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 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 1الصفحة 

 
 جدول المحتويات 

 
 ةــدمـقـم
 

 وكيفية تطبيقها 2017أوالً : اإلجراءات التي تم إتخاذها إلستكمال نظام حوكمة الشركات خالل 
 

 ً  2017: تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وذويهم في األوراق المالية للشركة خالل العام ثانيا
 

 ً  : تشكيل مجلس اإلدارةثالثا
 

 ً  مدقق الحسابات الخارجي :رابعا
 

 ً  : لجنة التدقيقخامسا
 

 ً  : لجنة الترشيحات والمكافآتسادسا
 

 ً  وإدارة المخاطر : لجنة االستثماراتسابعا
 

 ً  : لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعينثامنا
 

 ً  : نظام الرقابة الداخليةتاسعا
 

 2017نة المالية : تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل السعاشراً 
 

 : مساهمات الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئةحادي عشراً 
 

 : معلومات عامةثاني عشراً 
 

  



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 2الصفحة 

 

 ةـدمـقـم

 
 الرمزنظام حوكمة شركة 

 
، التزاما  هيئة األوراق المالية والسلع، الصادرة عن  بتطبيق قواعد وتعليمات حوكمة الشركات الرمزتلتزم شركة 

 من خالل هيكل قوي يقوم على التنسيق بين أعمال الشركة الرمز، حيث تنعكس حوكمة الشركات في  كامال
كما تعتمد المبادئ األساسية لحوكمة الشركات في  اإلجراءات واالعتبارات األخالقية. و الرقابةو العمليات الداخليةو

خلق ثقافة صحيحة يالعتبار أن ممارسة هذه المبادئ بعين ا الرمزالرقابة حيث تأخذ و الشفافيةو على الثقة الرمز
 ومتكاملة في الشركة.

 
بتطبيق المعايير المهنية  الرمزأهمية تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة وما يترتب عليه من التزام  الرمزكما تدرك 

وبما يسهم في  ناسبواألخالقية في جميع التعامالت واالفصاح والشفافية عن المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت الم
مما ينعكس على تعزيز ثقة المساهمين وكافة األطراف ذات العالقة وأصحاب المصالح  تعميق وتطوير كفاءة العمل

 نظراً لسمعتها الطيبة.  الرمزبأداء 
 
 لثقةا
 نخاصة بي،  لمصالحف اتحالل تمث،  لمجتمعيةت اجهاولتامع ب لي جنإية جنبا ًدالقتصاهداف ايمانها باألن إالقا ًمطنا
 نع نليؤومس مفه ، كةرلشا إدارة سبمجل لثقةا خلق لىإ ؤديي مما ، نفيوظلموا للماا رأس نليوممو نميهلمساا
ب صحاه ألياتها تجاؤومسوماتها زاكة تفي بالترلشد أن التأكن واميهلمساامصالح ز يزتعوصي لحماية وك للعما
 ن.يرآلخالمصالح ا

 
 لشفافيةا

ن عح الفصال اسبز يزتعولشفافية ر ابيق معاييطتل جن أمم ئدالا الرمزرص على ح،  لماضيةوام األعد اتشه
ن الستباقية ماسة رلمماهذه اتأتي و لمصلحة.ب اصحاأعالقتها مع ولتي تتبعها في تعامالتها ت السياساراءات واالجا

ك لذكو  كة.رتيجية للشراالستابالمصالح س لمسادون اقائع ولر اهاظلشفافية إلر ابيق معاييطمية تهيماناً بأا الرمزل قب
 فيها.وظلشفافية في عالقتها مع مر اكة معاييرلشابق طت، خليدالد الصعياعلى 

 
 قابة رلا

ط بوالضن امر اإطفي رس تماب أن يج دارةإلاية رحن بأن مؤت ثحي، كمةولحدئ امبان أهم قابة مرلاالرمز  رتعتب
على  دتأكر،وللتغييب لمناست اقولافي دارة إلاستجابة ل اتسهو، ةطلسلدام استخءة اساإتمنع  قابةرفال  لمناسبة.ا

 فعالة.وستباقية ل األعماطر امخاون إدارة تك رورة أنض
 
 ألخالقيةدئ المباا

 جي.رلخاأو اخلي دالوى المستاعلي واء كة سرألخالقي للشوك السلدئ اضع مبان ولية عؤولمسل اكام الرمزل تتحم
  



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 3الصفحة 

 
،  ممثلةً في مجلس اإلدارة الشركةبتطبيق أساسيات قواعد الحوكمة الرشيدة فقد راعت  الرمزهذا وفي إطار التزام 

وإدارتها التنفيذية على تطوير منظومة الحوكمة وااللتزام في الشركة من خالل حزمة من السياسات والنظم 
، واإلدارة التنفيذية  ة، التي تنظم العمل في الشركة وتحدد مسئوليات ومهام كل من أعضاء مجلس اإلدار واللوائح

من تحقيق العديد من اإلنجازات في منظومة حوكمة  م2017خالل العام  الرمز، حيث استطاعت  بشكل واضح
 :الشركة ويمكن تلخيص ذلك في التالي

