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 جدول ا�حتو�ات  

 

 ة ــدمـقـم

 

 : اإلجراءات ال�ي تم إتخاذها إلستكمال نظام حوكمة الشر�ات خالل 
ً
 وكيفية تطبيقها  2020أوال

 

: �عامالت أعضاء مجلس اإلدارة 
ً
 2020�� األوراق املالية للشركة خالل العام  وأزواجهم وأبنا��مثانيا

 

: �شكيل مجلس اإلدارة 
ً
 ثالثا

 

: مدقق ا�حسابات ا�خار�� 
ً
 را�عا

 

: �جنة التدقيق 
ً
 خامسا

 

: �جنة ال��شيحات وامل�افآت
ً
 سادسا

 

 سا�عا: �جنة املتا�عة واإلشراف ع�� �عامالت األ�خاص املتطلع�ن 

 

 ا�خاطر ستثمارات و�دارة : �جنة اإل ثامنا

 

: نظام الرقابة الداخلية
ً
 تاسعا

 

: تفاصيل ا�خالفات املرتكبة خالل السنة املالية 
ً
   2020عاشرا

 

 حادي عشر: مساهمات الشركة �� تنمية ا�جتمع ا�ح�� وا�حفاظ ع�� البيئة 

 

 ثا�ي عشر: معلومات عامة
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 : اإلجراءات ال�ي تم إتخاذها إلستكمال نظام حوكمة الشر�ات خالل 
ً
 وكيفية تطبيقها  2020أوال

 

  يضــمن  ("الشــركة")  وشــر�ا��ا التا�عة  من قبل شــركة الرمز �ور�وريشــن لإلســتثمار والتطو�ر ش.م.ع املطبق  إن ضــوابط ونظام ا�حوكمة  

آخذين �ع�ن    املســــــاهم�ن واملســــــتثمر�ن وتحقيقھ لألهداف املرجوة من ا�حوكمة املؤســــــســــــيةحماية عن    ھت بمســــــؤولي   ال��ام مجلس اإلدارة

ــــــم    حيث،  اإلفصاح والشفافيةدقة    عتباراإل  ــــــة والتقييــــ ــــــركة للمراجعــــ ــــــة حوكمة الشــــ ــــــع منظومــــ ــــــتمر  امل تخضــــ ما من قبل مجلس اإلدارة ســــ

�ســـــــــــــهم �� �عميق وتطو�ر كفاءة العمل مما ينعكس ع�� �عز�ز ثقة املســـــــــــــاهم�ن و�افة األطراف ذات العالقة وأ�ـــــــــــــحاب املصـــــــــــــا�ح بأداء 

 . الشركة

 

 

 ي��:  مماإطار ا�حوكمة املؤسسية واملتمثل �� ميثاق مجلس اإلدارة حيث يتكون 

 

   الرقابــة الداخليــة 

 

ـــة   ـــن مجموعـ ـــة مـ ـــة الداخليـ ـــام الرقابـ ـــون نظـ ـــس اإلدارة ��ــــدف  السياسات واللوائحمن يتكـ ـــل مجلـ ـــن قبـ ـــا مـ ـــم وضعهـ ـــي تـ تحقيق األهداف   التـ

بــاإلســـــــــــــتقالليــة الفنيــة التــامــة  املرجوة و�عز�ز األداء ارة تقوم الشـــــــــــــركــة بتطبيق مبــدأ "خطوط الــدفــاع الثالثــة ل�حوكمــة واد.  وال�ي تتمتع 

 ا�خاطر" املتمثلة �� النموذج أدناه:
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 : 
ً
 وكيفية تطبيقها 2020اإلجراءات ال�ي تم إتخاذها إلستكمال نظام حوكمة الشر�ات خالل    أوال

 

 مجلــس اإلدارة  

 

بتطبيق قواعد و�عليمات حوكمة الشــــــــــر�ات الصــــــــــادرة عن هيئة    بصــــــــــفة مباشــــــــــرة أو من خالل ال�جان املنبثقة عنھيل��م مجلس اإلدارة 

  ،
ً
 �امال

ً
ووضع األهداف واإلس��اتيجيات  التنفيذية  اإلشــراف وتوجيــھ اإلدارة   مجلس اإلدارة �شــمل دور حيث  األوراق املالية والسلع ال��اما

 .شركةا�خاصة بال والسياسات  

 

 ال�جان املنبثقة عن مجلــس اإلدارة

 

ـــوم   وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عل��ا حيث  تحديد صالحيا��ا العمل ع��  بتشكيل �جان دائمة تا�عة لھ �ش�ل مباشر و   مجلس اإلدارة يقـ

حوكمة الشــــــــر�ات املســــــــاهمة العامة،   إعتماد دليل �شــــــــان   2020ر.م) لســــــــنة /3لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (يتم �شــــــــكيلها وفقا 

 و�جنة اإلستثمار وا�خاطر.�جنــة التدقيــق و�جنــة ال��شــيحات وامل�افــآت  حيث تتالف تلك ال�جان من  

 

 �جنة التدقيق

 

واإلشراف ع�� التدقيق الداخ��  مراجعة البيانات املالية والضوابط الداخلية وانظمة إدارة ا�خاطر  تتحمــــــــل �جنــــــــة التدقيــــــــق مســــــــؤولية  

�شــــــان إعتماد دليل   2020/ر.م) لســــــنة 3رقم (باإلضــــــافة ا�� ماورد �� قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة    وتمثيل الشــــــركة مع املدقق ا�خار��

 حوكمة الشر�ات املساهمة العامة.

