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 -1بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام
 ،2020وكيفية تطبيقها.
إعتمدت شرركة الخلي للمالةة القابضرة م.م( (.والمشرار إليها اةقا ـ بر ر ر ر ر ر عالشرركةع) قواعد الحوكمة بالكامل كما ةددتها

أ)

هيئة األوراق المالية والس ررلوذ و لس اس ررتنادا ـ إرى قرار رليس مجلس إدارة الهيئة رقم ( /7ر .م) لس ررنة  2016بش ررمن معايير اانض رربا
المؤسر رسر رري وةوكمة الشر ررركات المسر راهمة العامة .وقرار رليس مجلس إدارة الهيئة رقم (/3ر.م ).لسر ررنة  2020بشر ررمن اعتماد دليل
ةوكمة الشركات المساهمة العامة.

يعد تبني إطار الحوكمة محط اهتمام رليسرري لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيةية على ةد سررواءذ األمر الةا يسرراعد

ب)

على ضر ر ر ر رمران اامت رال للقواعرد واللوال التنظيميرة والتشر ر ر ر ررةيعرات السر ر ر ر رراايرة بمرا يكفرل تحقيق الشر ر ر ر رفرافيرةذ ورفو مسر ر ر ر ررتوى ةمرايرة
المساهمينذ وةماية مصال أصحاب المصال والتخفيف من مخاطر األعمال.
تلتزم ش ررركة الخلي للمالةة القابض ررة بش رركل كامل بتطبيق معايير الحوكمة وأفض ررل الممارس ررات المرتبطة بهاذ والتي تم

ج)

ضررمها وتوقيقها بعناية من قبل مجلس إدارة الشررركة من خالل عتقةير ةوكمة الشررركةعذ ويحكم هةا التقةير أعمال وولالف الشررركة
من خالل إرسرراء إطار عمل واض ر يشررمل دور ومسررئوليات مجلس اإلدارة ولجانقذ والعالقة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيةيةذ بما

في لس التفويضات والصالةيات الممنوةة إرى اإلدارة التنفيةية وقواعد السلوك المهني وغير لس.
تعتمد الشركة عدة إجراءات تعزز آلية الحوكمة ضمن المجموعةذ بما في لس:

د)
.1

تعديل النظام األساسي كلما إقتضت الحاجة .

.2

إعداد وإصدار تقةير الحوكمة بشكل سنوا.

.3

تشر رركيل لجان تنب ق عن مجلس اإلدارة وفقا ـ لمتطلبات ةوكمة الشر ررركات وهي (لجنة الترشر رريحات والمكافآت ولجنة التدقيق)ذ
على أن تقوم كافة اللجان برفو توص ر ررياتها بش ر رركل دورا لمجلس اإلدارة وموافاتهم بالمس ر ررتجدات بش ر رركل فورا اتخا القرارات
المناسبة.

.4

إلتزم المجلس ولجانق األسر رراسر ررية بالحد ااداى لعدد ااجتماعات السر ررنوية (بما في لس المهام والمسر ررئوليات) المنصر رروص عليها
بقرار رليس مجلس إدارة الهيئة رقم (/7ر.م) لسنة  2016المشار إليق آنفاـ.

.5

تم إعتماد اإلجراءات المتعلقة بتداول األوراق المالية للشركة ومتابعتها انسجاما ـ مو توجيهات هيئة األوراق المالية والسلو.

.6

تم إعداد وتطوير قواعد السلوك المهني لمجلس اإلدارة والمولفين وتنفيةه.

.7

إعتمدت الشر ررركة سر ررياسر ررة إعداد التقااير السر ررةية التي يتم بموجبها إبالن لجنة التدقيق عن أا إسر رراءات محتملة في السر ررلوك أو
التصرف وأا أمور أخرى.

.8

يقوم كل عض ررو مجلس إدارة بش رركل س ررنوا بتوقيو إقرار ااس ررتقاللية وإقرارات عض ررو مجلس اإلدارة وفقا ـ للنمو ج المعتمد من
قبل هيئة األوراق المالية والسلو.

.9

يقدم الموقو االكترواي للش ررركة جميو المعلومات الرليس ررية ةول الش ررركة إرى اص ررحاب المص ررال ذ بما في لس اإلفص رراةات التي
يتم نشرها في سوق دبي الماري.
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 .10تقوم إدارة الرقابة الداخلية بتنفية المهام الموكلة إليها وفقا ـ للتعليمات والسررياسررات المعتمدة من اإلدارة ولجنة التدقيق وتقديم
التقااير العملية بشكل دورا إرى لجنة التدقيق و لس ةفالا على ااستقاللية.
 .11قامت إدارة الرقابة الداخليرة بتطوير قالمرة مرجعيرة يتم بموجبهرا الترمكد من اامت رال لقرار رليس مجلس إدارة الهيئرة رقم (/7ر.م)
لسنة 2016ذ والةا يتبعق تقةير التدقيق إرى مجلس اإلدارة.

هيكل الحوكمة:

مجلس اإلدارة ) المرادة  3من القرار (2016/7
يح رردد النظ ررام األساس رري الخ رراص بش ررركة الخلي للمالةة القابضة المس ررالل المتعلقرر ررة بتعييرر ررن مجلرر ررس اإلدارة (المجلرر ررس) واألدوار
المنوطررة بررق ومسررؤولياتق .وقر ررد روعر رري التناسر ررـ فر رري فئر ررات عضوير ررة المجلر ررس خالل العر ررام 2019ذ للوفر رراء بالمعايير ررر التر رري ةددهر ررا
القرار  2016/7فرر رري مرر ررا يتعلرر ررق باألعضاء التنفيةييرر ررن وغيرر ررر التنفيةييرر ررنذ واألعضاء المسرر ررتقلين إلرر ررن جانرر ررـ المهرر ررارات والخبرر رررات
والقرردرات المناسرربة لعضويررة المجلررس.
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لجان مجلس اإلدارة )المرادة  46من القرار (2016/7
يتمترو المجلرس بصالةيرة تشركيل لجران المجلرس وتفويررض الصالةيررات إلررن هررةه اللجرران ةسررـ مررا يررراه ضروايا أو مناسرربا .كمررا
يقررروم المجلرررس بتفويرررض مهرررام معينرررة إلرررن تلرررس اللجررران ولكرررن دون التخلي عن مسرررؤولياتق .وتعرررد لجررران المجلررس وسرريلة فاعلررة
لتوزير ررو العمر ررل بير ررن أعضر رراء المجلر رر ررس إلمعر رر رران النظر رر ررر فر رر رري مسر رر ررالل محر رر ررددة وبشر رر رركل مفصر رر ررل .تر رر ررؤدا جم و لجان المجلس
مهامها نيابة عن مجلس اإلدارة بحيث يكون مجلس اإلدارة مسؤوا عن تشكيل وتعيين واختيار وتحديد فترة العضوية.

لجنة الترشـيحات والمكافآت )المرادة  47من القرار )2016/7
تسر ر رراعد لجنر ر ررة الترشر ر رريحات والمكافر ر ررآت المجلر ر ررس علر ر ررن ااضطال( بمسر ر ررؤولياتق فر ر رري مر ر ررا يتعلر ر ررق بمؤهر ر ررالت وأجور وتعيين وإةالل
مولف ر رري اإلدارة العلي ر ررا .كم ر ررا تش ر رررف اللجن ر ررة عل ر ررن عملي ر ررة الترش ر ر لعضوي ر ررة مجل ر ررس اإلدارة وتعم ررل بش رركل مس ررتمر عل ررن مراقب ررة
اسرتقاللية أعضراء المجلرس المسرتقلين.

لجنة التدقيق )المرادة  48من القرار )2016/7
شر رركجل مجلرر ررس اإلدارة لجنرر ررة التدقيرر ررق لتقرر رروم بمراقبرر ررة البيانرر ررات الماليرر ررةذ وتقديرر ررم التوصيرر ررات بشرر ررمن الت ييرر رررات الالزمرر ررة ألنظمرر ررة
المراقب ر ررة واألنظمة المالي ر ررة الخاص ر ررة بالش ر ررركة باإلضافة إل ر ررن تعيي ر ررن مدقق ر رري الحس ر ررابات الخارجيي ررن والح رررص عل ررن إقام ررة عالقات
جيرردة معهررم .كمر ررا تشر رررف اللجنر ررة علر ررن عمر ررل الرقابر ررة الداخلير ررة وهر رري المسر ررؤولة عر ررن اعتمر رراد التوصير ررات التر رري مر ررن ش ر رمنها تحسررين
أداء الرقابرة الداخليرة.

لجنة االستثمار
يتم ررل دور لجنة ااست مار فرري مسرراعدة المجلررس علررن مراقب ررة ومراجعر ررة ااقتصادي ررات والعوال ررد المالي ررة لالسررت مارات واالتزامرراتذ
وصفقرات تمويرل الديرون ورأس المررالذ إلررن جانررـ برام ر إدارة المخاطررر الماليررة الخاصررة بالشررركة.

اللجنة التنفيذية
تقوم اللجنة بمتابعة سرير أعمال الشرركةذ وتقييم ومتابعة تنفية القرارات الصرادرة عن مجلس اإلدارةذ تعيين /إنهاء خدمات ومتابعة
سررير األعمال من قبل افراد اإلدارة العلياذ مراقبة الوضررو الماري وتوقعات التدفقات النقديةذ وضررو ومراجعة الخطط ااسررتراتيجية في
الشركة
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 -2بيان بملكية وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق
المالية للشركة خالل العام :2020
سياسة األوراق المالية الصادرة عن شركة الخليج للمالحة القابضة (تداول المطلعين)

أ.