 . الرمزالتحديث المستمر لسياسات ونظم ولوائح العمل في  -
 ة لمجلس اإلدارة أو المنبثقة من اإلدارة التنفيذية التطوير المستمر للوائح ومواثيق عمل اللجان سواًء التابع -
 تفعيل إجراءات ومتطلبات قواعد حوكمة الشركات.  -
 المراجعة والتقييم لمدى تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة بالشركة.  -
 

 .ويلخص التقرير التالي متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها
 
 
 
 
 

 ظافر األحبابي
 دارةرئيس مجلس اإل

 
  



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 4الصفحة 

 

 وكيفية تطبيقها 2017أوالً : اإلجراءات التي تم إتخاذها إلستكمال نظام حوكمة الشركات خالل 
 

التزمت شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع )"الشركة"( متمثلة بمجلس إدارتها بتطبيق كافة 
لتزام من قبل وعي .  ينبثق هذا اإل2016ر.م( لسنة /7رقم )ضوابط ومعايير نظام الحوكمة وفقا للقرار الوزاري 

 المجلس بمسؤولية حماية المساهمين والمستثمرين وتحقيقه لألهداف المرجوة من الحوكمة المؤسسية.

 
 

 متثال بالقواعد واللوائح المعمول بها ومنها: ، قامت الشركة باإل وعليه

دارة واللجان المنبثقة مع حوكمة الشركات بما يشمل هيكلة مجلس اإلدارة بمراجعة وإعتماد دليل قام مجلس اإل •
 .2016ر.م( لسنة /7المواثيق المرتبطة بها ، بما يتناسب مع القرار الوزاري رقم )

 
 .2017ديسمبر  31لى إ 2017يناير  1إجتماعات خالل الفترة من  5دارة عقد مجلس اإل •

 يلي:  هم القرارت المتخذة ماأومن  2017أجرت الشركة اجتماعين لجمعيتها العمومية خالل العام  •
 لى سبعة أعضاء.إ( من النظام األساسي للشركة برفع عضوية مجلس اإلدارة 16نص المادة )تعديل  .1
 نتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس اإلدارة.إالمصادقة على  .2

  



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 5الصفحة 

 

 ً  2017مجلس اإلدارة وذويهم في األوراق المالية للشركة خالل العام  أعضاء: تعامالت ثانيا
 

 ظافر سحمي األحبابي اإلسم
 دارةرئيس مجلس اإل المنصب

 غير تنفيذي مستقل الفئة

 2.956.889 2017عدد األسهم المشتراة في 
 2.956.889 مجموع عدد األسهم المملوكة في نهاية العام

 549.915.858 رأسمال الشركة )درهم(

 0.5773 نسبة األسهم المملوكة من رأس المال
 

 ً  : تشكيل مجلس اإلدارةثالثا

 
من قبل الجمعية العمومية للشركة، وهو مجلس مؤلف من  2015ديسمبر  20تم تشكيل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

من  عضو آخرالمجلس و. غير أنه تمت استقالة رئيس 2018ديسمبر  20خمسة أعضاء تنتهي واليته بتاريخ 
 المجلس ألسباب شخصية.

 
نظرا لبلوغ المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء  2017أكتوبر  30وبموجبه تم الدعوة لعقد جمعية عمومية بتاريخ 

 دارة وذلك على النحو التالي: المجلس خالل الفترة القانونية وذلك للنظـر في إنتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس اإل

 انتخاب عضوين محل عضوي المجلس المستقيلين.  •

انتخاب عضوين إضافيين لمجلس اإلدارة وذلك فى حالة موافقة الجمعية العمومية بموجب قرار خاص على  •
 دارة الى سبعة أعضاء .( من النظام األساسي لزيادة عدد أعضاء مجلس اإل16تعديل نص المادة رقم )

 
، تم فتح الباب للمساهمين  والنظام األساسي للشركة 2016ر.م( لسنة /7) القرار الوزاري رقموباإللتزام مع 

بالترشيح وعرض المرشحين )مع الوثائق المطلوبة( على لجنة الترشيحات والمكافآت للتأكد من شرعية المرشحين 
دارة حيث نتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس اإلإعلى  في الجلسة العموميةتمت المصادقة  دارة. كأعضاء مجلس اإل

 هم على أعلى نسبة تصويت ليكملوا مدة والية عضوية مجلس اإلدارة:ؤسماأحصل السادة التالية 
 

 حمد راشد نهيل النعيمي /سعادة •

 علي سعيد بن حرمل الظاهري /سعادة •

 الدكتور/ ناصر امين السعيدي •

 السيد/ أنطوني مليس •
  



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 6الصفحة 

 

 ً  : تشكيل مجلس اإلدارةثالثا
 

ً كما تم انتخاب السيد/  منعقدة بتاريخ دارة في جلسته الللمجلس من قبل مجلس اإل ظافر سحمي األحبابي كرئيسا
  :تم تلخيص المتغيرات المذكورة أعاله في مجلس اإلدارة بالقائمة أدناه  .2017 نوفمبر 8
 

 اإلسم
الصفة ما قبل 

1/10/2017 
الصفة ما بعد 

 بداية العضوية المؤهالت ةالخبر الفئة 1/10/2017
رئيس مجلس  نائب رئيس السيد/ ظافر األحبابي

