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ر ش.م.ع ثمار والتطو شن لإلس ور  .شركة الرمز كور

  

ـوكمة ـتـقر  2019ر ا
   



 

ر ش.م.ع. ثمار والتطو شن لإلس ور ور     شركة الرمز 

ـوك ــــــقرــــتـ   2019ة ــــــــــة عـن السـنــــم ـــر ا
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ات   تو   جدول ا

  

ات خالل  ا إلستكمال نظام حوكمة الشر  : اإلجراءات ال تم إتخاذ
ً
ا 2019أوال   وكيفية تطبيق

  

عامالت أعضاء مجلس اإلدارة   :
ً
مثانيا م وأبنا   2019 األوراق املالية للشركة خالل العام  وأزواج

  

شكيل مجلس اإلدارة  :
ً
  ثالثا

  

ار  سابات ا : مدقق ا
ً
عا   را

  

نة التدقيق  :
ً
  خامسا

  

افآت شيحات وامل نة ال  :
ً
  سادسا

  

ن اص املتطلع عامالت األ عة واإلشراف ع  نة املتا عا:   سا

  

نة اإل ثامنا اطر:  دارة ا ثمارات و   س

  

: نظام الرقابة الداخلية
ً
  تاسعا

  

الفات املرتكبة خالل السنة املالية  : تفاصيل ا
ً
  2019عاشرا

  

ئة فاظ ع الب تمع ا وا مات الشركة  تنمية ا   حادي عشر: مسا

  

ي عشر: معلومات عامة   ثا
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: 
ً
ات خالل   أوال ا إلستكمال نظام حوكمة الشر ا 2019اإلجراءات ال تم إتخاذ   وكيفية تطبيق

  

وكمة  ثمار املطبق إن ضـــــوابط ونظام ا شـــــن لإلســـــ ور ور ر ش.م.ع من قبل شـــــركة الرمز  عة والتطو ا التا ا   يضـــــمن ("الشـــــركة") وشـــــر

ام مجلس اإلدارة ن عن  هت بمســــــــــؤولي  ال م وكمة املؤســــــــــســــــــــيةحماية املســــــــــا داف املرجوة من ا ن وتحقيقه لأل ثمر ن   واملســــــــــ ع آخذين 

م من قبل مجلس اإلدارة ســــــتمر امل والتقييــــــم  تخضــــــع منظومــــــة حوكمة الشــــــركة للمراجعــــــة حيث، اإلفصاح والشفافيةدقة  عتباراإل  س ما 

اب املصا بأداء  افة األطراف ذات العالقة وأ ن و م ز ثقة املسا عز ر كفاءة العمل مما ينعكس ع  عميق وتطو   . الشركة 

  

ون  وكمة املؤسسية واملتمثل  ميثاق مجلس اإلدارة يت : مماإطار ا   ي

  

   الرقابــة الداخليــة 

  

ــــــدف السياسات واللوائحمن يتكــــــون نظــــــام الرقابــــــة الداخليــــــة مــــــن مجموعــــــة  ــــــا مــــــن قبــــــل مجلــــــس اإلدارة  داف  التــــــي تــــــم وضع تحقيق األ

ز األداء عز اطر"  تقوم الشركة بتطبيق مبدأ "خطوط الدفاع الثالثة . وال تتمتع باإلستقاللية الفنية التامة املرجوة و وكمة وادارة ا ل

 املتمثلة  النموذج أدناه:
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: 
ً
ات خالل   أوال ا إلستكمال نظام حوكمة الشر ا 2019اإلجراءات ال تم إتخاذ   وكيفية تطبيق

  

  مجلــس اإلدارة 

  

م مجلس اإلدارة  ثقة عنهيل ان املن يئة األوراق  بصـفة مباشـرة أو من خالل ال ات الصـادرة عن  عليمات حوكمة الشـر بتطبيق قواعد و

 ،
ً
امال  

ً
اما ـــــــــــمل دور حيث املالية والسلع ال ــ ــــــــــــــه اإلدارة  مجلس اإلدارة شـــــــــــــ اتيجيات  التنفيذية اإلشــــــــــــــــــــــــــراف وتوجيــــــــــــ داف واإلس ووضع األ

اصة بال والسياسات    .شركةا

  

ثقة عن مجلــس اإلدارة ان املن   ال

  

ـــــــــــوم  ـــ ل مباشر و  مجلس اإلدارة يقــــــــــ ش عة له  ان دائمة تا شكيل  ا العمل ع ب ا حيث  تحديد صالحيا وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عل

ا وفقا  شكيل يئة رقم (يتم  س مجلس إدارة ال مة  شان معاي اإل  2016/ر.م) لسنة 7لقرار رئ ات املسا نضباط املؤس وحوكمة الشر

ان من العامة، حيث ت  افــآت تالف تلك ال شــيحات وامل نــة ال اطر.نــة التدقيــق و ثمار وا نة اإلس   و

 

  نة التدقيق

 

ـــــــؤولية  ـــــــق مســـــ ــة التدقيـــــ ـــــ ــ نـــ ــل  ـــــ ــ اطر تتحمـــ واإلشراف ع التدقيق الداخ  مراجعة البيانات املالية والضوابط الداخلية وانظمة إدارة ا

ار يئة رقم (49باإلضــافة ا ماورد  نص املادة رقم ( وتمثيل الشــركة مع املدقق ا س مجلس إدارة ال  2016/ر.م) لســنة 7) من قرار رئ

مة العامةشان معاي اإلنضباط املؤس وحوكمة ال  ات املسا  . شر

 