إن لدى شركة الخلي

للمالةة القابضة سياسة تتضمن عدد من التوجيهات ألعضاء مجلس اإلدارة والمولفين فيما يتعلق

بالتعامالت في شركة الخلي للمالةة القابضة فضال عن األوراق المالية للشركة األمذ والفرو(ذ والشركات التابعة .وتتم مراجعة هةه
السياسة بصفة دالمة وتعديلها بنا ـء على النسخة المحدقة عاللوال

التنظيمية الخاصة باإلفصاح والشفافيةع الصادرة عن هيئة

األوراق المالية والسلو.
ووفقا ـ لهةه السياسةذ تم تصنيف المولف المطلو على معلومات أساسية أو سةية غير مفص عنهاذ والتي قد تؤقر على سعر
السهم في السوق ضمن فئة عالشخص المطلوع .وبنا ـء عليقذ ا يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة ومولفي الشركة المطلعين تداول
األوراق المالية الخاصة بشركة الخلي للمالةة القابضة خالل فت رة ةظر التداول .وتفرض فترة ةظر التداول عند العمل على إعداد
البيانات المالية السنوية والةبعية وكةلس عند النظر في مواضيو ةساسة.
وسعيا ـ منا إلضفاء المزيد من الشفافية على هةه السياسةذ فإن كل عضو مجلس إدارة مطالـ باإلفصاح عن التعامالت التي تمت
تحت اسهمق (بما في لس ااقارب من الدرجة األورى) بصورة سنوية .ويطلـ الحصول على التمكيد من كل عضو مجلس إدارة من
خالل آلية رسمية (إقرار موقو) يشمل تفاصيل ةركات التداول.
كما تم تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تداول األسهم (ألعضاء مجلس اإلدارة والمولفين المطلعين) بصفة دوايةذ وتضم اللجنة
عضوين:

(أ)

السيد عبدالرةمن محمود العفيفي – رليس اللجنة

(ب)

السيد يزن مراغة – أمين سر مجلس اإلدارة ومسؤول ةوكمة أول -عضو

ب  -تم تنفيذ المهام التالية من قبل اللجنة خالل عام :2020
ا.

تعديل وتحديث دورا لسجل المطلعين.

ب .إطال( المطلعين بشكل رسمي على فترات ةضر التداول للتمكد من عدم قيامهم بالتداول خالل تلس الفترات.
ج .الحصول على إقرار من المطلعين والمولفين اآلخةين عن تداول أسهمهمذ بشكل سنوا.

ب.

التزام أعضاء مجلس اإلدارة بمتطلبات اإلفصاح حول تعامالتهم في األوراق المالية الصادرة عن
الشركة

إن أعضرراء مجلس اإلدارة ملزمون باإلفصرراح عن التعامالت باألوراق المالية للشررركة (بما في لس أزواجهم وأبنالهم) بصررفة سررنويةذ
و لس وفقا ـ لآللية المبينة أعاله .خالل عام  2020كانت تداوات أعضاء مجلس اإلدارة باألوراق المالية للشركة كما يلي:
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بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل العام  2020وفقاً للجدول التالي
ال ـمــنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

أو

صلة القرابة

اسم عضو مجلس اإلدارة

سررمو الشرريا ياب بن طحنون بن

رل ريررس م رج رلررس

محمد آل نهيان

اإلدارة

المهندس عبدهللا صبحي عطاطرة

ن ر ررال ر ررـ رل ر ري ر ررس

ع ـ ــدد االس ـ ـ ـ ــهـم

ع ـ ــدد االس ـ ـ ـ ـ ـهــم

ع ـ ــدد االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ــم

ال ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ــم

التـي تم بيـعـه ـ ــا

الـمـمـلـوك ـ ــة حـتـ

ش ـ ـ ـ ــراءهــا خالل

خ ـ ـ ـ ـ ــالل ع ـ ـ ـ ـ ــام

ت ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عام 2020

2020

ديسمبر 2020

ا يوجد

ا يوجد

ا يوجد

ا يوجد

ا يوجد

31

ا يوجد

مجلس اإلدارة
الس ر ر ر رريد /أةمد عمحمد فتحيع عبد

ا يوجد

عضو

ا يوجد

ا يوجد

الحفيظ الكيالاي
المهندس وليد محمد محمد

عضو

7,565,842

16,210,500

30,000,000

الدكتور عبدالعزيز العنقرا

عضو

ا يوجد

ا يوجد

ا يوجد

ال ر رردكر رت ررور عر رب ر رردال رررةر رم ررن مر رحر رم ررود

عضو

ا يوجد

ا يوجد

ا يوجد

عبدالرةمن العفيفي
السيد  /محمد الحمادا
أعضاء مستقيلين (كما حت

ا يوجد

عضو

ا يوجد

ا يوجد

 11أغسطس )2020

السر ر ر ر ريرد /سر ر ر ر ررعيرد مبرارك راشر ر ر ر ررد

رل ريررس م رج رلررس

الهاجرا

اإلدارة

السر ر ر ر ري ررد /أةم ررد عيسر ر ر ر ررن ة ررارب

ن ر ررال ر ررـ رل ر ري ر ررس

الفالةي

مجلس اإلدارة

السر ر ر ر ري ررد /أسر ر ر ر ر ررام ررة محم ررد علين

عضو

ا يوجد
ا يوجد
ا يوجد

ا يوجد
ا يوجد
ا يوجد

ا يوجد
ا يوجد
ا يوجد

البروااي
السيد /أجيت فيجاا جوشي
السر رريد /نورالدين شر ررةيف موسر ررن

ا يوجد

عضو
عضو

ا يوجد

ا يوجد

ا يوجد

ا يوجد

ا يوجد

سحويل
*تم الحصول على تاكيداً بكشف حركات التداول لكافة اعضاء مجلس اإلدارة من سوق دبي لمالي.

 -3تشكيل مجلس اإلدارة:
أ.

بيان تشكيل مجلس اإلدارة:

يتورى مجلس اإلدارة مسر ررؤولية إدارة الشر ررركةذ ويشر ررمل النظام األسر رراسر رري للشر ررركة طةيقة وأسر ررلوب تشر رركيل مجلس اإلدارة وعدد
أعضر ر ر ررالقذ فض ر ر ر رال ـ عن مدة توليهم لمناصر ر ر رربهم باامت ال لمتطلبات الحوكمة وقانون الشر ر ر ررركات التجااية السر ر ر ررارا مفعولق .ويقوم
المس رراهمون بإنتخاب أعض رراء مجلس اإلدارة وتعيينهم خالل ااجتما( الس ررنوا للجمعية العمومية .كما تنا بالمجلس ص ررالةيات
المجلس لتحقيق أهداف الشركة وأغراضها وفقا ـ لنظامها األساسي.
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تم انتخاب أعضر ر رراء مجلس اإلدارة الحاليين من قبل المسر ر رراهمين في اجتما( الجمعية العمومية المنعقدة بتاايا  15ابةيل 2019
لمدة قالقة سنوات.
يبين الجدول التالي تفاصيل مجلس اإلدارة كما حت

تا ي  31ديسمبر :2020

جدول (أ)

اسم العضو

السر ر ر ر ريرد /س ر ر ر ررعيرد مبرارك راشر ر ر ر ررد
الهاجرا
السر ر ر ر رير ررد /أةمر ررد عيس ر ر ر ررن ةر ررارب
الفالةي
السر رريد /أةمد عمحمد فتحيع عبد
الحفيظ الكيالاي

السيد /اسامة محمد علي البروااي

الس رريد  /نورالدين ش ررةيف موس ررن
سحويل
الس ر ر ر ر ري ر ررد  /عرب ر رردالررةرمرن مرحرمرود
عبدالرةمن العفيفي

السر ر ر ر ريرد  /اجيرت فيجراا جوش ر ر ر رري
فيجاا

▪

نـ ـ ــوة

المنص

ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــة

العضوية

رليس مجلس اإلدارة

ن ررال ررـ رليس مجلس
اإلدارة

غر ري ررر تر رنر رفر ري ر ررةا /
مستقل
غر ري ررر تر رنر رفر ري ر ررةا /
مستقل

عضو مجلس اادارة

عضو مجلس اادارة

عضو مجلس اادارة

عضو مجلس اادارة

عضو مجلس اإلدارة

غر ري ررر تر رنر رفر ري ر ررةا /
مستقل
غر ري ررر تر رنر رفر ري ر ررةا /
مستقل
غر ري ررر تر رنر رفر ري ر ررةا /
مستقل
غر ري ررر تر رنر رفر ري ر ررةا /
مستقل

غ ر رير ررر ت ر رن ر رف ر ري ر ررةا/
مستقل

ت ــا ي التعيين في

تا ي االس ـ ـ ـ ــتقـالة

مجلس اإلدارة

من المجلس

 15ابةيل 2019

 15ابةيل 2019

 7مارس 2016

 15ابةيل 2019

 15ابةيل 2019

 25مارس 2018

 13يناير 2019

 11أغس ر ر ر ر ر ر رط ر ررس
2020
 11أغس ر ر ر ر ر ر رط ر ررس
2020

-

 11أغس ر ر ر ر ر ر رط ر ررس
2020
 11أغس ر ر ر ر ر ر رط ر ررس
2020

-

 11أغس ر ر ر ر ر ر رط ر ررس
2020

تم وبتاايا  11أغسطس  2020الموافقة على إستقالة أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسمالهم ضمن الجدول (أ) أعاله باست ناء
كل من السيد /عبدالرةمن العفيفي والسيد /أةمد الكيالاي.

