
  � �
  ١٩٧٥) لسنة ١٨تأسست في أبوظبي بموجب القانون رقم (             

   ٢٠٠٧لسنة  ٦وتخضع +حكام القانون رقم  ٨/٨/١٩٨٤في  ٣مسجلة تحت رقم           

  هـــي شأن إنشاء ھيئة التأمين وتنظيم أعمالــف

  درھم ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال المدفوع 

    
  
  
  
  

  ة ــــر الحوكمـــــتقــري
  ــامــــــــــــــــللع

٢٠١٣  
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  -: ممارسات حوكمة الشركات    : أو�ً 

  
 : الحوكمة مبادئتطبيق  - ١

  
وق ــه الســع توجــت مــتي تفاعلــات الــن الشركــين مــة للتأمــين ا�ھليــة العــت شركــكان
 )  ( Corporate Governance ـات ــــــ'لتطبيــق القــوانين الحاكمـــــة للشركــ يــالمال

 عيم=حظاتھا بذات الش'أن لتنتھ'ي إل'ى مس'اندة ك'ل المس'ا دتبأوقد  ٢٠٠٥منذ مخاطبتھا عام 

الھادف''ة إل''ى مواكب''ة أح''دث أس''اليب اCدارة والملكي''ة وتطبي''ق الممارس''ات الفاعل''ة للتط''وير 
ن'''ات المؤسس'''ي والتح'''ديث لمواجھ'''ة التح'''ديات ولتحقي'''ق النم'''و المط'''رد واGس'''تقرار للكيا

اGقتصادية بالدولة باس'تدامة إيجابي'ة مبني'ة عل'ى أس'س منھجي'ة وبمھ'ارة احترافي'ة تتواف'ق م'ع 
  ٠النسيج اGجتماعي واGقتصادي القائم بالدولة وخصوصياته

  
 ا�داءان تطبي'''ق نظ'''ام الحوكم'''ة بمزاي'''اه ف'''ي قي'''ادة التغيي'''ر وإع'''ادة الھيكل'''ة يض'''من تحس'''ن 

لمسؤولية والشفافية ويراعي حقوق المس'اھمين وھ'و م'ا واGستمرارية وتقليل المخاطر ودعم ا
  ٠كان محل اعتبار لدى مجلس إدارة الشركة 

  
وبناًء على ما تقدم فقد التزمت الشركة بتطبيق قواعد اCفصاح والشفافية في سبيل تعزيز الثق'ة 

بإنزال نظام ضوابط الحوكمة كام=ً وفق أحكام  ١٩/٤/٢٠١٠ليصدر قرار مجلس ادارتھا في 
  ٠ ٢٠٠٩لسنة  ٥١٨القرار الوزاري رقم 

  
ان الشركة منذ إقرارھا لقواعد ضوابط الحوكمة تعمل وتنفذ ا�حكام الواردة بالقرار الوزاري  -٢

 ٠ ٢٠٠٩لسنة  ٥١٨رقم 
  

  -: تعام+ت أعضاء مجلس ا$دارة في ا وراق المالية  اً :نيثا

  
عل''ى البيان''ات ا�ساس''ية للش''ركة  ان تع''ام=ت أعض''اء مجل''س اCدارة وأي م''ن الم''وظفين المطلع''ين -١

) م'ن ق'رار مجل'س إدارة ١٤الم'ادة ( وق'رارات ھيئ'ة ا�وراق المالي'ة والس'لع ومنھ'ا مؤطرة بأحكام
في ش'أن النظ'ام الخ'اص بالت'داول والمقاص'ة والتس'ويات ونق'ل الملكي'ة  ٢٠٠١) لسنة ٢الھيئة رقم (

  ٠وحفظ ا�وراق 

  

المجلس والموظفين التداول في أسھم الش'ركة أو  ھذا من جھة ومن جھة أخرى يحظر على أعضاء
س'واء بش'كل ي'ومي أو  المض'اربةالشركة ا�م أو التابعة أو الشقيقة لھ'ا ف'ي اkج'ال القص'يرة بقص'د 

بشكل أسبوعي ،  كما يحظر عليھم تداول ھذه ا�س'ھم بقص'د إيھ'ام ب'اقي المس'تثمرين والت'أثير عل'ى 
و غي'ر مباش'ر ،  كم'ا يحظ'ر عل'يھم الت'داول ف'ي أس'ھم أسعار الشركة س'واء ت'م ذل'ك بش'كل مباش'ر أ

ھم معلومات عن أي أح'داث أو ق'رارات مھم'ة م'ن ش'أنھا الت'أثير عل'ى مالشركة عندما يصل إلى عل
أسعار أسھم الشركة وفي جميع ا�حوال G يجوز �عض'اء مجل'س إدارة الش'ركة وم'ديرھا الع'ام أو 