افــآت شــيحات وامل   نــة ال

  

ــــؤولية  ــآت مســ ــ افــ ــــيحات وامل شــ ــــة ال نــ ــــل  ر خطط التعاقب الوظيفي والتاكيد ع استقاللية  تتحمــ ل التنظي وتطو ي اإلشراف ع ال

افآت و أعضـــاء مجلس اإلدارة  ا ســـلم الرواتب وامل ) من 47باإلضـــافة ا ماورد  نص املادة رقم (تقييم وتوصـــية ســـياســـات التوظيف بما ف

يئة رقم ( س مجلس إدارة ال مة العامة. شان  2016/ر.م) لسنة 7قرار رئ ات املسا  معاي اإلنضباط املؤس وحوكمة الشر
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ً
معامالت أعضاء مجلس اإلدارة   :ثانيا م وابنا   2019 األوراق املالية للشركة خالل العام  وازواج

  

ي  اإلسم    ظافر  األحبا

س مجلس اإل   املنصب   دارةرئ

  غ تنفيذي مستقل  الفئة

م اململوكة  سم  31كما  عدد األس   2.956.889  2019د

  2.956.889  إجما عمليات الشراء

  -  البيعإجما عمليات 

م)   549.915.858  رأسمال الشركة (در

م اململوكة من رأس املال   % 0.5377  سبة األس

 

ري  راشدع خلفان  بن أحمد  اإلسم    الظا

  عضو مجلس اإلدارة   املنصب

  تنفيذي مستقل غ  الفئة

م اململوكة  سم  31كما  عدد األس  15.200.000  2019د

  15.200.000  إجما عمليات الشراء

  -  إجما عمليات البيع

م)   549.915.858  رأسمال الشركة (در

م اململوكة من رأس املال   % 2.7641  سبة األس

  

  الدندمحمد املرت   اإلسم 

  العضو املنتدب  عضو مجلس اإلدارة  املنصب

  تنفيذي   الفئة

م اململوكة  سم  31كما  عدد األس   * 80,468,589  2019د

  -  إجما عمليات الشراء

  21,000,000  إجما عمليات البيع

م)   549.915.858  رأسمال الشركة (در

م اململوكة من رأس املال   % 14.6329  سبة األس
متلك عدد   59,468,589يمتلك السيد الدند عدد  * م تحت اسمه مباشرة و م ع احد البنوك العاملة   21,000,000س س

 الدولة

 

 

 

 

  



  
ر ش.م.ع. ثمار والتطو شن لإلس ور ور   شركة الرمز 

ـوك ــــــقرــــتـ    2019ة ــــــــــة عـن السـنــــم ـــر ا
 

5 
 

 
ً
  شكيل مجلس اإلدارة  :ثالثا

  

ا    .أ  شكيل مجلس اإلدارة ا              بيان 

خ  - شـكيل مجلس إدارة الشـركة بتار سـم  20تم  و مجلس مؤلف من سـبعة أعضـاء  2018د معية العمومية للشـركة، و من قبل ا

خ  ت واليته بتار سم  20ت  ؛2021د

 تم انتخاب السيد/  -
ً
سا ي كرئ خ دارة  جلسته امل للمجلس من قبل مجلس اإل  ظافر  األحبا والسيد/   2019  يناير 21نعقدة بتار

يل النعي  س حيث حمد راشد  ورة أعاله  مجلس اإلدارة بالقائمة أدناهكنائب للرئ ات املذ يص املتغ    :تم ت

  

  أعضاء مجلس اإلدارة

ة  الفئة  اإلسم الت  ا ة  املؤ   بداية العضو

ي ثمارات املالية  غ تنفيذي مستقل  السيد/ ظافر األحبا وس  االقتصاد  اإلس الور   20/12/2015  ب

ثمارات املالية  غ تنفيذي   حمد راشد النعي /سعادة اسبة  اإلس وس  ا الور   30/10/2017  ب

/ ع سعيد بن حرمل  دكتور 

ري    الظا

ثمارات املالية  غ تنفيذي مستقل  إدارة  دكتوراه   اإلس

  األعمال

30/10/2017  

اطر  غ تنفيذي مستقل  الغفالسيد/ عبد هللا سعيد  ماجست  إدارة   إدارة ا

  األعمال

20/12/2015  

السيد/ أحمد بن ع خلفان راشد 

ري    الظا

ثمارات املالية  مستقل غ تنفيذي اسبة  اإلس وس  ا الور  ب

ادة  وحاصل ع ش

CPA  

20/12/2018  

ثمارات املالية  تنفيذي  السيد/محمد املرت الدند وس  اإلقتصاد  اإلس الور   20/12/2015  ب

ن السعيدي ثمارات املالية   غ تنفيذي مستقل  الدكتور/ ناصر ام اإلس

وكمة  وقواعد ا

  30/10/2017  دكتوراه  االقتصاد

  

مة أخرى  ات مسا ات أعضاء مجلس إدارة الشركة  شر     عضو

  

م  اي  األسماء م ومنص ا مة أخرى عضو ات مسا   شر

يل النعي /سعادة م  -عضو مجلس إدارة  حمد راشد  ثمار.شركة الر   لإلس

  شركة آمانات القابضة. -عضو مجلس إدارة 

ري  س مجلس إدارة  الدكتور/ ع سعيد بن حرمل الظا افل ش.م.ع -رئ   شركة أبوظ الوطنية للت

ري  س مجلس إدارة  السيد/ أحمد بن ع خلفان راشد الظا و القابضة ش.م.ع -رئ   . شركة فود