▪

قام العضوين ال ير مستقيلين وعلى إقر اإلستقالة الجماعية بدعوة الجمعية العمومة بتاايا  2020/08/31لإلنعقاد وإنتخاب
أعضاء مجلس إدارة جدد لملء مقاعد مجلس اإلدارة الشاغرة.
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جدول (ب)

اسم العضو

سر ر ررمو الشر ر رريا ياب بن طحنون بن
محمد آل نهيان

المهندس عبدهللا صبحي عطاطرة

المنص

نوة

رليس مجلس اإلدارة

غير تنفيةا  /مستقل

نالـ رليس مجلس

بيعة العضوية

تـا ي التعيين في

تا ي االس ــتقالة

مجلس اإلدارة

من المجلس

 31أغسطس
2020
 31أغسطس

غير تنفيةا  /مستقل

2020

عضو مجلس اادارة

غير تنفيةا  /مستقل

 7مارس 2016

المهندس وليد محمد محمد

عضو مجلس اادارة

غير تنفيةا  /مستقل

الدكتور عبدالعزيز العنقرا

عضو مجلس اادارة

غير تنفيةا  /مستقل

عضو مجلس اادارة

غير تنفيةا  /مستقل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيةا /مستقل

السر ر ر ر ريرد /أةمرد عمحمرد فتحيع عبرد
الحفيظ الكيالاي

ال ر رردكر رتر ررور عر رب ر رردال رررةر رمر ررن مر رحر رمر ررود
عبدالرةمن العفيفي

اإلدارة

-

-

-

 31أغسطس
2020

-

 31أغسطس
2020

 25مارس 2018

-

-

 31أغسطس
السيد  /محمد الحمادا

Page 7 of 30

تقرير الحوكمة لعام 2020

2020

-

▪ مؤهالت نبذة عن أعضاء المجلس
فيما يلي بيان موجز لخبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة فضال ـ عن عملهم لدى شركات أخرى (إن وجد):

 .1سمو الشي ذياب بن حنون آل نهيان
▪ رئيس مجلس اإلدارة

تخرج من جامعة اإلمارات العةبية المتحدة سنة 2004ذ ةاصل على شهادة البكالوايوس في الهندسة المعمااية.
دخل مجال التجارة وإدارة األعمال فور تخرجق من الجامعة ويقوم بإدارة أعمل وأمالك والده.
ويش ل ةاليا عدة مناصـ منها:
▪ نالـ رليس مجلس إدارة شركة أبولبي للتممين
▪ رليس مجلس إدارة مجموعة سيتي اند.
▪ رليس مجلس إدارة تمكن العقااية

 .2المهندس عبدهللا صبحي عطا رة
▪ نائ

رئيس مجلس اإلدارة

▪ عضو لجنة الترشيحات والمكافأت

خةي جامعة اإلمارات المتحدة سنة  2000ويحمل شهادة البكالوايوس في الهندسة المدنية ودرجة الماجستير في إدارة األعمال
(التمويل والمصارف).
يش ل المهندس عبدهللا عطاطرة منصـ نالـ رليس مجلس اإلدارة لشركة تبارك لإلست مار م. .م.مذ وعالوة على منصبق هةا
يش ل عضو مجلس إدارة في شركة دايس أند سكل إنترناشونال م.م(.ذ وعضو مجلس إدارة شركة واةة الزاوية القابضة م.م.خ.
كما ويش ل عطاطرة منصـ عضو مجلس أمناء جامعة العين ةيث يساهم في تزويد الجامعة بمفكار إبداعية خالقة من خالل
خبراتق ومهاراتق اإلدااية التي تعمل على تطوير الجامعة في شتن المجاات.
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 .3السيد أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيالني
▪ عضو مجلس االدارة

▪ رئيس لجنة التدقيق

▪ عضو لجنة اإلستثمار

▪ الرئيس التنفيذي لشركة تبارك لالستثمار ذ.م.م

أةمد الكيالايذ لديق الدراية المالية والمهنية الكاملة مو خبرة ألك ر من  18عاما في مجال التمويل والخدمات المصرفية ااست مااية
وتمويل الشركات و لس في الشركات اإلقليمية والمحلية .تتنو( خبرة أةمد الكيالاي بين قطاعات الطاقة والعقارات واإلنشاءات
والصناعات والتعليم والسياةة .أدار أةمد الكيالاي العديد من العمليات التي تتضمن ااكتتابات األولية وعمليات الدم
وااستحوا وااكتتابات الخاصة وإعادة الهيكلة وتقييم األسهم.
يش ل أةمد الكيالاي ةاليا ـ منصـ الرليس التنفيةا لشركة تبارك لالست مار وهو عضو مجلس إدارة ةاليا ـ في شركة دايس أند
سكل إنترناشونال م.م.(.

 .4المهندس وليد محمد محمد
▪ عضو مجلس اإلدارة

▪ عضو لجنة الترشيحات والمكافأت

ةاصل على شهادة البكالوايوس في الهندسة المدنية من جامعة دمشق .1987
وهو رجل أعمال يملس أ ك ر من  30شركة في مختلف النشاطات (المقاوات-الصناعة-العقارات-الفنادق والسياةة)
كما نفةت شركاتق مشاايو نوعية في كل من إمارة أبولبي ودبي والسعودية من جامعات ومدارس ومشاايو مختلفة وأبراج سكنية
وتجااية يصل ارتفا( بعضها إرى  80طابق.

 .5الدكتور عبدالعزيز العنقري
▪ عضو مجلس اإلدارة
ةاصل على درجة البكالوايوس من الوايات المتحدة األمةيكية في العام  1996وفي العام  2001ةصل على درجة الدكتوراه في إدارة
األعمال.
كما يش ل ةاليا منصـ عضو مجلس اإلدارة لشركة واةة الزاوية م.م.خذ وعضو مجلس اإلدارة وشةيس في مجموعة شركات
سعودية كشركة بنيان القابضة في الةياضذ وشركة  -BITSللحلول الرقميةذ وشركة  Industrial Construction Technologyفي
الةياضذ وشركة  Advanced Solutions for Special Needsومقرها الوايات المتحدة األمةيكية.
كما لديق خبرة عملية في العديد من القطاعات التجااية والعقااية وقد ساهم في تمسيس العديد من الشركات التجااية ولديق الخبرة
الكافية في العديد من القطاعات.
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 .6الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي
▪ عضو مجلس اإلدارة

▪ رئيس لجنة تداوالت المطلعين

▪ عضو لجنة تدقيق

▪ عضو لجنة إستثمار

▪ المدير العام للمكت

الخاص بسمو الشي

حنون آل نهيان الرئيس التنفيذي لمجموعة تمكن

السر ر ر ر ريرد /عبردالرةمن العفيفي هو مواطن إمرارا ي يمتلرس خبرة تزيرد عن  10سر ر ر ر ررنوات في اإلدارة المتجرددة كمردير تنفيرةا تنظيمي
رالررد ومتحمسذ ةيررث لررديررق خبرة تنفيررةيررة ألنظمررة اإلدارة الرفيعررة التي تتطلررـ تفهمررا متمكنررا وعميقررا لمحركررات العمررل التجررارا
الحاسمة في األسواق والصناعات المختلفةذ كما انق ناج جدا في بناء العالقات مو متخةا قرارات المستويات الرفيعةذ وقادر على
اإلمساك بزمام مراقبة مناطق المشكالت الحاسمة وتحقيق التزامات العمالء.
ومن خالل عملرق كمردير عرام  /الرليس التنفيرةا للمكترـ الخراص لسر ر ر ر ررمو الشر ر ر ر رريا طحنون بن محمرد آل نهيرانذ كمرا نج العفيفي
وعلى مر الس ر ر ررنين بتحقيق العالدات وأهداف نمو العمل التجارا في بيئة س ر ر ررةيعة الت ير بمهنية عالية في التخطيط ااس ر ر ررتراتيجي
والتنفيةا وقيادة وتوجيق المؤس ر رسر ررة من خالل إدارة الت يير الراسر ررخة بتوليف القيادة ااسر ررتراتيجية القوية والفعالةذ ةتن أصر ررب
قدوة مشهود لها بحل مشكالت الشركات المستعصية بتوليف التقدير المتميز و مهارات اتخا القرار.
ويعمل العفيفي منة عام  2007وةتن اان كمدير تنفيةا لمجموعة تمكن تحت إشر ر ررراف مكتـ سر ر ررمو الشر ر رريا ةيث يعمل على
إدارة وتوجيرق وةردات العمرل التجرارا لمجموعرة تمكن للشر ر ر ر ررركراتذ ودعم تقرديم الجودة وتخفيض التكلفرة وااسر ر ر ر ررتمرار برمفضر ر ر ر ررل
الممارسر ررات لدعم نمو السر رروقذ وتحمل كامل المسر ررئولية اعتماد خط العمل التجارا واسر ررتراتيجية النمو وتحديد العروض وانما
التوصرريل والتسررليم ذ وتمسرريس الشرررا كات وبناء البنن التحتية التشر يلية لتطوير الرؤية والرسررالة واألهداف وتحديد الةبحية وفرص
العالدا ت ذ وتحديد األهداف الحاسررمة وعوامل النجاح ذ وتمسرريس أهداف واضررحة وخطط عمل عملية ذ ودعم ورعاية اابتكار وتحمل
المخاطر وبناء فرق العمل وأقامة العالقات مو الموردين والشر ررركاءذ إضر ررافة ارى إدارة الفةيق من وةدات العمل التجارا المختلف ذ
ومدراء المنت ومختصي تطوير العمليات والعمل التجارا  /ومولفي الخدمات اللوجستية.
تدرج العفيفي في عدد من المناصر ر ر ر ررـ اقناء عملق في مكتـ سر ر ر ر ررمو الشر ر ر ر رريا طحنون بن محمد آل نهيانذ فتورى منصر ر ر ر ررـ مهندس
معماراذ ومدير مشر ر ر رررو( م بتا ـ على مدى السر ر ر ررنوات قدرتق على إدارة الخطط اإلسر ر ر ررتراتيجية وتطوير وخطط العمل بكفاءة ومهنية
عالية اامر الةا أهلق لتوري منصبق الحاري كرليس تنفيةا للمكتـ الخاص لسمو الشيا.
ةصررل العفيفي على درجة البكالوايوس في الهندسررة المعمااية من جامعة اإلمارات في العين عام  2011وا كمل مسرريرتة ااكاديمية
فحصر ر ر ررل على الماجسر ر ر ررتير في إدارة األعمال من ات الجامعةذ قم ةصر ر ر ررل على شر ر ر ررهادة الدكتوراة في إدارة المشر ر ر رراايو من الجامعة
البةيطانية في دبي.
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 .7السيد محمد أحمد الحمادي
▪ عضو مجلس اإلدارة