لع''ين عل''ى البيان'ات ا�ساس''ية للش''ركة التص''رف كب'ار التنفي''ذيين أو أي ش''خص م'ن الم''وظفين المط
  بنفسه أو بواسطة غيره في أي أوراق مالية للشركة خ=ل الفترات اkتية :

  

) عشرة أيام من اCع=ن عن أي معلومات جوھرية من شأنھا أن تؤثر على س'عر ١٠قبل ( ••••
  ٠اجئةمفو السھم صعوداً أو ھبوطاً إG إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة

) خمسة عشر يوماً من نھاية الفترة المالية الربعية أو النصف الس'نوية أو الس'نوية ١٥قبل ( ••••
 ٠ولحين اCفصاح عن البيانات المالية
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  ٢٠١٣بيان بتعام+ت أعضاء مجلس ا$دارة وأقاربھم باسم الشركة خ+ل 
  

فصاح والشفافية الصادرة ع'ن ) من النظام الخاص با٣٦Cوفق نظام اCفصاح وعم=ً بأحكام المادة ( -٢
للش'''ركة الم'''ؤرخ  ل'''xوراق المالي'''ةس'''وق أب'''وظبي  كت'''ابھيئ'''ة ا�وراق المالي'''ة والس'''لع وحس'''ب 

فلم تتم أي عمليات تداول بأسھم الشركة  CSD/2014/220م / ٠أ٠تحت الرقم : س ٢١/١/٢٠١٤
 ٠ ٢٠١٣للعام  من الدرجة ا�ولى أو أقاربھممجلس اCدارة  خاصة بأعضاء

  

  -: تشكيل مجلس ا$دارة    ثاً  :ثال

  

  : بيان تشكيل مجلس ا$دارة حسب فئات أعضائه - ١

  
يتك''ون مجل''س إدارة الش''ركة حالي''اً م''ن س''بعة أعض''اء ي''تم انتخ''ابھم م''ن قب''ل الجمعي''ة العمومي''ة وتك''ون م''دة 

  ٠العضوية في المجلس لث=ث سنوات

  

  م

  

دة ــــــــــم  +تـــــ/ المؤھ ــــبراتالخـ  الفئــــــــة  الصفـــــة  ا�ســــــــــــــــــم
 ةيـالعضو

  ذــــــــــمن
محمد جوعان راشد البادي   )١

  الظاھري

غير تنفيذي/غير   رئيس المجلس
  مستقل

  ٠رجل أعمال  -

خبرة ومالك ومساھم رئيسي فــــــي العديد من   -
المشاريــــع العقاريـــــــة والسياحية 

  ٠٠٠٠٠٠٠والنفطيــــــة

  ١٩٦٧سس ومالك مجموعة البــادي منذ مؤ  -

رئيــس مجلــس إدارة أبوظبـــــــــي الوطنيــــة   -
  ٠( ADNIP )للمشاريع الصناعية 

عضو مجلس إدارة بنك أبوظبــــــي الوطني (   -
   ٠٢٠٠٩إلــــى  ١٩٦٨سابقاً ) منذ 

عضــو سابــق بغرفــة تجــــــــــارة وصناعــــة   -
  ٠أبوظبي

  

١٩٧٦  

خالد محمد جوعان راشد   )٢
  البادي الظاھري

  ٠رجل أعمال  -  غيرتنفيذي/مستقل  نائب الرئيس

ماجستير في علوم اCدارة الماليـــــة من جامعة   -
  ٠جورج واشنطن

  ٠خبرة في اGستثمار المصرفـــــــــي والمشاريع  -

ي ( ـــأمين سر مجلس إدارة بنك أبوظبــي الوطن  -
  ٠سابقاً )

ب مدير عام قطاع اGستثمـــــــار المصرفـي نائ  -
  ٠ببنك أبوظبي الوطنـــــي (سابقاً)

رئيس مجموعة إدارة ا�صــــــــول والصناديـق   -
والمحافظ اGستثماريــة ببنك أبوظبي الوطني ( 

  ٠سابقاً )

  ٠عضو مجلس إدارة جمعية اCمارات للتأمين  -

وصناعة عضو مجلس إدارة غرفة تجــــــــارة   -
  ٠أبوظبي

  

  

٢٠٠٦ 
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محمـــــــــد سعــــــــــد   )٣
  اGحبابـــــي

  

ي ــس أبوظبــل مجلــ( ممث
  ار)ــل=ستثم

  ر تنفيذي مكتب سمو العضو المنتدبــــــمدي  -  غيرتنفيذي/مستقل  عضو

  جھاز أبوظبي ل=ستثمار   

 جھازالمديــر التنفيــذي لدائــرة الــــتدقيق الداخلي   -

  ٠سابقاً  ظبي ل=ستثمارأبو

-  CPA, CA, ACPA 

يحوز شھادة الزمالة في المحاسبــــة القانونية من   -
الوGيــــــات المتحـــدة ا�مريكيــــة والزمالـــــة 