 

 شــيحات وامل�افــآت �جنــة ال�� 

 

ــــــــــؤولية   ــــــــــآت مســــــــ ــــــــــيحات وامل�افــــــــ ــــــــــة ال��شــــــــ ــــــــــل �جنــــــــ اإلشراف ع�� الهي�ل التنظي�ي وتطو�ر خطط التعاقب الوظيفي والتاكيد ع��  تتحمــــــــ

باإلضــافة ا�� ماورد �� قرار رئيس  تقييم وتوصــية ســياســات التوظيف بما ف��ا ســلم الرواتب وامل�افآت  و اســتقاللية أعضــاء مجلس اإلدارة 

 . �ات املساهمة العامة�شان إعتماد دليل حوكمة الشر  2020/ر.م) لسنة  3رقم (مجلس إدارة الهيئة  
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ً
 2020�� األوراق املالية للشركة خالل العام  وازواجهم وابنا��م: �عامالت أعضاء مجلس اإلدارة ثانيا

 

 

 أحمد ع�� خلفان املطوع الظاهري  اإلسم 

   عضو مجلس اإلدارة املنصب 

 غ��تنفيذي مستقل الفئة 

 15,200,000 2020د�سم��  31كما �� عدد األسهم اململوكة  

 15,200,000 إجما�� عمليات الشراء

 - إجما�� عمليات البيع

 549,915,858 رأسمال الشركة (درهم) 

 2.7641 �سبة األسهم اململوكة من رأس املال 

 

 

 محمد املرت�ىى الدند�ىي  اإلسم 

 العضو املنتدب  عضو مجلس اإلدارة املنصب 

 تنفيذي   الفئة 

 81,000,000 2020د�سم��  31كما �� عدد األسهم اململوكة  

 81,000,000 إجما�� عمليات الشراء

 إجما�� عمليات البيع

مملوكة للبنك ألغراض   80,468,589

 تمو�لية

 549,915,858 رأسمال الشركة (درهم) 

 14.7 �سبة األسهم اململوكة من رأس املال 
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ً
 اإلدارة : �شكيل مجلس ثالثا

 

 بيان �شكيل مجلس اإلدارة ا�حا��  . أ 

 

من قبل ا�جمعية العمومية للشـــــــــركة، وهو مجلس مؤلف من ســـــــــبعة   2018د�ســـــــــم��   20تم �شـــــــــكيل مجلس إدارة الشـــــــــركة بتار�خ   -

 ؛2021د�سم��   20أعضاء تنت�ي واليتھ بتار�خ  

كعضــــو مجلس إدارة مســــتقل غ�� تنفيذي �� املركز   2020اغســــطس    17ســــم�� كمال ابراهيم االنصــــاري بتار�خ  تم �عي�ن الدكتور/   -

 الستقالة الدكتور ناصر ام�ن السعيدي.
ً
 الشاغر نظرا

 

 أعضاء مجلس اإلدارة ا�حالي�ن 

 بداية العضو�ة  املؤهالت ا�خ��ة  الفئة  اإلسم 

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

 30/10/2017 ب�الور�وس �� ا�حاسبة  اإلستثمارات املالية غ�� تنفيذي  حمد راشد النعي�ي  /سعادة

دكتور / ع�� سعيد بن حرمل  

 الظاهري 

دكتوراه  �� إدارة   اإلستثمارات املالية غ�� تنفيذي مستقل

 األعمال 

30/10/2017 

ماجست�� �� إدارة   إدارة ا�خاطر  غ�� تنفيذي مستقل السيد/ عبد هللا سعيد الغف�� 

 األعمال 

20/12/2015 

السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد 

 الظاهري 

 غ�� تنفيذي 

 مستقل 

ب�الور�وس �� ا�حاسبة   اإلستثمارات املالية

وحاصل ع�� شهادة  

CPA 

20/12/2018 

 20/12/2015 ب�الور�وس �� اإلقتصاد  اإلستثمارات املالية تنفيذي  السيد/محمد املرت�ىى الدند�ىي 

الدكتور/ سم�� كمال ابراهيم  

 االنصاري 

 غ�� تنفيذي 

 مستقل 

ب�الور�وس �� ا�حاسبة   اإلستثمارات املالية

 واملالية

17/08/2020 

 أعضاء مجلس اإلدارة املستقيل�ن

اإلستثمارات املالية   غ�� تنفيذي مستقل الدكتور/ ناصر ام�ن السعيدي 

 وقواعد ا�حوكمة 

 30/10/2017 دكتوراه �� االقتصاد 
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   شر�ات مساهمة أخرى عضو�ات أعضاء مجلس إدارة الشركة ��  

 

 عضو�ا��م ومنص��م �� اي شر�ات مساهمة أخرى  األسماء

 شركة أمانات القابضة  – عضو مجلس ادارة  السيد/ ظافر األحبا�ي 

 شركة أمانات القابضة  – عضو مجلس ادارة  حمد راشد ��يل النعي�ي  /سعادة

 أمانات القابضة شركة  – عضو مجلس ادارة  الدكتور/ ع�� سعيد بن حرمل الظاهري 

 وطنية للت�افلشركة ال – عضو مجلس ادارة 

 .شركة فود�و القابضة ش.م.ع -رئيس مجلس إدارة السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد الظاهري 

 .شركة الواحة �ابيتال ش.م.ع -نائب رئيس مجلس إدارة

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

 .ط��ان أبو ظ�ي ش.م.عشركة  – عضو مجلس إدارة 

 شركة فود�و الوطنية للمواد الغذائية ش.م.خ. -رئيس مجلس إدارة

 شركة مبا�ي االمارات  – عضو مجلس إدارة  السيد/ عبدهللا سعيد عيد الغاف�� 

 

 

اقع رقابية أو حكومية أو تجار�ة هامة أخرى   مناصب أعضاء مجلس إدارة الشركة �� اي مو

 

اقع رقابية أو حكومية أو تجار�ة هامة أخرى مناصب ��  اإلسم   مو

 وزارة شؤون الرئاسة  –وكيل مساعد للشؤون املالية  سعادة/ حمد راشد ��يل النعي�ي 

 عضو مجلس ادارة �� شركة الر�م لإلستثمار 

 مركز رأس ا�خيمة الدو��  – الرئيس التنفيذي  الدكتور/ سم�� كمال ابراهيم االنصاري 

 