س مجلس إدارة تال ش.م.ع -نائب رئ اب   .شركة الواحة 

ن ش.م.ع –عضو مجلس إدارة    .شركة الوثبة للتأم

ان أبو ظ ش.م.ع –عضو مجلس إدارة    . شركة ط

س مجلس إدارة و الوطنية للمواد الغذائية ش.م.خ -رئ  .شركة فود
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شكيل    مجلس اإلدارةثالثا: 

 

امة أخرى  ة  واقع رقابية أو حكومية أو تجار   مناصب أعضاء مجلس إدارة الشركة  اي م

  

امة أخرى  اإلسم ة  واقع رقابية أو حكومية أو تجار   مناصب  م

  الدكتور/ ناصر السعيدي

 ذ.م.م. ترست ماجد الفطيمشركة –عضو مجلس ادارة غ تنفيذي 

ون للتجارة –عضو مجلس ادارة غ تنفيذي   .فال

ر –مستقل  –عضو مجلس ادارة غ تنفيذي    .مجموعة الغر

ب – عضو مجلس ادارة غ تنفيذي   .املستقبل لصناعة األناب

  

ي  مجلس اإلدارة للعام   .ب سا سبة تمثيل العنصر ال  2019بيان ب

  

ي خالل العام لم يضم مجلس اإلدارة أي تمثيل للعنصر  سا    .2019ال

  

ي     .ت سا ةبيان بأسباب عدم تر  اي عنصر   مجلس اإلدارة  لعضو
  

ة مجلس إدارة الشركة ي لل لعضو سا  .لم يتقدم أي عنصر 

  

:    .ث  بيان ماي

 

دالت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام    .1 افآت و  2018مجموع م

 

معية العمومية للشركة املنعقدة   افأ 2019 مارس 12وافقت ا ع مبلغ وقدرهأة ع م  )280,000( عضاء مجلس اإلدارة بتوز

ي مئتان وثمانون ألف م إمارا م. در   الغ توزع فيما بي

 

حة عن العام    .2 افآت أعضاء مجلس اإلدارة املق معية العمومية  2019م ا ع ا تم عرض وال س

 للمصادقة

  

ة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام  افأة سنو ح مجلس اإلدارة دفع م م 366,720 جمابمبلغ إ 2019يق ي  در شرط موافقة إمارا و

م الفعالة للشركة  ون مقابل قياد لس ت افآت أعضاء ا ه أن م م التنو ة للشركة ع ذلك. من امل معية العمومية السنو ا

م  عت حضور ا املا وال  ا ووضع اح اعتبار أر  إو
ً
لس عنصرا اما بالقرار الوزاري رقم ( جتماعات ا /ر.م) لسنة 7 ذلك إل

2016 .  
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  شكيل مجلس اإلدارة  ثالثا:

 

لس ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية   . 3 ثقة عن ا ان املن بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات ال

2019 

  

ثقة عن  ان املن   :التالية مجلس اإلدارةتم دفع بدالت حضور جلسات ال

  

نة  االسم   املنصب  ال
عاب  اال

م   بالدر

عدد 

  اإلجتماعات

موع  ا

م   بالدر

  نة التدقيق 

نة التدقيق   الدكتور/ ناصر السعيدي س    40,000  5  8,000 رئ

نة التدقيق  السيد/ عبد هللا سعيد الغف   24,000  3  8,000 عضو 

ري  نة التدقيق   السيد/ أحمد بن ع خلفان راشد الظا   32,000  4  8,000 عضو 

شيحات  افآتنة ال   وامل

ري  افآت   الدكتور/ ع سعيد بن حرمل الظا شيحات وامل نة ال س    8,000  1  8,000 رئ

افآت  السيد/ عبد هللا سعيد الغف شيحات وامل نة ال   8,000  1  8,000 عضو 

ري  افآت  السيد/ أحمد بن ع خلفان راشد الظا شيحات وامل نة ال   8,000  1  8,000 عضو 

ثمارنة  اطر واإلس   ا

ي ثمار  السيد/ ظافر  األحبا اطر واإلس نة ا س    24,000   3  8,000 رئ

يل النعي /سعادة ثمار  حمد راشد  اطر واإلس نة ا   32,000  4  8,000 عضو 

ثمار  السيد/ محمد املرت الدند اطر واإلس نة ا   32,000  4  8,000 عضو 

 

ا عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت  تفاصيل     .4 عاب اإلضافية ال تقاض البدالت أو الرواتب أو األ

ا ان وأسبا  حضور ال
 

عاب إضافية.    لم يتقا أعضاء مجلس اإلدارة اية بدالت أو رواتب أو ا
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  شكيل مجلس اإلدارة  ثالثا:

  

ا و  2019عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال عقدت خالل السنة املالية  ج. عقاد خ ا  توار

  

دول أدناه) 6ستة ( 2019عقد مجلس اإلدارة خالل العام  و مو با ب ولم . إجتماعات كما  ا للتغي تقبل مجلس اإلدارة أعذار أعضاء

ضور لطرف آخر. ل أي من األعضاء ا   يو

  