 اإلدارة
غير تنفيذي 

 مستقل
اإلستثمارات 

 المالية
 في بكالوريوس

 االقتصاد
20/12/2015 

حمد راشد  /سعادة
 النعيمي

غير تنفيذي  نائب رئيس -
 مستقل

اإلستثمارات 
 المالية

بكالوريوس في 
 المحاسبة

30/10/2017 

سعادة / علي سعيد 
 الظاهريبن حرمل 

غير تنفيذي  عضو -
 مستقل

اإلستثمارات 
 المالية

ماجستير في 
 إدارة األعمال

30/10/2017 

السيد/ عبد هللا سعيد 
 الغفلي

غير تنفيذي  عضو عضو
 مستقل

ماجستير في  إدارة المخاطر
 إدارة األعمال

20/12/2015 

السيد/محمد 
 المرتضى الدندشي

اإلستثمارات  تنفيذي عضو عضو منتدب
 المالية

بكالوريوس في 
 اإلقتصاد

20/12/2015 

الدكتور/ ناصر امين 
 السعيدي

غير تنفيذي  عضو -
 مستقل

اإلستثمارات 
المالية وقواعد 

 الحوكمة 

في  دكتوراه
 االقتصاد

30/10/2017 

غير تنفيذي  عضو - السيد/ أنطوني مليس
 مستقل

اإلستثمارات 
المالية وقواعد 

 الحوكمة

بكالوريوس في 
 األعمالإدارة 

30/10/2017 

سعادة/ خليفة محمد 
 الكندي

رئيس مجلس 
 اإلدارة

اإلستثمار  غير تنفيذي مستقيل
 المصرفي

بكالوريوس في 
 اإلقتصاد

20/12/2015 

السيد/ عيسى حارب 
 الذباحي 

اإلستثمار  مستقل مستقيل عضو
الحكومي 

 والشبه حكومي

بكالوريوس 
 ادارة األعمال

20/12/2015 

 

 مجلس إدارة الشركة في شركات مساهمة أخرى عضويات أعضاء

 

 عضوياتهم ومنصبهم في اي شركات مساهمة أخرى األسماء

 بنك االستثمار ش.م.ع -عضو مجلس إدارة  السيد/ ظافر سحمي األحبابي
 مصر  –البنك العربي الدولي  -عضو مجلس إدارة حمد راشد نهيل النعيمي /سعادة

 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع -رئيس مجلس إدارة الظاهريسعادة / علي سعيد بن حرمل 

 شركة اإلتحاد للتأمين  ش.م.ع -عضو مجلس إدارة  السيد/ محمد المرتضى الدندشي
 البحرين –بنك اليوباف العربي الدولي  -عضو مجلس إدارة السيد/ أنطوني مليس

 
  



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 7الصفحة 

 

 ً  : تشكيل مجلس اإلدارةثالثا
 

 إدارة الشركة في اي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرىمناصب أعضاء مجلس 

 
 مناصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى سماأل

 نائب رئيس مجلس ادارة جامعة ابوظبي • السيد/ ظافر سحمي األحبابي

 .مجلس ادارة جامعة ابوظبي عضو • سعادة / علي سعيد بن حرمل الظاهري

 قسم الدخل الثابت -ظبي لإلستثمارهاز ابوج • هللا سعيد الغفلي السيد/ عبد

 شركة االمارات للمباني –عضو مجلس ادارة  •

 وزارة شؤون الرئاسة -مدير تنفيذي • حمد راشد نهيل النعيمي /سعادة

 المركزيمصرف اإلمارات  رئيس مجلس إدارة • سعادة/ خليفة محمد الكندي

 للبترولعضو مجلس إدارة في شركة ايبيك  •

 مستشار الرئيس التنفيذي لشركة ابوظبي لإلستثمار • السيد/ عيسى حارب الذباحي 

 المستقبل لصناعة األنابيب – والمخاطر لجنة المراجعة رئيس •  ناصر السعيدي /الدكتور

 صندوق ماجد الفطيم ذ.م.م. – والمخاطر لجنة المراجعة رئيس •

 فالكون للتجارة – والمخاطر لجنة المراجعة رئيس •
 

 سباب عن عدم ترشح أي عنصر نسائيواأل 2017بيان بتمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة لعام 

 
تهي سنوات وتن 3عضاء مجلس إدارة لمدة أ 5تم تعيين تمثيل للعنصر النسائي، حيث  يألم يضم مجلس اإلدارة 

لى إ 2017أكتوبر  10خالل الفترة الممتدة من تم فتح باب الترشيح . 2018ديسمبر  20واليتهم بتاريخ 
نتخاب أعضاء مجلس إدارة ن األعضاء المستقيلين وإلع عوضاً عضاء مجلس إدارة أنتخاب إل 2017 أكتوبر 22

 .خالل تلك الفترة ترشحللتقدم أي عنصر نسائي تلم   .لى سبعة أعضاءإعضاء المجلس من خمسة أنظرا لزيادة 
 

 2016مجموع مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام 

 
عضاء مجلس أة على مكافأ 2017أبريل  12األربعاء الموافقوافقت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في يوم 

