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تقريــر الحوكمــة
عن السنة 2019
بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام  ،2019وكيفية
-1
تطبيقها.

إن إطار الحوكمة المتعاظم هو انعكاس للتطور في أسس التعامل مع المساهمين والذي أصبح مسألة حيوية لشركة أمانات
القابضة ش.م.ع ومجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية.
في عام  ،2019اتخذت الشركة المزيد من الخطوات في التعامل مع مساهميها حيث ركزت على مسائل االمتثال والحوكمة
والتواصل وتطوير السياسات المعمول بها بما في ذلك تطوير أطر الحوكمة لشركات محفظة أمانات.
يواصل مجلس إدارة أمانات اإلفصاح عن األحداث الكبرى والقرارات الجوهرية وتوضيح جميع األمور المتعلقة بوضع الشركة
وأنشطتها ووضع برامج التطوير المناسبة لجميع أعضاء المجلس لتحسين معارفهم ومهاراتهم وضمان المشاركة الفعالة في
المجلس.
وامتثا ً
ال للقانون رقم  4لسنة  2000والقرار الوزاري رقم  14لسنة  ،2017حضر مجلس اإلدارة جلسة تعريفية حول أفضل ممارسات
الحوكمة من قبل معهد حوكمة ،وال يزال المستشار العام ومقرر مجلس إدارة الشركة معتمدًا من قبل معهد حوكمة.
قام مجلس أمانات بتشكيل لجان تقدم تقاريرها إليه مباشرة:
لجنة التدقيق؛
•لجنة الترشيحات والمكافآت؛
•لجنة االستراتيجيات واالستثمارات؛ و
•لجنة االستراتيجيات واالستثمارات.

	-2بيان بملكية وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية
للشركة خالل العام  2019وفقًا للجدول التالي:

م

االسم

المنصب /صلة القرابة

1
2

حمد راشد نهيل النعيمي
شامشير فاياليل

عضو مجلس إدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب

األسهم المملوكة
كما في 2019/12/31

إجمالي عملية
البيع

إجمالي عملية
الشراء

11.401.991
525.120.000

0
0

11.401.991
525.120.000

02

-3

أمانات القابضة ش.م.ع

•

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

أمانات القابضة ش.م.ع

•

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

03

تشكيل مجلس اإلدارة:

أ	.بيان تشكيل مجلس اإلدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين والمعينين) وفقا
للجدول التالي:
السيد /حمد عبداهلل الشامسي

السيد /حمد راشد نهيل النعيمي

المنصب :رئيس مجلس اإلدارة
الفئة :غير تنفيذي
الخبرات :يحمل سعادة /حمد الشامسي الجنسية اإلماراتية ويشغل حاليًا منصب
الرئيس التنفيذي لشركة استثمارية خاصة تعمل في مجال االستثمارات ومشاريع
التطوير العقاري.
وقد عمل سعادة الشامسي في جهاز أبوظبي لالستثمار قبيل انتقاله إلى الدائرة
الخاصة للمغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب اهلل ثراه.
مع عدم االخالل بنص المادة  ١٤٩من قانون الشركات التجارية رقم  ٢لسنة ،٢٠١٥
يشغل سعادته حاليًا منصب رئيس وعضوية مجالس إدارات العديد من المؤسسات
الحكومية والخاصة الرائدة في مجال األنشطة التجارية والمالية والطيران واإلعالم
والخدمات ،فض ً
ال عن عضويته في مجالس إدارة بنك دبي اإلسالمي ،والشركة الكويتية
لألغذية ،وشركة ماركة.
المؤهالت :يحمل سعادة حمد الشامسي شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من
جامعة اإلمارات العربية المتحدة ودرجة الماجستير في إدارة األعمال بتخصص في
العلوم المالية والمصرفية من الواليات المتحدة األمريكية.
المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له:
منذ تاريخ انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في  16نوفمبر .2017

المنصب :عضو مجلس إدارة
الفئة :غير تنفيذي
الخبرات :يحمل السيد /حمد النعيمي الجنسية اإلماراتية ،ويشغل العديد من
المناصب التنفيذية ،وعضوية عدد من المؤسسات االستثمارية والعقارية والقطاع
العام .ويشغل سعادته حاليًا منصب المدير التنفيذي لمكتب سمو الشيخ نهيان بن
زايد آل نهيان ومكتب سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان ،كما أنه مدير تنفيذي في
وزارة شؤون الرئاسة ،وعضو مجلس إدارة كل من شركة ضمان لالستثمار وشركة ريم
لالستثمار والمصرف العربي الدولي بالقاهرة ،ورئيس مجلس إدارة شركة ورد القابضة
المحدودة ،ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير
ش.م.ع.
المؤهالت :يحمل السيد /النعيمي شهادة بكالوريوس العلوم في المحاسبة من
جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له:
منذ تاريخ انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في  16نوفمبر .2017