اير 6  يناير 21   اإلدارةعضو مجلس  ر 30  يوليو 31  مايو 2  ف سم 8  أكتو   د

ي   غيب  حضر  حضر  حضر  حضر  غيب  السيد/ ظافر األحبا

  حضر  غيب  حضر  غيب  حضر  حضر  حمد راشد النعي /سعادة

ري  /الدكتور    حضر غيب غيب حضر غيب حضر  ع الظا

السيد/ أحمد بن ع خلفان راشد 

ري    الظا
  حضر حضر حضر غيب حضر غيب

  حضر  حضر  حضر حضر غيب حضر  السيد/ عبد هللا سعيد الغف

  حضر  حضر  حضر حضر حضر حضر  السيد/ محمد املرت الدند

  غيب حضر  حضر  غيب حضر  حضر   الدكتور/ ناصر السعيدي

  

ر خالل السنة   ح. ا 2019املالية عدد قرارات مجلس اإلدارة ال صدرت بالتمر عقاد خ ا  مع بيان توار

 

  .اليوجد
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  شكيل مجلس اإلدارة  ثالثا:

  

ام واختصاصات مجلس اإلدارة  خ. لس او اإلدارة التنفيذيةبيان م ا أحد أعضاء ا بناء ع  2019خالل العام  ال قام 

ض مجلس اإلدارة  تفو

  

ص املفوض  م ض  إسم ال ضمدة   صالحية التفو  التفو

الة محمد املرت الدند  سي أعمال الشركة و ب سنوات 3   

 

)بيان تفاصيل التعامالت مع األطراف ذات ا.د اب املصا  لعالقة (أ

  

س مجلس اإلدارة رقم ( الشركة تطبق و محدد  قرار رئ ام املعامالت مع األطراف ذات العالقة كما  شأن معاي  2016/ر.م) لسنة 7أح

مة العامة ات املسا ن اإلنضباط املؤس وحوكمة الشر سي ن الرئ م وأي  ع جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملسا

اص أو كيانات مرتبطة    : 2019وعليه تجدون ادناه التعامالت ال تمت مع االطراف ذات العالقة خالل العام  اأ

  

  قيمة التعامل   نوع التعامل  توضيح طبيعة العالقة  بيان بالطرف ذو العالقة  م

ي 1 س مجلس اإلدارة السيد/ ظافر األحبا م  12,500,000 قرض رئ يدر إمارا  

ي 2 س  السيد/ ظافر األحبا مجلس اإلدارةرئ ي 2,500,000 قرض  م إمارا در  

ي 3 س مجلس اإلدارة السيد/ ظافر األحبا ي 1,750,000 قرض رئ م إمارا در  

ي 7,340,000 قرض عضو مجلس إدارة السيد/ محمد الدند  4 م إمارا در  

ي 3,119,500 قرض عضو مجلس إدارة السيد/ محمد الدند  5 م إمارا در  

ي 4,570,254 قرض عضو مجلس إدارة السيد/ محمد الدند  6 م إمارا در  
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  شكيل مجلس اإلدارة  ثالثا:

 

اص بالشركة  .ذ ل التنظي ا ي  ال
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  شكيل مجلس اإلدارة  ثالثا:

  

ن .ه  بيان تفصي لكبار املوظف

  

عاب  جما رواتب وأ ن و عي خ  دول التا أسماء ومناصب وتوار ن  ال 2019لسنة املالية ايو ا  ملستوى األول:كبار املوظف

  

ن  املنصب   اإلسم خ التعي افآت  إجما الرواتب   تار   إجما امل

 العضو املنتدب  السيد/ محمد املرت الدند

  للمجموعة

01/09/1997  2,744,400  565,400  

يثم عضيمة املدير التنفيذي   السيد/ 

  للمجموعة

12/10/2017  1,260,000  165,000 

زاد جنب ثماري   السيد/ ش  -  1,020,000  10/10/2016  املدير االس

  

عاب السنة املالية  جما رواتب وأ ن و عي خ  دول التا مناصب وتوار ن  ال 2019يو ا ي:كبار املوظف   ملستوى الثا

  

ن  املنصب  رقم خ التعي اجما   إجما الرواتب   تار

افآت   امل

ن للمجموعة  1 ثمر   16,700  356,000   18/03/2012  مدير الشؤون القانونية وعالقات املس

ة للمجموعة  2 ة واالدار شر   5,560  582,000  06/10/2019  مدير شؤون املوارد ال

  53,300  420,000  05/11/2017  والتدقيق الداخ للمجموعةمدير قسم االمتثال   3

سابات والعمليات للمجموعة  4   31,100  732,000  10/04/2018  مدير ا

  25,400  594,000  09/01/2018  مدير قسم تكنولوجيا املعلومات للمجموعة  5

ات باإلنابة  6 ل الشر   45,000  375,000  19/12/2017 مدير قسم تمو
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ً
عا ار : را سابات ا   مدقق ا

 

 عن مدقق حسابات الشركةنبذة     .أ 

عمل  عت شركة  شارات.  نية ال تقدم خدمات التدقيق والضرائب واالس دمات امل ات ا " شبكة عاملية من شر ي إم  ي  "

  " ي إم  ى  ات األعضاء لدى " ا 153الشر تجاوز إجما موظف   موظف.  207.000 دولة، و

اتب   50 تأسست الشركة  منطقة الشرق األوسط منذ أك من ا م ن ومصر واألردن عاًما ول ية املتحدة والبحر  اإلمارات العر

ا أك من عمل  ية السعودية واليمن، حيث  ن وقطر واململكة العر ت ولبنان وُعمان وفلسط و موظف  منطقة الشرق  4.000 وال

ية املتحدة منذ أك من  عمل الشركة  اإلمارات العر ا  أبو  40األوسط.  ات ي والشارقة، وال تضم أك عاًما من خالل م ظ ود