 الغير توزع بالتساوي فيما بينهم. مليون درهم إماراتياإلدارة بتوزيع مبلغ وقدره 
 

 الجمعية العمومية للمصادقة علىوالتي سيتم عرضها  2017مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام 

 
درهم وبشرط  مليون 2جماله إمبلغ ب 2017لعام عضاء مجلس اإلدارة دفع مكافأة سنوية أليقترح مجلس اإلدارة 

من المهم التنويه أن مكافآت أعضاء المجلس تكون مقابل قيادتهم . موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك
في ذلك إلتزاما  جتماعات المجلس عنصراً إالفعالة للشركة وباعتبار أرباحها ووضعها المالي وال يعتبر حضورهم 

 .2016ر.م( لسنة /7بالقرار الوزاري رقم )
  



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 8الصفحة 

 

 ثالثا: تشكيل مجلس اإلدارة
 

 2017عضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية ألبيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس 

 
 :التالية مجلس اإلدارةتم دفع بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن 

 

 المنصب في اللجنة االسم
االتعاب 
 بالدرهم

عدد 
 بالدرهم المجموع اإلجتماعات

 24,000 3 8,000 رئيس لجنة التدقيق  األحبابيالسيد/ ظافر سحمي 

 8,000 1 8,000 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
 32,000 4 8,000 عضو لجنة التدقيق السيد/ عبد هللا سعيد الغفلي

 8,000 1 8,000 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

 8,000 1 8,000 لجنة التدقيق رئيس الدكتور/ ناصر السعيدي
 8,000 1 8,000 عضو لجنة التدقيق أنطوني مليس السيد/

 

 تواريخ انعقادها و 2017عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية 

 
.  تقبل مجلس اإلدارة أعذار خمسة إجتماعات كما هو موضح بالجدول أدناه 2017عقد مجلس اإلدارة خالل العام 

 األعضاء الحضور لطرف آخر.أعضاءها للتغييب ولم يوكل أي من 
 

 13/12/2017 8/11/2017 4/10/2017 16/5/2017 28/2/2017 عضو مجلس اإلدارة

 حضر حضر حضر تغيب حضر السيد/ ظافر األحبابي

 حضر تغيب حضر حضر حضر السيد/ عبد هللا سعيد الغفلي
 حضر حضر حضر حضر حضر السيد/محمد الدندشي

 حضر حضر نطبقال ي نطبقال ي نطبقال ي حمد راشد النعيمي /سعادة

 حضر تغيب نطبقال ي نطبقال ي نطبقال ي سعادة / علي الظاهري
 حضر حضر نطبقال ي نطبقال ي نطبقال ي الدكتور/ ناصر السعيدي

 حضر حضر نطبقال ي نطبقال ي نطبقال ي السيد/ أنطوني مليس

 نطبقيال  نطبقال ي نطبقال ي حضر حضر سعادة/ خليفة محمد الكندي
 نطبقال ي نطبقال ي نطبقال ي حضر حضر السيد/ عيسى الذباحي

 
  



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 9الصفحة 

 

 ثالثا: تشكيل مجلس اإلدارة
 

 إلدارة التنفيذيةمفوضة لبيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة ال

 
ً تم االفصاح عن صالحيات مجلس اإل  السيما ما بالقوانين واللوائح النافذة دارة بشكل واضح في ميثاق المجلس التزاما

فيما يلي المسؤوليات الرئيسية التي قامت بها االدارة  ساسي. في قواعد الحوكمة والنظام األبه هو منصوص 
 على تفويض المجلس: اً التنفيذية بناء

تطوير ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والسياسات واالجراءات التشغيلية وإنشاء إطار عمل لاللتزام بضوابط  •
 الحوكمة.

 .اإلعتمادتطوير استراتجية الشركة وتقديمها الى مجلس اإلدارة للمراجعة و •

 وإدارة المخاطر. ةتطوير نظام الرقابة الداخلي •

 إعداد التقارير الدورية الى المجلس واللجان المنبثقة عنه. •

لقد تم تفويض العضو المنتدب بموجب وكالة رسمية مصدقة لدى كاتب العدل للفترة الممتدة من  •
 .2018 ديسمبر 20الى  2017 أكتوبر 30

 

 لعالقة )أصحاب المصالح(بيان تفاصيل التعامالت مع األطراف ذات ا

 
ر.م( /7أحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة كما هو محدد في قرار رئيس مجلس اإلدارة رقم ) الشركة تطبق
على جميع أعضاء مجلس اإلدارة  بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة 2016لسنة 

 ها.وأي أشخاص أو كيانات مرتبطة ب واإلدارة التنفيذية والمساهمين الرئيسيين
 

 : ة في بيان الدخل الشامل الموحدمعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة المدرجفيما يلي 
 

 2017 2016 
 درهم درهم 

 574.788 377.498 إيرادات العموالت من المساهمين

 - 1.830.800 المساهمين معامالتإيرادات 

 670.638 1.189.653 إيرادات تمويل المساهمين
 860.333 5.045.045 تمويل من األطراف ذات العالقة تكاليف

 
 :المركز المالي الموحد األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان فيما يلي

 

 2017 2016 
 درهم درهم 

 60,000,000 66,900,000 قروض من أطراف ذات عالقة

 35.712.322 6.668.229 الذمم التجارية المدينة 
 2.226.028 4.536.381 التجارية الدائنةالذمم 

 
  



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 10الصفحة 

 

 ثالثا: تشكيل مجلس اإلدارة
 

 بيان تفاصيل التعامالت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح(

 
ن األرصدة القائمة بنهاية السنة إ يتم الدخول في المعامالت مع األطراف ذات العالقة باألسعار السوقية االعتيادية.