 2020بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي �� مجلس اإلدارة للعام  . ب

 

     2020لم يضم مجلس اإلدارة أي تمثيل للعنصر النسائي خالل العام 

 

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

 

 .إدارة الشركةلم يتقدم أي عنصر �سائي لل���ح لعضو�ة مجلس 
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 بيان ماي��:  . ث

 

 1920مجموع م�افآت و�دالت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام  .1

 

  )366,720( عضاء مجلس اإلدارة بتوزيع مبلغ وقدرهأة ع�� م�افأ 2020مارس  23وافقت ا�جمعية العمومية للشركة املنعقدة �� 

 الغ�� توزع فيما بي��م. درهم إمارا�ي ثالثمائة وستة وستون ألفا وسبعمائة وعشرون 

 

 وال�ي سيتم عرضها ع�� ا�جمعية العمومية للمصادقة 2020م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة املق��حة عن العام  .2

 

ســــياســــة النفقات والرســــوم و العالوات اإلضــــافية او الراتب  لن يتم توزيع م�افأت ســــنو�ة ع�� اعضــــاء مجلس اإلدارة حيث ســــيتم عرض  

 خاصة او من يقومون باعمال إضافية �خدمة الشركة . 
ً
 الشهري لألعضاء الذين �عملون �� ال�جان او من يبذل جهودا

 

 2020عضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية أل بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات ال�جان املنبثقة عن ا�جلس  .3

 

  2020/ر.م) لسنة 3ح�ى تار�خ صدور قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ( مجلس اإلدارةتم دفع بدالت حضور جلسات ال�جان املنبثقة عن 

��   املساهمة العامة وعليھ تم ايقاف صرف البدالت ا�� ح�ن صدور موافقة ا�جمعية العمومية�شان إعتماد دليل حوكمة الشر�ات 

 :2021اجتماعها للعام 

 املنصب �� ال�جنة االسم 

اال�عاب  

 بالدرهم

  عدد اإلجتماعات

ال�ي تم صرف  

 البدالت

 ا�جموع

 بالدرهم

 �جنة التدقيق 

 

 8,000 1 8,000 رئيس �جنة التدقيق  السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد الظاهري 

 16,000 2 8,000 عضو �جنة التدقيق  السيد/ عبد هللا سعيد الغف�� 

 - - 8,000 عضو �جنة التدقيق  الدكتور/ سم�� كمال ابراهيم االنصاري 

 األعضاء املستقيل�ن 

 8,000 1 8,000 رئيس �جنة التدقيق   الدكتور/ ناصر السعيدي 

 

 ال��شيحات وامل�افآت �جنة 

 8,000 1 8,000 رئيس �جنة ال��شيحات وامل�افآت   الدكتور/ ع�� سعيد بن حرمل الظاهري 

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

 8,000 1 8,000 عضو �جنة ال��شيحات وامل�افآت  السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد الظاهري 
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 �جنة ا�خاطر واإلستثمار

 16,000  2 8,000 رئيس �جنة ا�خاطر واإلستثمار   السيد/ ظافر �ح�ي األحبا�ي 

 8,000 1 8,000 عضو �جنة ا�خاطر واإلستثمار  حمد راشد ��يل النعي�ي  /سعادة

 16,000 2 8,000 عضو �جنة ا�خاطر واإلستثمار  السيد/ محمد املرت�ىى الدند�ىي 

 

تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األ�عاب اإلضافية ال�ي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور ال�جان   .4

 وأسبا��ا 

 لم يتقا�ىى أعضاء مجلس اإلدارة اية بدالت أو رواتب أو ا�عاب إضافية. 

 

 ثالثا: �شكيل مجلس اإلدارة 

 

 توار�خ ا�عقادها  و  2020عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال�ي عقدت خالل السنة املالية  . ج 

 

تقبل مجلس اإلدارة أعذار أعضاءها  .  إجتماعات كما هو مو�ح با�جدول أدناه) 6ستة ( 2020عقد مجلس اإلدارة خالل العام 

 .  للتغييب

 د�سم�� 8 نوفم�� 2 اغسطس 17 اغسطس 3 مايو  10 ف��اير 19 عضو مجلس اإلدارة 

 حضر  حضر  حضر  حضر   حضر   حضر  السيد/ ظافر األحبا�ي 

 �غيب  حضر  حضر  حضر  حضر  �غيب  حمد راشد النعي�ي  /سعادة

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر   الدكتور/ ع�� الظاهري 

السيد/ أحمد بن ع�� خلفان  

 راشد الظاهري 
 حضر  حضر 

 بموجب توكيل حضر 
 حضر 

 حضر 

 حضر   حضر  حضر   حضر   حضر  حضر   سعيد الغف�� السيد/ عبد هللا 

السيد/ محمد املرت�ىى  

 الدند�ىي 

 حضر   حضر   �غيب   حضر  
 حضر 

 حضر 

الدكتور/ سم�� كمال ابراهيم  

 االنصاري 

- - - - 
 حضر 

 حضر 

 أعضاء مجلس اإلدارة املستقيل�ن

 - - - - - حضر   الدكتور/ ناصر السعيدي 

 

 

 مع بيان توار�خ ا�عقادها  2020صدرت بالتمر�ر خالل السنة املالية عدد قرارات مجلس اإلدارة ال�ي   . ح 

 اليوجد 
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بناء ع��    2020خالل العام  ال�ي قام ��ا أحد أعضاء ا�جلس او اإلدارة التنفيذيةبيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة  . خ 

 تفو�ض مجلس اإلدارة

 

 مدة التفو�ض  صالحية التفو�ض إسم ال�خص املفوض  م

املرت�ىى الدند�ىي محمد    سنوات 3 و�الة  

 

