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 شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات (ش.م.ع)

 م2021تقر�ر ا�حوكمة عن عام 

 نبذة عن الشركة

 ، حيث وطنيةعامة كشركة مساهمة  2000تأسست شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات عام 
ُ
�شئت �إحدى أ

 لتخفيض عدد ا�حوادث املرور�ة ورفع كفاءة التدر�ب وتطو�ر مهارات السائق�ن. ا�حلول 

�� مجال السالمة املرور�ة وخدمات  SweRoadللطرق  تم االتفاق والتعاون مع الهيئة الوطنية السو�دية االستشار�ة

 التدر�ب ع�� القيادة ع�� بناء األساس لنظام �علي�ي مبتكر ومتطور لتعليم القيادة. 

�� عام  ISO 9001-2008ضعت الشركة نظام ا�جودة وحصلت بذلك ع�� شهادة املواصفات واملقاييس العاملية و 

، و�ان مجال 2019و 2016و 2013 األعوام�� �ل من  ومن ثم إعادة تجديدها  2010وتم تجديدها �� عام  2007

) OHSAS 18001-2007كة ع�� شهادة (النظام: السالمة املرور�ة وخدمات التدر�ب ع�� القيادة، كما حصلت الشر 

 ا�خاصة بنظام ال�حة والسالمة املهنية.

  ISO 14001:2015شهادة م وكجزء من تحقيق أهداف الشركة االس��اتيجية، حصلت الشركة ع�� 2022�� عام 

 ا�خاصة بنظام إدارة البيئة.

  الرؤ�ة:

 �� التعز�ز واملساهمة �جعل أن 
ً
 ن�ون الشركة الرائدة إقليميا

ً
 .الطرق أك�� أمانا

  الرسالة:

 من خالل االبت�ار والتعاون واالستثمار �� 
ً
العمل بكفاءة وفعالية نحو التعز�ز واملساهمة �جعل الطرق أك�� أمانا

 .التقنيات ا�حديثة ونماذج التشغيل الذكية

  القيم:

 العمل بن�اهة -

 املسؤولية االجتماعية  -

 ال��ك�� ع�� النتائج -

 املص�حةإشراك أ�حاب  -

 االبت�ار -
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 سياسة ا�جودة:

قامت شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات بتطبيق ومراجعة وتطو�ر نظام ا�جودة والعمل ع�� استمرار�ة 

 ملتطلبات املواصفات واملقاييس العاملية 
ً
، لتوف�� خدمات التدر�ب وتحس�ن عوامل ISO 9001-2008تحسينھ وفقا

 السالمة ع�� الطرق.

 إلدارة التنفيذية:ال��امات ا

 توف�� الثقافة املرور�ة والتدر�ب ع�� القيادة �جميع فئات املركبات بأع�� مستو�ات ا�جودة. •

 املساهمة �� ز�ادة الو�� بالسالمة املرور�ة �جميع مستخدمي الطرق داخل الدولة وخارجها. •

 اإلنتاجية. توف�� بيئة عمل مناسبة لتمك�ن األفراد من العمل ا�جما�� واإلبداع وز�ادة •

 العمل ع�� إرضاء العمالء، وتوف�� خدمات تتجاوز توقعا��م. •

 ا�خدمات:

 توفر الشركة العديد من ا�خدمات املم��ة، وال�ي تنفرد بتقديمها ع�� نطاق الدولة. •

تقدم الشركة دورات التثقيف املروري النظر�ة، وال�ي �شمل املركبات ا�خفيفة واملركبات الثقيلة والباصات  •

 الثقيلة والدراجات النار�ة.

هذا باإلضافة إ�� التدر�ب العم�� املتوفر لفئة املركبات ا�خفيفة، إضافة إ�� التدر�ب العم�� لفئات الشاحنات  •

 الثقيلة والباصات الثقيلة والدراجات النار�ة.

 يالم والباشتو.توفر الشركة التدر�ب �عدة لغات مختلفة م��ا اللغة العر�ية واإلنجل��ية واألوردو واملل •

 كما توفر الشركة تدر�ب خاص لذوي االحتياجات ا�خاصة. •

و�التعاون مع إدارة ترخيص اآلليات والسائق�ن قامت الشركة بتقديم جميع أنواع الفحص واالختبارات  •

 ل�حصول ع�� الشهادات املطلو�ة.

�يا وخدمة الصراف اآل�� وخدمة لراحة العمالء فإن الشركة توفر �عض ا�خدمات اإلضافية �املواصالت وال�افت� •

 الدفع بالبطاقة االئتمانية وغرف االنتظار العامة وا�خاصة للسيدات.

 من الشركة بأهمية �عميم الو�� املروري ب�ن جميع شرائح ا�جتمع، فقد قامت بإعداد خطة لعدة برامج  •
ً
إيمانا

 تدر�بية ل�ي تخدم املؤسسات املتخصصة بمجال النقل واملواصالت.
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 ضافة إ�� ما سبق فإن الشركة تقدم الدورات ا�خاصة �سائقي ومشر�� ا�حافالت املدرسية.باإل  •

  تطو�ر املوارد البشر�ة:

تؤمن الشركة بأن موظف��ا أساس نجاحها، ولذلك يتم اختيار الكفاءات املناسبة لتحقيق أهدافها، وتحرص ع�� 

 تطو�رهم املستمر.

  التكنولوجيا وا�خ��ة:

الطاقات الفكر�ة لألفراد ذوي املستو�ات ما ب�ن  ع�� مستوى عا�� من ا�جودة وذلك بالدمجتم توف�� خدمات 

 ا�ختلفة من ا�خ��ة واملعرفة، و��ن ��خ�� أفضل األجهزة واألنظمة واملعدات املتطورة.

  الفعاليات:

 املتعلقة بمجالدوات �ا�حمالت وورش العمل واملؤتمرات والن�شارك الشركة �� العديد من الفعاليات والنشاطات 

 السالمة املرور�ة.التوعية و 

  فروع الشركة:

 �� عام 
ً
من مقرها الرئي��ي الواقع �� إمارة أبوظ�ي،  2004انطلقت شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات بداية

 منطقة املصفح لتقديم خدما��ا �� مجال التدر�ب.
 

 لها ��  2006و�� عام 
ً
 أنھ �� عام افتتحت الشركة فروعا

ً
 �� جز�رة دملا، علما

ً
م تم 2015مدين�ي الع�ن وطر�ف وأخ��ا

م �� �ل من غيا�ي 2017انتقال فرع طر�ف إ�� مدينة زايد �� منطقة الظفرة، كما تم افتتاح فروع أخرى خالل عام 

 والسلع واملرفأ �� منطقة الظفرة.

 وكيفية تطبيقها م2021شر�ات خالل عام بيان باإلجراءات ال�ي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة ال -1

�شأن ضوابط  ةالوزار� اتمنذ البداية ع�� تطبيق القرار  DRIVEحرصت شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات 

ا�حوكمة ومعاي�� االنضباط املؤس��ي الصادر من هيئة األوراق املالية والسلع و�غطية جميع املتطلبات وذلك من 

مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة وتأخذ �� االعتبار حماية حقوق   خالل تحديد

شفافية واإلفصاح عن �ل ما يطرأ ع�� الشركة و�قوم مجلس إدارة جميع املساهم�ن وأ�حاب املصا�ح من خالل ال

 برئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة باإلشراف والرقابة املستمرة ع�� أداء الشركة وع�� كيفية 
ً
الشركة ممثال

 .ة ذات الصلةالوزار�ات تطبيق ما جاء �� القرار 
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و�جية ال�ي نظم��ا هيئة األوراق املالية والسلع و�انت بدأت الشركة بالتطبيق الفع�� �عد حضور العروض ال�� •

أو�� ا�خطوات من خالل الدعوة ال�عقاد مجلس إدارة الشركة والنظر �� �و��م أعضاء مجلس إدارة مستقل�ن وغ�� 

 م وتم مراعاة التوازن املطلوب ب�ن األعضاء املستقل�ن18/2/2010تنفيذي�ن و�ان ذلك �� االجتماع املنعقد بتار�خ 

 وغ�� املستقل�ن.

 جميع أعضاء ا�جلس هم أعضاء غ�� تنفيذي�ن. •

 جميع األعضاء هم أعضاء مستقل�ن. •

 �عهد ا�جميع باإلفصاح عن أي �غي�� يطرأ مما قد يؤثر �� استقاللي��م. •

 .م30/08/2020تم �شكيل ال�جان املنبثقة من مجلس إدارة الشركة �� اجتماع ا�جلس املنعقد بتار�خ  •

 مجلس اإلدارة بتقديم إقرار االستقاللية وقد تم إرسال هذه اإلقرارات للهيئة.قام أعضاء  •

وتم التأكد مرة أخرى من صفة االستقاللية أو عدم االستقاللية و�و��م تنفيذي�ن أو غ�� تنفيذي�ن من خالل  •

 .م2022يناير  31توقيع إقرار عضو مجلس اإلدارة املستقل بتار�خ 

 ومسؤوليات �جان مجلس اإلدارة.تم وضع سياسات لصالحيات  •

 تم وضع سياسات وا�حة لصالحيات ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية. •

 �عز�ز استقاللية التدقيق الداخ��. •

 التحديث الدوري لسياسات و�جراءات العمل �ش�ل يدعم مبادئ ا�حوكمة وأفضل املمارسات املهنية. •

التفصيلية ال�ي قامت ��ا الشركة الستيفاء متطلبات ا�حوكمة والذي و�� ا�ختام تم تزو�د الهيئة ب�افة البيانات  •

ترتب عليھ منح هيئة األوراق املالية والسلع خطاب يفيد بأن شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات قد استوفت 

 �افة املتطلبات الالزمة لتطبيق القرار.