 الدائنة لألطراف ذات العالقة.  م يتم تقديم أواستالم أي ضمانات للذمم المدينة أول. تسويتها نقداً غير مضمونة وتتم 
لقة دراج أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعإ، لم تقم المجموعة ب 2017ديسمبر  31بالنسبة للسنة المنتهية في 

 ذات العالقة. من قبل األطراف ستحقةبمبالغ م

 مي الخاص بالشركة الهيكل التنظي

 
 بيان تفصيلي لكبار الموظفين 

 
 :2017لسنة المالية ايوضح الجدول التالي أسماء ومناصب وتواريخ تعيين وإجمالي رواتب وأتعاب 

 

 إجمالي المكافآت إجمالي الرواتب  تاريخ التعيين المنصب  اإلسم
 5,800,000 2,400,000 01/01/2017 العضو المنتدب السيد/ محمد المرتضى الدندشي

 120,833 221,000 12/10/2017 المدير المالي  هيثم عضيمةالسيد/ 

 1,449,184 1,020,000 10/10/2016 المدير االستثماري شهزاد جنبالسيد/ 
 137,750 320,630 18/03/2012 المستشار القانوني الدكتور/ فادي كيال

 
 لوساطةعاما في مجاالت ادارة االستثمار وايتمتع محمد بخبرة أكثر من عشرين السيد/ محمد المرتضى الدندشي: 

 لوريوس اقتصاد من جامعة حلب.اكما أن محمد حاصل على بك  العقار والبنوك. وهو المؤسس لشركة الرمز.و
 

الهالل حيث كان  مصرفالمدير المالي في نائب الى الرمز منصب  هقبيل انضمامهيثم شغل هيثم عضيمة:  السيد/
المالي في  القطاعكما شغل منصب مدير  دارة األصول والمطلوبات. إو دارية والرقابيةمسؤوال عن التقارير اإل

 ةمجلس ادارة في عدهيثم كعضو ساهم  عن الخدمات التوكيدية واالستشارية.  حيث كان مسؤوالً  جي إم بي كي
كما أن هيثم حاصل على شهادة ماجستير في البنوك والمالية من .  اتاستثمارصناديق تأمينية ومصرفية و مؤسسات

لوريوس محاسبة من جامعة توليدو وهو مدقق مالي معتمد من زمالة المدققيين الماليين اشهادة بكو جامعة السوربون
 في الواليات المتحدة.

 
شغل منصب مدير  . 2014أفضل مدير محفظة وقائية في العالم عام شهزاد جنب: حاز شهزاد على ترتيب  السيد/

كما أن   في الشرق األوسط وشمال افريقيا.كريدت اجريكول محفظة في شركة ضمان ومنصب المدير التنفيذي ل
  شهزاد حاصل على شهادة ماجستير في االقتصاد من جامعة لندن.



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 11الصفحة 

 

 ً  : مدقق الحسابات الخارجيرابعا
 

 حسابات الشركةعن مدقق نبذة 

 
تعد ارنست آند يونغ وسط كما عرق وأكبر شركات المحاسبة العامة في الشرق األأمن شركة ارنست آند يونغ تعتبر 

من الشركات الرائدة عالميا في مجال خدمات التامين والضرائب والمعامالت التجارية والخدمات اإلستشارية 
 دولة. 150 لديها فروع فيما يقارب اصلت الشركة نموها ووو
 

 2017بيان أتعاب تدقيق الحسابات الخارجي خالل العام 

 

 غيوناند رنست ا سم مكتب التدقيقا

 سنتان كمدقق حسابات خارجي للشركة عدد السنوات التي قضاها
 درهم 58,000 2017لبيانات المالية لعام إجمالي أتعاب التدقيق ل

لبيانات التدقيق لأتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف 
 أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً و 2017المالية لعام 

 ال يوجد

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى وفي حال عدم وجود 
 خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً 

 ال يوجد

غير  مدقق حسابات خارجي أخربيان بالخدمات األخرى التي قام 
)ان وجد( وفي حال  2017مدقق حسابـات الشركة بتقديمهـا خالل 

  عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة

 ال يوجد

 

 ً  : لجنة التدقيقخامسا
 

 اختصاصاتها والمهام الموكلة لها أعضاء لجنة التدقيق وبيان

 

 اللجنةالمنصب في  الفئة في مجلس اإلدارة 2017أكتوبر  30إلى  2017يناير  1
 رئيس اللجنة  غير تنفيذي مستقل السيد/ عبد هللا سعيد الغفلي