الدكتور /شامشير فاياليل

السيد /محمد ثعلوب سالم حمد الدرعي

المنصب :نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
الفئة :تنفيذي
الخبرات :يحمل الدكتور شامشير فاياليل الجنسية الهندية ويشغل منصب رئيس مجلس
اإلدارة والعضو المنتدب في شركة ڤي بي إس للرعاية الصحية ،والتي تعد احد أبرز مجموعات
الرعاية الصحية في المنطقة بحيث أشرف الدكتور شامشير على توسيع نطاقها لتغطي 4
دول من خالل  22مستشفى وأكثر من  125مركزًا طبيًا ،فض ً
ال عن إنشاء احد اكبر مصانع األدوية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،باإلضافة الى كونه عضوًا فاعال في كل من المجلس
الطبي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،اللجنة االستشارية في كلية الطب بجامعة الشارقة،
مجلس إدارة جامعة أبو ظبي ،مجلس إدارة مطار كانور الدولي المحدود ،لجنة كيراال للهنود
غير المقيمين  -لجنة لها سلطات شبه قضائية أنشئت في والية كيراال الهندية لحماية حقوق
ومصالح وممتلكات الهنود الغير مقيمين ( )NRIsالذين ينحدرون من والية كيراال.
في عام  ،2015حصل الدكتور شامشير على جائزة األمم المتحدة اإلنسانية العالمية لمشاركته
النشطة في إجراء عمليات قلب مجانية ومساعدات صحية وإغاثية لالجئين السوريين .كما
حصل على جائزة برافاسي بهارتيا سمان من قبل الحكومة الهندية والتي تعتبر من أهم
الجوائز التي تمنح في دولة الهند لغير المقيمين ،وتم ترشيحه كأحد كبار القادة في دولة الهند
وفي العالم العربي من قبل مجلة فوربس الشرق األوسط  .2014هذا وحصل الدكتور شامشير
على العديد من الجوائز األخرى ،تكريمًا لريادته وإنجازاته الخيرية.
في عام  ،2018انضم الدكتور شامشير إلى برنامج  - Giving Pledgeوهو برنامج بدأه بيل وميليندا
غيتس ووارن بافيت لتكريس غالبية ثرواتهم في دعم العمل الخيري .وكان النضمام الدكتور
شامشير إلى المبادرة األثر الكبير في المساعدة على توسيع نطاقها في خدمة الجهود
الخيريةعلىمستوىالصحةالسكانية.
المؤهالت :يحمل الدكتور شامشير درجة الماجستير في الطب من جامعة سري راماتشاندرا
الهندية ،وبكالوريوس في الطب من جامعة كاستوربا في الهند .كما يحمل دكتوراه فخرية
من جامعة أليجر اإلسالمية.
المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له :منذ تاريخ
انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في 16نوفمبر.2017

المنصب :عضو مجلس إدارة
الفئة :غير تنفيذي
الخبرات :يحمل السيد /محمد ثعلوب الجنسية اإلماراتية ويشغل عضوية مجالس
إدارة شركات مختلفة ،تتنوع بين شركات قابضة رائدة ،واتحادات رياضية إذ يشغل
منصب رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة ،ونائب رئيس مجلس إدارة شركة
منازل العقارية ،وعضو مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية ،وعضو مجلس إدارة
الشركة الوطنية لالستثمار ،ورئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لالستثمار.
ويشغل السيد /محمد ثعلوب حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة اإلتحاد اإلماراتي
للجودو والمصارعة ،والرئيس الفخري لالتحاد العربي للجودو ،وعضو مجلس إدارة نادي
العين الرياضي الثقافي وعضو هيئة الشرف بالنادي ،وعضو مجلس إدارة واألمين العام
لنادي ابوظبي الرياضي.
المؤهالت :يحمل سعادته شهادة بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة اإلمارات
وماجستير إدارة األعمال ،كما أنه خريج كلية زايد العسكرية.
المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له:
منذ تاريخ انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في  16نوفمبر .2017

04

أمانات القابضة ش.م.ع

•

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

أمانات القابضة ش.م.ع

•

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

05

السيد /حمد بوعميم (عضو معين)

السيدة /إلهام القاسم (عضو معين)

المنصب :عضو مجلس إدارة
الفئة :غير تنفيذي
الخبرات :مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ،وعضو في مجلس إدارة دبي العالمية،
وبنك دبي اإلسالمي ،ومركز دبي المالي العالمي ،كما يشغل منصب رئيس مجلس
إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة.
سابقًاَ ،
ش َغ َل بوعميم منصب عضو مجلس إدارة مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي وبنك اإلمارات دبي الوطني ونتورك إنترناشيونال ،ورئيس مجلس إدارة اإلمارات
للخدمات المالية ،واإلمارات دبي الوطني كابيتال.
المؤهالت :يحمل بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والرياضيات من جامعة
جنوب كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس ،وماجستير إدارة أعمال في إدارة المصارف
والشؤون المالية من جامعة ميسوري في مدينة كنساس ،الواليات المتحدة األمريكية.
المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له :منذ
تاريخ اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في .2019/5/9

المنصب :عضو مجلس إدارة
الفئة :غير تنفيذي
الخبرات :تشغل السيدة /إلهام القاسم حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة
ديجيتل ،14حيث تتولى مسؤولية قيادة وتنفيذ التوجهات االستراتيجية للشركة،
وتقوم بقيادة أكثر من  1000موظف في عملهم الموجه نحو تحقيق األهداف لتوفير
الثقة في التكنولوجيا الرقمية بحيث يمكن للعمالء االبتكار وتحقيق إمكاناتهم.
قبل االنضمام إلى ديجيتل ،14اكتسبت إلهام خبرات عالمية من خالل أدوار تنفيذية
في االستثمار وإدارة األصول .في اآلونة األخيرة ،عملت إلهام كرئيس تنفيذي لمكتب
أبوظبي لالستثمار ( )ADIOوالمديرة التنفيذية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية
"غدًا  "21في مكتب أبوظبي التنفيذي ،حيث أشرفت على التخطيط االستراتيجي
للبرنامج الحكومي االستثماري الذي يمتد لثالث سنوات بميزانية  50مليار درهم ،الذي
يهدف إلى تسريع وتيرة النمو االقتصادي في إمارة أبوظبي .وقبل ذلك ،شغلت إلهام
منصب مدير شركة مبادلة لالستثمار ،حيث ركزت على محفظة مبادلة للتكنولوجيا
والصناعة .وشملت مسؤولياتها بناء إستراتيجية االستثمار  /الدخول وتطوير األعمال
وإنشاء القيمة وإدارة األصول بعد االستحواذ في قطاعات مثل المعادن والتعدين
وأشباه الموصالت والتكنولوجيا .خالل هذا الوقت ،عملت إلهام ً
أيضا في فريق القيادة
التنفيذية لشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم وقدمت برنامج تكامل مدته سنتان لما
بعد االندماج .وقد خدمت الهام في عدد من المجالس وتشغل حاليًا منصب عضو
مجلس إدارة الشركة القابضة الدولية المدرجة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع،
وهو صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للحكومة .تتضمن خبرات
جزءا من فريق الصناعات
إلهام الدولية العمل في بنك جي بي مورجان ،حيث كانت
ً
العالمية المتنوعة ،والذي يتخذ من لندن مقرًا له ،ويختص في عمليات االندماج والشراء
في مجال الكيماويات والمعادن والتعدين والبنية التحتية.
المؤهالت :تحمل السيدة /إلهام درجة الماجستير من كلية لندن لالقتصاد والعلوم
السياسية وبكالوريوس إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في دبي.
المدة التي قضتها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب لها:
منذ تاريخ اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في .2020/2/13