و��ل جهد ممكن االل��ام بتطبيق ما جاء �� القرار  إن شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات تأخذ ع�� عاتقها •

 .اعتماد دليل حوكمة الشر�ات املساهمة العامة�شأن  2020ر.م) لسنة /3الوزاري رقم (

�عامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم �� األوراق املالية للشركة خالل العام بملكية و بيان  -2

 م2021
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التعامل قامت الشركة بإصدار �شريعات تحكم �عامالت أعضاء مجلس اإلدارة �� األوراق املالية، حيث ال يجوز  •

رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة �ل من لبالورقة املالية للشركة 

من رأسمالها، وكذا الشر�ات التا�عة أو الشقيقة أو % 30والعامل�ن ��ا وال�ي �ساهم ف��ا من هؤالء بما ال يقل عن 

 ا�حليفة، وذلك خالل الف��ات التالية:

 10قبل ( •
ً
 أو هبوطا

ً
 ) ايام عمل من اإلعالن عن أي معلومات جوهر�ة من شأ��ا أن تؤثر ع�� سعر السهم صعودا

 إال إذا �انت األحداث ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

 لف��ة املالية الر�عية أو النصف سنو�ة أو السنو�ة و�ح�ن االفصاح عن البيانات املالية.) يوم من ��اية ا15قبل ( •

 ا�حرص املستمر ع�� االل��ام التام بقوان�ن وأنظمة ا�جهات اإلشرافية من هيئات وأسواق وغ��ها. •

ر ع�� سعر ع�� جميع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة عدم اإلفصاح عن املعلومات ا�جوهر�ة ال�ي تؤث •

 السهم �� السوق املا�� إال من قبل اإلدارة ا�ختصة و�� اإلدارة املالية.

 املنصب/  اإلسم م

 صلة القرابة

األسهم اململوكة كما �� 

م31/12/2021  

إجما�� عملية 

 البيع

إجما�� عملية 

 الشراء

خليفة الرمي�يالسيد/  1  - - 637,367 رئيس مجلس اإلدارة 

ا�خوري محمد حا��السيد/  2 نائب رئيس مجلس  

 

28,322 - - 

نادر ا�حماديالسيد/  3 عضو مجلس  

 

50,000 - - 

عضو مجلس  السيد/ حمد الشام��ي 4

 

- - - 

عضو مجلس  السيد/ مكتوم الكع�ي 5

 

- - - 
 

 أنھ ال يوجد •
ً
 م2021 ة خالل العاماملالية للشرك�� األوراق ء أعضاء امجلس زواج وأبناأي �عامالت أل  علما

 �شكيل مجلس اإلدارة: -3

�شكيل مجلس اإلدارة ا�حا�� حسب فئات أعضائھ (تنفيذي وغ�� تنفيذي ومستقل) والبيانات ا�خاصة بيان  -أ

��م وا�خ��ات واملؤهالت ال�ي يتمتعون ��ا، و�يان املدة ال�ي قضوها �أعضاء �� مجلس إدارة الشركة من تار�خ أول 

 لهمانتخاب 

 ألح�ام قانون الشر�ات التجار�ة االتحادي والقرار الوزاري رقم (
ً
اعتماد دليل �شأن  2020ر.م) لسنة /3تنفيذا

 ، تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لشركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات:حوكمة الشر�ات املساهمة العامة
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ي للشركة طر�قة ت�و�نھ وعدد أعضائھ ومدة العضو�ة يتو�� مجلس اإلدارة إدارة الشركة، و�حدد النظام األسا�� -1

 فيھ.

تم انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة للشركة من قبل املؤسس�ن، و�تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الالحق�ن  -2

ملدة محددة من قبل مساه�ي الشركة، وتم املراعاة �� �شكيل مجلس اإلدارة التوازن املناسب ب�ن األعضاء 

 غالبية أعضاء ا�جلس من املستقل�ن غ�� التنفيذي�ن�� التنفيذي�ن واألعضاء املستقل�ن، بحيث ي�ون التنفيذي�ن وغ

الذي يجب أن يتمتعوا بخ��ات ومهارات فنية ملا �عود باملص�حة ع�� الشركة، و�� جميع األحوال يتع�ن عند اختيار 

 ع�
ً
� تخصيص الوقت واالهتمام ال�افي�ن لعضو�تھ األعضاء غ�� التنفيذي�ن للشركة مراعاة أن ي�ون العضو قادرا

 وأال تمثل هذه العضو�ة �عارضها مع مصا�ح أخرى لھ.

 حظر ا�جمع ب�ن منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب مدير الشركة و/ أو العضو املنتدب. -3

�شغل �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة منصبھ إ�� ح�ن ان��اء مدة عضو�تھ أو املوافقة ع�� استقالتھ  -4

 بموجب قرار من مجلس اإلدارة، أو وفاتھ، أو عزلھ بقرار من ا�جمعية العمومية للشركة.

 �� املنصب الشاغر ع�� أن �عرض األمر ع��  -5
ً
إذا شغر منصب أحد األعضاء �ان �جلس اإلدارة أن �ع�ن عضوا

األسا��ي للشركة ع�� غ�� ا�جمعية العمومية �� أول اجتماع لها إلقرار �عيينھ أو �عي�ن غ��ه ما لم ينص النظام 

ذلك، أما إذا بلغت املراكز الشاغرة ر�ع عدد أعضاء ا�جلس فتتم دعوة ا�جمعية العمومية لالجتماع خالل ثالثة 

 أشهر ع�� األك�� من تار�خ شغر آخر مركز النتخاب من يمأل املراكز الشاغرة.

األقل، بناًء ع�� دعوة خطية من قبل رئيس  �عقد مجلس اإلدارة اجتماعاتھ أر�ع مرات خالل السنة املالية ع�� -6

مجلس اإلدارة، أو بناًء ع�� طلب خطي يقدمھ عضو�ن من أعضاء ا�جلس ع�� األقل وتوجھ الدعوة قبل أسبوع 

ع�� األقل من املوعد ا�حدد مشفوعة بجدول األعمال ول�ل عضو ا�حق �� إضافة أي موضوع يرى ضرورة بحثھ �� 

 االجتماع.

 إال بحضور أغلبية أعضائھ، وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية  اع مجلس اإلدارةال ي�ون اجتم -7
ً
�حيحا

أصوات ا�حاضر�ن واملمثل�ن �� االجتماع، و�� حالة �ساوي األصوات يرجح ا�جانب الذي منھ الرئيس أو من يقوم 

 بمقامھ.

تثناء إصدار �عض قراراتھ بالتمر�ر �� مع عدم اإلخالل بما ورد �� البند السابق، فإنھ يجوز �جلس اإلدارة اس -8

 .ا�حاالت الطارئة
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��جل �� محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو �جانھ تفاصيل املسائل ال�ي نظر ف��ا والقرارات ال�ي تم اتخاذها  -9

بما �� ذلك اية تحفظات لألعضاء أو آراء مخالفة ع��وا ع��ا، و�جب توقيع �افة األعضاء ا�حاضر�ن ع�� مسودات 

محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة قبل اعتماده، وتحفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة و�جانھ من قبل مقرر 

مجلس اإلدارة و�� حالة امتناع أحد األعضاء عن التوقيع يثبت اع��اضھ �� ا�حضر وتذكر أسباب االع��اض حال 

 إبدا��ا.

ة يجب أن ينظر ف��ا مجلس اإلدارة، وقرر مجلس إذا وجد لدى عضو مجلس اإلدارة �عارض �� املصا�ح �� مسأل -10

اإلدارة أ��ا مسألة جوهر�ة فيجب أن يصدر قراره بحضور أغلبية األعضاء، وال يجوز للعضو ذو املص�حة االش��اك 

�� التصو�ت ع�� القرار، و�جوز �� حاالت استثنائية أن �عا�ج تلك املسائل من خالل �جان منبثقة عن مجلس اإلدارة 

هذا الغرض بموجب قرار يصدر عنھ، ويش��ط أن �عرض رأي ال�جنة ع�� مجلس اإلدارة التخاذ القرار �� �ش�ل ل

 هذا الشأن.