▪ عضو لجنة التدقيق

▪ عضو لجنة اإلستثمار

▪ عضو لجنة الترشيحات والمكافأت

ةاص ررل على ش ررهادة البكالوايوس في مجال اإلعالم (اإلتص ررال الجماهيرا) من جامعة اإلمارات العةبية المتحدةذ تم اإللتحاق بالعمل
في المجال اإلعالمي في الصحافة اإلقتصادية بصحيفة اإلتحاد بمبولبي في عام .1991
كما عمل في عام  2000لدى وزارة ش ر ر ررؤون الرلاس ر ر ررة باة ا في مجال الدراس ر ر ررات والبحوم وش ر ر رراغال لمنص ر ر ررـ رليس قس ر ر ررم البحوم
واإلةصر ر ر رراء فيها ةتن نهاية عم  .2016كما تواجد محمد الحمادا في عدد من اللجان الحكومية المؤس ر ر ر رسر ر ر ررية العاملة في المجاات
ااجتماعية واإلقتصادية وغيرها.

▪ عضوية مجلس اإلدارة في أي شركات مساهمة عامة أخرى
اإلسم

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

المهندس عبدهللا عطاطرة

عضو مجلس إدارة شركة دايس اند سكل انترناشونال

السيد /أةمد عمحمد فتحيع عبد الحفيظ الكيالاي

عضو مجلس إدارة شركة دايس اند سكل انترناشونال

▪ عضوية مجلس اإلدارة في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجا ية هامة أخرى.
عضوياتهم ومناصبهم األخرى

اإلسم

نالـ رليس مجلس إدارة شركة أبولبي للتممين
رليس مجلس إدارة مجموعة سيتي اند

سمو الشيا ياب بن طحنون آل نهيان

رليس مجلس إدارة تمكن العقااية
عضو مجلس إدارة شركة واةة الزاوية القابضة م.م.خ

المهندس عبدهللا عطاطرة

عضو مجلس إدارة شركة بنيان القابضة في الةياض

الدكتور عبدالعزيز العنقرا

عضو مجلس إدارة شركة واةة الزاوية القابضة م.م.خ

ب .بيان بنسبة تم يل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام 2020
ا يوجد تم يل نسائي.

ت .بيان بمسباب عدم ترش أا عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة.
عدم ترش أا عنصر نسائي في انتخابات مجلس اإلدارة.

ث .بيان بما يلي :
 .1مجمو( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام .2019
وفقا ـ لقرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاايا 15ابةيل  2019لم يتقاض ر ررن أعض ر رراء مجلس اإلدارة أا مبلغ كمكافآت عن جهودهم
المبةولة خالل عام .2019
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 .2مجمو( مكافآت أعضر ر رراء مجلس اإلدارة المقترةة عن العام  2020والتي سر ر رريتم عرضر ر ررها في اجتما( الجمعية العمومية
السنوا للمصادقة عليها.
وفقا لتوصية مجلس اإلدارة فإنق لن يتم صرف اا مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن عام .2020

 .3بيان بتفاص ر رريل بدات ةض ر ررور جلس ر ررات اللجان المنب قة عن المجلس التي تقاض ر رراها أعض ر رراء مجلس اإلدارة عن الس ر ررنة
المالية :2020
▪

وفقررا لمعررايير هيئررة األوراق المرراليررة والسر ر ر ر ررلو ع قرار رليس مجلس إدارة الهيئررة رقم (/7ر.م) لسر ر ر ر رنررة 2016ذ المررادة رقم 21
(مكافآت رليس وأعضر ر رراء مجلس اإلدارة)عذ قرر أعضر ر رراء مجلس إدارة الخلي للمالةة القابضر ر ررة منة عام  2016عدم تلقي أا
رسر ر ر ر رروم ةضر ر ر ر ررور او بدات عن اجتماعات مجلس اإلدارة او اللجان المنب قة عن المجلسذ وبالتاري ليس هناك أا مصر ر ر ر رراايف
كمتعاب او بدات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنب قة عنق خالل الفترة المالية .2020

▪

أعضاء مجلس اإلدارة ا يحصلون إا على المكافآت المنصوص عليها وفقا للقوانين المعمول بها والقواعد واألنظمة السالدة.

ج .عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السر ر ر ررنة المالية  2020مو بيان تواايا انعقادهاذ وعدد مرات
الحضور الشخصي لجميو األعضاء مو بيان األعضاء الحاضةين بالوكالة
جدول (أ)
مجلس اإلدارة حت تا ي  11اغسطس 2020
اجتماعات عن ريق الحضور
اعضاء مجلس اإلدارة

السيد /سعيد مبارك
راشد الهاجرا*
السيد /أةمد عيسن
أةمد الفالةي*

قرارات عن ريق التمرير

25

11

27

11

25

مارس

يونيو

يوليو

أغسطس

أغسطس







غالـ

غالـ

بعةر

بعةر







غالـ

غالـ

بعةر

بعةر

 16يناير

 13فبراير

 6ابريل

 12ابريل

 3مايو

 8يونيو

























السيد /أةمد عمحمد
فتحيع عبد الحفيظ























الكيالاي
السيد /أسامة محمد
علي البروااي*
السيد  /أجيت فيجاا
جوشي*













الدكتور عبدالرةمن
محمود عبدالرةمن





العفيفي
السيد /نورالدين شةيف
موسن سحويل*





غالـ
بعةر



غالـ

غالـ

بعةر

بعةر





غالـ
بعةر



غالـ

غالـ

بعةر

بعةر























-





















*إستقال السيد سعيد مبارك راشد الهاجرا من منصبة كرليس مجلس إدارة بتاايا  11أغسطس .2020
*إستقال السيد أةمد عيسن أةمد الفالةي من منصبة كعضو مجلس إدارة بتاايا  11أغسطس .2020
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*إستقال السيد أسامة محمد علي البروااي من منصبة كعضو مجلس إدارة بتاايا  11أغسطس .2020
*إستقال السيد أجيت فيجاا جوشي من منصبة كعضو مجلس إدارة بتاايا  11أغسطس .2020
*إستقال السيد نورالدين شةيف موسن سحويل من منصبة كعضو مجلس إدارة بتاايا  11أغسطس .2020

▪

تم وبتاايا  11أغسطس  2020الموافقة على إستقالة أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسمالهم أعاله.

▪

قرام العضر ر ر ر رروين ال ير مسر ر ر ر ررتقيلين وعلى إقر اإلسر ر ر ر ررتقرالرة الجمراعيرة بردعوة الجمعيرة العمومرة بتراايا  2020/08/31لإلنعقراد

وإنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لملء مقاعد مجلس اإلدارة الشاغرة.
جدول (ب)
مجلس اإلدارة منذ تا ي  31اغسطس 2020
اجتماعات عن طةيق الحضور

اعضاء مجلس اإلدارة

 2سبتمبر

 27أ كتوبر

 12نوفمبر

سمو الشيا ياب بن طحنون بن محمد آل نهيان







المهندس عبدهللا صبحي عطاطرة









السيد /أةمد عمحمد فتحيع عبد الحفيظ الكيالاي









المهندس وليد محمد محمد
















الدكتور عبدالعزيز العنقرا
الدكتور عبدالرةمن محمود عبدالرةمن العفيفي
السيد  /محمد الحمادا