السيدة /سارة خليل نور الدين (عضو معين)

المنصب :عضو مجلس إدارة
الفئة :غير تنفيذي
الخبرات :تشغل السيدة /سارة منصب مديرة االستثمارات الخاصة في شركة "أصول"
بمملكة البحرين ،ذراع االستثمار التابعة للهيئة العامة للتأمين االجتماعي وصندوق
التقاعد العسكري .وتتمتع السيدة سارة بخبرة تمتد على مدار سنوات في مجال
االستثمار الخاص وتتولى مسؤوليات التوريد والتقييم ومراقبة مدراء الصناديق وفرص
االستثمار على الصعيد العالمي ،وتشمل مهامها شرائح متنوعة من األصول وهي
الملكية الخاصة ،والقطاع العقاري ،والبنية التحتية ،والديون الخاصة .وتزاول السيدة
سارة عملها في "أصول" منذ عام  ،2013حيث شغلت قبل انضمامها إلى الشركة
منصب محلل األسهم الخاصة في بنك الخليج الدولي .وإضافة إلى مهامها في
"أصول" تشغل السيدة سارة منصب عضو مجلس إدارة في كل من شركة "ايجيال
كابيتال مانجمنت" والمستشفى الملكي للنساء واألطفال في البحرين ،إضافة إلى
شركة عقارية تتخذ من لندن مقرًا لها .وسبق لها أن كانت عضوًا في مجلس إدارة
مركز الخليج الطبي والسكر.
المؤهالت :تحمل السيدة سارة شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال مع تخصص
في مجال التمويل من جامعة جورج واشنطن في الواليات المتحدة األمريكية وهي
حائزة على شهادة محلل مالي معتمد.
المدة التي قضتها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب لها:
منذ تاريخ اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في .2019/8/8

مالحظات :األعضاء السابقين
الشيخ /عبد اهلل بن خليفة ال خليفة.
السيد /فيصل بن جمعة بلهول.
الشيخ /منصور بن محمد بن بطي ال حامد.
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ب	.بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام ( 2019في حالة عدم تمثيل
يرجى ذكر أنه ال يوجد تمثيل).
•تعيين السيدة /سارة خليل نورالدين كعضو في مجلس إدارة الشركة وتعيين السيدة /إلهام القاسم كعضو مجلس إدارة
في بداية عام  2020مما يجعل نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة .%29

ت 	.بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة( .مثال توضيحي :عدم
ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس اإلدارة)
غير مطبق حيث أن نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة يبلغ .%29

ث.
.1

بيان بما يلي:

مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام .2018

أمانات القابضة ش.م.ع

•قرار مجلس إدارة بالتمرير رقم  1لسنة  2019بتاريخ .2019/7/9

خ	.بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو اإلدارة
بناء على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصالحية التفويض
التنفيذية خالل عام 2019
ً
حسب الجدول التالي:
م

اسم الشخص المفوض

صالحية التفويض

مدة التفويض

1

دكتور /شامشير فاياليل

تأسيس الشركات التابعة – التعديالت على الميزانية فيما ال يجاوز  %5منها – فتح
وإغالق الحسابات البنكية – التحويالت البنكية فيما ال يجاوز  50مليون درهم – ربط
الودائع -انشطة التحوط من المخاطر – شراء االصول الثابتة – المدفوعات وفق
االلتزامات المعتمدة من المجلس – دفع رواتب الموظفين – تعيين الموظفين
غير الخاضعين لإلشراف المباشر للرئيس التنفيذي – التوقيع على عقود واتفاقيات
المستشارين – التوقيع على عقود التأمين واإليجار والصيانة والتعهيد واالتصاالت.

ثالث سنوات تبدأ
من  25يناير 2018

	.2مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام  2019والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية
العمومية السنوي للمصادقة عليها.
• 2.100.000درهم إماراتي
2

السيد /تريستان دي بويسون

•ال يوجد

تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان
.4
وأسبابها.
•ال يوجد

ج	.عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية  2019مع بيان تواريخ انعقادها،
وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع األعضاء مع بيان األعضاء الحاضرين بالوكالة (يجب أن
تطابق أسماء أعضاء مجلس اإلدارة حسب ما هو مذكور في البند ( 3أ) أعاله).
م
1
2
3
4

تاريخ االجتماع
2019/2/13
2019/5/9
2019/8/8
2019/11/3

عدد الحضور
6
5
6
6

عدد الحضور بالوكالة
2
1
2
1

أسماء األعضاء الغائبين
الشيخ /عبد اهلل بن خليفة ال خليفة
الشيخ /عبد اهلل بن خليفة ال خليفة
ال يوجد
ال يوجد

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية  2019مع بيان تواريخ
ح.
انعقادها

• 2.100.000درهم إماراتي

	.3بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن
السنة المالية للعام  2019وفقًا للجدول التالي:

•

07

في حدود مصفوفة الصالحيات التي اعتمدها مجلس اإلدارة ،شراء وبيع وتأجير
وإهالك األصول الثابتة – التوقيع على والقيام بدفع وسداد االلتزامات وفق العقود
واالتفاقيات – التوقيع على وإقرار تسوية وإدماج حسابات الشركة الداخلية –
التوقيع على وإقرار وتعيين والتأكيد على عقود العمل واألجور والعالوات لموظفي
الشركة – التوقيع على وإقرار إنهاء الخدمة وقبول استقالة كافة موظفي
اعتبارا من
الشركة – التوقيع والموافقة على اإلجازات والتدريب الترشيحات – التوقيع بغير
 2019/3/24وحتى
حدود مالية على خطابات النوايا ومستندات الشروط المبدئية واتفاقيات االستحواذ
2020/11/7
وبيع األصول واتفاقيات تأسيس الكيانات التجارية للرعاية الصحية والتعليم –
التوقيع على اتفاقيات المستشارين وجهات الخدمات المهنية – التوقيع على
االتفاقيات والعقود التجارية وعقود الصيانة وخدمات التعهيد واالتصاالت –
تأسيس الشركات بمختلف أنواعها داخل وخارج الدولة – الحصول على تأمين ضد
كافة المخاطر التي تتعلق بممتلكات وأصول الشركة.