يجوز �جلس اإلدارة بقرار يصدر من أغلبية أعضائھ طلب ا�حصول ع�� رأي استشاري خار�� �� أي من  -11

 صا�ح.املوضوعات املتعلقة بالشركة وع�� نفق��ا، �شرط مراعاة عدم �عارض امل

مجلس اإلدارة بوضع قواعد إجرائية �حوكمة الشركة واإلشراف والرقابة ع�� تطبيقها، وذلك بما ال  يقوم -12

 يتعارض مع أح�ام هذا القرار، و�تحمل مسؤولية تطبيقها وفقا ألح�امھ.

 �عمل مجلس اإلدارة ع�� وضع برامج تطو�ر مناسبة �جميع أعضاء مجلس اإلدارة لتطو�ر وتحديث معرف��م -13

 ومهار��م ولضمان املشاركة الفاعلة �� مجلس اإلدارة.

يقوم مجلس اإلدارة بوضع قواعد مكتو�ة بخصوص �عامالت أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظف��ا �� األوراق  -14

 املالية املصدرة من قبل الشركة أو الشركة األم أو الشر�ات التا�عة أو الشقيقة.

 فئات أعضائھ (تنفيذي وغ�� تنفيذي ومستقل) بيان �شكيل مجلس اإلدارة ا�حا�� حسب 

 غ�� مستقل مستقل غ�� تنفيذي تنفيذي الصفة االسم

     رئيس ا�جلس خليفة عبدهللا خميس الرمي�يالسيد/ 

     نائب الرئيس السيد/ محمد حا�� عبدهللا حس�ن ا�خوري

     عضو سيد/ مكتوم عبدهللا محمد خلفان الكع�ي

     عضو عديل محمد عديل الشام��يحمد السيد/ 

     عضو أحمد محمد ابراهيم ا�حماديالسيد/ نادر 
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 البيانات ا�خاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وا�خ��ات واملؤهالت ال�ي يتمتعون ��ا

 اإلمارات)ا�جنسية:  رئيس مجلس اإلدارة (– خليفة عبدهللا الرمي�يالسيد/  -1

 املؤهالت العلمية

 .�� الواليات املتحدة" جامعة بورتالند"حاصل ع�� ب�الور�وس �� إدارة األعمال �� تخصص العلوم املالية من  -

 ا�خ��ة العملية

يتو�� مسؤولية عدد من "، حيث املتنوعة �� شركة مبادلة لالستثمار "مبادلة األصول املدير التنفيذي إلدارة  -

 .ل�� بالن وشركة الدار وجز�رة املار�ة ، مثل�� اإلمارات العر�ية املتحدةلية العقارات والبنية التحتية واألصول املا

، بما �� ذلك عضو مجلس �اعاًما �� تمثيل مصا�ح مبادلة لعدد من شر�ا� 18الرمي�ي بخ��ة  خليفة /يتمتع السيد -

، الدار املتحدة) ) ش.م.ع (اإلمارات العر�يةGEMإدارة وعضو �جنة االستثمار �� شركة ا�خليج للطاقة البحر�ة (

 .بوظ�ي الوطنية للت�افلأ، شركة  Nextdecade  ،DEPA Interiors، العقار�ة

 .�� شركة مبادلة لالستثمار املدير التنفيذي الدارة النقل والتخز�نشغل منصب  -

 اإلمارات)ا�جنسية: ( مجلس اإلدارة نائب رئيس – حا�� ا�خوري محمدالسيد/  -2

 املؤهالت العلمية

 1989عام  – �اليفورنياجامعة  – �� االقتصادب�الور�وس  -

 ا�خ��ة العملية

 ح�ى تار�خھ 2007من  - لألعمال اإل�سانيةآل ��يان مدير عام مؤسسة خليفھ بن زايد  -

 2017ح�ى  1990من  –األم�ن العام لنادي أبوظ�ي للشطرنج  -

 2018ح�ى  2011من  –نائب رئيس شركة ا�جز�رة لالستثمار والتطو�ر العقاري  -

 2007ح�ى  2004من  –مدير الشؤون ا�خاصة �� وزارة شؤون الرئاسة  -

 2004ح�ى  1998من  –مدير املكتب ا�خاص �� ديوان و�� العهد  -

 1997ح�ى  1992من  –مدير اإلدارة الطبية �� ديوان و�� العهد  -

 1991ح�ى  1990من  –مراقب ما�� �� ديوان و�� العهد  -

 اإلمارات)ا�جنسية: مجلس اإلدارة ( عضو  –السيد/ مكتوم عبدهللا الكع�ي  -3

 املؤهالت العلمية
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 م2004عام  –جامعة جورج واشنطن  –ماجست�� العلوم �� االتصاالت وعلوم الكمبيوتر  -

 م2000عام  –جامعة جورج واشنطن  –ب�الور�وس العلوم �� الهندسة الكهر�ائية   -

 االنتساب املوجھ. –اإلدارة من جامعة اإلمارات  -

 يةا�خ��ة العمل

 م ح�ى تار�خھ2020منذ عام  –مستشار بمكتب رئيس ديوان و�� العهد  -

 2020ح�ى  2017من  –دائرة النقل  –مستشار رئيس دائرة ورئيس فر�ق تكنولوجيا وأنظمة النقل  -

 م2017م ح�ى 2000ضابط مهندس �� القوات املس�حة من عام  -

 م.2018م وح�ى 2017عام عضو ال�جنة الفنية للسالمة املرور�ة �� إمارة أبوظ�ي من  -

 اإلمارات)ا�جنسية: عضو مجلس اإلدارة ( – حمد عديل الشام��يالسيد/  -4

 املؤهالت العلمية

 2013عام  –�لية الشرطة  –ماجست�� �� إدارة الشرطة  -

 2003عام  –�لية الشرطة  –ليسا�س علوم قانونية وشرطية  -

 1989عام  –�لية الشرطة  –دبلوم علوم الشرطة  -

 العمليةا�خ��ة 

 ح�ى تار�خھ 2018من  –مستشار �� القيادة العامة لشرطة أبوظ�ي  -

 2016ح�ى  2015من  –مدير عام املؤسسة العامة للمؤسسات العقابية واإلصالحية  -

 2015ح�ى  2010من  –مدير مدير�ة املرور والدور�ات  -

 2010ح�ى  2007من  –مدير إدارة املرور والدور�ات  -

 2007ح�ى  2006من  –مدير إدارة هندسة املشاريع وصيانة املبا�ي  -

 2006ح�ى  2005من  –نائب مدير إدارة ترخيص اآلليات والسائق�ن  -

 2005ح�ى  2002من  –رئيس قسم ترخيص املركبات  -

 2002ح�ى  2000من  –مدير فرع �جان الفحص املرور�ة  -

 2000ح�ى  1996من  –مدير فرع ترخيص السواق�ن  -

 اإلمارات)ا�جنسية: عضو مجلس اإلدارة ( – نادر أحمد ا�حمادييد/ الس -5
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 املؤهالت العلمية

عام  –�� الواليات املتحدة  جامعة إم��ي ر�دل للط��ان–ب�الور�وس العلوم �� هندسة إلك��ونيات الط��ان  -

 م1990

 م2002عام  –جامعة وارو�ك الهندسية �� اململكة املتحدة  –شهادة �� إدارة األعمال الهندسية  -

 م2007�� مارس من عام  –شارك �� برنامج اإلدارة املتقدمة �� �لية "إ�سياد" �� فر�سا  -

 ا�خ��ة العملية

 دور  لھ و�ان مناصب عدة)، شغل ADAT( الطائرات لتقنيات أبوظ�ي شركة �� 1990 عام �� املهنية حياتھ بدأ -

 منصب شغل حيث Gamco و Aerospatiale ب�ن مش��ك مشروع وهو  GAMAEROشركة  تأسيس �� أسا��ي

  .التنفيذي مديرها

 نائب إ�� ترقيتھ تمت 2001 عام و�� واإلمداد، املواد لقسم كمدير 1996 عام �� الرئاسة ط��ان هيئة إ�� إنضم -

 م.2014  عام �� للهيئة التنفيذي والرئيس املنتدب ضوالع �عيينھ وتم والهندسة للصيانة الرئيس

 من العديد �� وذلك وا�خاصة العامة املساهمة الشر�ات إدارة �� سنة 15 ضم��ا من عمل خ��ة سنة 30 لديھ -

  الط��ان و�دارة العقاري  اإلستثمار ذلك �� بما القطاعات
ً
 والتصنيع والبناء الفند�� القطاع  �� خ��تھ عنفضال

 .والتعدين

 انتخاب لهمبيان املدة ال�ي قضاها أعضاء مجلس اإلدارة من تار�خ أول 

 أر�عة أشهرعام و   رئيس مجلس اإلدارة  السيد/ خليفة عبدهللا الرمي�ي

 ثالثة أعوام  جلسنائب رئيس ا�  محمد حا�� ا�خوريالسيد/ 

 ثالثة أشهرو ثالثة أعوام   ة عضو مجلس اإلدار   الكع�يالسيد/ مكتوم عبدهللا 

 أعوامثالثة   ة عضو مجلس اإلدار   حمد عديل الشام��يالسيد/ 

 أر�عة أشهرو عام   عضو مجلس اإلدارة  السيد/ نادر أحمد ا�حمادي

بيان عن عضو�ة أعضاء مجلس اإلدارة �� أية شر�ات مساهمة عامة أخرى ومناص��م �� تلك الشر�ات ومناص��م 

 �� أية مواقع رقابية أو ح�ومية أو تجار�ة هامة أخرى 
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بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للسنوات م 26/02/2019املنعقدة ��  2018قامت ا�جمعية العمومية لعام  -

)، وقد قامت الشركة بإرسال بيان تفصي�� بأسما��م، ومناص��م داخل ا�جلس وتوضيح فيما 2021، 2020، 2019(

 إذا �انوا تنفيذي�ن أو غ�� تنفيذي�ن للهيئة، كما تم تزو�د الهيئة ببيان االستقاللية.