ح .بيان مهام واختصرراصررات مجلس اإلدارة التي قام بها أةد أعضرراء المجلس أو اإلدارة التنفيةية خالل عام 2020
بنا ـء على تفويض من المجلس مو تحديد مدة وصالةية التفويض ةسـ الجدول التاري:
تم تحديد مهام ومسر ررؤوليات مجلس إدارة الشر ررركة بنظامها األسر رراسر رريذ ةيث يلتزم مجلس اإلدارة باتخا اإلجراءات الالزمة لضر ررمان
االتزام بررمةكررام القوانين واانظمررة والقرارات المعمول بهررا ومتطلبررات الجهررات الرقررابيررةذ وكررةلررس اعتمرراد التوجهررات ااسر ر ر ر ررتراتيجيررة
واألهداف الرليس ر ر ررة للش ر ر ررركة وا إلش ر ر ررراف على تنفيةهاذ ةيث قام مجلس اإلدارة بتش ر ر رركيل اللجنة التنفيةية بتاايا  21ابةيل 2019ذ
وتولرت اللجنرة التنفيرةيرة المنب قرة عن المجلس برالتعراون مو اإلدارة العليرا للشر ر ر ر ررركرة العمرل على تحقيق األهرداف المحرددة من قبرل
المجلس بما يضمن إدارة جميو الدوالر بشكل فعال من ةيث المواردذ والعملياتذ والةبحيةذ وتتلخص المهام الرليسية المناطة
باللجنة التنفيةية في تنفية الرؤية والرسرالة والخطط ااسرتراتيجية والخطط السرنوية وتحسرين النمو اإلجماري واارتقاء بسرمعة شرركة
الخلي للمالةة القابضررة (م.م)(.ذ هةا وقد إسررتمرت اللجنة التنفيةية بعقد إجتماعاتها الدواية ومتابعة أعمال الشررركة ةتن تاايا
إستقالة أعضالها /أعضاء مجلس اإلدارة بتاايا  11أغسطس .2020
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خ .بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مو األطراف ات العالقة:
تتملف األطراف ات العالقة من المسر رراهمين الرليسر رريين وأعضر رراء مجلس اإلدارة وكبار أعضر رراء اإلدارة العليا بالمجموعة وشر ررركاتهم
ات العالقةذ تقوم إدارة المجموعة باعتماد سر ررياسر ررات تسر ررعير وشر رررو هةه المعامالت .ويتم اإلعالن عنها بشر رركل دورا كجزء من
البيانات المالية.

معامالت الطرف ذي العالقة

أ)

-

م

أبرمرت المجموعرة خالل السر ر ر ر رنرة المعرامالت الجوهةيرة التراليرة مو األطراف ات العالقرة أقنراء األعمرال العراديرة بنرا ـء على الشر ر ر ر رررو
واألةكام المتفق عليها فيما بين الطرفين:
بيان بالطرف و العالقة

توضي طبيعة العالقة

نو( التعامل

ةجم التعامل (درهم)

1

شركة تبارك لإلست مار

مساهم

قرض

6,838,000

2

شركة رويال ماجيستيس لالست مار

مساهم

قرض

10,000,000

ب) أرصدة الطرف ذي العالقة
فيما يلي األرصدة القالمة للمبالغ المستحقة من  /إرى األطراف ات العالقة:
2020

متداولة

ألف درهم
غولف ستولت تانكيرز م.د.م.س (مشرو( مشترك)

ت)

144

مكافآت اإلدارة العليا
2020

2019

ألف درهم

ألف درهم

 -منافو قصيرة األجل

1,710

3,654

 -أتعاب نهاية الخدمة*

39

85

*بناءا ـ على أساس اإلستحقاق
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د .الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.

ذ .بيان تفصرريلي لكبار المولفين التنفيةيين في الصررف األول وال ااي ةسررـ ما ورد في الهيكل التنظيمي للشررركة
(ةس ر ر ر ر ررـ  ) - 3وولررالفهم وتواايا تعيينهم مو بيرران بمجمو( الرواتررـ والمكررافررآت المرردفوعررة لهمذ و لررس
ةسـ الجدول التاري:

الروات

والبدالت

المنص

تا ي التعيين

الرليس الماري التنفيةا

2018-08-06

750,627

الرليس الماري التنفيةا

2020-09-06

178,706

ا يوجد

المدير الماري

2020-12-06

41,030

ا يوجد

ا يوجد

مدير العمليات والشؤؤون التقنية

2019-11-03

731,250

ا يوجد

ا يوجد

مدير عام الخلي إلدارة السفن

2018-04-24

103,315

ا يوجد

ا يوجد

2020-04-09

2018-06-07

310,196

ا يوجد

ا يوجد

2020-06-03

2009-07-01

349,720

ا يوجد

ا يوجد

مدير العمليات والخدمات التقنية
GNPM
مدير عام فر( السعودية

(بالدرهم)

المكافآت

أي مكافآة أخرى
نقدية عينية

تا ي اإلستقالة

ا يوجد

ا يوجد

2020-09-04

ا يوجد

2020-11-26
-

-

أمين سر مجلس اإلدارة وضابط اامت ال
ومديرة عالقات المست مةين واإلتصال

2017-05-16

246,362

ا يوجد

ا يوجد

2020-10-09

المؤسسي
أمين سر المجلس ومدير عالقات
المست مةين
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ا يوجد

-

 -4مدقق الحسابات الخارجي:
أ .نبةة عن مدقق ةسابات الشركة للمساهمين.
تم تعيين السر ررادة عديلويتع كمدقق خارجي للمجموعة من قبل المسر رراهمين خالل اجتما( الجمعية العمومية المنعقد بتاايا 15
ابةيل  2019كمدقق ةسر ررابات خارجي بهدف مراجعة البيانات المالية السر ررنوية والةبو سر ررنوية .وتم تعيين السـ ــيد محمد جالد -
ا لشريك بشركة ديلويت كممثل عنهم ومسؤول عن حسابات الشركة منذ تا ي  15ابريل ( 2019مدة سنتين).
تعد شر ررركة ديلويت من ا كبر الشر ررركة لعالمية الرالدة في مجال خدمات التممين والمراجعة والمعامالت والخدمات ااسر ررتشر ررااية في
الشر ر رررق األوسر ر ررط منة عام  1926وعلى مدى أ ك ر من  90عاماذ ويعمل لديها أ ك ر من  250ألف مولف كما يوجد لديها  26مكتـ
في  14دولةذ كما تساهم في تطوير القادة المتميزين الةين يقدمون خدمات متميزة للعمالء والتي تساهم في بناء وتقدم المجتمعات.

ب .بيان األتعاب والتكاليف الخاصررة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسررابات الخارجي ذ و لس ةسررـ
الجدول التاري-:

وافقت الجمعية العمومية (المنعقدة بتاايا  12مايو  )2020على تعيين شر ر ر ر ررركة ديلويت للقيام بمهمة التدقيق الخارجي للبيانات
المالية للمجموعة والشركات األخرى المرتبطة بهاذ وبمتعاب إجمالية قدرها  535,000درهم إمارا ي كحد أقصن.
وتطلـ الش ررركة س ررنويا عرض أس ررعار من ش ررركات التدقيق المختلفة ةيث يجرى تقييم رس ررمي قبل ترش رري المدققين الخارجيين
للعام المقبلذ بما في لس اس ررتعراض وتوص ررية من لجنة التدقيق .تمت الموافقة على تعيين مدققي الحس ررابات الخارجيين ةس ررـ
األصول من قبل المساهمين خالل اجتما( الجمعية العمومية السنواذ بنا ـء على توصيات من مجلس ادارتها.
اسم مكت

التدقيق

شركات المجموعة

عدد السنوات التي قضاها كمدقق
حسابات خارجي للشركة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات
المالية لعام ( 2020درهم)

ديلويت  -السعودية

الشبانات
المحاس

السعودي

الخلي للمالةة

الخلي للمالةة

القابضة – فر(

القابضة – فر(

السعودية

السعودية

2020

2017

ا يوجد

ا يوجد

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة
األخرى بخالف التدقيق للبيانات

 66,261درهم

 32,208درهم

المالية لعام ( 2020درهم)

كي بي ام جي
الخلي
للمالةة
القابضة م
م(
2019
ا يوجد
77,123
درهم

اكسلنس

 مجموعةالخلي للمالةة
FZCO
 جلف ناف إلدارةالسفن FZE
2016
 4,000درهم

ا يوجد

 المصادقة علىتفاصيل و بيعة الخدمات المقدمة
األخرى

البيانات المالية لفر(
الشركة في السعودية
 -مستشار ضةيبي

مستشار ضةيبي لفر(
الشركة في السعودية

الخلي للمالةة
القابضة –
وفروعها في
اإلمارات
2020
ا يوجد

 20,000درهم

مستشار تطبيق

تقييم ناقالت
شحن

مارس
لالستشارات

ا يوجد

المواشي

تقةير األنشطة
ااقتصاديّة
الواقع ّية

لحسابات الزكاة
بيان بالخدمات التي قام مدقق
حسابات خارجي آخر غير مدقق
حسابات الشركة بتقديمها خالل

ا يوجد

ا يوجد

ا يوجد

ا يوجد

ا يوجد

العام 2020
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Type text here

ج .بيان يوض ر ر التحفظات التي قام مدقق ةسر ررابات الشر ررركة بتضر ررمينها في القوالم المالية المرةلية و السر ررنوية
للعام  2020وفي ةال عدم وجود أا تحفظات يجـ أن يتم كر لس صراة ـة.