د	.بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب المصالح) خالل عام
 2019على أن يشمل التالي:
•ال يوجد
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أمانات القابضة ش.م.ع

•

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

ذ	.الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة ،على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير
العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير
المالي.
ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ر	.بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف األول والثاني حسب ما ورد في
الهيكل التنظيمي للشركة (حسب  - 3ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع
الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم ،وذلك حسب الجدول التالي:

م
1
2
3
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺪﻳﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ

ﻣﺴﺎﻋﺪ أول

ﻣﺴﺎﻋﺪ

ﻣﺴﺎﻋﺪ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

4

ﻣﺨﻄﻂ
ﻣﺮاﻗﻲ ﻣﺎﻟﻲ \

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎم
وﻣﻘﺮر اﻟﺸﺮﻛﺔ

رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺎﺳﺐ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

5
6
7

اﻟﻔﺮﻳﻖ اداري

-4

أ.
اﻟﻔﺮﻳﻖ اداري -ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬي-
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺘﻘﺒﺎل-ﺳﺎﺋﻖ

تاريخ التعيين
 16نوفمبر 2017
 3فبراير 2019
 28نوفمبر 2017

مجموع الرواتب
والبدالت المدفوعة
لعام ( 2019درهم)
ال يوجد
2.310.000
2.209.200

اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﺘﺜﺎل و
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

أمانات القابضة ش.م.ع

•
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ا لمنصب
العضو المنتدب
الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي لالستثمار
المستشار العام ومقرر مجلس
اإلدارة
المراقب المالي
مدير عالقات المستثمرين
مدير إدارة االمتثال والتدقيق
الداخلي

أي مكافآت أخرى
نقدية/عينية للعام
مجموع المكافآت
المدفوعة لعام  2019 2019أو تستحق
مستقب ً
ال
(( )Bonusesدرهم)
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
1.331.400
ال يوجد
1.159.830

 29إبريل 2018

922.797

261.460

ال يوجد

 14مايو 2019
 1سبتمبر 2019

400.00
300.000

122.500
97.500

ال يوجد
ال يوجد

 6يناير 2019

630.000

162.750

ال يوجد

مدقق الحسابات الخارجي:

تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

تعتبر ارنست ويونغ شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات وتعد واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم.
ﺷﺎﻏﺮ

تعمل الشركة من خالل شبكة من الشركات األعضاء التي تعتبر كيانات قانونية منفصلة في كل دولة على حدة ولديها 250.000
موظف في أكثر من  7٠٠مكتب في  ١5٠دولة حول العالم .تبلغ اإليرادات العالمية  8.34مليار دوالر ،وتقدم خدمات التحقق (بما في
ذلك التدقيق المالي) (الضرائب ،اإلرشاد واالستشارات للشركات .تتواجد ارنست ويونغ في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
منذ عام  ١923وفي اإلمارات العربية المتحدة منذ عام  ١966ويضم مكتب ارنست ويونغ في دبي أكثر من  ١4٠٠موظف ويخدم
مجموعة واسعة ومتنوعة من العمالء الحكوميين ،والشركات الخاصة ومتعددة الجنسيات.
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ب.

أمانات القابضة ش.م.ع

•

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي ،وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك

إرنست ويونج ميدل إيست ،الشريك المسئول:
السيد /أشرف أبو شرخ

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

سنة واحدة

إجمالي أتعاب التدقيق لعام ( 2019درهم)
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019
ً
صراحة
(درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات
ً
صراحة
أخرى يتم ذكر ذلك
بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير مدقق حسابـات
الشركة بتقديمهـا خالل ( 2019إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم
ً
صراحة
ذكر ذلك
اسم المدقق :كي بي إم جي
تفاصيل الخدمات المقدمة :االمتثال (بأتعاب بلغت  55.500درهم) طبقًا لآلتي:
•مراقبة إطار عمل االمتثال.
•إجراءات االمتثال أثناء عمليات فحص االستثمارات على سبيل المثال الفحص األولي.
•إجراءات وسياسات االمتثال بما في ذلك:
•سياسة االمتثال.
•سياسة اإلبالغ عن المخالفات.
•خطة اختبار االمتثال.
•اإلبالغ عن المخالفات (اإلبالغ الداخلي والخارجي) وطرق رفع تلك البالغات.
•إقامة جلسات للتعريف والتدريب على االمتثال.
•اإلقرارات والطلبات التي تقدم للهيئات التنظيمية.
•مراقبة واإلبالغ عن مسائل االمتثال.

اسم المدقق :جرانت ثورنتون
تفاصيل الخدمات المقدمة :عالقات المستثمرين والتسويق (بأتعاب بلغت  37.315درهم)
طبقًا لآلتي:
•إجراءات عالقات المستثمرين.
•إجراءات التسويق ،على سبيل المثال وليس الحصر ،البيانات الصحفية ،إدارة صفحات
التواصل االجتماعي والتواصل أثناء األزمات.
•تقرير الحوكمة واجتماع الجمعية العامة السنويين.
•سياسات عالقات المستثمرين والتسويق فيما يخص:
1.1إجراءات وقواعد تداول أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين
بالشركة.
2.2كتيب سياسة وإجراءات التواصل والتداول.

اسم المدقق :جرانت ثورنتون
تفاصيل الخدمات المقدمة :مصفوفة الشركة في إدارة المخاطر (بأتعاب بلغت 37.700
درهم) طبقًا لآلتي:
•إجراءات عالقات المستثمرين.
•خطة التدقيق الداخلي لفترة ثالث سنوات.