م استقال �ل من السيد/ راشد النعي�ي والسيد/ سليمان الغي�ي من عضو�ة مجلس إدارة 10/08/2020بتار�خ  -

م النتخاب عضو�ن �جلس اإلدارة 30/08/2020الشركة ألسباب �خصية، وقد تم عقد جمعية عمومية بتار�خ 

 عن العضو�ن املستقيل�ن، حيث تم انتخاب �ل من السيد/ خليفة عبدهللا 
ً
الرمي�ي والسيد/ نادر ا�حمادي عوضا

 م. 2022�أعضاء �جلس اإلدارة وذلك للف��ة املتبقية من الدورة ا�حالية للمجلس وال�ي تنت�ي �� عام 

منذ عام "ت�افل" شركة أبوظ�ي الوطنية للت�افل �شغل منصب عضو مجلس إدارة خليفة الرمي�ي  السيد/ -

 .م2021مجلس إدارة شركة الدار العقار�ة منذ عام ، كما �شغل عضو�ة و�� شركة مساهمة عامة م2008

م 2020اإلمارات (تأم�ن)  منذ عام  ت�افلمجلس إدارة شركة عضو منصب محمد حا�� ا�خوري �شغل السيد/  -

 .وعضو مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية اإل�سانية وذوي االحتياجات ا�خاصةو�� شركة مساهمة عامة، 

 �شغل �ل من املناصب التالية:السيد/ نادر ا�حمادي  -

 رئيس مجلس إدارة شركة ط��ان أبوظ�ي -أ

 رئيس مجلس إدارة شركة اإلمارات ر�م لالستثمار -ب

 عضو مجلس إدارة شركة الواحة �ابيتال -ت

 عضو مجلس إدارة شركة رو�ال جت -ث

 عضو مجلس إدارة مطارات أبوظ�ي -ج

ارات فهم غ�� أعضاء �� مجالس إدارات أي أما با�� أعضاء مجلس إدارة شركة اإلمارات لتعليم قيادة السي -

 أخرى.عامة شر�ات مساهمة 

 .م2021بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي �� مجلس اإلدارة للعام  -ب

 ال يوجد تمثيل للعنصر النسائي �� مجلس إدارة الشركة.

 بيان بأسباب عدم تر�ح أي عنصر �سائي لعضو�ة مجلس اإلدارة. -ت

 لعضو�ة مجلس اإلدارة.م 2020أو انتخابات عام  م2019عام  انتخاباتسواًء �� عنصر �سائي ���ح أي لم ي

 :بيان بما ي�� -ث
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 .م2020مجموع م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة عن عام  .1

 % 2باملوافقة ع�� منح �سبة  م24/03/2021أوصت ا�جمعية العمومية املنعقدة بتار�خ 
ً
 م2020من أر�اح عام تقر�با

 م2020د�سم��  31درهم عن السنة املالية املن��ية ��  2,535,167للســــــادة اعضاء مجلس اإلدارة بقيمة  كم�افأة

 .�عد خصم قيمة االحتياطيات واالس��ال�ات وذلــــــك

وال�ي سيتم عرضها �� اجتماع ا�جمعية  م2021عن العام  املق��حة مجموع م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة .2

 العمومية السنوي للمصادقة عل��ا 

% 5ما �سبتھ هو  م2021د�سم��  31جلس للسنة املالية املن��ية �� ا�م�افأة أعضاء �شأن مجلس اإلدارة إن مق��ح 

املساهم�ن خالل ا�جمعية ، يخضع هذا االق��اح العتماد م �عد خصم االحتياطات واالهتال�ات2021من أر�اح عام 

 .العمومية السنو�ة

بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات ال�جان املنبثقة عن ا�جلس ال�ي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن  .3

 م2021السنة املالية للعام 

لم يتقاَض أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أي أ�عاب أو بدالت نظ�� حضور جلسات اجتماع مجلس اإلدارة أو 

 .م2021�جان املنبثقة عنھ عن عام ال

مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور أعضاء ها اتفاصيل البدالت أو الرواتب أو األ�عاب اإلضافية ال�ي تقاض .4

 ال�جان وأسبا��ا.

 .م2021عن عام إضافية أ�عاب  ة بدالت أولم يتقاَض أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أي

مع بيان توار�خ ا�عقادها وعدد مرات  م2021عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال�ي عقدت خالل السنة املالية  -ج

 مع بيان األعضاء ا�حاضر�ن بالو�الة ا�حضور ال�خ��ي �جميع األعضاء

 

 أسماء األعضاء الغائب�ن عدد ا�حضور بالو�الة عدد ا�حضور  تار�خ االجتماع م

 ال يوجد ال يوجد أعضاء خمسة م02/02/2021 1

 ال يوجد ال يوجد أعضاء خمسة م23/02/2021 2

 ال يوجد ال يوجد خمسة أعضاء م05/05/2021 3

 ال يوجد ال يوجد خمسة أعضاء م01/08/2021 4

 ال يوجد ال يوجد خمسة أعضاء م16/11/2021 5
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 أن اجتماعات جلس اإلدارة خالل عام 
ً
 االتصال املرئي واملسموع.م تم عقدها من خالل وسائل 2021علما

 مع بيان توار�خ ا�عقادها م2021 خالل السنة املالية صدرت بالتمر�رمجلس اإلدارة ال�ي  قراراتعدد -ح

 م.2021لم يتم إصدار أية قرارات بالتمر�ر خالل السنة املالية 

 م2021خالل عام  التنفيذيةاإلدارة أحد أعضاء ا�جلس أو بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة ال�ي قام ��ا  -خ

 مع تحديد مدة وصالحية التفو�ض حسب ا�جدول التا��:بناًء ع�� تفو�ض من ا�جلس 

السيد/ باإلنابة  للرئيـــــس التنفيــــذي إن مهـــــام واختصاصات اإلدارة التنفيذية و�تفو�ض وت�ليف مــــــن مجلس اإلدارة

 �انت �التا��:م 15/04/2022بو�الة سار�ة املفعول تنت�ي بتار�خ  الشمي��خالد 

 املسؤولية العامة إلدارة شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات ومشاريعها. -

 مسؤولية تنفيذ ا�خطط ال�ي ��دف إ�� تطو�ر أداء شركة اإلمارات للسنوات القادمة. -

وال�ي من شأ��ا �عز�ز ازدهار وتطو�ر أعمال شركة وضع السياسات واالس��اتيجيات ا�حالية واملستقبلية  -

 اإلمارات لتعليم قيادة السيارات.

وعمالها والتعاقد معهم وتحديد أجورهم ودفعها واإلشراف واملناظرة ع�� س�� أعمالهم �عي�ن موظفي الشركة  -

 والتوقيع ع�� عقود عملهم و���اء خدما��م.

 مليون درهم. 4.5ورواتب املوظف�ن بحد أق��ى  درهم) 300,000اعتماد املدفوعات املالية بحد أق��ى ( -

هيئة وزارة العدل وال وم��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر:تمثيل الشركة أمام جميع ا�جهات الرسمية وغ�� الرسمية  -

و �افة و�دارة ترخيص السائق�ن واآلليات االتحادية للهو�ة و ا�جنسية و االدارة العامة لالقامة و شؤون االجانب 

 الدوائر واملؤسسات والهيئات ا�ح�ومية �� الدولة وجميع الشر�ات املساهمة العامة وا�خاصة.

بتنفيذ مهامھ وواجباتھ ومسؤولياتھ من خالل وجود عدد من املسؤول�ن التنفيذي�ن باإلنابة و�قوم الرئيس التنفيذي 

 للعمل التنفيذي واإلداري �� الشركة. أساسيةمن ذوي ا�خ��ة والكفاءة العالية والذين �عت��ون رك��ة 

مع توضيح  م2021خالل عام بيان بتفاصيل التعامالت ال�ي تمت مع األطراف ذات العالقة (أ�حاب املصا�ح)  -د

 طبيعة العالقة ونوع التعامل.

