمین في لبنان والیمن واإلمارات العربیة المتحدة. عمل كقائم بأعمال رئیس التدقیق الداخلي في  واالمتثال
  وشركة ترست یمن للتأمین وإعادة التأمین. (لبنان) شركة ترست كومبس للتأمین

 
ركة والمراجعة الدوریة المنتظمة لھذا النظام وفعالیتھ یقر مجلس إدارة دار التأمین بمسؤولیتھ عن تطبیق نظام الرقابة الداخلیة بالش

اعتماد بشأن  2020ر.م) لسنة /03قرار رئیس مجلس ادارة الھیئة رقم ( عن المجلس وبما ینسجم مع من خالل لجنة التدقیق المنبثقة
 .حوكمة الشركات المساھمة العامةدلیل 

 
 لمجلس إدارة الشركة.عدد التقاریر الصادرة من إدارة الرقابة الداخلیة  .6

 .2021من إدارة الرقابة الداخلیة في  ینریرتقتم إصدار 
 

 
 
 

.2021ي مخالفات خالل العام رتكاب ألم یتم ا  
 
 
 
 
 
 

 المخالفات المرتكبة خالل السنة المالیة  – 10
5     



 
 
 
 

 29 من 25 صفحة

على تطبیق استراتیجیة فعّالة للمساھمة في تنمیة المجتمع المحلي  حرصت دار التأمین منذ تأسیسھا ،رسالتھا المجتمعیة انطالقًا من
وتساھم في الحلول  والحفاظ على البیئة، فأصبحت من الشركات الرائدة في مجال دعم وخدمة المجتمع الذي تعمل فیھ وتتفاعل معھ

في العدید من النشاطات االجتماعیة والتوعویة التي تعود بالمنفعة  دار التأمین شاركت تدعم تنمیة المجتمع وتطوره.المستدامة التي 
 العامة على البیئة والمجتمع وتساھم في تأسیس قیم التطوع والعطاء. 

 
التأمین شركة التأمین األولى والوحیدة  كانت دار الجائحة، في إطار الجھود المبذولة لدعم المجتمع بشكل مستمر، ال سیما خالل فترة

في اإلمارات العربیة المتحدة. تم  اللقاحت لألشخاص الذین تلقوا المركبا٪ على وثائق تأمین  35التي أعلنت أنھا ستقدم خصًما بنسبة 
األولویة لصحة وسالمة  ونعطيود نقوم بدورنا وندعم ھذه الجھ ،في تطعیم البالد، وفي المقابل الدولةإنشاء ھذه البادرة لإلشادة بجھود 

 المجتمع.
 

٪ على تأمین المركبات لضباط الشرطة 50دار التأمین خصًما بنسبة  تمكجزء من مبادرة "صندوق اإلمارات، وطن اإلنسانیة"، قدّ 
ة، وكبار والجیش، عمال الدفاع المدني، العاملین في القطاع الصحي، متطوعي الھالل األحمر، أشخاص ذوي اإلحتیاجات الخاص

 السن لدعم أبطالنا وكل من واجھ التحدیات في ھذه األوقات الصعبة.
 

 كلفي  وفصل الكھرباء ألضواءإطفاء اشاركت دار التأمین ھذا العام، كما ھو الحال في كل عام، في مبادرة ساعة األرض حیث تم 
وكانت مشاركتنا لفتة بسیطة تمثل التزامنا بالحفاظ  بشكل أسرع مما یمكن أن تتكیف معھ الطبیعة، یتغیّر مناخ األرضإن الفروع. 

 على البیئة قدر اإلمكان من خالل إعادة تدویر الورق ودعم البدائل الموفرة للطاقة.
 

لطالب المحلیین والوافدین في السنة امن خاللھ  تمّكن يطورت برنامج تدریبفمجتمع، الفي دعم شباب  اً كبیراً دور بت دار التأمینلع
. خالل فترة التدریب، تعّرف الطالب على العملیات الیومیة للشركة، والتقوا بالموظفین الذین التسجیل فیھالجامعیة الثالثة أو الرابعة 

 الشركة. وقیمقاموا بتوجیھھم، وتعّرفوا على ثقافة 
 

، المركباتتأمین  وثائق٪ على 50خصم لجمیع المعلمین بنسبة  عن دار التأمین علنتأاحتفاًال بیوم المعلمین اإلماراتیین في أكتوبر، 
 جھودھم الشاقة في توجیھ وتعلیم جیل المستقبل. لكلكعربون تقدیر 

 
مبادرة اجتماعیة تھدف إلى تطویر الترابط االجتماعي والحفاظ على روابط التضامن  ،ھشراكة مع فزعالدار التأمین  باإلضافة، جددت