  ٠العليــا في المحاسبة القانونية من اGردن

خبرة في التدقيق والمصروفـــــــات الماليـــة في   -
  ٠ي ( سابقاً )ـوظبدائـــرة ماليــة أب

شغل منصب نائب رئيس الشؤون المالية في    -
  ٠عاماً  ١٣وزارة الداخلية لمدة 

  عضو جمعية المحاسبة القانونية في   -

  ٠ايرلندا وبريطانيا

٢٠٠٦  

وم غنـــــــأحمد عبد هللا   )٤
  الھاملـي

غير تنفيذي/غير   عضو
  مستقل

  ٠رجل أعمال  -

  ٠لمقــاوGت والنفــــــط خـــبرة في مشاريـــــــع ا  -

عضو مجلس إدارة غرفة تجــــــارة وصناعــة   -
  ٠أبوظبي ( سابقاً )

عضو مجلس إدارة في شركـــــة أبوظبي   -
  ٠الوطنية للفنادق ( سابقاً )

١٩٧٥  

محمد الفندي غانم عطيش   )٥
  المزروعي

غير تنفيذي/غير   عضو
  مستقل

  ٠رجل أعمال  -

شــــــاري Cمارة عضو في أول مجلس است  -
  ٠أبوظبي (سابقاً)

  ٠خــبرة في مجــال خدمــات النفــــط واGستثمار  -

خبرة في استج=ب الشركــــــــــات العالمية لتنفيذ   -
  ٠مشاريع بالدولة

١٩٧٩  

                                                                                        

٦(  

غيث ھامـل بن خــادم 
  الغيث القبيسي

غــير تنفيـــذي /   عضو
  مستقل

  ٠أعمال رجل  -

  ٠خبرة في المجال اGستثمــــــــــاري والعقاري  -

  ٠عضو المجلس اGستشــــــــــــــاري الوطني  -

نائـب رئيـس مجلـس إدارة شركــــة آل غيث   -
  ٠القابضة

  ٠نائـــب رئيـــس شركـــــــة آل غيث للصناعات  -

  ٠)سابقاً ( عضو مجلس أبوظبي للتوطــــــــين  -

مجلــس إدارة شركـــــــــــة الجرافــــات  عضــو  -
  ٠البحرية ( سابقاً )

رئيس مجلس إدارة شركـــة برستيج جــــت   -
  ٠للطيران الخاص ( سابقاً )

٢٠٠٣        

               
٧(  

سعــيد علــي صالــح 
  أحمــد الكويتـي

غير تنفيذي/غير   عضو
  مستقل

  ٠رجل أعمال  -

  ٠ماجستير في العلوم العسكرية  -

عضو مجلس إدارة سابق لھيئــــــــة الھــــ=ل   -
ا�حمـــــــــر اCماراتـــي وشركــة أبوظبــــي 

  ٠للفنادق

رئيــس مجلــس إدارة مصنــــــــــع اCمارات   -
  ٠للھياكل المعدنية / العين

-  G٠تخــبرة تجاريــــة في العقــــــــارات والمقاو  

  ٠عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي  -

٢٠٠٦  
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فPPي المواقPPع  ومناصPPبھم أخPPرىمسPPاھمة عضPPوية ومناصPPب أعضPPاء مجلPPس ا$دارة فPPي شPPركات    -٢
  : الھامة الرقابية أو الحكومية أو التجارية

  

  المناصب الحالية  ا�ســــــــــــــــــم  م
  الك مجموعة الباديم  محمد جوعان راشد البادي الظاھـــــــري  )١

  عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي  خالد محمد جوعان راشد البادي الظاھري  )٢

  أبوظبي ل=ستثمار جھازالمدير التنفيذي لدائرة التدقيق الداخلي في   محمـــــــــد سعــــــــــد اGحبابـــــــــــــي  )٣

    لــــــــــيأحمـــــد عبد هللا غنـــــــوم الھام  )٤

    محمد الفندي غانم عطيش المزروعــــــي  )٥

  عضو المجلس اGستشاري بإمارة أبوظبي  غيث ھامل بن خادم الغيث القبيســــــــــي  )٦

  عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي  سعيـــد علــي صالـــح أحمــــد الكويتـــي  )٧

            

  : مجلس ا$دارةطريقة تحديد مكافآت أعضاء   -٣

  
) م''ن قرارالحوكم''ة والم''ادة ٧الم''ادة ( أحك''ام ي''تم تحدي''د مكاف''أة أعض''اء مجل''س اCدارة اس''تناداً إل''ى

 اCدارةأعضاء مجلس تتكون مكافأة حيث ١٩٨٤ ) لسنة٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١١٨(