 

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

أ�عاب مقابل إدارة محفظة  من كبار املساهم�ن ا�حدودةشركة الظ�ي �ابيتال  1

 األسهم التا�عة للشركة

1,129,727 

 درهم
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 الهي�ل التنظي�ي ا�خاص بالشركة. -ذ

 

بيان تفصي�� بأسماء كبار املوظف�ن التنفيذي�ن �� الشركة ووظائفهم وتوار�خ �عيي��م مع بيان بمجموع الرواتب  -ر

 املدفوعة لهمالعالوات وامل�افآت و 

 تار�خ التعي�ن املنصب م

مجموع الرواتب 

والبدالت املدفوعة لعام 

 درهم)ألف ( 2021

مجموع امل�افآت املدفوعة 

 (Bonuses) 2021لعام 

 (ألف درهم)

أي م�افآت أخرى 

 2021نقدية/عينية للعام 

 
ً
 أو �ستحق مستقبال

1 
 الرئيس التنفيذي باإلنابة

 )رئيس العمليات التنفيذي(
29/05/2004 1,030 1,000 - 

 - 300 925 03/02/2015 رئيس ا�خدمات املؤسسية التنفيذي 2

3 
 مدير الرقابة املالية والشر�ات

 (قائم بمهام الرئيس املا�� التنفيذي)
24/11/2020 280 89 - 

 - 75 315 07/09/2016 مدير التدقيق الداخ�� 4

 - 60 216 22/10/2018 املستشار القانو�ي 6
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 - 40 159 05/09/2021 مدير تطو�ر األعمال والشرا�ات 7

 - - 110 25/07/2021 مدير االس��اتيجية و�دارة األداء* 8

 م25/11/2021استقالت من الشركة بتار�خ *

 مدقق ا�حسابات ا�خار�� -4

 نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهم�ن  .أ

)، و�� شركة تدقيق KPMG( �ي �ي ام �� هو السادة/املدقق ا�خار�� لشركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات 

واستشارات مالية ومهنية معروفة ع�� املستوى العاملي ومن أحد م�اتب التدقيق األر�عة الكبار ع�� مستوى العالم، 

 للقيام بأعمال تدقيق ا�حسابات وعمل التقار�ر املالية الر�ع سنو�ة وا�ختامية.م 2020�� عام وتم التعاقد معهم 

  لية اختيار املدقق ا�خار��:آ

حيث يتم ترشيح مدقق ا�حسابات  يتم اختيار مدقق ا�حسابات ا�خار�� من خالل ا�جمعية العمومية السنو�ة

 ا�خار�� عن طر�ق مجلس اإلدارة بناًء ع�� توصية من �جنة التدقيق.

 مهام مدقق ا�حسابات ا�خار��:

 تت�خص مهام مدقق ا�حسابات ا�خار�� �� التا��: 

 اجراء التدقيق السنوي. .1

 )Interim((مارس، يونيو، سبتم��) إضافة ا�� تدقيق مرح�� واحد  ةر�ع السنو� املراجعةاجراء  .2

 اعداد واعتماد البيانات املالية �� اإلطار الزم�ي ا�حدد وهو:  .3

o ثالثة أشهر من ��اية العام بالنسبة للتدقيق ا�ختامي 

o  
ً
 من ��اية الر�ع املدقق بالنسبة للتدقيق ر�ع السنوي  خمسة وأر�عون يوما

 تقديم البيانات املالية املدققة باللغت�ن العر�ية واالنجل��ية .4
 

 �ي قدمها مدقق ا�حسابات ا�خار��بيان األ�عاب والت�اليف ا�خاصة بالتدقيق أو ا�خدمات ال .ب

 ضر�بة القيمة  درهم) آالفسبعة درهم (مئتان و  207,000بواقع  2021أ�عاب التدقيق املقررة عن العام 
ً
شامال

أية خدمات مهنية أخرى عدا عن تدقيق  م2021خالل العام �ي �ي ام �� ، هــذا ولم يكن للسادة/ املضافة

 تتنا�� مع استقالليتھ وحياديتھ. ا�حسابات، ونود التأكيد ع�� أن مدقق ا�حسابات ال يمارس أية أ�شطة أخرى 
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 �ي �ي ام �� التدقيقاسم مكتب 

 (للشركة األم)

 �ي �ي ام ��

 (لشركة تا�عة) 

 أسامة هرموش أسامة هرموش اسم املدقق الشر�ك

 سنت�ن سنت�ن عدد السنوات ال�ي قضاها كمدقق حسابات خار�� للشركة 

 درهم  27,000 درهم  180,000 (درهم)  2021جما�� أ�عاب التدقيق للبيانات املالية لعام إ

أ�عاب وت�اليف ا�خدمات ا�خاصة األخرى بخالف التدقيق 

 (درهم)  2021للبيانات املالية لعام 

 ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد تفاصيل وطبيعة ا�خدمات املقدمة األخرى 

 مدقق حسابات خار�� أخربيان با�خدمات األخرى ال�ي قام 

 م2021غ�� مدقق حسابـات الشركة بتقديمهـا خالل 

 ا�خدمات                            اسم املدقق

 للشركة وخطة عمل �جل ا�خاطر -ديلو�ت                              

 م2021التدقيق لعام                                              

 التدقيق ع�� قسم تكنولوجيا -                            �ي دي أو

 م2021املعلومات خالل عام                                                

                                                

 

 

بيان يو�ح التحفظات ال�ي قام مدقق حسابات الشركة بتضمي��ا �� القوائم املالية املرحلية و السنو�ة للعام   .ج

2021  

 م2021ال يوجد أية تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمي��ا �� القوائم املالية املرحلية والسنو�ة لعام 

 �جنة التدقيق -5

والتأكد من  ا�� الشركة وعن مراجعتھ آللية عمله ال�جنةبمسؤوليتھ عن نظام إقرار من رئيس �جنة التدقيق  .أ

 .افعالي��

بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة �� الشركة وعن مراجعتھ آللية رئيس �جنة التدقيق  -نادر أحمد ا�حمادي يقر السيد/ 

 .اوالتأكد من فعالي�� اعمله

 أسماء أعضاء �جنة التدقيق و�يان اختصاصا��ا واملهام املو�لة إل��ا .ب

 :األعضاء

 رئيس ال�جنة – نادر أحمد ا�حماديالسيد/ 

 عضو  – مكتوم عبدهللا الكع�يالسيد/ 

 عضو – حمد عديل الشام��يالسيد/ 

Saeed Taye
EDC



 

 

17 

 بيان االختصاصات واملهام:

وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق ا�حسابات ا�خار��، ورفع تقر�ر �جلس اإلدارة تحدد فيھ املسائل ال�ي  )1

 ترى أهمية اتخاذ إجراء �شأ��ا مع تقديم توصيا��ا با�خطوات الالزم اتخاذها. 

ت ا�خار�� ومدى موضوعيتھ ومناقشتھ حول طبيعة ونطاق عملية متا�عة ومراقبة استقاللية مدقق ا�حسابا )2

 التدقيق ومدى فعالي��ا وفقا ملعاي�� التدقيق املعتمدة.

مراقبة سالمة البيانات املالية للشركة وتقار�رها (السنو�ة ونصف السنو�ة ور�ع السنو�ة) ومراجع��ا كجزء من  )3

  -عملها العادي خالل السنة، وعليھ ال��ك�� �ش�ل خاص ع�� ما ي��: 

 أية �غي��ات �� السياسات واملمارسات ا�حاسبية.  -

 إبراز النوا�� ا�خاضعة لتقدير مجلس اإلدارة.  -

 التعديالت ا�جوهر�ة الناتجة عن التدقيق.  -

 اف��اض استمرار�ة عمل الشركة.  -

 التقيد باملعاي�� ا�حاسبية ال�ي تقررها الهيئة.  -

 التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغ��ها من املتطلبات القانونية املتعلقة بإعداد التقار�ر املالية.  -

فيذية واملدير املا�� أو املدير القائم بنفس املهام �� الشركة �� التنسيق مع مجلس إدارة الشركة واإلدارة التن )4

 سبيل أداء مهامها، وتجتمع ال�جنة مع مدقق ا�حسابات ا�خار�� للشركة مرة ع�� األقل �� السنة.

 النظر �� أية بنود هامة وغ�� معتادة ترد أو يجب إيرادها �� تلك التقار�ر وا�حسابات، مع إيالء االهتمام الالزم )5

بأية مسائل يطرحها املدير املا�� للشركة أو املدير القائم بنفس املهام أو ضابط االمتثال أو مدقق ا�حسابات 

 ا�خار��. 

 مراجعة أنظمة الرقابة املالية والرقابة الداخلية و�دارة ا�خاطر �� الشركة.  )6

 إ�شاء نظام فعال للرقابة الداخلية. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة والتأكد من أدا��ا لواج��ا ��  )7

النظر �� نتائج التحقيقات الرئيسية �� مسائل الرقابة الداخلية ال�ي ي�لفها ��ا مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة من  )8

 ال�جنة وموافقة مجلس اإلدارة.