من دار التأمین من خالل  المركباتتأمین  وثائق" االستفادة من عروض ھالة داخل المجتمع اإلماراتي. یمكن ألعضاء "فزعالفعّ 
 " الخاصة بھم في أي من فروع دار التأمین في جمیع أنحاء اإلمارات العربیة المتحدة.ھإظھار بطاقة عضویة "فزع

 
٪ على 50ارات العربیة المتحدة، أطلقت دار التأمین عرًضا احتفالیًا یتضمن خصًما بنسبة بمناسبة العید الوطني الخمسین لدولة اإلم

 یوًما. 50وثائق تأمین المركبات، ساري المفعول مدة 
 
 
 

  

 2021م البیئة خالل العاالشركة في تنمیة المجتمع المحلي والحفاظ على  اتمساھم  -11
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 بالدرھم. 2021 دیسمبر 31وحتى   2021ینایر  1من حسب اإلغالقات الشھریة بیان حركة سعر السھم  .أ
 

 
 

 قطاع التأمین: السوق العام ومؤشر داء السھم مقارنة بمؤشربیان أ .ب
 
 
  

 الشھر األعلى األدنى اإلغالق
 ینایر 0.808 0.808 0.808
 فبرایر 0.808 0.808 0.808
 مارس 0.808 0.808 0.808
 أبریل 0.808 0.808 0.808
 مایو 0.808 0.808 0.808

 یونیو 0.79 0.79 0.79
 یولیو 0.79 0.79 0.79
 أغسطس 0.79 0.79 0.79
 سبتمبر 0.79 0.79 0.79

 أكتوبر 0.908 0.79 0.908
 نوفمبر 0.908 0.908 0.908
 دیسمبر 0.908 0.908 0.908

 معلومات عامة  -12
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على  2021دیسمبر  31أسھم دار التأمین مدرجة بسوق أبوظبي لألوراق المالیة وكان توزیع ملكیة المساھمین كما في  .ج
 النحو التالي:

 

 نسبة األسھم المملوكة تصنیف المساھم م
 المجموع حكومة شركات أفراد  

 %98.78 %0.84 %90.07 %7.87 محلي 1
 %1.01 %0.00 %0.08 %0.93 عربي 2
 %0.21 %0.00 %0.18 %0.03 أجنبي 3

 %100 %0.84 %90.33 %8.83 المجموع 
 

حسب  2021دیسمبر  31 ونسب ملكیاتھم كما في الشركة% أو أكثر من رأس مال 5الذین یملكون المساھمین بیان ب .د
 الجدول التالي:

 
 

 IH -دار التأمین 
 أفراد  شركات حكومات مالك األسھم عدد األسھم المملوكة نسبة الملكیة

 دار التمویل ش.م.ع 54,175,000 0.00% 45.61% 0.00%
 المزروعي لالستثمار ذ.م.م 35,000,000 0.00% 29.47% 0.00%
 المجموع 89,175,000 0.00% 75.08% 0.00%

 
 

 حسب الجدول التالي: 31/12/2021ا لحجم الملكیة كما في بیان بكیفیة توزیع المساھمین وفقً  .ه
 

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

 1 أقل من 50,000 29 659,260 0.56%
 2  500,000إلى أقل من   50,000من  17 1,815,252 1.53%

 3 5,000,000إلى أقل من  500,000من  17 21,443,166 18.05%

 4  5,000,000أكثر من  3 94,862,822 79.86%
100% 500,780,118   المجموع 66 

 

 بیان باإلجراءات التي تم اتخاذھا بشأن ضوابط عالقات المستثمرین: .و
  

 .ضوابط عالقات المستثمرین قامت الشركة باالمتثال للمتطلبات االلزامیة بشأن  -
 :اسم مسؤول عالقات المستثمرین و بیانات التواصل معھ  تعیین مسؤول مختص بإدارة عالقات المستثمرین.  -

 
 عمرو ھنداويالسید /  •
 أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة 129921دار التأمین ش.م.ع. مبنى أرجوان، شارع زاید األول، الخالدیة ص.ب:  •
 +97124934800:    الھاتف •
 +971506745487:  الھاتف المتحرك •
 amr.h@insurancehouse.aeالبرید اإللكتروني   :  •
 +97124934400:   اكسالف •

 

tel:97124934800
tel:971506745487
mailto:amr.h@insurancehouse.ae
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 :الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرینإنشاء قسم مخصص لعالقات المستثمرین على الموقع اإللكتروني للشركة.   -
http://www.insurancehouse.ae/ar/TopMenu/Arabic/arInvestorelat.html 

 
 واإلجراءات المتخذة بشأنھا. 2021بیان بالقرارات الخاصة التي تم عرضھا في الجمعیة العمومیة المنعقد خالل عام  ز.