 لعالقة (أ�حاب املصا�ح) بيان تفاصيل التعامالت مع األطراف ذات ا .د

 

ــنة  3رقم (أح�ام املعامالت مع األطراف ذات العالقة كما هو محدد �� قرار رئيس مجلس اإلدارة  الشـــــــــركة  تطبق ــان  2020/ر.م) لســـــــ �شـــــــ

وأي   ع�� جميع أعضـــــــــــــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملســـــــــــــاهم�ن الرئيســـــــــــــي�ن إعتماد دليل حوكمة الشـــــــــــــر�ات املســـــــــــــاهمة العامة

 : بالدرهم االمارا�ي   2020وعليھ تجدون ادناه التعامالت ال�ي تمت مع االطراف ذات العالقة خالل العام  أ�خاص أو كيانات مرتبطة ��ا

 

توضيح طبيعة   بيان بالطرف ذو العالقة  م

 العالقة

 قيمة التعامل  نوع التعامل

ايرادات عمولة التداول و ت�اليف   كبار املساهم�ن  محمد املرت�ىى محمد الدند�ىي  1

 التمو�ل
58,713 

املدير�ن وموظفي   ظافر سه�ي جابر مفرح األحبا�ي  2

 اإلدارة الرئيسي�ن 

ايرادات عمولة التداول و ايرادات  

 التمو�ل
199,154 

املدير�ن وموظفي   حمد راشد ��يل النعي�ي  3

 اإلدارة الرئيسي�ن 

 ايرادات عمولة التداول 
182,229 

املدير�ن وموظفي   أحمد ع�� خلفان الظاهري  4

 اإلدارة الرئيسي�ن 

 ايرادات عمولة التداول 
413,553 

املدير�ن وموظفي   عبدهللا سعيد عيد الغاف��  5

 اإلدارة الرئيسي�ن 

 ايرادات عمولة التداول 
240 

 6,875 ايرادات عمولة التداول  كبار املساهم�ن  مجمموعة شر�ات ذا روك ذ.م.م 6

القاس�ي محمد أحمد سعيد  7  19,056 ايرادات عمولة التداول  كبار املساهم�ن  

املدير�ن وموظفي   صندوق فوكس اإلمارا�ي  8

 اإلدارة الرئيسي�ن 

 ايرادات عمولة التداول 
48,602 

 51,169 ايرادات عمولة التداول  كبار املساهم�ن  شركة أبوظ�ي لالستثمار  9

وت�اليف التمو�لالقروض  كبار املساهم�ن  سعود الهاجري  10  17,577,852  
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شركة تا�عة ألحد   فود�و القابضة  11

املدير�ن وموظفي  

 اإلدارة الرئيسي�ن 

  ايرادات عمولة التداول 

67,191  

 

 ثالثا: �شكيل مجلس اإلدارة 

 

 الهي�ل التنظي�ي ا�خاص بالشركة  .ذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلدارة ثالثا: �شكيل مجلس 

 

 

   بيان تفصي�� لكبار املوظف�ن  .ر 

 

 : 2020لسنة املالية ايو�ح ا�جدول التا�� أسماء ومناصب وتوار�خ �عي�ن و�جما�� رواتب وأ�عاب 
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 إجما�� امل�افآت  إجما�� الرواتب   تار�خ التعي�ن  املنصب   اإلسم 

 15/11/2016 العضو املنتدب  السيد/ محمد املرت�ىى الدند�ىي 
220,424,2 

0 

 

 12/10/2017 املدير التنفيذي  السيد/ هيثم عضيمة

 
500,123,1 

0 

 

  مدير اإلستثمار  السيد / شاهزاد جناب 
 

10/10/2016 
 

437,663 
من تاریخ 

01 /01/2020  
لغایة  

20 /05/2020 

0 

  املستشار القانو�ي  الدكتور/ فادي كيال 

 ومقرر مجلس اإلدارة 

18/03/2012 
900,395 

 0 

 

 

 
ً
 ا�حسابات ا�خار�� : مدقق را�عا

 

 عن مدقق حسابات الشركة نبذة  . أ 

عت�� إر�ست و�و�غ منظمة عاملية برأس مال تبلغ قيمتھ 
ُ
موظف متخصص   300.000مليار دوالر أمر��ي و�� م�ونة من أك�� من   37.2�

عت��  منطقة فرعية  33دولة. �عمل إر�ست و�و�غ كشركة واحدة، ضمن أر�ع أقاليم عاملية و  150�� أك�� من 
ُ
داخل تلك األقاليم. �

من�جية التدقيق ا�خاصة بنا متسقة �� �افة أفرعنا حول العالم كما يرتبط موظفونا ببنية تحتية تقنية تدعم املمارسات العاملية.  

عت�� إر�ست  تقدم الطر�قة االستثنائية ال�ي نوحد ��ا شر�اتنا العاملية اال�ساق والبساطة واملرونة ال�ي يتطلع إل��ا عمالؤنا حول 
ُ
العالم. �

و�و�غ إحدى الشر�ات "األر�ع الك��ى" ع�� مستوى العالم. لدينا تار�خ طو�ل �� العمل �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا، حيث  

ل��ام  فرع، �ش���ون �� طر�قة العمل واال  21دولة و  15موظف مؤهل، ��  7.500. كما لدينا أك�� من 1923افتتحنا أول مكتب لنا �� عام 

 2020بيان أ�عاب تدقيق ا�حسابات ا�خار�� خالل العام با�جودة.