من توفر  التأكد من وجود التنسيق فيما ب�ن مدقق ا�حسابات الداخ�� ومدقق ا�حسابات ا�خار��، والتأكد )9

 املوارد الالزمة �جهاز التدقيق الداخ�� ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك ا�جهاز.
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 مراجعة السياسات واإلجراءات املالية وا�حاسبية �� الشركة. )10

مراجعة رسالة مدقق ا�حسابات ا�خار�� وخطة عملھ وأية استفسارات جوهر�ة يطرحها املدقق ع�� اإلدارة  )11

 ا�حاسبية أو ا�حسابات املالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافق��ا عليھ. التنفيذية بخصوص ال�جالت 

�� رسالة التأكد من رد مجلس اإلدارة �� الوقت املطلوب ع�� االستيضاحات واملسائل ا�جوهر�ة املطروحة  )12

 مدقق ا�حسابات ا�خار��.

�� التقار�ر املالية أو الرقابة وضع الضوابط ال�ي تمكن موظفي الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة  )13

 الداخلية أو غ��ها من املسائل �ش�ل سري وا�خطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك ا�خالفات. 

 مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك امل�ي. )14

 ارة. ضمان تطبيق قواعد العمل ا�خاصة بمهامها والصالحيات املو�لة إل��ا من قبل مجلس اإلد )15

 تقديم تقر�ر إ�� مجلس اإلدارة عن املسائل الواردة �� هذا البند.  )16

 النظر �� أية موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة. )17

وتوار�خها ملناقشة املسائل املتعلقة بالبيانات  م2021عام عدد االجتماعات ال�ي عقد��ا �جنة التدقيق خالل  .ب

 املالية وأية أمور أخرى، و�يان عدد مرات ا�حضور ال�خ��ي لألعضاء �� االجتماعات املنعقدة

 وذلك حسب التوار�خ التالية: م2021اجتماعات خالل السنة املالية  أر�عةعقدت ال�جنة 

حيث اعتذر عن ا�حضور السيد/  – )عضو�ن( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م25/01/2021 بتار�خ االجتماع األول:

 مكتوم الكع�ي �عذر مقبول 

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م19/04/2021بتار�خ  االجتماع الثا�ي:

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م15/07/2021بتار�خ  االجتماع الثالث:

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م13/10/2021بتار�خ  االجتماع الرا�ع:
 

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت: -6

 ا�� الشركة وعن مراجعتھ آللية عمله ال�جنةبمسؤوليتھ عن نظام إقرار من رئيس �جنة ال��شيحات وامل�افآت  .أ

 .اوالتأكد من فعالي��

نظام ال�جنة �� الشركة وعن بمسؤوليتھ عن رئيس �جنة ال��شيحات وامل�افآت  -يقر السيد/ محمد حا�� ا�خوري 

 اوالتأكد من فعالي�� امراجعتھ آللية عمله
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 أسماء أعضاء �جنة ال��شيحات وامل�افآت و�يان اختصاصا��ا واملهام املو�لة إل��ا .ب

 :األعضاء

 رئيس ال�جنة  – محمد حا�� ا�خوريالسيد/ 

 عضو  – مكتوم عبدهللا الكع�يالسيد/ 

 عضو – حمد عديل الشام��يالسيد/ 

 بيان االختصاصات واملهام:

وضع سياسة خاصة بال���ح لعضو�ة مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية ��دف إ�� مراعاة التنويع ب�ن ا�جنس�ن  -1

ضمن التشكيل و��جيع املرأة من خالل مزايا و�رامج تحف��ية وتدر�بية، وموافاة الهيئة بن�خة عن هذه 

 السياسة و�أي �عديالت تطرأ عل��ا.

ومتا�عة اإلجراءات ا�خاصة بال��شيح لعضو�ة مجلس اإلدارة بما يتفق والقوان�ن واألنظمة املعمول ��ا تنظيم  -2

 .وأح�ام هذا القرار

 .التحقق من استمرار توافر شروط العضو�ة ألعضاء مجلس اإلدارة �ش�ل سنوي  -3

 .التأكد من استقاللية األعضاء املستقل�ن �ش�ل مستمر -4

عضاء فقد شروط االستقاللية وجب عل��ا عرض األمر ع�� ا�جلس ليقوم بإخطار إذا تب�ن ل�جنة أن أحد األ  -5

العضو بكتاب م�جل ع�� عنوانھ الثابت بالشركة بم��رات انتفاء صفة االستقاللية عنھ، وع�� العضو أن يرد 

 باعتبار ا
ً
 من تار�خ إخطاره، و�صدر مجلس اإلدارة قرارا

ً
لعضو ع�� مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما

 أو غ�� مستقل �� أول اجتماع ي�� رد العضو أو انقضاء املدة املشار إل��ا �� الفقرة السابقة دون رد
ً
 .مستقال

) من قانون الشر�ات، إذا �ان من شأن قرار مجلس اإلدارة انتفاء أسباب أو م��رات 145(  مع مراعاة نص املادة -6

للنسبة الواجب توافرها من أعضاءه املستقل�ن، قام مجلس االستقاللية عن العضو التأث�� ع�� ا�حد األد�ى 

اإلدارة بتعي�ن عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم االخ�� استقالتھ النتفاء صفة االستقاللية عنھ و�� 

حال رفض العضو تقديم االستقالة يتع�ن ع�� مجلس اإلدارة عرض األمر ع�� ا�جمعية العمومية التخاذ قرار 

 .ع�� �عي�ن عضو آخر محلھ أو بفتح باب ال���ح النتخاب عضو جديد باملوافقة

Saeed Taye
EDC



 

 

20 

إعداد السياسة ا�خاصة بمنح امل�افآت واملزايا وا�حوافز والرواتب ا�خاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة  -7

والعامل�ن ف��ا، ومراجع��ا �ش�ل سنوي، وع�� ال�جنة أن تتحقق من أن امل�افآت واملزايا املمنوحة لإلدارة 

 .تنفيذية العليا معقولة وتتناسب وأداء الشركةال

التأكد من ر�ط امل�افآت والعالوات بما �� ذلك ا�خيارات وامل�افآت املؤجلة األخرى واملزايا املعروضة ع�� اإلدارة  -8

 .املتوسط والطو�ل  التنفيذية العليا بأداء الشركة ع�� املدى

ات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة و�عداد وصف للقدرات املراجعة السنو�ة لالحتياجات املطلو�ة من املهار  -9

واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة، بما �� ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصھ العضو ألعمال 

 .مجلس اإلدارة

 .مراجعة هي�ل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات �� شأن التغي��ات ال�ي يمكن إجراؤها -10

 .من الكفاءات ع�� مستوى اإلدارة التنفيذية العليا واملوظف�ن وأسس اختيارهم تحديد احتياجات الشركة -11

 .إعداد السياسة ا�خاصة باملوارد البشر�ة والتدر�ب �� الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجع��ا �ش�ل سنوي  -12

 .أي موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة -13

مع بيان عدد مرات ا�حضور  م2021عام خالل  عدد االجتماعات ال�ي عقد��ا �جنة ال��شيحات وامل�افآت .ت

 ال�خ��ي �جميع أعضاء ال�جنة 

 وذلك حسب التوار�خ التالية: م2021ال��شيحات وامل�افآت خالل العام ل�جنة اجتماعات  عشرةتم عقد 

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م10/01/2021 بتار�خ االجتماع األول:

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م20/01/2021بتار�خ  االجتماع الثا�ي:

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م15/03/2021بتار�خ  االجتماع الثالث:

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م25/04/2021بتار�خ  االجتماع الرا�ع:

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م17/05/2021بتار�خ  :ا�خامساالجتماع 

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م08/06/2021بتار�خ  :السادساالجتماع 

حيث اعتذر عن ا�حضور السيد/  – )عضو�ن( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م27/07/2021بتار�خ  :السا�عاالجتماع 

 مكتوم الكع�ي �عذر مقبول 

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م31/08/2021بتار�خ  :الثامناالجتماع 
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 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م31/10/2021بتار�خ  :التاسعاالجتماع 

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م26/12/2021بتار�خ  :العاشراالجتماع 
 

 �جنة متا�عة واإلشراف ع�� �عامالت األ�خاص املطلع�ن -7

 تقوم �جنة التدقيق بمهام واختصاصات هذه ال�جنة 
ً
 .حاليا

 

 أي �جنة أو �جان أخرى يقرها مجلس اإلدارة -8

 :االس��اتيجية�جنة 

 ا�� الشركة وعن مراجعتھ آللية عمله ال�جنةبمسؤوليتھ عن نظام إقرار من رئيس �جنة االس��اتيجية  .أ

 .اوالتأكد من فعالي��

بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة �� الشركة وعن مراجعتھ رئيس �جنة االس��اتيجية  -يقر السيد/ محمد حا�� ا�خوري 