ك ومدير تنفيذي وأك من  100من   .موظف 1000شر

ار خالل العام     .ب سابات ا عاب تدقيق ا   2019بيان أ

 

ك سم مكتب التدقيقا ي إم   / اسم الشر   / فوزي ابو راس  ي 

ا ن  كمدقق حسابات خار للشركة عدد السنوات ال قضا ت    س

عاب التدقيق ل  ي 335,000  2019لبيانات املالية لعام إجما أ م إمارا  در

اصة األخرى بخالف التدقيق ل دمات ا اليف ا عاب وت لبيانات املالية لعام أ

 و  2019
ً
عاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة   أية أ

 اليوجد

دمات املقدمة األخرى و حال عدم وجود خدمات  أخرى يتم تفاصيل وطبيعة ا

 
ً
  ذكر ذلك صراحة

 اليوجد

دمات األخرى ال قام  غ مدقق حسابـات  مدقق حسابات خار أخربيان با

ـا خالل  (ان وجد) و حال عدم وجود مدقق خار آخر يتم  2019الشركة بتقديم

   ذكر ذلك صراحة

 اليوجد

  

سابات     .ت ة للعام بيان يو التحفظات ال قام مدقق ا وائم املالية املرحلية والسنو ا  الق  2019بتضمي

  

ة للعام     .2019اليوجد اية تحفظات  القوائم املالية املرحلية والسنو
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ً
  نة التدقيق : خامسا

 

نة  .أ  نة التدقيق بمسؤوليته عن نظام ال س  ا إقرار من رئ ا والتأكد من فاعلي   وعن مراجعته آللية عمل
 

ا ا والتأكد من فعالي نة  الشركة وعن مراجعته آللية عمل نة التدقيق بمسؤوليته عن نظام ال س    .يقر الدكتور ناصر السعيدي رئ
  

ا  .ب لة ل ام املو ا وامل يان اختصاصا نة التدقيق و  أعضاء 

  

نة  اإلدارةالفئة  مجلس   اإلسم   املنصب  ال

نة  غ تنفيذي مستقل  الدكتور/ ناصر السعيدي س ال   رئ

  عضو  غ تنفيذي مستقل  السيد/ عبد هللا سعيد الغف

ري    عضو  غ تنفيذي مستقل  السيد/ أحمد بن ع خلفان راشد الظا

  

ا مراقبة سالمة نة التدقيق قوم ت  ا و بالعديد من الوظائف ومن ضم ا ومراجع ر أنظمة  التدقيق عالبيانات املالية للشركة وتقار

اطر  دارة ا ية للشركة. و مراقبة تقيد الشركة بقواعد السلوك امل و الرقابة املالية والرقابة الداخلية و اس كما  اإلجراءات املالية وا

ار  سابات ا نة بوضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق ا ار ومدى تقوم ال سابات ا عة ومراقبة استقاللية مدقق ا  ومتا

 ملعاي التدقيق املعتمدة.
ً
ا وفقا   موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعالي
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:
ً
  نة التدقيق    خامسا

  

خلاجتماعات إ    .ت ا نة خالل السنة وتوار عقاد  إ

 

نة التدقيق  ن أدناه: 2019إجتماعات خالل العام خمسة عقدت  و مب   كما 

  

خ اإلجتماع اإلجتماع   الغياب تار

اير  4  األول    الغفلي سعيد عبد هللا  2019ف

ي اير  24  الثا   الغفليسعيد عبد هللا   2019ف

ل  25  الثالث  خلفان راشدأحمد بن علي    2019أبر

  اهريظال
ع   ال يوجد  2019يوليو  30  الرا

امس ر  29  ا   ال يوجد  2019أكتو

  

نة التدقيق:  سبة ضور ال ألعضاء   ا

  

ضور ال سماإل   سبة ا

  %100  الدكتور/ ناصر السعيدي

  %60  السيد/ عبد هللا سعيد الغف

ري    %80  السيد/ أحمد بن ع خلفان راشد الظا
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 س
ً
افآت : ادسا شيحات وامل   نة ال

  

س   .أ  افآت إقرار من رئ شيحات وامل انة ال ا والتأكد من فاعلي نة وعن مراجعته آللية عمل   بمسؤوليته عن نظام ال

 

شيحات  نة ال س  ري رئ نة  الشركة وعن مراجعته آللية يقر الدكتور ع سعيد بن حرمل الظا افآت بمسؤوليته عن نظام ال وامل

ا ا والتأكد من فعالي   .عمل

 

افآت     .ب شيحات وامل نة ال اأعضاء  لة ل ام املو ا وامل يان اختصاصا  و

 

نة  الفئة  مجلس اإلدارة  اإلسم   املنصب  ال

ري  نة  تنفيذي مستقلغ   الدكتور/ ع سعيد بن حرمل الظا س ال   رئ

  عضو  غ تنفيذي مستقل  السيد/ عبد هللا سعيد الغف

ري    عضو  غ تنفيذي مستقل  السيد/ أحمد بن ع خلفان راشد الظا

  

افآت واملزايا  اصة بمنح امل ن ووضع السياسات ا سية بمراجعة إستقاللية األعضاء املستقل نة بصفة رئ وافز والرواتب وتقوم ال وا

اصة باملوا عداد السياسة ا ن بالشركة وتحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات و اصة بأعضاء مجلس اإلدارة واملوظف ة ر ا شر د ال

عة إجراءات ترشيح مجلس اإلدارة.   وتنظيم ومتا

 

عدد اإل     .ت خ بيان  نة خالل السنة املالية وتوار ا ال اجتماعات ال عقد عقاد ضور و  ا  ا