أو اتعاب'اً إض'افية أو مرتب'اً من نسبة مئوية من الربح الصافي ،  كما يجوز أن تدفع الش'ركة مص'اريفاً 
شھرياً بالقدر الذي يقرره مجلس اCدارة �ي عض'و م'ن أعض'ائه إذا ك'ان ذل'ك العض'و يعم'ل ف'ي أي 
لجنة أو يبذل جھوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدم'ة الش'ركة ف'وق واجبات'ه العادي'ة كعض'و ف'ي 

د مكاف''أة أعض''اء مجل''س اCدارة عل''ى ــــ''ـب أن G تزيـيع الح''اGت يج''ـ''ـجم يـوف'' ٠س اCدارةـ''ـمجل
% م''ن ٥% م''ن ال''ربح الص''افي بع''د خص''م اGس''تھ=كات واGحتي''اطي وتوزي''ع رب''ح G يق''ل ع''ن ١٠

  ٠رأس المال على المساھمين

                                                                                                                                                                          
أو توص'ية م''ن تنفي'ذاً لم'ا ذك'ر أع'=ه ف''إن مكاف'آت أعض'اء مجل'س اCدارة تح'دد م''ن خ'=ل اقت'راح  و

% م''ن ١٠مجل'س اCدارة وترف'ع للجمعي''ة العمومي'ة العادي''ة للش'ركة وف''ي جمي'ع ا�ح''وال G تتج'اوز 
  ٠ =هـــصافي ا�رباح وفق الضوابط المذكورة أع

  

          ٤٫٢٧٤٫٧٨٣دره =/ق'بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس اCدارة المدفوع'ة مبل'غ و ٢٠١٢وفي عام 

  ٠درھم

  

فان توزيع المكافآت على أعضاء مجلس اCدارة لم يتم بعد حيث تعرض  ٢٠١٣الية أما عن السنة الم
علم'اً نسبة توزيع المكافآت على الجمعية العمومية للشركة التي لھا الص=حية في رفضھا أو إقرارھا 

               ٥٥/٣٫٤٦٧٫٦٠٩ تبل''غ ٢٠١٣ب''أن مقت''رح مجل''س اCدارة الخ''اص بمكاف''آت أعض''اء المجل''س للع''ام 

بينم''ا G يتقاض''ى أعض''اء مجل''س اCدارة أي ب''دGت ع''ن % عل''ى التفص''يل أع''=ه ١٠درھ''م بح''دود 
  ٠حضور جلسات مجلس اCدارة

  

أربع'ة فيتقاض'ى العض'و مبل'غ  وف'ق نظ'ام الحوكم'ة أما عن اللجان المنبثق'ة ع'ن مجل'س إدارة الش'ركة
جلس'ة ي'تم حض'ورھا  درھم عن كل عشرة آGفوكذلك مبلغ  درھم عن كل جلسة يتم حضورھا آGف

 ٠بلجنة ا�ستثمار

  

  -إجمالي بد�ت اللجان الث+ثة المشكلة من أعضاء مجلس ا$دارة كالتالي :

  

  درھم ٢٩٠٫٠٠٠              خالد محمد جوعان راشد البادي الظاھري

                                 درھم ٢٩٠٫٠٠٠              محمد سعد ا�حبابي

                                 درھم ٢٩٠٫٠٠٠              ل الغيث القبيسيغيث بن ھام
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  -: ٢٢٠١بيان عدد اجتماعات مجلس ا$دارة للعام   - ٣

  
عل'ى  ٢٠١٣المنص'رم  ) اجتماع'ات خ'=ل الع'ام ٧ عقد مجل'س إدارة ش'ركة الع'ين ا�ھلي'ة للت'أمين ع'دد (

  -التفصيل التالي :

  

      ٢٨/١/٢٠١٣    ا�ول اGجتماع    

  ١٩/٢/٢٠١٣    الثانياGجتماع     

  ٢٢/٤/٢٠١٣    الثالث اGجتماع    

  ٢٠/٦/٢٠١٣    الرابعاGجتماع              

  ٢٣/٧/٢٠١٣    الخامساGجتماع         

  ١/١٠/٢٠١٣  السادس        اGجتماع              

  ٢٠/١١/٢٠١٣    اGجتماع السابع    

  

  - ة �جتماعات المجلس :عدد الحضور الشخصي  عضاء مجلس ا$دار    

      

  عدد مرات الحضور  ا�سم

  ٦  محمد جوعان راشد البادي الظاھري

  ٧  خالد محمد جوعان راشد البادي الظاھري

  ٧  محمد سعد اGحبابي

  ٥  أحمد عبد هللا غنوم الھاملي

  ٥  محمد الفندي غانم عطيش المزروعي

  ٦  غيث ھامل بن خادم الغيث القبيسي

  ٦  مد الكويتيسعيد علي صالح أح

  