 اوالتأكد من فعالي�� اآللية عمله

 و�يان اختصاصا��ا واملهام املو�لة إل��ا االس��اتيجيةأسماء أعضاء �جنة  .ب

 :األعضاء

 رئيس ال�جنة  – محمد حا�� ا�خوريالسيد/ 

 عضو  – مكتوم عبدهللا الكع�يالسيد/ 

 عضو – حمد عديل الشام��يالسيد/ 

 بيان االختصاصات واملهام:

 لشركة. مشاريع وعمليات ااالشراف ع��  -1

  .وضع التوجهات االس��اتيجية للشركة وخطة العمل ومراجع��ا �ش�ل دوري -2

  ورفعها �جلس اإلدارة لالعتماد. اوضع الهي�ل الرأسما�� األمثل للشركة وخطة تملك األصول والتصرف ف�� -3

  ورفعها �جلس اإلدارة لالعتماد. املوافقة ع�� شراء أية أصول جديدة أو التصرف �� األصول القائمة -4

 ورفعها �جلس اإلدارة لالعتماد. املوافقة ع�� عمليات االق��اض من البنوك أو أية مصادرة تمو�ل أخرى  -5

ئتمانية املمنوحة للشركة والضمانات املصاحبة لها سواء �� اعتماد شروط القروض أو التسهيالت اال  -6

 ورفعها �جلس اإلدارة لالعتماد. ش�ل رهون ع�� أصول الشركة أو غ��ها من الضمانات
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لشركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات وشر�ا��ا التا�عة والشقيقة االشراف ع�� أعمال االدارة التنفيذية  -7

 وا�حليفة.

مراجعة األداء املا�� والعمليات التشغيلية للشركة مع أعضاء االدارة التنفيذية و�صدار التوج��ات الالزمة  -8

 �� هذا الشأن. 

 ضمان تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة �ش�ل سليم. -9

دراسة مق��حات الرئيس التنفيذي �شأن أعمال الشركة وخطة العمل و�صدار التوصيات �شأ��ا  -10

 مجلس اإلدارة. العتمادها من قبل 

 شراف ع�� عمليات استثمار أموال الشركة واصدار التوج��ات �شأ��ا. اإل  -11

القيام بدور حلقة الوصل الرئيسة ب�ن مجلس االدارة واالدارة التنفيذية لضمان حسن س�� العمل  -12

 وتحقيق التواصل الفاعل ب�ن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 

 مقارنة باألهداف املوضوعةمتا�عة ومراقبة األداء العام  -13

 التأكد من مواءمة عمل اإلدارات مع األهداف املش��كة -14

 القيام بأي مهام أو اختصاصات أخرى يحددها أو ي�لفها بھ مجلس اإلدارة -15

مع بيان عدد مرات ا�حضور ال�خ��ي  م2021عام خالل  االس��اتيجيةعدد االجتماعات ال�ي عقد��ا �جنة  .ت

 �جميع أعضاء ال�جنة 

 وذلك حسب التوار�خ التالية: م2021خالل العام  االس��اتيجيةل�جنة اجتماعات  خمسةتم عقد 

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م10/01/2021 بتار�خ االجتماع األول:

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م24/01/2021بتار�خ  االجتماع الثا�ي:

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م02/06/2021بتار�خ  االجتماع الثالث:

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م08/06/2021بتار�خ  االجتماع الرا�ع:

 ) أعضاء3( عدد األعضاء ا�حاضر�ن - م02/11/2021بتار�خ  :ا�خامساالجتماع 
 

 نظام الرقابة الداخلية: -9

وعن مراجعتھ آللية عملھ والتأكد من  إقرار من ا�جلس بمسؤوليتھ عن نظام الرقابة الداخلية �� الشركة .أ

 فعاليتھ.
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رقم ) من القرار الوزاري 68-67-66( املوادتقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بممارسة أعمالها وفق أح�ام  •

 �جنة 2020ر.م) لسنة /3(
ً
 و�عديالتھ حيث تتمتع إدارة الرقابة الداخلية باالستقالل ال�ا�� ألداء مهامها وتتبع وظيفيا

 التدقيق املنبثقة من مجلس اإلدارة.

 يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليتھ ال�املة عن نظام الرقابة الداخلية ومتا�عتھ ومراجعتھ وفعاليتھ. •

تم اعتماد ميثاق التدقيق الداخ�� من قبل �جنة التدقيق والذي يحدد طبيعة وهدف ونطاق �شاط التدقيق  •

 السلطة الالزمة لتحقيق هذه األهداف.الداخ�� وتخول ملدير التدقيق الداخ�� 

ينظم ميثاق التدقيق الداخ�� مهام ومسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية و�حدد آلية العمل ومهمة الرقابة الداخلية 

 ويساهم �� تحقيق أهداف الشركة وغايا��ا.

ما يتيح لها العمل باستقاللية ترفع إدارة الرقابة الداخلية تقار�رها ا�� مجلس اإلدارة عن طر�ق �جنة التدقيق، م

 وموضوعية.

  -و�تمثل دورها �� إيجاد بيئة قو�ة للرقابة الداخلية وذلك من خالل التأكد مما ي��: 

 مدى توافق املعلومات والبيانات. •

 مدى االل��ام بالسياسات وا�خطط واإلجراءات والقوان�ن.  •

 والتحقق من مدى تطبيقها.مدى مناسبة العمليات واأل�شطة مع األهداف ا�حددة  •

 التأكيد ع�� الرقابة الوقائية لتجنب األحداث الغ�� مرغوب ��ا. •

 وتار�خ التعي�ن ومؤهالتھالرقابة الداخلية  اسم مدير .ب

تم �عيينھ بتار�خ والذي  سفيان عارفي��أس مهام إدارة الرقابة الداخلية مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/ 

07/09/2016 
ً
) وشهادة محاسب قانو�ي إمارا�ي معتمد CIAشهادة مدقق داخ�� معتمد (حمل أنھ يم، علما

)UAECA) وعضو �� ا�جمعية ال��يطانية للمحاسب�ن القانوني�ن (FCCA عشر سنة حوا�� ثالثة)، كما أن لديھ خ��ة 

 �� مجال التدقيق الداخ��.

 ھ وتار�خ التعي�ناسم ضابط االمتثال ومؤهالت .ج

 من تار�خ �عيينھ �� ألغراض القرار 
ً
 اعتبارا

ً
الوزاري يحمل مدير الرقابة الداخلية منصب ضابط االمتثال ايضا

 م.07/09/2016
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كيفية �عامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشا�ل بالشركة أو تلك ال�ي تم اإلفصاح ع��ا �� التقار�ر وا�حسابات  .د

 السنو�ة.

�جنة التدقيق ��ذه املشا�ل كما يتم مناقشة هذه املشا�ل وما �ستجد  ��إرفع تقر�ر يقوم مدير التدقيق الداخ�� ب

�� أول اجتماع ل�جنة التدقيق مع إعالم اإلدارة العليا بالشركة. كما يقوم مدير التدقيق الداخ�� بمتا�عة تطبيق 

 ا�حلول واإلجراءات املق��حة.

 أنھ لم تواجھ الشركة خالل عام 
ً
 تدخل �جنة التدقيق ف��ا.أية مشكالت �ستد��  م2021علما

 عدد التقار�ر الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية �جلس إدارة الشركة. .ه

 م2021قار�ر خالل عام ت �سعةبإصدار قامت إدارة الرقابة الداخلية 

. م2021عام تفاصيل ا�خالفات املرتكبة خالل  -10
ً
 و�يان أسبا��ا، وكيفية معا�ج��ا وتجنب تكرارها مستقبال

 م��ا  م2021لم ترتكب الشركة �� السنة املالية 
ً
أية مخالفات جوهر�ة تؤثر ع�� عمل أو �شاط الشركة وذلك حرصا

ع�� التقيد واالل��ام بالقوان�ن واألنظمة املعمول ��ا �� الدولة، كما أن السياسات واإلجراءات املتبعة �� الشركة 

 وضعت بناًء ع�� هذه القوان�ن.