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

 إر�ست و�و�غ أبوظ�ي / أحمد الدا��  اسم مكتب التدقيق 

 واحدة سنة  كمدقق حسابات خار�� للشركة   عدد السنوات ال�ي قضاها

 درهم  405.000 2020إجما�� أ�عاب التدقيق للبيانات املالية لعام 

أ�عاب وت�اليف ا�خدمات ا�خاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات املالية لعام  

2020  
ً
 وأية أ�عاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة

 درهم 5.000

خدمات أخرى تفاصيل وطبيعة ا�خدمات املقدمة األخرى و�� حال عدم وجود 

 
ً
 يتم ذكر ذلك صراحة

لقد قمنا بتنفيذ اإلجراء املتفق عليھ فيما يتعلق  

بالتحقق من توزيعات األر�اح للمساهم�ن  

املؤهل�ن الذين تقدموا بطلبات لصرف األر�اح  

إ��   2020أغسطس  1غ�� املطالب ��ا للف��ة من 
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ع�� النحو ا�حدد �� قرار   2020أغسطس  31

  - 2020لسنة   8/16نمية رقم ا�جلس الوزاري للت

 8ا�جلسة رقم 

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

(ان وجد) و�� حال عدم وجود مدقق خار�� آخر    2020الشركة بتقديمهـا خالل 

  يتم ذكر ذلك صراحة

 

 

 

ائم املالية املرحلية والسنو�ة للعام ج.   2020بيان يو�ح التحفظات ال�ي قام مدقق ا�حسابات بتضمي��ا �� القو

 

    .2020اليوجد اية تحفظات �� القوائم املالية املرحلية والسنو�ة للعام 

 

 
ً
 : �جنة التدقيق خامسا

 

 وعن مراجعتھ آللية عملها والتأكد من فاعلي��ا إقرار من رئيس �جنة التدقيق بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة . أ 

 

رئيس �جنة التدقيق بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة �� الشركة وعن مراجعتھ آللية   السيد / أحمد بن ع�� خلفان راشد الظاهري يقر 

 .عملها والتأكد من فعالي��ا

 

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

 

 املنصب �� ال�جنة الفئة �� مجلس اإلدارة  اإلسم 

 رئيس ال�جنة غ�� تنفيذي مستقل السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد الظاهري 

 عضو  غ�� تنفيذي مستقل السيد/ عبد هللا سعيد الغف�� 

 عضو  غ�� تنفيذي مستقل الدكتور / سم�� األنصاري 

 عضاء املستقيل�ن األ 

 مستقيل -عضو  تنفيذي مستقلغ��   الدكتور/ ناصر السعيدي 

 

أنظمة   التدقيق ع�� بالعديد من الوظائف ومن ضم��ا مراقبة سالمة البيانات املالية للشركة وتقار�رها ومراجع��ا و �جنة التدقيق قوم ت 

  اإلجراءات املالية وا�حاسبية للشركة. و مراقبة تقيد الشركة بقواعد السلوك امل�ي و الرقابة املالية والرقابة الداخلية و�دارة ا�خاطر 

كما تقوم ال�جنة بوضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق ا�حسابات ا�خار�� ومتا�عة ومراقبة استقاللية مدقق ا�حسابات ا�خار��  

 ملعاي�� التدقيق املعتمدة.ومدى موضوعيتھ ومناقشتھ حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعال 
ً
 ي��ا وفقا
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 إ�عقادها  جنة خالل السنة وتوار�خ�لاجتماعات إ  . ج 

 

 كما هو مب�ن أدناه:   2020إجتماعات خالل العام خمسة عقدت �جنة التدقيق 

 تار�خ اإلجتماع اإلجتماع

 2020ف��اير  18 األول 

 2020ابر�ل  29 الثا�ي 

 2020يوليو  28 الثالث 

 2020سبتم��  27 الرا�ع

 2020اكتو�ر  27 ا�خامس 

 

 عدد مرات ا�حضور ال�خ�ىي ألعضاء �جنة التدقيق:  

 �سبة ا�حضور ال�خ��ي  سم اإل 

 %80 السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد الظاهري  

 %100 السيد/ عبد هللا سعيد الغف�� 

 %40 الدكتور / سم�� األنصاري 

 األعضاء املستقيل�ن 

 %20 السعيدي الدكتور/ ناصر 

 

 س
ً
 : �جنة ال��شيحات وامل�افآتادسا

 

 والتأكد من فاعلي��ا  بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة وعن مراجعتھ آللية عملها�جنة ال��شيحات وامل�افآت إقرار من رئيس  . أ 

 

الشركة وعن مراجعتھ  يقر الدكتور ع�� سعيد بن حرمل الظاهري رئيس �جنة ال��شيحات وامل�افآت بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة �� 

 . آللية عملها والتأكد من فعالي��ا

 

 و�يان اختصاصا��ا واملهام املو�لة لها أعضاء �جنة ال��شيحات وامل�افآت  . ب

 

 املنصب �� ال�جنة الفئة �� مجلس اإلدارة  اإلسم 

 رئيس ال�جنة غ�� تنفيذي مستقل الدكتور/ ع�� سعيد بن حرمل الظاهري 

 عضو  غ�� تنفيذي مستقل الغف�� السيد/ عبد هللا سعيد 

 عضو  غ�� تنفيذي مستقل السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد الظاهري 

وتقوم ال�جنة بصفة رئيسية بمراجعة إستقاللية األعضاء املستقل�ن ووضع السياسات ا�خاصة بمنح امل�افآت واملزايا وا�حوافز  

واملوظف�ن بالشركة وتحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات و�عداد السياسة ا�خاصة  والرواتب ا�خاصة بأعضاء مجلس اإلدارة 

 د البشر�ة وتنظيم ومتا�عة إجراءات ترشيح مجلس اإلدارة.ر باملوا
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 ا�حضور و  جتماعات ال�ي عقد��ا ال�جنة خالل السنة املالية وتوار�خ ا�عقادهابيان �عدد اإل   . ج 

 كما هو مب�ن أدناه:  2020خالل العام  )2( �ن اجتماع  وامل�افآتال��شيحات عقدت �جنة 

 تار�خ اإلجتماع اإلجتماع

 2020ف��اير  19 األول 

 2020نوفم��  29 الثا�ي 

 