 عضو غير تنفيذي مستقل السيد/ ظافر سحمي األحبابي
 عضو مستقل السيد/ عيسى حارب الذباحي

 

 المنصب في اللجنة الفئة في مجلس اإلدارة 2017ديسمبر  31إلى  2017أكتوبر  30
 رئيس اللجنة غير تنفيذي مستقل الدكتور ناصر السعيدي

 عضو غير تنفيذي مستقل السيد/ عبد هللا سعيد الغفلي

 عضو غير تنفيذي مستقل نطوني مليسأالسيد/ 
 
بالعديد من الوظائف ومن ضمنها مراقبة سالمة البيانات المالية للشركة وتقاريرها ومراجعتها لجنة التدقيق قوم ت
مراقبة تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني وأنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر  على التدقيقو
كما تقوم اللجنة بوضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي  اإلجراءات المالية والمحاسبية للشركة. و

موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومتابعة ومراقبة استقاللية مدقق الحسابات الخارجي ومدى 
 ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.

  



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 12الصفحة 

 

 ً  : لجنة التدقيقخامسا
 

 إنعقادهاجنة خالل السنة وتواريخها للاجتماعات إ

 
 كما هو مبين أدناه: 2017أربعة إجتماعات خالل العام عقدت لجنة التدقيق 

 

 اإلجتماعتاريخ  اإلجتماع

 2017مايو  11 األول
 2017أغسطس  13 الثاني

 2017أكتوبر  4 الثالث

 2017ديسمبر  13 الرابع
 

 .2018هذا وسوف تلتزم لجنة التدقيق باالجتماع مرة واحدة على األقل كل ربع سنة للعام 
 

 عدد مرات الحضور الشخصي ألعضاء لجنة التدقيق: 
 

 نسبة الحضور الشخصي سماأل

 4 السيد/ عبد هللا سعيد الغفلي
 3 السيد/ ظافر سحمي األحبابي

 0 السيد/ عيسى حارب الذباحي

 1 مين السعيديأالدكتور/ ناصر 
 1 نطوني مليسأالسيد/ 

 

 : لجنة الترشيحات والمكافآتادساً س
 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

 
 المنصب في اللجنة الفئة في مجلس اإلدارة 2017أكتوبر  30إلى  2017يناير  1

 رئيس اللجنة مستقل السيد/ عيسى حارب الذباحي

 عضو غير تنفيذي مستقل السيد/ ظافر سحمي األحبابي
 عضو غير تنفيذي مستقل السيد/ عبد هللا سعيد الغفلي

 

 المنصب في اللجنة اإلدارةالفئة في مجلس  2017ديسمبر  31إلى  2017أكتوبر  30
 رئيس اللجنة غير تنفيذي مستقل سعادة / علي سعيد بن حرمل الظاهري

 عضو غير تنفيذي مستقل عبد هللا سعيد الغفليالسيد/ 

 عضو غير تنفيذي مستقل نطوني مليسأالسيد/ 
 

الخاصة بمنح المكافآت والمزايا وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة إستقاللية األعضاء المستقلين ووضع السياسات 
والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين بالشركة وتحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات 

 د البشرية وتنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح مجلس اإلدارة.روإعداد السياسة الخاصة بالموا
  



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 13الصفحة 

 

 ً  : لجنة الترشيحات والمكافآتسادسا
 

 الحضورو االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل السنة المالية وتواريخ انعقادها بيان بعدد

 
 ً  .أعضاء اللجنةجميع  هحضر 2017 أكتوبر 4بتاريخ  2017خالل العام  اً واحد عقدت اللجنة إجتماعا

 

 ً  وإدارة المخاطر االستثمارات: لجنة سابعا
 

 وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها وإدارة المخاطر أعضاء لجنة االستثمارات

 
 المنصب في اللجنة الفئة في مجلس اإلدارة األسم

 رئيس اللجنة غير تنفيذي مستقل السيد/ ظافر سحمي األحبابي

 عضو غير تنفيذي مستقل حمد راشد نهيل النعيمي /سعادة
 عضو تنفيذي السيد/ محمد المرتضى الدندشي

 
 ةادارة المحفظة االستثماريباإلضافة إلى وتقوم اللجنة بمراجعة المبادرات االستثمارية بما فيها المخاطر المرتبطة 

د الشركة بالقوانين والمعايير يتق علىشراف اإلومتابعة أداء االستثمارات وللشركة وتطوير استراتيجية االستثمار 
 المتعلقة.