�� تنمية ا�جتمع ا�ح��  م2021لنقدية والعينية ال�ي قامت ��ا الشركة خالل العام بيان باملساهمات ا -11

 وا�حفاظ ع�� البيئة

قامت ع�� صعيد ا�جتمع ا�ح�� ، إال أ��ا 19-ع�� الرغم من الظروف ال�ي مرت ��ا الشركة �� ظل جائحة �وفيد

تخدم صا�ح ا�جتمع نذكر م��ا ع�� سبيل املثال ال  وال�ياملساهمات وا�حافظة ع�� البيئة باملشاركة �� العديد من 

 ا�حصر:

 طباء وال�ادر الص�� �� الدولة.األ توف�� امليادين التدر�بية وتجه��ها للمتدر��ن من خط الدفاع األول من  •

 بمناسبة اليو�يل الذه�ي للدولة. FMتوزيع جوائز ع�� املتسابق�ن �� إذاعة القرآن الكر�م واإلمارات  •

 مقاعد سيارات لألطفال حدي�ي الوالدة �� مستشفى برجيل بمناسبة عيد األم.توزيع  •

 ورشة عمل يوم الطفل العما�� •

 دورات توعو�ة ملوظفي مطار البط�ن •

 دورة توعو�ة لسائقي الغزال للنقليات •

 دورة توعو�ة لسائقي تاك��ي اإلمارات •
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 تدر�ب موظفي اإلسعاف الوط�ي •

 حملة "القيادة بأمان" التوعو�ة •

 معلومات عامة: -12

بيان �سعر سهم الشركة �� السوق (سعر اإلغالق، أع�� سعر، وأد�ى سعر) �� ��اية �ل شهر خالل السنة املالية  .أ

 م2021

�ان ا�حد األع�� وا�حد األد�ى لسعر سهم شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات خالل األشهر االث�ي عشر من العام 

 كما ي��: م2021

االفتتاحسعر  الشهر  سعر اإلغالق أد�ى سعر أع�� سعر 

 13.44 12.68 14.20 13.34 يناير

 15.44 13.44 15.44 13.44 ف��اير

 15.00 14.22 15.02 14.22 مارس

 15.76 14.34 15.76 15.00 أبر�ل

 15.50 14.30 15.76 14.50 مايو

 16.00 15.00 16.00 15.76 يونيو

 19.40 15.20 19.48 16.80 يوليو

 21.00 19.00 22.00 19.40 أغسطس

 20.60 19.02 23.00 21.00 سبتم��

 22.20 19.90 23.80 20.50 أكتو�ر

 22.18 21.98 22.70 22.26 نوفم��

 21.10 20.50 22.16 22.14 د�سم��
 

بيان باألداء املقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنت�ي إليھ الشركة خالل العام   .ب

 م2021

 ، وأغلق م01/01/2021درهم كما ��  13.34سعر االفتتاح لسهم الشركة بلغ 
ً
درهم كما ��  21.10 عند مرتفعا

 .%58.17بلغت  ارتفاعبنسبة  م31/12/2021
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مقارنة مع مؤشر السوق العام  م2021خالل عام ا�جدول التا�� مقارنة ب�ن �سبة التغ�� �� سهم الشركة و�و�ح 

 ومؤشر قطاع ا�خدمات.

ح�ومات) مصنفة ع�� النحو التا��  –شر�ات  –(أفراد  م31/12/2021ج. بيان بتوزيع ملكية املساهم�ن كما �� 

 أجن�ي) –عر�ي  –خلي��  –(مح�� 

 م31/12/2021% أو أك�� من رأس مال الشركة كما �� 5د. بيان باملساهم�ن الذين يمل�ون 

 �حجم امللكية كما �� هـ. بيان بكيفية توزيع 
ً
 حسب ا�جدول التا��: 31/12/2021lاملساهم�ن وفقا

 املؤشر 2020��اية  2021��اية  �سبة التغ��

 املؤشر العام لسوق أبوظ�ي 5,045.32 8,488.36 % 68.24

 املؤشر العام لقطاع ا�خدمات 2859.53 4201.94 46.95%

 سعر سهم شركة اإلمارات 13.34 21.10 58.17%

 تصنيف املساهم م
 �سبة األسهم اململوكة

 ا�جموع حكومة شر�ات أفراد

 %97.66 %0.38 %75.39 %21.89 مح�� 1

 %1.58 - %1.48 %0.10 عر�ي 2

 %0.76 - %0.66 %0.10 أجن�ي 3

 %100 %0.38 %75.59 %24.03 ا�جموع 

 م املساهم القطاع عدد األسهم النسبة

 1 س��انزا لالستثمار التجاري  شركة 33,000,000 36.75%

 2 الظ�ي لالستثمار ش.م.خ شركة 12,660,666 14.10%

 3 املضاعفة لالستشارات التسو�قية ذ.م.م. شركة 10,104,181 11.25%

 4 .ذ.م.م -س��ت فاوند�شن  شركة 4,489,320 5%

 5 ذ.م.م. ال��ضة لالستثمار شركة 4,489,320 5%
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 -بيان باإلجراءات ال�ي تم إتخاذها �شأن ضوابط عالقات املستثمر�ن مع بيان ما ي��: .و

 ألح�ام املادة 
ً
اعتماد دليل حوكمة �شأن  2020ر.م.) لسنة /3من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 51تطبيقا

بإ�شاء صفحة خاصة لعالقات املستثمر�ن ع�� املوقع اإللك��و�ي ، قامت الشركة الشر�ات املساهمة العامة

للشركة بحيث يتوفر ع�� هذه الصفحة جميع التقار�ر املالية ا�خاصة بالشركة وجميع اإلفصاحات ال�ي تقوم ��ا 

 �ياناتھ �التا��:و �عي�ن مدير لعالقات املستثمر�ن ا تم الشركة و�تم تحديث هذه الصفحة �ش�ل مستمر، كم

 :اسم مسؤول عالقات املستثمر�ن و�يانات التواصل معھ -

 سعيد طا�ع :مسؤول عالقات املستثمر�ن

 025027207 رقم الهاتف:

 0553008844رقم ا�حمول: 

 saeedtaye@edcad.aeال��يد اإللك��و�ي: 

 http://www.edcad.ae/Investors : املستثمر�ن ع�� املوقع اإللك��و�يالرابط اإللك��و�ي لصفحة عالقات 
 

واإلجراءات املتخذة  م2021ز. بيان بالقرارات ا�خاصة ال�ي تم عرضها �� ا�جمعية العمومية املنعقدة خالل عام 

 �شأ��ا.

 46و 45و  42و  40و 39و 38و 29و 27و 24و 21و  20و 16و 14و  12و 7و  1املواد تم أخذ قرار خاص بتعديل 

تمت املوافقة من قبل السادة املساهم�ن ع�� ، حيث من النظام األسا��ي للشركة 66و 63و 60و 50و  49و 48و

 .هذه التعديالت

�سبة األسهم اململوكة من رأس 

 املال
 عدد األسهم اململوكة

عدد 

 املساهم�ن
 ملكية األسهم (سهم)

 م

 1 50,000أقل من  391 4,288,241 4.78%

 2 500,000إ�� أقل من  50,000من   55 7,650,920 8.52%

 3 5,000,000إ�� أقل من  500,000من  14 22,082,392 24.59%

 4 5,000,000أك�� من  3 55,764,847 62.11%

http://www.edcad.ae/Investors
http://www.edcad.ae/Investors
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�عديالت النظام األسا��ي �عدها تم إتخاذ اإلجراءات الالزمة حيث تم أخذ موافقة هيئة األوراق املالية والسلع ع�� 

 ومن ثم تم �شرها با�جر�دة الرسمية حسب األصول.

 مقرر اجتماعات مجلس اإلدارةح. 

 سعيد طا�عإسم مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة:  -

 م17/06/2007تار�خ �عينھ:  -

واملالية وا�حاسبة، ولدى املقرر خ��ة �� األعمال اإلدار�ة ب�الور�وس �� االقتصاد مؤهالتھ وخ��اتھ:  -

 وا�حاسبية وحوكمة الشر�ات.

بيان مهام عملھ خالل العام: يقوم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة بجميع األعمال اإلدار�ة ا�خاصة با�جلس  -

حاضر وتنظيم �جل إفصاحات ا�جلس وأية أعمال أخرى يتم �عداد ا�توثيق اجتماعات ا�جلس و  من

 ت�ليفھ ��ا من قبل مجلس اإلدارة.

 م2021ال�ي صادفت الشركة خالل العام واإلفصاحات الهامة  بيان األحداث ا�جوهر�ةط. 

 م2021ال يوجد أحداث جوهر�ة خالل عام  -

% أو أك�� 5وال�ي �ساوي  م2021بيان بالصفقات ال�ي قامت ��ا الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل عام  .ي

 من رأس مال الشركة.

 .% أو أك�� من رأس مال الشركة5�ساوي  م2021األطراف ذات العالقة خالل عالم لم يكن هناك أي صفقة مع  -

 2019،2020،2021األعوام . بيان �سبة التوط�ن �� الشركة ب��اية ك

 باألعوام املذ�ورة أعاله �التا��:بلغت �سبة املواطن�ن العامل�ن �� الشركة 

 %5 :م2019عام  -

 %8: م2020عام  -

 %8: م2021عام  -

 م2021. بيان باملشاريع واملبادرات االبت�ار�ة ال�ي قامت ��ا الشركة أو جاري تطو�رها خالل العام ل

، �� مدينة زايد بمنطقة الظفرةم البدء باألعمال اإل�شائية لفرع الشركة ا�جديد 2021تم �� شهر أغسطس  -

أع�� املعاي�� العاملية و�أع�� املستو�ات، حيث سيتم بناء مب�ى مت�امل للشركة يضم ميادين تدر�بية تم إ�شاؤها وفق 

 .حيث سيتم فيھ تقديم جميع ا�خدمات من التدر�ب النظري والعم�� والفحص
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