لم يقم المدقق الخارجي بتضمين أا تحفظات ارى البيانات الماليةالمرةلية والسنوية لعام 2020

 -5لجنــة التدقيــق:
أ .أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها.
تتملف لجنة التدقيق من األعضاء التالية أسماؤهم كما هو الحال بتاايا  31ديسمبر 2020

المنص

الحالة

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

رليس لجنة التدقيق

عضو مجلس إدارة مستقل /غير تنفيةا

الدكتور عبدالرةمن العفيفي

عضو

عضو مجلس إدارة مستقل  /غير تنفيةا

السيد /محمد الحمادا

عضو

عضو مجلس إدارة مستقل /غير تنفيةا

السر ر ر ر رير ررد /أةمر ررد عمحمر ررد فتحيع عبر ررد
الحفيظ الكيالاي

ب .تشمل المهام الرئيسية للجنة التدقيق ما يلي:
▪

الرقابة الداخلية وإدارة المخا ر واالمتثال للقوانين
.1

مراجعة الضوابط المالية للشركة والضوابط الداخلية وإطار عمل إدارة المخاطر.

.2

مناقشة نظام الرقابة الداخلية مو اإلدارة وضمان عملق بفعالية.

.3

اامت ال لقواعد اإلدراج واإلفص ر ر رراح الص ر ر ررادرة عن هيئة األوراق المالية والس ر ر ررلو (بما فيها القواعد واللوال التنظيمية الس ر ر ررااية
األخرى).

▪

مراجعة البيانات المالية
.1

ضر ررمان تكامل البيانات المالية مو التشر ررديد على أا ت ييرات في السر ررياسر ررات والممارسر ررات والجوانـ المحاسر رربية مو مراعاة
األةكرام أو التقرديرات أو التعرديالت الجوهةيرة النراجمرة عن تردقيق الحسر ر ر ر ررابرات وااهتمرامرات الجراايرة واامت رال للمعرايير الردوليرة
إلعداد التقااير المالية.

.2

النظر في اإلبالن عن أا مس ر ر ررالل هامة وغير مملوفة من خالل البيانات الماليةذ والتطرق إرى التحفظات التي ي يرها المدير الماري
التنفيةاذ أو ضابط اامت ال للقوانينذ أو مدققوا الحسابات الخارجيين.

.3

مراجعة سياسات وإجراءات الشركة المالية والمحاسبية.

.4

ضمان اامت ال للقواعد المدرجة والمتطلبات القانونية األخرى المتعلقة بإعداد التقااير المالية.

.5

مراجعة واعتماد البيانات المالية السنوية والةبعية قبل تقديمها للمجلس لالعتماد.
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▪

العالقة مع مدقق الحسابات الخارجي
مراقبة اس ر ر ررتقاللية مدقق الحس ر ر ررابات الخارجي ومناقش ر ر ررة طبيعة تدقيق الحس ر ر ررابات ونطاقق وفعاليتق مو مدقق الحس ر ر ررابات

.1

الخارجيذ و لس وفقا ـ للمعايير المحاسبية المقبولة عموماـ.
ض ررمان اس ررتالم النتال والتوص رريات الهامة الص ررادرة عن مدققي الحس ررابات الخارجيين والردود المقترةة من اإلدارة ومناقش ررتها

.2

والتصرف على أساسها بالشكل الصحي .
وض ررو وتطوير الس ررياس ررة المتعلقة بتعيين مدقق الحس ررابات الخارجي لتقديم خدمات غير تدقيق الحس ررابات إن وجدتذ و لس

.3

لضمان عدم الحد من استقاللية مدقق الحسابات الخارجي وموضعيتق.
تبني سر ر ر ررياسر ر ر ررة للتعامل مو مدقق الحسر ر ر ررابات الخارجي وإبالن مجل س اإلدارة ةول أا مسر ر ر ررالل تتطلـ التصر ر ر رررف من قبل

.4

المجلس.

▪

.5

ااجتما( بمدققي الحسابات الخارجيين بشكل دورا.

.6

مراجعة وبحث أا مراسالت أو استفسارات مستلمة من مدقق الحسابات الخارجي.

.7

مراجعة تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينق أو استبدالق والتوصية بها.

.8

مراجعة أتعاب ومدة تعيين مدقق الحسابات الخارجي واعتمادهما.

العالقة مع مدقق الحسابات الداخلي
.1

تطوير سرياسرة ةول تقديم التقااير بشركل سررا من المولفينذ ويجـ أن ترتبط هةه السرياسرة بالمخالفات المالية ومسرالل
الرقابة الداخلية أو المسرالل األخرى التي تهم الشرركة .وضرمانا ـ لسرالمة اإلجراءات المتبعة وفت المجال إلجراء تحقيقات نزيهة
ةول المسالل المبلغ عنها من خالل هةه التقااير.

.2

ضمان توفير الموارد الكافية لدالرة تدقيق الحسابات الداخلية.

.3

مراقبة اامت ال لدليل السلوك لدى الشركة.

.4

دراسة نتال التحقيقات التي يقوم بها مجلس اإلدارة.

.5

ضمان التنسيق بين مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين.

.6

ضمان االتزام بالواجبات والمسئوليات المنصوص عليها قانوناـ.

.7

ضمان قيام اإلدارة بتنفية باتخا القرارات في الوقت المناسـ فيما يتعلق بالنتال والتوصيات التي يحددها مدقق الحسابات
الداخلي.

ت .عدد االجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خالل السنة  2020مع التوا ي ومرات الحضور
جدول (أ)

إجتماعات لجنة التدقيق حتى تاريخ  11أغسطس 2020
 27يناير

أسماء أعضاء لجنة التدقيق

 25مارس

السيد /أسامة محمد علي البروااي  -رليس اللجنة





الدكتور محمد الكيالاي– عضو





السيد /أجيت فيجاا – عضو
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جدول (ب)
إجتماعات لجنة التدقيق منذ تا ي  30أغسطس 2020
 12نوفمبر

 30ديسمبر

السيد /أةمد الكيالاي  -رليس اللجنة





الدكتور عبدالرةمن العفيفي– عضو





السيد /محمد الحمادا – عضو





أسماء أعضاء لجنة التدقيق

"يقر السـيد أحمد الكيالني  -رئيس لجنة التدقيق منذ تا ي  30أغسـطس  2020بمسـؤوليت عن نظام اللجنة في الشـركة وعن
مراجعت آللية عملها والتأكد من فعاليتها"

 -6لجنة الترشيحات والمكافآت:
أ.

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها.
بتاايا  31ديسمبر  2020كانت لجنة الترشيحات والمكافآت تتملف من األعضاء التاري بياناتهم:
أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الحالة

المنص

نالـ رليس مجلس إدارة مستقل /غير

المهندس عبدهللا عطاطرة

عضو

السيد /محمد الحمادا

عضو

عضو مجلس إدارة مستقل /غير تنفيةا

المهندس وليد محمد

عضو

عضو مجلس إدارة مستقل  /غير تنفيةا

تنفيةا

*لم يتم عقد اا اجتما( للجنة منة تعينهم بتاايا  02سبتمبر 2020

ب .فيما يلي المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت:
▪

التحقق من إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.

▪

إعتماد وتطوير سياسة األتعاب والمزايا والحوافز والرواتـ ألعضاء مجلس اإلدارة والمولفين ومراجعتها بشكل سنوا.

▪

تحديد ةاجة الشركة للموارد.

▪

الصياغة واإلشراف على تطبيق المراجعة السنوية للموارد البشةية وسياسة التدايـ والتحفيز.

▪

مراجعة ومتابعة إجراءات تعيين وإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
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ت .االجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام  2020مع التوا ي ومرات الحضور

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت حت

تا ي  2سبتمبر

25
أغسطس

الدكتور عبدالرةمن العفيفي -عضو



السيد /أةمد عمحمد فتحيع عبد الحفيظ الكيالاي -عضو



 -7لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين
إعتمدت شر ر ر ررركة الخلي للمالةة القابضر ر ر ررة مجموعة من اإلرشر ر ر ررادات والتوجيهات الدواية ألعضر ر ر رراء مجلس اإلدارة والمولفين فيما
يتعلق بالتداول في أسرهم الشرركة والشرركات التابعة والشرركات الشرقيقةذ ةيث تتم مراجعة هةه ااإلرشرادات بشركل دورا كجزء من
نظام ةوكمة الشركات للشركة و لس وف ـقا ألةدم اإلصدارات والتعليمات الصادرة عن هيئة ااوراق المالية والسلو.
وف ـقا لسياسة الشركةذ يتم تصنيف المولف المطلو على المعلومات المهمة والسةية غير المعلنة والتي قد يكون لها تمقير على
سعر السهم في السوق تحت فئة عشخص مطلوع .وف ـقا لةلسذ ا ُيسم ألعضاء مجلس اإلدارة ومولفي الشركة المطلعين بالتداول
في السهم أقناء فترات ةضر التداول الدواية كما هو محدد في قواعد وتعليمات هيئة ااوراق المالية والسلو.
وللتمكد من إلتزام الش ررركة بمقص ررن معايير الحوكمة والش ررفافية فقد ش رركلت الش ررركة لجنة مو كبار مولفي اإلدارة لمراجعة ومراقبة
تداول أسهم المطلعين (أعضاء مجلس اإلدارة والمولفين المطلعين) على بشكل سنوا.

أ  -تتألف اللجنة من عضوين:
(ت)

السيد عبدالرةمن محمود العفيفي – رليس اللجنة

(ب) السيد يزن مراغة – أمين سر مجلس اإلدارة ومسؤول ةوكمة أول -عضو

ب  -تم تنفيذ المهام التالية من قبل اللجنة خالل عام :2020
ا.

تعديل وتحديث دورا لسجل المطلعين.