 

 ً  على تعامالت األشخاص المتطلعينمتابعة واإلشراف ال: لجنة ثامنا
 

متابعة الفى  بتعيين لجنة متخصصصصصصصصصصصصصصصصة 2016نوفمبر  15بتاريخ دارة وفقا لمتطلبات قواعد الحوكمة قام مجلس اإل
 :لف من عضوين اثنين وهمأتتشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين واإل

 مدير قسم الرقابة الداخلية  – سالم صالح /ةالسيد •

 أمين سر مجلس اإلدارة  –المستشار القانوني  –الدكتور/ فادي كيال  •
 

 :وتشمل التاليلجنة للموافقة عليها ايقوم مجلس اإلدارة باالطالع على ميثاق 

دارة فيما يخص اعتماد وتنفيذ سصصياسصصات وإجراءات الشصصركة الخاصصصة بتداول مراجعة ورفع التوصصصيات لمجلس اإل •
 م أو الشركات التابعة.و الشركة األأسهم الشركة أدارة والموظفين في أعضاء مجلس اإل

 .طلعينتاعداد وحفظ سجل شامل لجميع الم •

 طراف المعنية.قرارات واإلفصاحات من قبل الموظفين واألتحديد وتنفيذ عمليات اإل •

 فصاحات.شراف على التداوالت الداخلية بما في ذلك مراجعة طلبات التعامل واإلاإلدارة واإل •

 .طراف المعنيةالموظفين واأل ديبية بحقأتجراءات الارد البشرية التخاذ اإلدارة الموإلى إرفع توصية  •

 فصاح والشفافية.ن الشركة ملتزمة بجميع قواعد اإلأالتأكد من  •

 متثال لسياسة ومتطلبات الجهات المختصة.دارة بخصوص اإللى مجلس اإلإ دوريةرير ارفع تق •
  



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 14الصفحة 

 

 ً  الرقابة الداخلية : نظامتاسعا
 

 ه آللية عمله والتأكد من فعاليتهبمسؤوليته عن الرقابة الداخلية ومراجعتاإلدارة إقرار مجلس 

 
إن مجلس إدارة الشصصصصصركة مسصصصصصؤول عن نظام الرقابة الداخلي المعتمد في الشصصصصصركة، كما يقوم المجلس بواسصصصصصطة لجنة 

 والتأكد من فاعليته. ظام الرقابةالتدقيق المنبثقة عنه بمراجعة آلية عمل ن
 

 إلمتثال ومؤهالته وتاريخ التعيينسم مدير اإلدارة و ضابط اإ

 
 اباالضصصافة لكونه رقابة الداخليةالبالعمل كمدير إلدارة  2017 نوفمبر 5بتاريخ  امنذ تعيينه سصصالم صصصالح /ةالسصصيد تقوم

 المؤهالت التالية: اضابط اإلمتثال ولديه

 .2005المملكة االردنية الهاشمية  - ردنيةاالجامعة المن  بكالوريوس محاسبة •

 .2011 الواليات المتحدة االمريكية -ن معهد المدققين الداخليين م CIAعلى شهادة  ةحاصل •

 .2009الواليات المتحدة االمريكية  - معهد المدققين االداريينمن   CMAعلى شهادة ةحاصل •
 

 القصور الجوهريةكيفية تعامل الرقابة الداخلية مع 

 
 "خطوط الدفاع الثالثة للحوكمة وادارة المخاطر" المتمثلة في النموذج أدناه: مبدأ طبيقم الشركة بتوقت

 
 

 حيث نوضح بشكل مختصر كيفية تطبيق هذا المبدأ في النموذج التالي:

 
 

نود التنويه الى مدى ،  دارةبالنظر الى النموذج أعاله باالضافة الى الفقرات المتعلقة باللجان المنبثقة من مجلس اإل
 باالمتثالدارة على استقاللية الكيانات المرتبطة بالرقابة فجميع األنشطة المرتبطة حرص الشركة ومجلس اإل

دارة والمكونة من أعضاء مستقلين لتأكيد جان المنبثقة من مجلس اإلللاادارة المخاطر تتبع مباشرة و رقابة الداخليةالو
  اللجان على اتخاذ القرارات الصحيحة. عدم تضارب المصالح ودعم قدرة



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 15الصفحة 

 

 2017: تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية عاشراً 
 

 .2017لم ترتكب شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع اية مخالفات خالل العام 
 

 جتمع المحلي والحفاظ على البيئة: مساهمات الشركة في تنمية المحادي عشراً 
 

على طبيعة عمل الشركة وسوق الطالب  حيث تم تعريف المحلية سامدرال إحدىطالب قامت الشركة بتدريب 
يتم تعريف الطالب على طبيعة عمل الشركة  حيث المحليةجامعة ال كما قامت الشركة بتدريب طالب إحدى  األسهم.

 موظفي الشركةوقام   بنك الدم المركزي.بالتعاون مع  برعاية حملة تبرعات بالدمقامت الشركة و  وسوق األسهم.
 ومخيمات العمال. في المساجدافطار  اتوجب بتوزيعخالل شهر رمضان 

 
سجالتها المعنية بما قامت الشركة بتطبيق سياسية تحافظ على البيئة تشمل استحداث نظام رقمي إلدارة اجتماعاتها و

تتجنب الشركة بموجب هذه السياسة هدر الموارد البيئية وباالمتناع عن  في ذلك مجلس اإلدارة واللجان التابعة. 
 الضرورة. عندالطباعة واستخدام األوراق إال 

 

 معلومات عامة :ثاني عشراً 
 

 2017أعلى وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خالل و بيان بسعر سهم الشركة في السوق )اإلغالق

 
 نسبة التغير المؤية  حجم التداول )عدد االسهم( سعر االغالق اعلى سعر ادنى سعر ةالفتر