   ٠علماً بان تغيب ا�عضاء كان بموجب أعذار قبلھا مجلس اCدارة    

 

  : بيان المھام وا�ختصاصات التي فوضھا مجلس ا$دارة إلى ا$دارة التنفيذية  -٥

    
) م'ن ق'انون ٢٨) و (٢٧مدير عام الشركة ع=وة على ص'=حياته المنص'وص عليھ'ا بأحك'ام الم'ادة (

ير أعمال الشركة والدفاع ع'ن حقوقھ'ا وتمثيلھ'ا تج'اه يتسبسواء  ١٩٧٥لسنة  ١٨تأسيس الشركة رقم 
مف'وض م'ن مجل'س اCدارة ب'التوقيع نياب'ة ع'ن الش'ركة  فھو الغير وتوكيل المحامين والطعن با�حكام

في جميع المعام=ت اCدارية والفنية والقانونية وله ح'ق توكي'ل الغي'ر ب'التوقيع عل'ى ك'ل أو بع'ض م'ا 
كما له حق تعيين وعزل الموظفين وتحديد رواتبھم وبدGتھم وت'رقيتھم ونقلھ'م وقواع'د  تفويضبالجاء 

   ٠تأديبھم ومزاولة جميع ا�عمال التي تقتضيھا إدارة الشركة وفقاً �غراضھا

  

 -: بيان بالتعام+ت التي تمت مع ا طراف ذات الع+قة      -٦

  

  ٠ ٢٠١٣ة ( اصحاب المصالح ) للعام لم تتم أي معام=ت مع ا�طراف ذات الع=ق 

  

     فPPي الشPPركة ومجمPPوع الرواتPPب  التنفيPPذيين بيPPان تفصPPيلي بأسPPماء كبPPار المPPوظفين - ٧

  -: ٣٢٠١للعام  والمكافآت المدفوعة لھم
  

 والبد�ت مجموع الرواتب  تاريخ التعيين  المسمى الوظيفي  أسماء المدراء   الرقم

  ٢٠١٣ لعامالمدفوعة 

مجموع المكافآت المدفوعة 
  ٢٠١٣ لعام

  ٦٤٣٫٤٤٠=/  ١٫٩٢٠٫٤٠٨=/  ٢٠/٣/١٩٧٦  المدير العام  محمد مظھر حمادة  ١

  ٢٠٠٫٠٠٠=/  ١٫٣٧٤٫٦٧٢=/  ٢٢/٩/١٩٩٤  نائب المدير العام  رونالد باكيسا  ٢
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  : أتعاب مدققي الحسابات الخارجي    رابعا :

  
  ي ــــشركة وقد جدد لھا بناًء على قرار المساھمين فرنست ويونغ أعمال التدقيق الخارجي للاتتولى شركة  )١

درھم عن أعمال  ١٠٠٫٠٠٠وتقاضت أتعاب قدرھا =/ ٢٠١٣اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في عام 
  ٠درھم عن مراجعة الحسابات الربع سنوية ٧٥٫٠٠٠التدقيق للبيانات المالية السنوية ومبلغ =/

  

  إرنست ويونغ  أسم مكتب التدقيق

  ) سنة٢٤(  د السنوات التي قضاھا كمدقق حسابات خارجي للشركةعد

  ١٧٥٫٠٠٠   ( درھم ) ٢٠١٣أتعاب التدقيق للبيانات المالية للعام  إجمالي

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة ا�خرى بخ=ف التدقيق للبيانات المالية 
  ( درھم ) ٢٠١٣للعام 

-  

  -  تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة ا�خرى

  
                              

،  وش'ھد نجاح'اً منقط'ع النظي'ر من'ذ ذل'ك  ١٩٦٦مكتب إرنست ويونغ في إمارة أبوظبي في ع'ام تم افتتاح 
    ٠التاريخ

  

ويع'د م'ن أكب'ر ش'ركات  ١٩٦٦يعمل مكتب إرنست ويون'غ ف'ي دول'ة اCم'ارات العربي'ة المتح'دة من'ذ ع'ام 
  ٠الخدمات المھنية في الدولة

  

لع''دة قطاع''ات تش''مل الخ''دمات المالي''ة والت''أمين والطاق''ة والبن''اء  ويق''وم إرنس''ت ويون''غ بتق''ديم خدمات''ه
والمقاوGت والعقارات وقطاعات الكيماويات والمرافق والمنتجات اGستھ=كية والبي'ع وقط'اع اGتص'اGت 

  ٠والترفيه في جميع أنحاء العالم

    