أمانات القابضة ش.م.ع

•

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019
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ج	.بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية
المرحلية والسنوية للعام  2019وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك
ً
صراحة.
•ال يوجد

 559.300درهم إماراتي
ال يوجد
ال يوجد

-5

لجنــة التدقيــق:

أ	.إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد
من فعاليتها.

"يقر السيد /حمد النعيمي ،رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من
فعاليتها"
اسم المدقق :جرانت ثورنتون
تفاصيل الخدمات المقدمة :تدقيق عملية
المشتريات (بأتعاب بلغت  51.723درهم) طبقًا
لآلتي:
•مراجعة أنواع المشتريات الثالثة:
1.1التي ال تتطلب طلب شراء.
2.2التي تتطلب طلب شراء.
3.3اتفاقية شراء الخدمات.
•إجراءات طلبات السفر والتكاليف
المرتبطة.
•إجراءات الموافقة على منح الصالحيات.
•ملف الموردين الرئيسي وتوضيح طرق
إضافة وحذف الموردين.
•السياسات واإلجراءات فيما يخص:
1.1سياسات وإجراءات المشتريات.
2.2سياسة السفريات.
اسم المدقق :جرانت ثورنتون
تفاصيل الخدمات المقدمة :إدارة األصول
(بأتعاب بلغت  51.723درهم) المستثمرة طبقًا
لآلتي:
•إضافة قيمة لمحفظة االستثمارات عن
طريق:
1.1الحوكمة.
2.2وضع االستراتيجيات.
3.3التمويل.
•إطار اإلشراف واالتصال على سبيل المثال
وليس الحصر:
1.1خطة لمائة يوم.
2.2لجنة المبادرات.
3.3مؤشرات األداء والمخاطرة.
4.4التقارير الداخلية.
•سياسة وإجراءات االستثمار.
•ميزانية محفظة االستثمارات.
•إدارة المخاطر.

أسماء أعضاء لجنة التدقيق ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
ب.
تتكون اللجنة من عضوية كل من:
•السيد /حمد راشد نهيل النعيمي ،رئيسًا؛
•الشيخ /منصور بن محمد بن بطي ال حامد؛ و
•السيد /ليث الفريح.

وفي اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ  3نوفمبر  2019تم إعادة تشكيل اللجنة لتصبح عضويتها مكونة من:
•سعادة /حمد راشد نهيل النعيمي ،رئيسًا؛
•سعادة /محمد الدرعي ،عضوًا؛
•األستاذة /ساره خليل نور الدين ،عضوًا؛ و
•السيد /ليث أحمد الفريح ،عضو من ذوي الخبرة.
تختص اللجنة بمتابعة التزام الشركة بسياسات المجلس والقوانين واللوائح التنظيمية السارية .ويجب أن تعمل هذه اللجنة عن
كثب مع مدققي الشركة ،الداخليين والخارجيين .ومن بين المهام التي تختص بها لجنة التدقيق والمخاطر اعتماد خطة التدقيق
السنوية وضمان كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية ومراجعة سياسات الرقابة الداخلية وتقييم النتائج وخطط العمل التي
يضعها مدققو الشركة.

تتولى اللجنة المهام التالية والصالحيات الوارد أدناه فيما يلي:
•اإلشراف على ومراجعة وتقييم فعالية نظم الشركة الخاصة بحوكمة الشركات واإلفصاح والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
•مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
•مراقبة صحة القوائم المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها.
•التنسيق مع مجلس إدارة الشركة واإلدارة في سبيل أداء مهامهما.
•النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب أن ترد في التقارير والحسابات ،وإعطاء االهتمام الالزم بأية مسائل تطرحها
اإلدارة أو مدقق الحسابات الخارجي.
•رفع توصية لمجلس اإلدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات الخارجي وفي حالة عدم موافقة مجلس اإلدارة
على هذه التوصيات ،فيتعين على مجلس اإلدارة أن يتضمن في تقرير الحوكمة السنوي بيانًا يشرح توصيات اللجنة واألسباب
التي دعت مجلس اإلدارة لعدم األخذ بها.
•وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات ،ورفع تقرير لمجلس اإلدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ
إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها.
•التأكد من امتثال مدقق الحسابات الخارجي للشروط الواردة في القوانين واألنظمة والقرارات المعمول بها والمستندات
التأسيسية للشركة (مثل عقد التأسيس والنظام األساسي) ومتابعة ومراقبة استقالليته.
•االجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور أي من أشخاص اإلدارة أو من يمثلها ،مرة واحدة على األقل في
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أمانات القابضة ش.م.ع

•

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

السنة ،ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقًا لمعايير التدقيق المعتمدة.
•بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله ومراسالته مع الشركة ومالحظاته ومقترحاته وتحفظاته
وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق الخارجي على اإلدارة التنفيذية العليا بخصوص السجالت المحاسبية أو الحسابات
المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة مجلس اإلدارة لها وتوفيره للتسهيالت الالزمة للقيام بعمله.
•التأكد من الرد على مجلس اإلدارة في الوقت المطلوب على اإلستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة
مدقق الحسابات الخارجي.
•مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس اإلدارة ،والتأكد من تطبيق نظام فعال للرقابة الداخلية.
•النظر في نتائج التحقيقات في مسائل أنظمة الرقابة الداخلية ومناقشتها مع مجلس اإلدارة.
•االطالع على تقييم المدقق الخارجي إلجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات
الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
•التأكد من توفر الموارد الالزمة إلدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك اإلدارة.
•دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.
•وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو
غيرها من المسائل بشكل سري واإلجراءات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة فيما يتعلق بتلك المخالفات.
•ضمان فعالية برامج الشركة للتأكد من امتثالها للمتطلبات القانونية والتنظيمية وقواعد السلوك المهني.
•مراجعة المعامالت مع األطراف ذات العالقة وإدارة التضارب في المصالح ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة قبل ابرامها.
•ضمان تطبيق قواعد السلوك المهني الخاصة بمهامها والصالحيات الموكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة.
•تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس اإلدارة عن المسائل المذكورة أعاله.
•النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة.

أمانات القابضة ش.م.ع

•سعادة /حمد بوعميم – رئيسًا؛
•سعادة /حمد راشد نهيل النعيمي – عضوًا؛ و
•السيدة /سارة خليل نورالدين – عضوًا.