 - 43.576.906 1.60 1.64 1.49 2017يناير 

 -0.63 14.178.522 1.59 1.60 1.54 2017فبراير 

 0.00 1.530.100 1.59 1.59 1.50 2017مارس 
 -5.66 9.106.039 1.50 1.59 1.45 2017أبريل 
 0.00 غير متوفر 1.50 1.50 1.50 2017مايو 

 0.00 516.000 1.50 1.50 1.38 2017يونيو 
 0.00 غير متوفر 1.50 1.50 1.50 2017يوليو 

 -17.33 78.927 1.24 1.50 1.24 2017أغسطس 
 12.90 168.252 1.40 1.49 1.26 2017سبتمبر 
 5.00 460.648 1.47 1.47 1.28 2017أكتوبر 

 0.00 25.003 1.47 1.47 1.33 2017نوفمبر 

 0.68 3.836.607 1.48 1.50 1.30 2017ديسمبر 

   7.347.700    المتوسط خالل العام

 
  



 

 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 16الصفحة 

 

 : معلومات عامةثاني عشراً 
 

 2017بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة خالل 

 

 
 

 2017ديسمبر  31بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 

 
 المجموع حكومة شركات أفراد المساهمتصنيف 

 %83,31 %0,00 %64,00 %19,31 محلي

 %0,25 %0,00 %0,25 %0,00 يخليج
 %15,89 %0,00 %0,01 %15,88 عربي

 %0,55 %0,00 %0,37 %0,18 أجنبي

 %100,00 %0,00 %64.63 %35,37 المجموع
 

 2017ديسمبر  31كما في  أو أكثر من رأسمال الشركة %5بيان بالمساهمين الذين يملكون 

 

 رأسمال الشركة إلىنسبة األسهم  عدد األسهم المملوكة اإلسم

 %16.18 88.989.539 شركة أبوظبى لإلستثمار
 %14.63 80.468.589 محمد المرتضى محمد الدندشى

 %13.08 71.904.884 شركة أبوظبى لإلستثمارصندوق 

 %8.78 48.270.275 فينسكو لالستثمار المالى ذ.م.م
 %6.63 36.459.161 محمد بن احمد بن سعيد القاسمى

 %5.85 32.189.249 شركه نعم لالستثمارات ذ.م.م
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 .شركة الرمز كوربوريشن لإلستثمار والتطوير ش.م.ع

 2017نة ـن السـوكمة عـقرير الحـت
 

 17 من 17الصفحة 

 

 : معلومات عامةثاني عشراً 
 

 2017ديسمبر  31بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 

 

 ملكية األسهم )سهم(
عدد 

 المساهمين
عدد األسهم 

 رأس المال إلىنسبة ال المملوكة

 %0,22 1.242.386 103 ألف 50أقل من 

 %0,87 4.791.885 27  ألف 500إلى أقل من  ألف 50من 
 %6.38 35.093.628 21  مليون 5إلى أقل من  ألف 500من 

 %92.52 508.787.959 17 مليون 5أكثر من 

 

 القات المستثمرينبيان باإلجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط ع

 
تعيين الدكتور/ فادي كيال مسؤول عن عالقات المستثمرين لدى الشركة وعليه يتسنى للسادة المساهمين التواصل تم 

شركة للتطوير وسيتم  معه حسب البيانات المذكورة أدناه.  يخضع الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين لل
 نشر الرابط عند تفعيله.

 AE.ALRAMZ@IR البريد اإللكتروني:  •

 02-6262861رقم الهاتف المباشر:  •

 02-6262444رقم الفاكس:  •
 

 واإلجراءات المتخذة 2017خالل  ةالعمومية المنعقد اتبيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعي

 
على تعديل نص المادة وتمت الموافقة بقرار خاص  2017اكتوبر  31بتاريخ للشصصصصصصصركة عمومية انعقدت الجمعية ال

 من النظام األساسي للشركة برفع عضوية مجلس اإلدارة الى سبعة أعضاء.( 16)
 

 2017صادفت الشركة خالل العام  بيان األحداث الجوهرية التي

 

 دارة عضاء مجلس اإلأاستقالة عضوين من  •

 عضاء أ 7دارة الى إلزيادة عضوية مجلس ا •

سصصصصعادة / علي سصصصصعيد بن حرمل و حمد راشصصصصد نهيل النعيمي /سصصصصعادة)دارة عضصصصصاء جدد لمجلس اإلأ أربعتعيين  •
 (أنطوني مليس / السيدو مين السعيديأالدكتور/ ناصر و الظاهري

 

 2017 بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام

 
 .2017لم يتواجد موظفين مواطنين لدى الشركة في نهاية عام 

 

 2017أو جاري تطويرها خالل العام بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة 

 
المبادرتين وهي الوحيدة  اتيننع السوق حيث أن الشركة كانت من رواد هاصخدمة توفير السيولة وخدمة  مبادرات

تنطوي   .ع السوقافي صن حيث حجم التداولمن في االمارات األولى ومبادرة توفير السيولة في أبوظبي الممارسة ل
نة أمما يساعد في زيادة فاعلية السوق وتشجيع وطم تداولالاألسهم وحجم  أسواق المبادرتين على دعم سيولة

 المستثمرين.