الت'دقيق الحس'ابي  وھ'ي تم'ارس أعم'ال إدارتھ'اشركة الت'دقيق الخ'ارجي مس'تقلة ع'ن الش'ركة ومجل'س ان 
ف'ي  اھ'لو فيھ'ا تالمالي'ة الت'ي عين' ةـوالتأكد من صحة البيانات المالية ومراقب'ة حس'ابات الش'ركة ع'ن السن'

ح''ق اGط''=ع ف''ي ك''ل وق''ت عل''ى جمي''ع دف''اتر الش''ركة وس''ج=تھا ومس''تنداتھا وطل''ب  امھمتھ'' أداءس''بيل 
  ٠ق موجودات الشركة والتزاماتھاحقتأن  ارى ضرورة الحصول عليھا ولھتالتي  واCيضاحاتالبيانات 

        

الت'ي اتبع'ت ف'ي  اCج'راءاتوعلى مدقق الحسابات الخارجي حضور الجمعية العمومية والتأكد من صحة 
الدعوة إلى اGجتماع ويبدي رأيه في ميزانية الشركة وإذا ما كانت ھنال'ك مخالف'ات �حك'ام ق'انون تأس'يس 

  ٠قد تكون وقعت خ=ل السنة الماليةالعمومية  الشركة أو قانون الشركات أو لقرارات الجمعية

  

 ٠ سنة كمدقق حسابات خارجي للشركةة وعشرون أربعادة / آرنست ويونغ ـالسقضى  )٢

 

لم يق'م أي م'دقق حس'ابات خ'ارجي آخ'ر غي'ر م'دقق حس'ابات الش'ركة بتق'ديم أي خ'دمات أخ'رى ف'ي الع'ام  )٣
٠ ٢٠١٣  

                                                                                 

  : دارةبيان لجان مجلس ا$  خامساً :

  

  لجنة التدقيق - ١

  
إن الھدف من ھذه اللجنة ھو دعم دور مجلس اCدارة في مسؤولياته تجاه تمثيل المساھمين فيما يتعلق 
بتدقيق المعلومات المالية وا�مور المتعلقة بالحاكمية المؤسسية في الش'ركة بص'ورة منتظم'ة لض'مان 

تابعتھ'ا Gس'تق=لية م'دقق الحس'ابات الخ'ارجي فعالية استخدام الموارد المتوفرة ع=وة على رقابتھا وم
  ٠ومدى موضوعيته ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية
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  -: أسمائھملجنة التدقيق من أصحاب السعادة التالية  وتتكون

  

  رئيس اللجنة      سعادة /  محمد سعد ا�حبابي

  عضو          سعادة /  خالد محمد البادي

  عضو        سعادة /  غيث ھامل الغيث القبيسي

  
م'ن الق'رار ال'وزاري  ٩/٥إن اللجنة تقوم بجميع اGختصاصات والمھام المنصوص عليھ'ا ف'ي الم'ادة 

  ٠ ٢٠٠٩/ ٥١٨رقم 

  

  -بالتواريخ التالية : ٢٠١٣اجتماعات خ=ل العام  ةستوقد عقدت لجنة التدقيق بحضور جميع أعضائھا عدد   

 

  

      ١٦/١/٢٠١٣    اGجتماع ا�ول    

  ٢٧/١/٢٠١٣    اGجتماع الثاني    

  ١٥/٤/٢٠١٣    اGجتماع الثالث    

  ٢٦/٥/٢٠١٣    اGجتماع الرابع             

  ١٦/٧/٢٠١٣    اGجتماع الخامس    

  ٢٧/١٠/٢٠١٣    اGجتماع السادس    

                 

 لجنة الترشيحات والمكافآت - ٢

  
ش'يح لعض'وية إن الغرض الرئيسي للجنة الترشيحات والمكاف'آت ھ'و تحدي'د السياس'ات والمع'ايير للتر

ت والمھ''ارات المطلوب''ة ف''ي المجل''س درامجل''س اCدارة م''ع المراجع''ة الدوري''ة ل=حتياج''ات م''ن الق''
ة والت'دريب والتأك'د م'ن اس'تق=لية ا�عض'اء المس'تقلين ـــ'ـوإعداد السياسات الخاصة بالموارد البشري

إل'ى جان'ب ا�خ'رى  الش'ركات وجوانب تعارض المصالح في عضوية ا�عضاء ف'ي مج'الس إدارات
  ٠وضع سياسات تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين

                

  لجنة الترشيحات والمكافآت من أصحاب السعادة التالية أسمائھم : وتتكون

            

  رئيس اللجنة      سعادة /  غيث ھامل الغيث القبيسي

  عضو                     اديـــسعادة /  خالد محمد الب

  عضو                     د ا�حبابيسعادة /  محمد سع

                                              
/ ب م'ن الق'رار ال'وزاري ٦إن اللجنة تقوم بجمي'ع اGختصاص'ات والمھ'ام المنص'وص عليھ'ا بالم'ادة 