ب .إطال( المطلعين بشكل رسمي على فترات ةضر التداول للتمكد من عدم قيامهم بالتداول خالل تلس الفترات.
ج .الحصول على إقرار من المطلعين والمولفين اآلخةين عن تداول أسهمهمذ بشكل سنوا.
"يقر الس ـ ـ ــيد عبد الرحمن محمود العفيفي  -رئيس لجنة المتابعة واإلش ـ ـ ــراف بمس ـ ـ ــؤوليت عن نظام اللجنة في الش ـ ـ ــركة وعن
مراجعت آللية عملها والتأكد من فعاليتها"
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 -8أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس اإلدارة
تم تشكيل اللجان التالية بقرار صادر عن مجلس إدارة الشركة بتاايا  02سبتمبر .2020

▪

لجنة اإلستثمار

أ  -تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء:
.1

السيد عبدالرةمن محمود العفيفي -عضو

.2

السيد أةمد عمحمد فتحيع عبد الحفيظ الكيالاي  -عضو

.3

السيد محمد الحمادا  -عضو

ب  -وتشمل المهام الرئيسية للجنة:
دراسة الفرص اإلست مااية المتاةة والبحث عن المشاايو جديدةذ والتوسعالنموذ ومراجعات ااستراتيجيات اإلست مااية في الشركة.
ج – اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام :2020
لم تعقد اللجنة أا إجتما( خالل عام .2020

▪

اللجنة التنفيذية

أ  -تتألف اللجنة حت

تا ي  11أغسطس  2020من ثالثة أعضاء:

 .1السيد /سعيد مبارك راشد الهاجرا – رليس اللجنة
 .2السيد /اةمد عيسن ةارب الفالةي  -عضو
 .3السيد /أجيت فيجاا جوشي  -عضو
ب  -وتشمل المهام الرئيسية للجنة:
متابعة سررير أعمال الشررركةذ تقييم ومتابعة تنفية القرارات الصررادرة عن مجلس اإلدارةذ تعيين /إنهاء خدمات ومتابعة سررير األعمال
من قبل افراد اإلدارة العلياذ مراقبة الوضو الماري وتوقعات التدفقات النقديةذ وضو ومراجعة الخطط ااستراتيجية في الشركةذ الا.
ج – اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام :2020
كانت اللجنة وةتن تاايا  11أغسطس  2020تجتمو بشكل دورا لمتابعة أعمال الشركة ضمن نطاق مهامها.
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 -9نظام الرقابة الداخلية:
أ.

إقرار من المجلس بمسؤوليت عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعت آللية عمل والتأكد من فعاليت
▪

تقوم إدارة الرقابة الداخلية برفو تقاايرها مباشر ر ر رررة إرى المجلس وهي تعمل تحت إشر ر ر ررراف لجنة التدقيق األمر الةا يمكن إدارة
الرقابة من أداء مهامها على نحو مستقل وموضوعي.

▪

يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة لضمان عمل األنظمة الخاصة بالرقابة الداخلية واإلطار الخاص بها.

▪

يقوم المجلس بمراجعة القضايا التي يتم استالمها من إدارة الرقابة الداخلية من خالل لجنة التدقيق والتركيز على المسالل

▪

التي تتم مناقش ررتها والقرارات التي تتخةها لجنة التدقيق بعد كل اجتما( والتي ترتبط بمهام التدقيق الداخلية ومتابعة التدقيق
واامت ال للتدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة.

▪

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمداء واجباتها وفق مي اق ودليل الض ر ر رروابط الداخلية المعتمد مس ر ر رربقا ـ من قبل لجنة التدقيقذ وتتورى
إدارة الرقابة الداخلية المهام واألنشطة التالية:


وضو وتنفية خطة التدقيق الداخلي على أساس المخاطر السنوية التي يتم إعتمادها وفق األصول من قبل لجنة التدقيق.



إجراء تقييم المخاطر في الشركة بشكل دورا لتحديد وتقييم وتقويم المخاطر المحيطة بالشركة .ةيث يتم التركيز



على القضر ررايا الرليسر ررية للقيام بالمراجعة والتوصر ررية ومتابعة األداء على اسر رراس دورا لضر ررمان اإلبقاء على مسر ررتوى مقبول
لمواجهة المخاطر المحيطة بالشركة.



تقديم تقااير تدقيق ةسر ررابات شر رراملة ألعضر رراء مجلس اإلدارة من خالل لجنة التدقيق مو توفير نظرة عامة عن فعالية نظام
الرقرابرة الرداخليرة /الضر ر ر ر رمران المعقول من خالل الرقرابرة الرداخليرةذ تحرديرد فرص التطويرذ القيمرة المضر ر ر ر ررافرةذ المالةظرات/نقرا
الضعف المالةظة.



توفير الردعم الالزم لإلدارة التنفيرةيرة لتحرديرد المخراطر التي تواجرق الشر ر ر ر ررركرة والعمليراتذ والتركيز على فرص التطوير إضر ر ر ر ررافرة
لتقديم ااستشارات الضرواية وفقا ـ لمتطلبات اإلدارة.



ضر ررمان اامت ال للقواعد السر ررااية واللوال التنظيمية والتشر ررةيعات الصر ررادرة عن هيئة األوراق المالية والسر ررلوذ وسر رروق دبي
الماريذ وقانون الشركات التجااية



وضو آلية للمولفين للتواصل مباشرة مو لجنة التدقيق في ةالة ا كتشافهم أا مخالفة (سياسة اإلبالن/التقااير السةية)

▪

إجراء تحقيقات خاصة وفقا ـ لمتطلبات مجلس اإلدارة.

▪

إلقاء نظرة عامة مستقلة على البيانات المالية وتقديمها إرى لجنة التدقيق مو المالةظات على التدقيقذ ومبررات الت ييرات.
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ب.

التعامل مع أي مشاكل رئيسية في الشركة

▪ خالل عام  2020لم تواجق الش ر ررركة قض ر ررايا جوهةية تتطلـ اإلفص ر رراح عنها في التقااير والحس ر ررابات الس ر ررنوية عوفي ةال وجدتع يتم
مناقش ررة أا قض ررايا رليس ررية/ةس رراس ررة مو لجنة التدقيق واإلدارة العلياذ وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بالمتابعة الدواية لهةه القض ررايا
لضمان تنفيةها وفقا ـ لتوجيهات المجلس/اللجان.
▪ لردى إدارة الرقرابرة الرداخليرة آ ليرة رسر ر ر ر ررميرة لمترابعرة جميو المالةظرات التي تم إقرارتهرا أقنراء قيرام إدارة الرقرابرة الرداخليرة بعمليرة التردقيق
فضال عن إبقاء لجنة التدقيق على اطال( دالم على ملخص هةه المالةظاتذ ةالة المالةظات المفتوةة/الم لقة خطط عمل اإلدارة

ت.

اسم مدير اإلدارة ومؤهالت

▪ * تبعا إلسررتقالة الســيد محمد فالي والةا كان يش ر ل منصررـ مدير إدارة الرقابة الداخلية في الشررركة ةتن تاايا  4نوفمبر 2019
فإنق جارا العمل على تعيين مدير رقابة داخلية ليحل محلق.

ث.

اسم ضابط االمتثال ومؤهالت

▪ تولت الســيدة مي صــدقة منصررـ ضررابط اإلمت ال في الشررركةذ والحاصررلة على درجة البكالوايوس في المحاسرربةذ علما بمنها لم تعد
تعمل بالشركة منة تاايا  9أ كتوبر .2020

ج.

عدد التقا ير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس اإلدارة

▪ لم يتم إصدار أا تقةير من إدارة الرقابة الداخلية

-10

تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل عام  2020وبيان أسبابها ،وكيفية

معالجتها وتجن

تكرارها مستقبال ً.

لم تصر ر رردر بحق الشر ر ررركة أا مخالفات خالل العام  2020ذ هةا وتحرص الشر ر ررركة باسر ر ررتمرار على االتزام التام بتعليمات هيئة ااوراق
المالية والسلو وتسليم التقااير بموعدها الحدد.

-11

بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خالل العام 2020

في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.
لم تقم الشركة بما مساهمات.
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معلومات عامة:

-12

أ .بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر اإلغالق ،أعلى سعر ،وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خالل السنة المالية للعام 2020
أعلى سعر (بالدرهم)

األشهر ()2020

أدنى سعر (بالدرهم)

سعر اإلغالق (بالدرهم)

يناير

0.562

0.437

0.465

فبراير

0.517

0.410

0.45

مارس

0.460

0.297

0.323

أبريل

0.366

0.280

0.354

مايو

0.397

0.337

0.35

يونيو

0.519

0.340

0.48

يوليو

0.550

0.460

0.487

أغسطس

0.549

0.454

0.478

سبتمبر

0.512

0.425

0.427

أ كتوبر

0.450

0.400

0.417

نوفمبر

0.438

0.390

0.405

ديسمبر

0.464

0.394

0.415

* تم الحصول على المعلومات السابقة من سوق دبي الماري.

ب .بيان باألداء المقارن لســهم الشــركة مع مؤشــر الســوق العام المؤشــر العام لســوق دبي المالي) ومؤشــر القطاة الذي تنتمي إلي
الشركة خالل العام :2020

DFM Index
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0.6

3000

0.5

2500

0.4

2000

0.3

1500

0.2

1000

0.1

500
0

0
Dec

Nov

Oct

Sep

Jul

Aug

Jun

May

Year2020
*
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Apr

Mar

Feb

Jan

مالحظة :من المتعةر إجراء المقارنة بشكل فعال بين مؤشر القطا( ألن عالخلي للمالةة القابضةع هي الشركة المختصة بالمالةة والنقل الوةيدة المدرجة في سوق
دبي الماري.