  

نة  افآتعقدت  شيحات وامل  ( ال
ً
 واحدا

ً
ن أدناه: 2019خالل العام  )1اجتماعا و مب   كما 

  

خ اإلجتماع اإلجتماع   الغياب تار

سم  8  األول    ال يوجد   2019د

  

نة  سبة ضور ال ألعضاء  افآتا شيحات وامل  : ال

  

ضور ال سماإل   سبة ا

الدكتور/ ع سعيد بن حرمل 

ري    الظا

100%  

  %100  السيد/ عبد هللا سعيد الغف

السيد/ أحمد بن ع خلفان راشد 

ري    الظا

100%  
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عا:  ن سا اص املطلع عامالت األ عة واإلشراف ع   نة املتا

  

س      .أ  نةإقرار من رئ ا ال ا والتأكد من فاعلي نة وعن مراجعته آللية عمل   بمسؤوليته عن نظام ال

  

ن بمسؤولي اص املطلع عامالت األ عة واإلشراف ع  نة املتا سة  نة  الشركة  اتقر السيدة/ سالم صا رئ عن نظام ال

ا اوعن مراجع ا والتأكد من فعالي   .آللية عمل

  

نة     .ب عة واإلشراف أعضاء    املتا

  

نة  اإلسم   املنصب  ال

نة  السيدة/ سالم صا س ال   رئ

  عضو  الدكتور/ فادي كيال

  

افآت  شيحات وامل نة ال عةعقدت  ن أدناه: 2019) خالل العام 4( إجتماعات أر و مب   كما 

  

خ اإلجتماع اإلجتماع  تار

  2019يناير  30   األول 

ي ل  9  الثا   2019ابر

تم 4  الثالث   2019 س

ع   2019نوفم  25  الرا

  

نة خالل العام     .ت ر أعمال ال ص عن تقر  2019م

  

   اصـــــــــة بتداول أعضـــــــــاء مجلس اإلدارة جراءات الشـــــــــركة ا لس اإلدارة فيما يخص اعتماد وتنفيذ ســـــــــياســـــــــات و رفع التوصـــــــــيات 

م الشركة أو الشركة األم أو  ن  أس عة.واملوظف ات التا  الشر

 .ن ميع املتطلع ل شامل   اعداد وحفظ 

 .اإلدارة واإلشراف ع التداوالت الداخلية بما  ذلك مراجعة طلبات التعامل واإلفصاحات 

 .مة بجميع قواعد اإلفصاح والشفافية  التأكد من أن الشركة مل

 ن اص املطلع ر لألسواق املالية بلوائح األ  .موتداوال رفع تقار
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ثماراتاإل نة  : ثامنا اطر س دارة ا   و

  

ا  .أ  ا والتأكد من فاعلي نة وعن مراجعته آللية عمل نة بمسؤوليته عن نظام ال س ال   إقرار من رئ

  

نة  س  ي رئ اطريقر السيد/ ظافر  األحبا دارة ا ثمارات و نة  الشركة وعن مراجعته آللية  اإلس بمسؤوليته عن نظام ال

ا ا والتأكد من فعالي   .عمل

  

نة اإل     .ب اأعضاء  لة ل ام املو ا وامل يان اختصاصا اطر و دارة ا ثمارات و  س

  

نة  الفئة  مجلس اإلدارة  اإلسم   املنصب  ال

ي س   غ تنفيذي مستقل  السيد/ ظافر األحبا نةرئ   ال

  عضو  غ تنفيذي مستقل  حمد راشد النعي /سعادة

  عضو  تنفيذي  السيد/ محمد املرت الدند

  

نة بمراجعة املبادرات اإل وت  اطر املرتبطة قوم ال ا ا ة بما ف ثمار فظة اإل باإلضافة إ س ثمار ادارة ا ر  ةس للشركة وتطو

اتيجية اإل  ثمار اس ثمارات و س عة أداء االس ن واملعاي املتعلقة.ي تق عشراف اإل و متا   د الشركة بالقوان

  

ضور     .ت ا وا عقاد خ ا نة خالل السنة املالية وتوار ا ال عدد اإلجتماعات ال عقد  بيان 

  

اطر  دارة ا ثمارات و نة اإلس عةعقدت  ن أدناه: 2019خالل العام ) 4(إجتماعات  أر و مب   كما 

  

خ اإلجتماع اإلجتماع   الغياب تار

  ال يوجد  2019يناير  31  األول 

ي   ال يوجد  2019مارس  27  الثا

  ال يوجد  2019يونيو  16  الثالث

ع ر  28  الرا يظافر    2019أكتو   األحبا

  

اطر:  سبة دارة ا ثمارات و نة اإلس ضور ال ألعضاء    ا

 

ضور ال األسم  سبة ا

ي    %75  السيد/ ظافر  األحبا

يل النعي /سعادة   %100  حمد راشد 

  %100  السيد/ محمد املرت الدند
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ً
  نظام الرقابة الداخلية   : تاسعا

 

 اإلدارة بمسؤوليته عن الرقابة الداخلية ومراجعته آللية عمله والتأكد من فعاليتهإقرار مجلس     .أ 

  

ثقة عنه   نة التدقيق املن لس بواســــــطة  إن مجلس إدارة الشــــــركة مســــــؤول عن نظام الرقابة الداخ املعتمد  الشــــــركة، كما يقوم ا

  بمراجعة آلية عمل نظام الرقابة والتأكد من فاعليته.