 :  ال��شيحات وامل�افآتعدد مرات ا�حضور ال�خ�ىي ألعضاء �جنة 

 �سبة ا�حضور ال�خ��ي  سم اإل 

الدكتور/ ع�� سعيد بن حرمل  

 الظاهري 

100% 

 %100 السيد/ عبد هللا سعيد الغف�� 

السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد 

 الظاهري  

100% 

 

 سا�عا: �جنة املتا�عة واإلشراف ع�� �عامالت األ�خاص املطلع�ن 

 

 بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة وعن مراجعتھ آللية عملها والتأكد من فاعلي��ا  ال�جنةإقرار من رئيس  . أ 

 

�جنة املتا�عة واإلشراف ع�� �عامالت األ�خاص املطلع�ن بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة �� الشركة   رئيس  يقر السيد / هيثم ا�حر�ري 

 .وعن مراجعتھ آللية عملها والتأكد من فعالي��ا

 

   املتا�عة واإلشراف أعضاء �جنة  . ب

 

 املنصب �� ال�جنة اإلسم 

 رئيس ال�جنة هيثم ا�حر�ري   /السيد

 عضو  الدكتور/ فادي كيال 

 

 كما هو مب�ن أدناه:  2020) خالل العام 4( إجتماعات أر�عة ال�جنةعقدت 

 تار�خ اإلجتماع اإلجتماع

 2020يناير  23 األول 

 2020ابر�ل  9 الثا�ي 

 2020 يوليو  5 الثالث 

 2020 اكتو�ر  11 الرا�ع



 
 . شركة الرمز كوربوریشن لإلستثمار والتطویر ش.م.ع

  2020نة ـن السـوكمة عـقریر الح ـت
 

 
 

 

 2020م�خص عن تقر�ر أعمال ال�جنة خالل العام  ج.  

 

رفع التوصــــــــيات �جلس اإلدارة فيما يخص اعتماد وتنفيذ ســــــــياســــــــات و�جراءات الشــــــــركة ا�خاصــــــــة بتداول أعضــــــــاء مجلس اإلدارة  •

 واملوظف�ن �� أسهم الشركة أو الشركة األم أو الشر�ات التا�عة.

 �جل شامل �جميع املتطلع�ن.اعداد وحفظ  •

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

 التأكد من أن الشركة مل��مة بجميع قواعد اإلفصاح والشفافية. •

 .وتداوال��م  رفع تقار�ر لألسواق املالية بلوائح األ�خاص املطلع�ن •

 

 اإلستثمارات و�دارة ا�خاطر �جنة  ثامنا:  

 

 إقرار من رئيس ال�جنة بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة وعن مراجعتھ آللية عملها والتأكد من فاعلي��ا  . أ 

 

يقر السيد/ ظافر �ح�ي األحبا�ي رئيس �جنة اإلستثمارات و�دارة ا�خاطر بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة �� الشركة وعن مراجعتھ آللية  

 فعالي��ا.عملها والتأكد من 

 

 أعضاء �جنة اإلستثمارات و�دارة ا�خاطر و�يان اختصاصا��ا واملهام املو�لة لها    . ب

 

 املنصب �� ال�جنة الفئة �� مجلس اإلدارة  اإلسم 

 رئيس ال�جنة غ�� تنفيذي مستقل السيد/ ظافر األحبا�ي 

 عضو  غ�� تنفيذي مستقل حمد راشد النعي�ي  /سعادة

 عضو  تنفيذي  املرت�ىى الدند�ىي السيد/ محمد 

 

وتقوم ال�جنة بمراجعة املبادرات اإلستثمار�ة بما ف��ا ا�خاطر املرتبطة باإلضافة إ�� ادارة ا�حفظة اإلستثمار�ة للشركة وتطو�ر  

 املتعلقة.اس��اتيجية اإلستثمار ومتا�عة أداء االستثمارات واإلشراف ع�� تقيد الشركة بالقوان�ن واملعاي�� 

 

 

 بيان �عدد اإلجتماعات ال�ي عقد��ا ال�جنة خالل السنة املالية وتوار�خ ا�عقادها وا�حضور   . ج 

 

 كما هو مب�ن أدناه:  2020) خالل العام 4عقدت �جنة اإلستثمارات و�دارة ا�خاطر أر�عة إجتماعات (

 تار�خ اإلجتماع اإلجتماع

 2020يناير  27 األول 

 2020 مايو 03 الثا�ي 



 
 . شركة الرمز كوربوریشن لإلستثمار والتطویر ش.م.ع

  2020نة ـن السـوكمة عـقریر الح ـت
 

 
 

 2020 يوليو  28 الثالث 

 2020 نوفم�� 02 الرا�ع

 

 عدد مرات ا�حضور ال�خ�ىي ألعضاء �جنة اإلستثمارات و�دارة ا�خاطر:  

 

 

 

 

 

 
ً
 : نظام الرقابة الداخليةتاسعا

 

 إقرار مجلس اإلدارة بمسؤوليتھ عن الرقابة الداخلية ومراجعتھ آللية عملھ والتأكد من فعاليتھ . أ 

 

إن مجلس إدارة الشـــركة مســـؤول عن نظام الرقابة الداخ�� املعتمد �� الشـــركة، كما يقوم ا�جلس بواســـطة �جنة التدقيق املنبثقة عنھ  

 عمل نظام الرقابة والتأكد من فاعليتھ.بمراجعة آلية  

 

 ومؤهالتھ وتار�خ التعي�ن  الرقابة الداخليةإسم مدير   . ب

 ولديھ املؤهالت التالية:الرقابة الداخلية  بالعمل كمدير إلدارة    2021يناير 3منذ �عيينھ بتار�خ    هيثم ا�حر�ري قوم السيد/  ي 