تتولى اللجنة المهام التالية والصالحيات الوارد أدناه فيما يلي:
•وضع سياسات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية والتي تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل
وتشجيع المرأة من خالل مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية ،وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة (وبأي تعديالت تطرأ
عليها).
•تنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة بما يتفق والقوانين واألنظمة المعمول بها.
•التأكد المستمر من استقاللية األعضاء المستقلين ،حيث يتعين على اللجنة اخطار مجلس اإلدارة في حالة وجود مخالفة
لشروط االستقاللية ،وبناء على ذلك يقوم مجلس اإلدارة بإخطار عضو مجلس اإلدارة المعني بكتاب مسجل على عنوانه
الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة االستقاللية عنه ،ويتعين على العضو أن يرد على مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يومًا
من تاريخ إخطاره ،ويصدر مجلس اإلدارة قرارًا باعتبار العضو مستق ً
ال أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء
المدة المشار إليها دون رد.
•إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها،
ومراجعتها بشكل سنوي ،لضمان والتأكد من أن المكافآت والمزايا الممنوحة لإلدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب مع
أداء الشركة.
•المراجعة السنوية للمهارات المطلوبة والمناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وتحديد القدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية
مجلس اإلدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألداء واجباته بصفته عضو مجلس إدارة.
•مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
•تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
•إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ،ومراجعتها بشكل سنوي.
ً
وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها وأحكام هذا الميثاق.
•تنظيم ومتابعة إجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

لم يتمكن أعضاء اللجنة من االجتماع في المواعيد المحددة قبل انعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة فاستأنف مجلس اإلدارة أعمال
لجنة التدقيق ونظر في المسائل ذات الصلة.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ	.إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية
عملها والتأكد من فعاليتها.

ج	.بيان بعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام  2019وتواريخ انعقادها ،مع بيان عدد مرات الحضور
الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

"يقر حمد بوعميم رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة من تاريخ تعيينه وعن مراجعته آللية
عملها والتأكد من فعاليتها"

رقم
1

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
ب.
تتكون اللجنة من عضوية كل من:
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•الشيخ /عبداهلل خليفة آل خليفة – رئيسًا؛
•الدكتور /شامشير فاياليل – عضوًا؛ و
•سعادة فيصل بلهول – عضوًا.

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

وفي اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ  3نوفمبر  2019تم إعادة تشكيل اللجنة لتصبح عضويتها مكونة من:

ج	.عدد االجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خالل عام  2019وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات
المالية وأية أمور أخرى ،وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء في االجتماعات المنعقدة.
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•

13

التاريخ
2019/1/30

الحضور
حضر جميع األعضاء شخصيًا

لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين

أ	.إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية
عملها والتأكد من فعاليتها.

تعتمد الشركة تدابير صارمة لمراقبة معامالت المطلعين ،وتحديث السوق وهيئة األوراق المالية والسلع بآخر المستجدات بشكل
دوري .سيتم إعادة تشكيل اللجنة نظرًا الستقالة أعضائها خالل عام  .2019في غضون ذلك ،قام كل من المستشار العام للشركة
ورئيس عالقات المستثمرين بتحديث قائمة المطلعين بشكل دوري وإخطار األشخاص الواردة أسماؤهم بها بأي حظر على
التعامالت.

أسماء أعضاء لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين ،وبيان اختصاصاتها والمهام
ب.
الموكلة لها.
تتشكل اللجنة من عضوية المدير المالي ،ومدير شؤون العاملين والعمليات ومدير عالقات المستثمرين.
وتتولى اللجنة المهام التالية:
•إنشاء وتحديث قائمة باألشخاص المطلعين.
•اإلخطار بفترات حظر التداول وتعريف موظفي الشركة بأية قيود على التداول.
•إنشاء وتحديث سياسة للتواصل والتداول خاصة بعالقات المستثمرين.
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ج.

أمانات القابضة ش.م.ع

•

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام ( .2019في حالة عدم تشكيل اللجنة يتم توضيح أسباب ذلك).
•قامت اللجنة بإنشاء وتحديث سجل باألشخاص المطلعين كما قامت بإبالغ السوق بذلك السجل؛
•إنشاء وتحديث سجل المطلعين وضمان االمتثال مع القوانين والقواعد السارية؛
•إجراء التعديالت المطلوبة على سجل المطلعين؛ و
•مراقبة تحديث سجل المطلعين بشكل ربع سنوي ومقارنة سجل المطلعين بسجل المساهمين للتعرف على أي تداوالت
بواسطة مطلعين.
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أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس اإلدارة

إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من
أ.
فعاليتها.
"يقر حمد الشامسي رئيس لجنة االستراتيجيات واالستثمارات بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها
والتأكد من فعاليتها"

ب.

اسم اللجنة أو اللجان.

لجنة االستراتيجيات واالستثمارات

أسماء أعضاء اللجنة ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
ج.
تتكون اللجنة من عضوية كل من:
•سعادة /حمد عبداهلل الشامسي – رئيسًا؛
•سعادة /حمد راشد نهيل النعيمي – عضوًا؛
•الدكتور /شامشير فاياليل – عضوًا؛
•السيدة /سارة خليل نورالدين – عضوًا؛
•السيد /تريستان دي بويسون – عضوًا؛ و
•الدكتور /محمد حماده – عضوًا.
تتولى اللجنة المهام التالية والصالحيات الوارد أدناه فيما يلي:
•يكون للجنة دور كمستشار لمجلس اإلدارة ومراجعة وتقييم وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن مختلف األمور التي تطرح
على مجلس اإلدارة.
•يكون للجنة دور تنفيذي إلرشاد ومساعدة إدارة الشركة.
•للجنة صالحية اتخاذ القرارات وفقا للقيود الواردة في تفويض الصالحيات المعتمد من قبل الشركة بحد أقصى  5ماليين درهم
فيما يتعلق بالصالحيات المالية وعلى الرغم من ذلك ،فإن اللجنة تكون ملتزمة بمراجعة وتقديم التوصيات الى مجلس اإلدارة فيما
يتعلق باألمور والمسائل التي تطرح عليه حتى وإن كانت أعلى من مستويات الصالحيات المفوضة للجنة.
•ويجوز للجنة أن ُتشرك وتدفع أو تتسبب في إشراك والموافقة على الدفع للمستشارين الماليين والتجاريين والقانونيين وغيرهم من
المستشارين التقنيين لمساعدة اللجنة في القيام بمهامها ،حتى وإن كان هؤالء المستشارين هم المستشارين االعتيادين للشركة.