 

نإسم     .ب خ التعي الته وتار  مدير اإلدارة و ضابط اإلمتثال ومؤ

  

خ  ا بتار عيي الت التالية: بالعمل كمدير إلدارة الرقابة الداخلية 2017  نوفم  5تقوم السيدة/ سالم صا منذ  ا املؤ   واإلمتثال ولد

  امعة االردنية وس محاسبة من ا الور اشمية  -ب  . 2005اململكة االردنية ال

 ادة حاص ن  CIAلة ع ش ن الداخلي د املدقق كية  -من مع  .2011الواليات املتحدة االمر

 ادة ن   CMAحاصلة ع ش ن االدار د املدقق كية  -من مع  .2009الواليات املتحدة االمر

  

ة  عامل الرقابة الداخلية مع القصور كيفية   .ت ر و  ا

  

اطر" املتمثلة  النموذج أدناه:تقوم الشركة بتطبيق مبدأ "خطوط الدفاع  وكمة وادارة ا   الثالثة ل
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 :
ً
  نظام الرقابة الداخلية  تاسعا

 

ة ر و عامل الرقابة الداخلية مع القصور ا  كيفية 

  

اطر" كيفية تطبيق مبدأ يو النموذج التا وكمة وادارة ا   :"خطوط الدفاع الثالثة ل

  
  

لس  نة التدقيق و م ل ق تبعي ل التنظي للشركة إدارة للتدقيق الداخ تتمتع باإلستقاللية الفنية التامة عن طر ي يتوفر  ال

ن مدير إدارة التدقيق الداخ من قبل مجلس اإلدارة مباشرة بناء ع  عي قوم مجلس اإلدارة اإلدارة. يتم  نة التدقيق، و ترشيح 

ام ومسؤوليات اإلدارة.   بتحديد م

شرف ام الداخلية الرقابة ونظام التدقيق نة التدقيق ع عملية كما  ن واالل  إدارة ع الف واللوائح من خالل االشراف بالقوان

ر ومراجعة الشركة،  الداخ التدقيق ، وتقييم التدقيق نتائج تقار  داخل املطبقة الداخلية الرقابة نظم كفاية مدى الداخ

ام من الشركة، والتأكد ن الشركة ال   نظ.والتعليمات والنظم والسياسات بالقوان

  ام الرقابة الداخلية 

لس إدارة الشركة  ر الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية   عدد التقار

  

لس إدارة الشركة صدر من ر 9 ادارة الرقابة الداخلية    خالل العام. تقار

  

 
ً
الفات املرتكبة خالل السنة املالية  : عاشرا   2019تفاصيل ا

  

ر  - ثمار والتطو شن لإلس ور ور  .2019ش.م.ع اية مخالفات خالل العام لم ترتكب شركة الرمز 

يئة األوراق املالية والسلع لعدم تم خالل العام مخالفة إح - عة للشركة من قبل  ات التا امدى الشر بالتحقق من قدرة ا ال

سابات  ن ا الت ب ة باإلضافة إ إجراء تحو سو خ ال أرصدة  أثرت عوال العميل ع سداد قيمة عمليات الشراء قبل تار

  . العمالء
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مات الشركة  تنمية ا : حادي عشر ئةمسا فاظ ع الب   تمع ا وا

  

ب طالب  .1 ون  جامعة ابوظقامت الشركة بتدر م. وجامعة السور ف الطالب ع طبيعة عمل الشركة وسوق األس عر   حيث يتم 

ر رمضان الشركة  قامت .2 عخالل ش  ومخيمات العمال. املساجد افطار  اتوجب  بتوز

افظة قامت الشركة بتطبيق سياسية  .3 ئة ا االمتناع  حيثع الب ية و در املوارد البي ذه السياسة  تتجنب الشركة بموجب 

  الضرورة. عندعن الطباعة واستخدام األوراق إال 

ت املتوحد .4 بية للب    .تم توقيع عقد رعاية ذ

  

ي عشر   معلومات عامة  :ثا

 

ر خالل     .أ  ل ش اية  ى سعر)   م الشركة  السوق (اإلغالق وأع وأد سعر س  2019بيان 

  

ى سعر   ةالف  م) سعر االغالق  اع سعر  اد ة  م التداول (عدد االس  سبة التغ املؤ

 - 16,312 1.03 1.14 0.90  2019يناير 
 

اير   %9.71- 15,000 0.93 0.93 0.93 2019ف

 %13.98 3,300 1.06 1.06 1.06 2019مارس 

ل   %10.00- 119,500 0.95 1.00 0.95 2019أبر

 %14.26 21,042,700 1.09 1.09 0.87 2019مايو 

 - - - - - 2019يونيو 

 - - - - - 2019يوليو 

 - - - - - 2019أغسطس 

تم   %12.11- 2,169,144 0.94 0.98 0.86 2019س

ر   %15.76- 133,600 0.81 0.87 0.70 2019أكتو

 %11.15- 101,808 0.72 0.80 0.72 2019نوفم 

سم   %11.99- 81,546 0.63 0.75 0.63  2019د

  2,631,434    املتوسط خالل العام 

ون  ز اي سون رو  مصدر املعلومات ثوم
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ي عشر:    معلومات عامة ثا

 

ت إليه الشركة خالل     .ب م الشركة مع مؤشر السوق العام والقطاع الذي ت   2019بيان باألداء املقارن لس

  

  
ون  ز اي سون رو  ثامصدر املعلومات ثوم

: معلومات عامة 
ً
  عشرا

ن كما      .ت م ع ملكية املسا سم  31بيان بتوز  2019د

 