 .1997 العر�يةجمهور�ة مصر  –  جامعة القاهرةب�الور�وس محاسبة من  •

 .2001الواليات املتحدة االمر�كية  -  ا�حاسب�ن القانوني�نمن معهد  CPAحاصل ع�� شهادة  •

 . 2004الواليات املتحدة االمر�كية  -من معهد املدقق�ن الداخلي�ن  CIAحاصل ع�� شهادة  •

ــا�ح  واإلمتثــال   كمــدير إلدارة الرقــابــة الــداخليــةقــد عمــل   أغســـــــــــــطس    27وح�ى  2017 نوفم��   5وذلــك عن الف��ة منالســـــــــــــيــدة/ ســـــــــــــالم صــــــــــــ

 ولد��ا املؤهالت التالية:2020

 . 2005اململكة االردنية الهاشمية   -ب�الور�وس محاسبة من ا�جامعة االردنية  •

 . 2011الواليات املتحدة االمر�كية  -من معهد املدقق�ن الداخلي�ن  CIAحاصلة ع�� شهادة  •

 . 2009الواليات املتحدة االمر�كية  -من معهد املدقق�ن االدار��ن   CMAهادةحاصلة ع�� ش •

 

: نظام الرقابة الداخلية
ً
 تاسعا

 

 كيفية �عامل الرقابة الداخلية مع القصور ا�جوهر�ةج.  

 

 تقوم الشركة بتطبيق مبدأ "خطوط الدفاع الثالثة ل�حوكمة وادارة ا�خاطر" املتمثلة �� النموذج أدناه: 

 �سبة ا�حضور ال�خ��ي  األسم 

  %100 السيد/ ظافر �ح�ي األحبا�ي 

 %50 حمد راشد ��يل النعي�ي  /سعادة

 %100 السيد/ محمد املرت�ىى الدند�ىي 



 
 . شركة الرمز كوربوریشن لإلستثمار والتطویر ش.م.ع

  2020نة ـن السـوكمة عـقریر الح ـت
 

 
 

 
 

 

: نظام الرقابة الداخلية
ً
 تاسعا

 

 كيفية �عامل الرقابة الداخلية مع القصور ا�جوهر�ةد.   

 

 : "خطوط الدفاع الثالثة ل�حوكمة وادارة ا�خاطر" كيفية تطبيق مبدأ  يو�ح النموذج التا��

 
 

التامة عن طر�ق تبعي��م ل�جنة التدقيق و�جلس  يتوفر �� الهي�ل التنظي�ي للشركة إدارة للتدقيق الداخ�� تتمتع باإلستقاللية الفنية 

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

 بتحديد مهام ومسؤوليات اإلدارة. 



 
 . شركة الرمز كوربوریشن لإلستثمار والتطویر ش.م.ع

  2020نة ـن السـوكمة عـقریر الح ـت
 

 
 

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

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

 نظام الرقابة الداخلية.والتعليمات والنظم  والسياسات  بالقوان�ن الشركة  ال��ام من  الشركة، والتأكد

 

: نظام الرقابة الداخلية
ً
 تاسعا

 

   عدد التقار�ر الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية �جلس إدارة الشركةه. 

 

  خالل العام. تقار�ر  3 ادارة الرقابة الداخلية �جلس إدارة الشركة صدر من

 

 
ً
 2020: تفاصيل ا�خالفات املرتكبة خالل السنة املالية عاشرا

 

 .2020شركة اية مخالفات خالل العام ال لم ترتكب 

 

 
ً
 جتمع ا�ح�� وا�حفاظ ع�� البيئة : مساهمات الشركة �� تنمية ا�حادي عشرا

 

 �جائحة �وفيد 
ً
 لم تقم الشركة باي مساهمات �� تنمية ا�جتمع ا�ح�� وا�حفاظ ع�� البيئة.  19 –نظرا

 
ً
 معلومات عامة :ثا�ي عشرا

 

 2020 بيان �سعر سهم الشركة �� السوق (اإلغالق وأع�� وأد�ى سعر) �� ��اية �ل شهر خالل . أ 

 

 التغ�� املؤ�ة �سبة  حجم التداول (عدد االسهم) سعر االغالق  اع�� سعر  اد�ى سعر  ةالف�� 

 - - - - - 2020يناير 

 %3.17+ 47,135 0.651 0.723 0.631 2020ف��اير 

 %9.98- 98,872 0.586 0.586 0.586 2020مارس 

 - - - - - 2020أبر�ل 

 - - - - - 2020مايو 

 %0.00 59,468,589 0.586 0.586 0.586 2020يونيو 

 - - - - - 2020يوليو 

 - - - - - 2020أغسطس 

 %4.44- 62,243 0.560 0.586 0.560 2020سبتم�� 

 - - - - - 2020أكتو�ر 

 %1.79- 2,003,410 0.550 0.550 0.550 2020نوفم�� 

 %7.27+ 531,411 0.590 0.590 0.590 2020د�سم�� 

  10,368,610      املتوسط خالل العام 

 مصدر املعلومات ثومبسون رو���ز اي�ون 



 
 . شركة الرمز كوربوریشن لإلستثمار والتطویر ش.م.ع

  2020نة ـن السـوكمة عـقریر الح ـت
 

 
 

 

 

 

 2020بيان باألداء املقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام والقطاع الذي تنت�ي إليھ الشركة خالل  . ب

 

 
 ثا مصدر املعلومات ثومبسون رو���ز اي�ون 

: معلومات عامة 
ً
 عشرا

 

 2020د�سم��  31بيان بتوزيع ملكية املساهم�ن كما �� ج. 