  ٠ ٥١٨/٢٠٠٩رقم 

  

 ٢٠١٣اجتماع'ات خ'=ل الع'ام  بع'ةأروقد عقدت لجنة الترشيحات والمكاف'آت بحض'ور جمي'ع أعض'ائھا ع'دد 

  -بالتواريخ :

  

      ١٦/١/٢٠١٣    ماع ا�ولاGجت    

  ٦/٢/٢٠١٣    اGجتماع الثاني    

  ١٥/٤/٢٠١٣    اGجتماع الثالث    

  ١٦/٧/٢٠١٣    اGجتماع الرابع             
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  لجنة العقارات وا�ستثمارات - ٣

  
ثمار وفق'اً لتوج'ه اGس'ت إس'تراتيجيةومراقب'ة  Cنش'اءجن'ة العق'ارات واGس'تثمارات لتش'كيل  كما وسبق

وف'ق ق'انون الش'ركة وق'رارات ص=حياته أو ص=حية رئيس مجلس اCدارة  إلغاءمجلس اCدارة دون 
  ٠الجمعية العمومية

  

  -: نظام الرقابة الداخلية  سادسا :

  
لس'نة  ٥١٨رق'م  ) م'ن الق'رار٨( بالشركة بممارس'ة أعمالھ'ا وف'ق أحك'ام الم'ادةإدارة الرقابة الداخلية  تقوم )١

تتمت''ع باGس''تق=ل الك''افي �داء مھامھ''ا وتتب''ع لمجل''س اCدارة مباش''رة المس''ئول ع''ن نظ''ام حي''ث ب٢٠٠٩
   ٠الرقابة الداخلية وعن مراجعته وفعاليته

  

بخبرة  الذي تم تكليفه بمھام ضابط اGمتثالمدير إدارة الرقابة الداخلية  –ويتمتع السيد /  حسان حسام نايف  )٢
  ٠ركات كما عمل كمدقق خارجي بمملكة البحرينمن الش محاسبية وإدارية في عدد

  

تطبيق المعايير الدولية للرقابة الداخلية في س'بيل تحقي'ق ا�غ'راض المطلوب'ة بك'ل كف'اءة  تتبنى الشركة ان
      -للتأكد من اkتي : ةوبأقل كلفة اقتصادية ويتمثل في أسس الرقابة الداخلي

  
  ٠معقولية وتوافق المعلومات والبيانات -١

 ٠اشي مع السياسات والخطط واCجراءات واللوائح والقوانين والتعليماتمدى التم -٢

 ٠مدى حماية أصول وممتلكات الشركة -٣

م'''دى تماش'''ي ا�نش'''طة والعملي'''ات والب'''رامج الموض'''وعة م'''ع ا�غ'''راض وا�ھ'''داف المح'''ددة  -٤
واCس''تراتيجية والتأك''د م''ن م''دى قي''ام ا�جھ''زة اCش''رافية بتطبيقھ''ا وف''ق الخط''ط الموض''وعة 

 ٠داف المحددةوا�ھ

تأكيد الرقابة الوقائية وذلك لمنع وقوع ا�حداث غير المرغوبة وتص'حيح ا�عم'ال غي'ر الس'ليمة  -٥
  ٠وھي موجھة نحو اCنجازات المرغوبة وتشجيع تكرار أدائھا

  -التأكيد على س=مة وكفاءة عناصر الرقابة الداخلية المتمثلة في اkتي: -٦

  ٠الھيئة الرقابية -

 ٠تقدير المخاطر -

 ٠شطة الرقابة الداخليةأن -

 ٠المعلومات واGتصاGت -

 ٠الرقابة والتفتيش  -    

  

  -: وتقوم إدارة الرقابة الداخلية ممثلة بمدير الرقابة الداخلية

  

بإعداد خطة الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع لجنة التدقيق وم'دراء اCدارات المعني'ة  -
 ٠أو رؤساء ا�قسام ا�خرى التابعة للشركة

  

خطة الرقابة الداخلية الموضوعة والموافق عليھا باCضافة إلى تنفيذ اي'ة مھ'ام أو  تنفيذ -
 ٠مشاريع خاصة أخرى يطلبھا مجلس اCدارة

  
لمجلس اCدارة عن تقي'يم نظ'ام  للجنة التدقيق ومن ثم يتولى مدير إدارة الرقابة الداخلية رفع تقارير مفصلة )٣

المقترحات لسد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذل'ك بش'كل  الرقابة الداخلية وإظھار الم=حظات وإبداء
  ٠دوري منتظم وعند الضرورة وفي أي وقت يراه وفقاً لمقتضيات ذلك التقييم 

  