م يف املسا ات  أفراد  تص موع   حكومة  شر   ا

  %87.4351  %0,00  %68.3547  %19.0804  مح 

 %0.0731  %0,00  %0.0702  %0.0029  خلي

ي    %12.0250  %0,00  %0,00  %12.0250  عر

  %0.4668  %0,00  %0.3681  %0.0987  أجن

موع   %100,00  %0,00  %68.793  %31.207  ا

  

ن الذين يملكون     .ث م سم  31% أو أك من رأسمال الشركة كما  5بيان باملسا  2019د

 

م اململوكة  اإلسم م إ رأسمال الشركة  عدد األس   سبة األس

ثمار   %16.18  88.989.539  شركة أبوظ لإلس

Invest AD UAE Focused Fund  71.887.884  13.07%  

  %14.63  80,468,589  محمد املرت محمد الدند 

ثمار املا ذ.م.م  و لالس س   %8.78  48.270.275  في

  %6.63  36.459.161  محمد بن احمد بن سعيد القاس 

ات ذ.م.م    %5.85  32.189.449  ذا روك لتمثيل الشر
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  لومات عامة

ي عشر:    معلومات عامة  ثا

 

م امللكية كما      .ج   
ً
ن وفقا م ع املسا سم  31بيان بتوز  2019د

 

م) م (س ن  ملكية األس م م اململوكة  عدد املسا سبة إ رأس املال  عدد األس   ال

  %0,224  1.233.603  107  ألف  50أقل من 

  %0,744  4.088.565  26  ألف  500ألف إ أقل من  50من 

  %5.866  32.257.169  17  مليون  5ألف إ أقل من  500من 

  %93.166  512.336.521  18  مليون  5أك من 

  

شأن ضوابط ع    .ح  ا  نبيان باإلجراءات ال تم إتخاذ ثمر  القات املس

  

ن التواصـــــــل مع م ــا ــ للســـــــادة املســـــ ســـــ ن لدى الشـــــــركة وعليه ي ثمر ن الدكتور/ فادي كيال مســـــــؤول عن عالقات املســـــــ عي ه حســـــــب تم 

ورة أدناه.  شر الرابط عند تفعيله.البيانات املذ تم  ر وس ن للشركة للتطو ثمر ي لصفحة عالقات املس و   يخضع الرابط اإللك

 يد اإلل ي: ال و  AE.ALRAMZ@IR ك

  :اتف املباشر  02-6262861رقم ال

  :02-6262444رقم الفاكس 

 

معي    .خ  ا  ا اصة ال تم عرض  واإلجراءات املتخذة 2019خالل  ةالعمومية املنعقد اتبيان بالقرارات ا

  

:   عد التعديل ) من النظام األسا للشركة وال تنص 49/2املادة ( نص عديل تم   ع
 

د عن عشرة باملائة ( سبة ال تز ات 10"تخصص  ال عد خصم االس لس وذلك  افأة ألعضاء ا اح الصافية كم %) من األر

  .واالحتياطيات "
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ي عشر:    معلومات عامة ثا

 

 مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة    .د

  

ن  اإلسم  خ التعي الت  تار   املؤ

  2019يناير  21  الدكتور/ فادي كيال

  وس بالقانون الور  ب

 .ماجست بالعلوم املصرفية واملالية 

 .دكتوراه  إدارة األعمال  

  

ام التالية: 2019قام الدكتور فادي كيال خالل العام    بامل

م االجتماع سواء اإل - افة األعضاء للتأكد من حضور  أو ع اآلليةتصال ب
ً
 .املعتمدة  الشركة صيا

:محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة  إعداد - ن اإلعتبار ماي ع  مع األخذ 

ـايـة  .1 عقـاد اإلجتمـاع وتوقيـت و ـان إ خ دعوة جميع أعضــــــــــــــاء مجلس اإلدارة ا اإلجتمـاع ووســـــــــــــيلـة الـدعوة مع بيـان م تحـديـد تـار

 ..اإلجتماع

ن .2 اضر  .إثبات حضور األعضاء ا

 .اإلنابة عن العضو الغائب  حال إنابة أحد األعضاء لعضو آخر بمجلس االدارة   إثبات .3

ضور " إن وجدت .4 رات عدم ا ن وم ن عدم حضور األعضاء الغائب  ."تدو

  

ة   .ذ ر و امة بيان األحداث ا  2019صادفت الشركة خالل العام  الواإلفصاحات ال

  

 .ال يوجد

 

ن    .ر  سبة التوط اية عامبيان   2019 الشركة ب

 

  2017  2018  2019  

ن   % 1.28  %0  %0  سبة التوط

  

ا الشركة   .ز  ة ال قامت  ار ع واملبادرات االبت ا خالل العام بيان باملشار ر  2019أو جاري تطو

  

اي وان لإلكتتاب  ثمار النقدي س ا وحدات صندوق االس ر ش.م.ع ("الرمز") عن طرح ثمار والتطو شن لالس ور ور أعلنت شركة الرمز 

و ص ية املتحدة، و يئة األوراق املالية والسلع بدولة اإلمارات العر  لكيان معتمد من 
ً
ية املتحدة وفقا ندوق العام  دولة اإلمارات العر

ثما م االس ن ع حفظ التوازن  محافظ ثمر ية املتحدة، حيث تم تصميمه ملساعدة املس م دولة االمارات العر ر النقدي الوحيد بدر

ن العوائد ع األرصدة النقدية. ع وتحس ة مع توف السيولة والتنو ثمار  االس