 

 ا�جموع  حكومة  بنك شر�ات  أفراد تصنيف املساهم 

 % 98.1522 - %14,6329 % 47,4301 % 36,0892  مح�� 

 % 0.0702 - - % 0.0673 % 0.0029 خلي�� 

 % 1.3057 - - - %  1.3057 عر�ي 

 % 0.4719 - - % 0.3637 %  0.1082 أجن�ي

 % 100 - % 14.6329 % 47.8611 %  37.506 ا�جموع

 

 

 

 

 

 

 



 
 . شركة الرمز كوربوریشن لإلستثمار والتطویر ش.م.ع

  2020نة ـن السـوكمة عـقریر الح ـت
 

 
 

 2020د�سم��  31أك�� من رأسمال الشركة كما �� % أو  5بيان باملساهم�ن الذين يملكون د. 

 

 �سبة األسهم إ�� رأسمال الشركة  عدد األسهم اململوكة  اإلسم 

%  96,492,949 الشيخ / ��يان بن زايد أل ��يان  17.5469 

 14.6329 %  80,468,589 بنك اإلمارات لإلستثمار 

UAE Focus Fund 71,887,884  % 13.0725 

%  48,270,275 فينس�و لإلستثمار املا��   8.7778 

%   36,459,161 محمد بن أحمد بن سعيد القاس�ى  6.6300 

 ً◌: معلومات عامة 

 �حجم امللكية كما �� ه. 
ً
 2020د�سم��  31بيان بتوزيع املساهم�ن وفقا

 

 املال النسبة إ�� رأس  عدد األسهم اململوكة  عدد املساهم�ن  ملكية األسهم (سهم) 

 0.207 1,138,888 103 ألف  50أقل من 

 0.746 4,100,408 26 ألف   500ألف إ�� أقل من  50من 

 5.061 27,828,281 15 مليون   5ألف إ�� أقل من  500من 

 93.987 516,848,281 18 مليون  5أك�� من 

 

ابط عو.   املستثمر�نالقات بيان باإلجراءات ال�ي تم إتخاذها �شأن ضو

ھ حســـــب تم �عي�ن الدكتور/ فادي كيال مســـــؤول عن عالقات املســـــتثمر�ن لدى الشـــــركة وعليھ يتســـــ�ى للســـــادة املســـــاهم�ن التواصـــــل مع

 يخضع الرابط اإللك��و�ي لصفحة عالقات املستثمر�ن للشركة للتطو�ر وسيتم �شر الرابط عند تفعيلھ.البيانات املذ�ورة أدناه.  

 AE.ALRAMZ@IR ال��يد اإللك��و�ي:  •

 02-6262861رقم الهاتف املباشر:  •

 02-6262444رقم الفاكس:  •

 

 واإلجراءات املتخذة  2020خالل   ةالعمومية املنعقد ات بيان بالقرارات ا�خاصة ال�ي تم عرضها �� ا�جمعي .ز 

 % بحد اق�ىى. 10املوافقة ع�� اعادة شراء الشركة ألسهمها لغاية 

 

 إجتماعات مجلس اإلدارة مقرر ح. 

 

 املؤهالت تار�خ التعي�ن  اإلسم 

 ب�الور�وس بالقانون  • 2019يناير  21 الدكتور/ فادي كيال 

 ماجست�� بالعلوم املصرفية واملالية. •

 دكتوراه �� إدارة األعمال.  •



 
 . شركة الرمز كوربوریشن لإلستثمار والتطویر ش.م.ع

  2020نة ـن السـوكمة عـقریر الح ـت
 

 
 

 

 باملهام التالية: 2020قام الدكتور فادي كيال خالل العام 

 أو ع�� اآلليةتصال ب�افة األعضاء  اإل -
ً
 .املعتمدة �� الشركة  للتأكد من حضورهم االجتماع سواء �خصيا

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

تحديد تار�خ دعوة جميع أعضـــــــــــاء مجلس اإلدارة ا�� اإلجتماع ووســـــــــــيلة الدعوة مع بيان م�ان إ�عقاد اإلجتماع وتوقيت و��اية   .1

 ..اإلجتماع

 .إثبات حضور األعضاء ا�حاضر�ن .2

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

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

 

 2020صادفت الشركة خالل العام  ال�يواإلفصاحات الهامة بيان األحداث ا�جوهر�ة ط. 

 

 %. 10حصلت الشركة ع�� موافقة هيئة األوراق املالية والسلع لشراء اسهمها بنسبة التتجاوز عن  2020ابر�ل  27��  .1

 استحوذت الشركة ع�� �شاط صناعة السوق لدى شركة شعاع �ابيتال ذ.م.م. 2020يناير  15��  .2

 امانات القابضة ش.م.ع �عي�ن الشركة كموفر سيولة.اعلنت شركة  2020يناير  13��  .3

 اعلن بنك الشارقة �عي�ن الشركة كموفر للسيولة.  2020ف��اير  09��  .4

 وسعت الشركة أ�شطة صناعة السوق �� بورصة ناسداك د�ي.  2020مارس  31��  .5

 األجل. منح سوق أبوظ�ي لألوراق املالية الشركة رخصة تداول بالهامش قص��  2020ابر�ل  22��  .6

أعلنت الشركة عن اتفاقها مع شركة اإلتحاد للمعلومات اإلئتمانية إلستخدام التقار�ر والتقييمات   2020سبتم��  9��  .7

 اإلئتمانية ال�ى تصدرها شركة اإلتحاد للمعلومات اإلئتمانية. 

اقراض واق��اض األسهم �� سوق  قامت الشركة بتنفيذ اول عملية بيع ع�� املكشوف مغطى باستخدام   2020اكتو�ر  15��  .8

 ابوظ�ي لألوراق املالية. 

% أو أك�� من رأس مال  5وال�ي �ساوي  202بالصفقات ال�ي قامت ��ا الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل عام بيان   . ي

 الشركة  

 ال يوجد

 

 2020بيان �سبة التوط�ن �� الشركة ب��اية عام  .ك

 

 2017 2018 2019 2020 

 % 1.22 % 1.28 %0 %0 �سبة التوط�ن 

 

 

 

 