أمانات القابضة ش.م.ع

•

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

15

بيان بعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام  2019وتواريخ انعقادها ،مع بيان عدد مرات الحضور
د.
الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.
رقم

التاريخ

الحضور

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2019/2/13
2019/5/9
2019/8/8
2019/9/22
2019/10/6
2019/10/15
2019/10/23
2019/11/24
2019/12/12

حضر الجميع باستثناء الشيخ /عبداهلل بن خليفة ال خليفة
حضر الجميع باستثناء الشيخ /عبداهلل بن خليفة ال خليفة
حضر جميع األعضاء شخصيًا
حضر الجميع باستثناء سعادة /حمد راشد نهيل النعيمي بموجب توكيل
حضر الجميع باستثناء الدكتور /شامشير فاياليل لكونه طرف ذو عالقة
حضر الجميع باستثناء الدكتور /شامشير فاياليل لكونه طرف ذو عالقة
حضر الجميع باستثناء الدكتور /شامشير فاياليل لكونه طرف ذو عالقة
حضر الجميع باستثناء الدكتور /شامشير فاياليل لكونه طرف ذو عالقة
حضر الجميع باستثناء سعادة /حمد راشد نهيل النعيمي بموجب توكيل
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نظام الرقابة الداخلية:

إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من
أ.
فعاليته.
يقر مجلس اإلدارة بموجب هذا التقرير بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من
فعاليته من خالل المحافظة على األصول ،وحفظ البيانات المالية الصحيحة ،والكشف عن األخطاء والمخالفات .ويلتزم مجلس
اإلدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة.

ب.

أسم مدير اإلدارة ومؤهالته وتاريخ التعيين.

يدير إدارة الرقابة الداخلية السيد /عبداهلل البكر الزعابي وقد عين بالشركة بتاريخ  6يناير  2019ويحمل شهادتي بكالوريوس في كل
من إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة وندسور في كندا.

ج.

أسم ضابط االمتثال ومؤهالته وتاريخ التعيين.

يجمع مدير إدارة الرقابة الداخلية بين منصبه ومنصب ضابط االمتثال.

د	.كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها في التقارير
والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكالت كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكالت).
أقسام المراجعة التالية:
•المراجعة التقنية
•المراجعة المالية
•المراجعة التشريعية واإلبالغ عن المخالفات واالنتهاكات ،إن وجدت.
•مراجعة االلتزام.

ه.

عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

أصدرت إدارة الرقابة الداخلية  3تقارير لمجلس إدارة الشركة.
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أمانات القابضة ش.م.ع

•

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل عام  2019وبيان أسبابها ،وكيفية معالجتها وتجنب
-10
تكرارها مستقب ً
ال.

أمانات القابضة ش.م.ع

•

17

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

ب	.بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خالل
العام .2019

ال يوجد

	-11بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خالل العام  2019في تنمية
المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة( .في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن
الشركة لم تقم بأي مساهمات).

قامت الشركة برعاية إفطار جماعي بتاريخ  20مايو  2019في ملجأ العائلة لأليتام بمساهمة قدرها  20.696.50درهم إماراتي يشمل
الطعام وكوبونات الهدايا والصوير.

-12

120
110
100
90

معلومات عامة:
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أ	.بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر اإلغالق ،أعلى سعر ،وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خالل السنة
المالية للعام .2019
الشهر

أعلى سعر

أدنى سعر

سعر اإلقفال

يناير
فبراير
مارس
إبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نو فمبر
د يسمبر

1.150
1.100
1.100
1.060
1.050
1.030
1.010
0.990
0.954
0.918
0.908
0.899

1.050
0.957
0.930
0.941
0.923
0.942
0.940
0.880
0.850
0.880
0.802
0.823

1.100
1.000
0.980
1.040
0.980
0.950
1.000
0.905
0.903
0.885
0.879
0.823

70
60
50
Dec-19

Nov-19

Oct-19

Sep-19

Aug-19

Services Rebased 100

Jul-19

Jun-19

DFMGI Rebased 100

May-19

Apr-19

Feb-19 Mar-19

Jan-19

AMANAT Rebased 100

ج	.بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ( 2019/12/31أفراد ،شركات ،حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي ،خليجي ،عربي ،وأجنبي.
م

الفئة

أفراد

بنوك

شركات

1
2
3
4

عرب
أجانب
خليجي
محلي
إجمالي

39.948.911
31.021.170
3.517.572
460.512.096
534.999.749

-

396.878
42.833.113
337.179.680
884.575.373
1.264.985.044

698.554.007
698.765.207

حكومة

1.250.000

إجمالي
40.345.789
74.065.283
340.697.452
2.044.891.476
2.500.000.000

18

د.

أمانات القابضة ش.م.ع

•

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019

بيان بالمساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس مال الشركة كما في  2019/12/31حسب الجدول التالي:

م.

االسم

فئة المستثمر

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم المملوكة
من رأس المال

1

بنك االستثمار ش.م.ع

مؤسسة

405.000.000

%16.20

2

EMIRATES INVESTMENT BANK

مؤسسة

289.782.186

%11.59

3

شركه اداره االصول ش.م.ب مقفله

مؤسسة

250.000.000

%10.00

4

Chimera Investment LLC

مؤسسة

151.689.836

%6.07

5

شركه المال كابيتال ش.م.خ

مؤسسة

138.702.657

%5.55

6

انترناشيونال كابتل تريدنغ(ذ.م.م)

مؤسسة

125.942.073

%5.04

7

شركه السالم المحدوده ش.ذ.م.م

مؤسسة

125.000.00

%5.00

8

مجموعه الصقر المتحده ذ.م.م

مؤسسة

125.000.000

%5.00

ه.

بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في  2019/12/31حسب الجدول التالي:

م

ملكية األسهم (سهم)

عدد المساهمين

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم المملوكة
من رأس المال

1

أقل من 50,000

1.793

7.809.614

0.312

2

من  50,000إلى أقل من 500,000

222

36.354.403

1.454

3

من  500,000إلى أقل من 5,000,000

82

131.646.273

5.266

4

أكثر من 5,000,000

39

2.324.189.710

92.968

و.

أمانات القابضة ش.م.ع

•

تقريــر الحوكمــة عن السنة 2019
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الثقة

اكتساب وترسيخ ثقة المستثمر

البصيرة

إبقاء اإلدارة على اطالع دائم بانطباعات وحركة األسواق

السياسات واإلجراءات

استحداث وتطبيق أفضل السياسات واإلجراءات المنظمة لعالقات المستثمرين واالتصاالت

الشفافية

إحاطة المستثمرين بكافة المستجدات واإلشراف على آليات اإلفصاح لمجتمع االستثمار

الدراية

تنمية الوعي داخليًا وخارجيًا بمنظومة عمل عالقات المستثمرين

التقييم

إعداد دراسات متمعمقة وكاملة للقيمة العادلة لسهم أمانات القابضة

االلتزام

االمتثال التام لقواعد هيئة األوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي

بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين مع بيان ما يلي- :

تشمل مهام عالقات المستثمرين لدى الشركة التعامل مع األمور المالية والتواصل مع العمالء والتسويق وضمان التوافق مع
القوانين للوصول إلى أفضل طرق التواصل مع السوق وكافة الجهات ذات الصلة.
يتضمن إطار عالقات المستثمرين مجموعة من اإلرشادات لتخطيط وتنفيذ األهداف الرئيسية والمستهدفات السنوية.

اسم مسؤول عالقات المستثمرين
•السيدة /ساره شديد
•بيانات التواصل مع عالقات المستثمرين (البريد اإللكتروني – الهاتف – المحمول – الفاكس)
•البريد اإللكترونيinvestor.relations@amanat.com:
•الهاتف+97143309999 :
•الفاكس+97143309000 :
•الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للشركة.
http://www.amanat.com/ar/home/investor-relations.html

ز	.بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خالل عام  2019واإلجراءات المتخذة
بشأنها.
وافقت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ  24مارس  2019على طلبين إضافيين تم تقديمهما من مساهمين يمتلكون أكثر من %10
من رأسمال الشركة:
1.1يقضي القرار األول بإعادة شراء الشركة ألسهمها بقصد إعادة بيعها بعد الحصول على الموافقات الالزمة؛ و
2.2يقضي القرار الثاني بعزل السيد /فيصل بلهول من منصبه كعضو مجلس إدارة ،علمًا بأنه تم تعيين عضو جديد خلفًا له
خالل وقت مناسب.
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مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة
ح.
اسم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة
السيد /تامر عادل عزت مرسي
المستشار العام ومقرر مجلس اإلدارة
يقوم المستشار العام بإدارة الخدمات القانونية المقدمة للشركة لحماية حقوقها والحفاظ على استمرار العمل في ظل االمتثال
مع القوانين والقواعد الحاكمة .يقوم المستشار القانوني بتقديم دعم واستشارات استراتيجية دائمة إلدارة الشركة .ويقوم دور
المستشار العام على فهم استراتيجيات وأهداف العمل وإيضاح المخاطر والمسائل القانونية عند اتخاذ القرارات مما يمكن إدارة
الشركة من تقييم خياراتها في حدود المخاطر القانونية.

تاريخ تعينه
2018/4/29
مؤهالته وخبراته
يحمل السيد /مرسي شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية ويتمتع بخبرة طويلة تمتد
على مدار  22عامًا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .لدى السيد /مرسي دراية واسعة ببيئة رأس المال البشري واألطر
القانونية ،إذ سبق له أن عمل لدى عدد من المجموعات التجارية الكبيرة وشركات تصنيع السلع االستهالكية سريعة التداول .وقبل
انضمامه إلى "أمانات القابضة" ،شارك تامر في العديد من النشاطات التجارية المختلفة وساهم في تطوير الهيكليات القانونية
الفعالة ضمن عدة مجاالت ،وعمل في الوقت نفسه على ضمان االمتثال للتشريعات القانونية ذات الصلة .ويتمتع بعالقات مهنية
ّ
واسعة مع ش ّتى الهيئات الحكومية المعنية في المنطقة.

ط.

بيان تفصيلي باألحداث الجوهرية واإلفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خالل العام .2019
•في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  ،2019/02/13اعتمد مجلس اإلدارة النتائج المالية عن عام .2019
•في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  ،2019/05/09اعتمد مجلس اإلدارة النتائج المالية عن الربع األول من عام  2019كما تم
اعتماد قرض المساهمين المقدم للمستشفى الملكي للنساء واألطفال.
•في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  ،2019/08/08اعتمد مجلس اإلدارة النتائج المالية عن الربع الثاني من عام .2019
•في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  ،2019/11/03اعتمد مجلس اإلدارة النتائج المالية عن الربع الثالث من عام .2019

ي	.بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية األعوام ( 2019،2018،2017يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في
مجال المقاوالت).
وصلت نسبة التوطين إلى  %13بنهاية عام  2017و %10بنهاية عام  2018و %14بنهاية عام .2019

ك.

بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام .2019
•جاري العمل على تحسين كفاءة نظام شؤون العاملين اإللكتروني.
•تم استخدام نظام تجميع بيانات مالية "لوكا نت".

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

حمد عبداهلل راشد عبيد
الشامسي

حمد راشد نهيل النعيمي

حمد بوعميم

عبداهلل البكر الزعابي

توقيع رئيس مجلس اإلدارة

توقيع رئيس لجنة التدقيق

توقيع رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت

توقيع مدير إدارة الرقابة
الداخلية

ﺧﺗم اﻟﺷرﻛﺔ:

A M A N AT. C O M