 التالیة:صدرت القرارات الخاصة  2021ابریل  12اجتماع الجمعیة العمومیة الُمنعقد بتاریخ خالل 
) 26الموافقة على تعدیل بعض مواد عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم ( -

 في شأن الشركات التجاریة. 2015) لسنة 2بشأن تعدیل القانون االتحادي رقم ( 2020لسنة 
 فاقیات التالیة:الموافقة على تجدید التعاقد مع جھات ذات عالقة بالنسبة لالت -

 اتفاقیة تعھید خدمات مع دار التمویل ش.م.ع لمدة ثالث سنوات. •
 اتفاقیة تعھید خدمات (إدارة استثمار) مع أف أتش كابیتال ش.م.خ لمدة ثالث سنوات. •

% من حصة 100% الى 20الموافقة على التعامالت مع أطراف ذات عالقة مع دار التمویل ش.م.ع وعلى بیع نسبة   -
 في المبنى التجاري في شارع الدفاع في أبوظبي.الشركة 

 

 وتاریخ تعینھ. مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة إسم .ح

 لینا األعرج /اآلنسة •
 09/11/2020: اتاریخ تعیینھ

 
  :2021صادفت الشركة خالل العام باألحداث الجوھریة واإلفصاحات الھامة التي  بیان تفصیلي .ط
 

 
  التصنیف الذي حصلت علیھ في العام السابق من قِبل دار التأمین (ش.م.ع) على حافظتAM Best  وكالة)

 التصنیف اإلئتماني العالمیة) والذي ھو كالتالي:
 ) ر جید) للجدارة المالیة مع نظرة ( B)) طویل األجل وعلى تصنیف ائتماني (+BBB-تصنیف ائتماني للُمصدِّ

 مستقبلیة مستقرة لكلیھما.
  من رأس المال. %4توزیع أربـاح نقدیة بنسبة 
 نقاط تاتش بوینتس.ي حملة لكسب واستبدال شاركت دار التأمین مع بنك أبوظبي التجاري ف 

 
% أو أكثر من رأس مال 5والتي تساوي  2021بیان بالصفقات التي قامت بھا الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل عام  .ي

 الشركة.
 

توضیح طبیعة  بیان بالطرف ذو العالقة م
 قیمة التعامل نوع التعامل العالقة

 6,000,000 الرسوم االداریة شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 1
 73،000،000  ودیعة ثابتة شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 2
مستردة ودیعة ثابتة شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 3  79،000،000 
اسھممبیعات  شركة حلیفة دار التمویل لألوراق المالیة ذ.م.م 4  6،420،016 
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 :2021، 2020، 2019 بنھایة األعوامبیان نسبة التوطین في الشركة  .ك
 

 ً لمبادرات التوطین التي أطلقتھا الحكومة، أعلنت دار التأمین عن إطالق فرص عمل جدیدة لجذب الكوادر الوطنیة  دعما
لتمثیل التزامھا بدعم مبادرات التنمیة واستكمال دعمھا لسیاسات التوطین. وبناء على ذلك، قامت دار التأمین بتوظیف وتدریب 

 .ب اإلداریة في الشركةالمواھب الوطنیة لتمكینھا من تولي المناص
 

 ،2019خالل سنة % 15في دار التأمین وصلت نسبة التوطین 
 ،2020خالل سنة % 16في دار التأمین وصلت نسبة التوطین 
 وتعمل الشركة على زیادة ھذه النسبة. 2021خالل سنة % 15في دار التأمین وصلت نسبة التوطین 

 
 .2021بیان بالمشاریع والمبادرات االبتكاریة التي قامت بھا الشركة أو جاري تطویرھا خالل العام  .ل
 

، إال أن الشركة قد قامت بالتوعیة الثقافیة التأمینیة وكذلك الصحیة 2021لم تقم الشركة بتنفیذ مشاریع أو مبادارت ابتكاریة خالل العام 
 ل التواصل اإلجتماعي المختلفة لدى الشركة.واألمان على الطریق وذلك من خالل وسائ

 
 موقعالن بسوق األسھم من خالل شبكة المعلومات على وكذلك المتعاملیلمصالح التجاریة سیتاح تقریر الحوكمة للمساھمین وأصحاب ا

من منطلق الحرص  ھیئة األوراق المالیة والسلع وكذلك سوق أبوظبي لألوراق المالیة، وذلكلكتروني الخاص بالشركة وموقع اإل
 ستفسار.استعداد ألي ان اإلدارة على ھذا وإ ،یة وبحسب متطلبات الحوكمةعلى اإلفصاح والشفاف