أي مشاكل كبيرة حتى تتعامل معھا إدارة الرقابة الداخلية الت'ي ف'ي ح'ال  ٢٠١٣لم تواجه الشركة في العام  )٤
طبيعة المشكلة التي قد تختل'ف وفق ة سوف تتعامل معھا حسب ا�صول وحدوثھا فان إدارة الرقابة الداخلي

تقريرھ''ا إل''ى مجل''س إدارة  إدارة الرقاب''ة الداخلي''ة ف''ي أس''بابھا ومكوناتھ''ا م''ع رف''ع الواح''دة ع''ن ا�خ''رى
 ٠الشركة بالوقائع والحلول 
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ليت'ولى التحق'ق م'ن  تث'البمھم'ة ض'ابط اGمبتكليف من مجلس اCدارة مدير إدارة الرقابة الداخلية  يقومكما  )٥
  ٠مدى التزام الشركة والعاملين فيھا بالقوانين وا�نظمة والقرارات واللوائح الصادرة

  

  ٠ ٢٠١٣لم تقم الشركة بارتكاب أي مخالفات خ=ل السنة المالية للعام   سابعاً :

  

  -: قواعد السلوك المھني  اً :ثامنـ

  
واCدارة العليا والموظفين الذي يشمل القواعد  ي لمجلس اCدارةالشركة النظام المعد لقواعد السلوك المھن تطبق

العام'''ة �خ=قي'''ات المھن'''ة ويغط'''ي مجموع'''ة واس'''عة م'''ن اCج'''راءات والممارس'''ات فيم'''ا يتواف'''ق م'''ع جمي'''ع 
  ٠التشريعات ذات الع=قة وا�عراف المحلية

                                                                                                                                

والمش''اركات م''ع المؤسس''ات  والتعليمي''ةعدي''د م''ن المس''اھمات اGجتماعي''ة أن لش''ركة الع''ين ا�ھلي''ة للت''أمين ال  اً :تاسع
ب'دعم ورعاي'ة ع'دد   في سبيل تعزيز تواصلھا الخارجي قامت الشركة ٢٠١٣وفي العام  ٠والمراكز المجتمعية

درھم وذلك للس'ادة / الھ'=ل ا�حم'ر اCم'ارتي  ١٣١٫٢٠٠=/ بمجموعمن الفعاليات لجھات اجتماعية وتربوية 
ادة / مدرسة انترناشيونال كوميونتي والسادة / مجلس العم'ل الفلس'طيني والس'ادة / ش'ركة أب'وظبي لتقني'ات والس

الطائرات والسادة / شركة دوم انترناشيونال ع=وة على إھتمام الشركة بالمحافظة على س=مة البيئة من خ'=ل 
  ٠راق وبإعادة استخدامھاالتقليل من إستعمال ا�و

  

  -: مات عامةمعلو  اً :عاشر

  
علPى سPعر وأدنPى أو سعر ا$غP+ق ( أبوظبي لlوراق المالية سوق بيان بسعر سھم الشركة في - ١

 : ٣٢٠١نھاية كل شھر خ+ل السنة المالية للعام ـي سعر) ف
STATEMENT OF COMPANY'S SHARES IN THE MARKET    

(HIGHEST PRICE & LOWEST PRICE AT THE END OF EACH MONTH DURING THE YEAR 2013 

Month Volume Value No. Of 
Trades 

High Low Close 52 Week 
High 

52 Week 
Low 

 عدد القيمة الكمية الشھر
 الصفقات

 خ�ل ا�على ا�غ�ق ا�دنى ا�على
 السنة

 خ�ل ا�دنى
 السنة

 32.00 43.00 32.00  32.00        32.00        2            564,288.00       17,634     13-يناير

 32.00 43.00 35.00  35.00        35.00        2            84,350.00         2,410       13-فبراير

 32.00 41.40     -                -               13-مارس

 32.00 41.40 35.00  35.00        35.00        1            210,000.00       6,000       13-أبريل

 32.00 39.00 39.00  39.00        39.00        2            39,000.00         1,000       13-مايو

 32.00 40.00 40.00  40.00        40.00        1            47,440.00         1,186       13-يونيو

 32.00 40.00 40.00  40.00        40.00        3            6,199,200.00    154,980   13-يوليو
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 32.00 40.00     -                -               13-أغسطس

 32.00 40.00 36.00  36.00        36.00        1            16,560.00         40            13-سبتمبر

 32.00 47.60 47.60  36.00        47.60        3            9,332.00           212          13-أكتوبر

 32.00 47.60     -                -               13-نوفمبر

 32.00 47.60 38.60  38.60        42.85        2            2,407,150.80    56,178     13-ديسمبر

         

 

 

 

  : الذي تنتمي إليه الشركة عالقطا ومؤشركة مع مؤشر السوق العام بيان ا داء المقارن لسھم الشر - ٢

 

  
 

 