 
 

توقیع رئیس لجنة الترشیحات  توقیع رئیس لجنة التدقیق توقیع رئیس مجلس اإلدارة
 والمكافآت

 توقیع مدیر إدارة الرقابة الداخلیة
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  ختم الشركة الرسمي


	أ. بيان أعضاء مجلس الإدارة الحالي وصفات العضوية والخبرات:
	وقد تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في إجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد يوم الاثنين الموافق 12 ابريل 2021 وبالتالي فقد تم إنتخاب ذات أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه ما عدا السيد / عبد الحميد تايلور والذي حل محله السيد / جاسم مبارك مسعود الظاهري.
	ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021:
	تلتزم الشركة بتمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة بنسبة عضو واحد من أصل سبعة أعضاء مجلس إدارة.
	ت. بيان بأسباب عدم ترشيح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:
	تلتزم الشركة بتمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة بنسبة عضو واحد من أصل سبعة أعضاء مجلس إدارة.
	ث. أسس تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
	1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020:
	تم دفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020 وبلغت 937،360 درهم.
	2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها والتي تبلغ 856،796 درهم.
	سوف يتم مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية القادمة والبت فيها، وسيتم إخطار السوق بالمستجدات في حينه.
	3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 وفقاً للجدول التالي:
	لم يتم دفع أي بدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 لحضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
	4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها
	لا يوجد
	ج.  اجتماعات مجلس الإدارة:
	عقد مجلس الإدارة اعتبارًا من 01/01/2021 الاجتماعات التالية:
	ذ. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة، على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي:
	أ.  مدقق الحسابات الخارجي:
	إن جرانت ثورنتون تتولى مراجعة وتدقيق حسابات الشركة حيث تعتبر من الشركات العريقة في مجال تدقيق الحسابات عالمياً.
	ب. أتعاب مدقق الحسابات الخارجي:
	تم اعتماد مدقق الحسابات الخارجي السادة/ جرانت ثورنتون لتدقيق ومراجعة البيانات المالية للشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 12 ابريل 2021 بإجمالي أتعاب قدره 132،088 درهم سنويًا حتى تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2021.
	ج. اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:
	اجتماعات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:
	د. اجتماعات لجنة الإستثمار:
	اعتذار عن الحضور    (   حضر (
	صدر نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة، ويتولى تطبيق هذا النظام إدارة مختصة بالرقابة الداخلية.
	إن إدارة الرقابة الداخلية تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الإدارة  من خلال لجنة التدقيق.
	ب. هدفها
	أ. الرقابة البيئية:
	ب.  تقييم المخاطر:
	ترخيص/الموافقة على العمليات: الموافقة على التفويض والمسؤوليات داخل دار التأمين مقتصرة على عدد قليل من الأشخاص.
	وأي تفويض للسلطة يتم توثيقه بوضوح ويوافق عليه من قبل مجلس الإدارة، حتى كلمات السر ونظام التحكم فيها مراقبة ومسيطر عليها وتتم مراجعة جميع الوثائق الداعمة للتأكد من اكتمالها وصحتها ودقتها.
	ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 31/12/2021 حسب الجدول التالي:
	و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:
	-  قامت الشركة بالامتثال للمتطلبات الالزامية بشأن ضوابط علاقات المستثمرين.
	-  تعيين مسؤول مختص بإدارة علاقات المستثمرين.  اسم مسؤول علاقات المستثمرين و بيانات التواصل معه:
	-  إنشاء قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة. الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين:
	ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها.
	خلال اجتماع الجمعية العمومية المُنعقد بتاريخ 12 ابريل 2021 صدرت القرارات الخاصة التالية:
	- الموافقة على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
	- الموافقة على تجديد التعاقد مع جهات ذات علاقة بالنسبة للاتفاقيات التالية:
	 اتفاقية تعهيد خدمات مع دار التمويل ش.م.ع لمدة ثلاث سنوات.
	 اتفاقية تعهيد خدمات (إدارة استثمار) مع أف أتش كابيتال ش.م.خ لمدة ثلاث سنوات.
	-  الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مع دار التمويل ش.م.ع وعلى بيع نسبة 20% الى 100% من حصة الشركة في المبنى التجاري في شارع الدفاع في أبوظبي.
	ح. إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعينه.
	• الآنسة/ لينا الأعرج
	تاريخ تعيينها: 09/11/2020
	ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2021:
	ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
	ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2019، 2020، 2021:
	ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021.