ح.

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ( 2020 12 31افراد ،شركات ،حكومات) مصنفة على النحو التالي:
فرد

مصرف

شركة

مؤسسة

حكومة

الملكية موا ن

13.21%

-

0.10%

-

-

5.60%

-

3.26%

-

-

إماراتي

23.26%

0.05%

48.01%

0.13%

% 0.02

غير ذلك

2.15%

0.50%

-

-

عربي
من دول مجلس
التعاون الخليجي

3.70 %

إجمالي

اإلجمالي
* تم الحصول على المعلومات الواردة أعاله من سوق دبي المالي.

خ.

بيان بالمساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من راس مال الشركة كما في  2020 12 31حس

الجدول التالي:

اسم المساهم

الكمية المملوكة (عدد)

الكمية المملوكة (نسبة)

وايت افينيو لالست مار م . .م.م

60,177,387

% 5.90

واةق الزاويق لالست مار والتطوير العقارى

70,000,000

% 6.87

تبارك انترناشيونال لالست مار

86,319,689

% 8.47

مصرف عجمان م م (

137,660,270

% 13.51

* تم الحصول على المعلومات الواردة أعاله من سوق دبي المالي.

د.

هـ .بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في  2020 12 31حس
حجم ملكيـ ــة الحصـ ـ ـ ـ ـ ــة ملكيـ ــة
األسهم

أقل من 50,000

عدد المساهمين

عدد األسهم المملوكة

الجدول التالي
نسبة االسهم المملوكة من راس المالي

10,714

41,545,004

%4.10

500,000 – 50,000

487

54,796,146

%7.45

5,000,000 – 500,000

119

102,210,399

%14.97

فوق 5,000,000

30

820,657,701

%73.48

اإلجمالي

9,209,250,011

11,221

* تم الحصول على المعلومات الواردة أعاله من سوق دبي الماري.
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100%

أ.

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

عمال ـ بالمادة  35من القرار ( )2016/7عينت الشر ر ر ر ر ر ر ررركة السر ر ر ر ر ر ر رريد نادر مقبل مديرا ـ لعالقات المسر ر ر ر ر ر ر ررت مةين والتواص ررل مو
المسراهمين.

-

بيانات التواصل مو عالقات المست مةين
البةيد اإللكتروايinvestor.relations@gulfnav.com :
الهاتف:

-

+971 4 427 0104

المحمول:

+971 56 778 0799

الفاكس:

+971 4 427 0103

الرابط اإللكترواي لصفحة عالقات المست مةين على الموقو اإللكترواي للشركة.
https://www.gulfnav.com/investor-relations-2/?lang=ar

ب .بيـان بـالقرارات الخـاصـ ـ ـ ـ ــة التي تم عرضـ ـ ـ ــهـا في الجمعيـة العموميـة المنعقـدة خالل عـام  2020واإلجراءات المتخـذة
بشأنها.
▪

القرارات الخاصة الصادرة في اجتماة الجمعية العمومية المؤرخ في  12مايو :2020

الموافقة باإلجما( على تعديل المادة  1-43من النظام األساسي للشركة لتصب :
ع توجق الدعوة إرى المسر رراهمين لحضر ررور اجتماعات الجمعية العمومية بإعالن في صر ررحيفتين يوميتين محليتين تصر رردر أةدهما على
ااقل بالل ة العةبية وبكتـ مسر ر ررجلة أوعن طةيق البةيد اإللكترواي أو الرسر ر ررالل النصر ر ررية القصر ر رريرةذ مصر ر ررحوبة بتقةير مجلس اادارة
وتقةير مدققي الحس ر ر ررابات و لس قبل الموعد المحدد لالجتما( بخمس ر ر ررة عش ر ر ررر يوما ـ على األقل و لس بعد الحص ر ر ررول على موافقة
الهيئةذ ويجـ أن تتضمن الدعوة جدول أعمال لس ااجتما( وترسل صورة من أوراق الدعوة إرى الهيئة والسلطة المختصةع.
▪

القرارات الخاصة الصادرة في اجتماة الجمعية العمومية المؤرخ في  29مارس :2020

.1

الموافقة على إصرردار صرركوك إسررالمية بقيمة إجمالية ( 125مالة وخمسررة وعشرررون) مليون درهم إمارا ي (عالصرركوكع)

و لس من خالل طرح خاص علمسرت مةين مؤهلينع (كما هو المصرطل معرف في نظام قرار رليس مجلس إدارة الهيئة رقم (/3ر.م)
لسنة  2017بشمن تنظيم التروي والتعةيفذ و لس وفقا للشرو التالية:
المصدِرة :شركة ات غرض خاص يتيمة سيتم تمسيسها في جزر الكايمن
الشرك ر ر ررة ُ
نو( الورقة المالية  :صكوك إسالمية غير قابلة التحويل ألسهم بالشركة
نو( الصر ر رركوك :متوافقة مو أةكام الشر ر ررةيعة اإلسر ر ررالمية (على سر ر رربيل الم ال صر ر رركوك المضر ر رراابة و/او المرابحة او أا هيكلة أخرى
يحددها مجلس إدارة الشركة (عمجلس اادارةع))
قيمة الصكوك اإلجمالية( 125 :مالة و خمسة وعشرون) مليون درهم إمارا ي
Page 26 of 30

تقرير الحوكمة لعام 2020

عدد الصكوك اإلجمالية( 125 :مالة و خمسة وعشرون) مليون
سعر إصدار الصس الواةد ( 1 :واةد) درهم امارا ي مقابل كل صس على ةده
دفعات األاباح %12 :سنويا ـ تدفو كل ( 6ستة) أشهر
تاايا اصرردار الصرركوك  :سرريتم تفويض مجلس اادارة في تحديد تاايا اصرردار للصرركوك على أا يتجاوز سررنة من تاايا الموافقة على
التفويض وبمراعاة أةكام القوانين السااية في دولة اامارات العةبية المتحدة
تاايا التصفية  /ااستحقاق النهائي( 5 :خمسة) سنوات من تاايا اصدار الصكوك
ضمانات  :لن يتم تقديم أا ضمانات أو رهونات مقابل إصدار الصكوك
ترتيـ الصر ر ر رركوك من ةيث أولوية السر ر ر ررداد :مباشر ر ر رررة بعد الدالنين الممتازين أو الضر ر ر ررامنين لدينهم بموجـ القانون أو اتفاق كتابي
وبالتساوا مو الدالنين ااخةين غير الضامنين لدينهم وغيرهم من الدالنين
ال رض من إصرردار الصرركوك :سررتسررتخدم عوالد طرح الصرركوك لتمويل األمور المبينة في الجدول عأع أدناه .وتلتزم الشررركة باإلفصرراح
للجمعية العمومية سنويا على استخدام عوالد اإلصدار و أا استخدام لها ل ير األغراض المةكورة في الجدول
ةامل الصكوك :مست مةين مؤهلين

عالقة ةامل الصر ر رركوك بالشر ر ررركة :سر ر رريقتصر ر ررر عرض اإلصر ر رردار علي مسر ر ررت مةين مؤهلين فقط ولكن قد يكون بعض المسر ر ررت مةين
المؤهلين المستهدفين ضمن المساهمين الحاليين في الشركة.
و إ ا كان سر ر ر رريتم تخصر ر ر رريص أا جزء من الطرح الخاص ألطراف ات عالقق بالشر ر ر ررركةت فلن يكون لهم ةق التصر ر ر ررويت علي قرارات
اإلص ر رردار تنفيةا ألةكام المادة ( )152من القانون ااتحادا رقم ( )2لس ر ررنة  2015بش ر ررمن الش ر ررركات التجاا ية والمادة ( )15من قرار
مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسررلو القرار رقم (/7ر.م) لسررنة  2016بشررمن عمعايير اانضرربا المؤسرسرري و ةوكمة الشررركات
المسر ر ر ر رراهمرة العرامرةت والمواد واألةكرام ات العالقرةت وتراعن ات األةكرام لكرل طرف و عالقرة في التصر ر ر ر ررويرت علي القرارات المتخرةة
بالجمعية.
.2

الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة في تنفية عملية إصر ر رردار الصر ر رركوك وتفويض وتكليف أا من أعضر ر رراء مجلس اإلدارة

منفردين بتم يل الش ر ررركة وتوقيو وإبرام وتقديم المس ر ررتندات والعقود وااتفاقيات والخطابات الخاص ر ررة بإص ر رردار الش ر ررركة للص ر رركوك
وااتفاق على نشررة الشررو واألةكام الخاصرة بالصركوك وإنهاء كافة اإلجراءات والتعامل مو كافة الجهات الرسرمية بما في لس دون
ةص ر ررر اقتص ر ررادية دبي وكاتـ العدل وهيئة األوراق المالية والس ر ررلو (الهيئة) وس ر رروق دبي الماري (الس ر رروق) .يجـ على مجلس اإلدارة
اإلفصراح للمسراهمين والسروق والهيئة فور إصردار الصركوكت ويجـ موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة باإلصردار فور تنفيةه مرفقا
بق إقرار من مجلس اإلدارة بمس ر ر ررؤوليتهم عن ص ر ر ررحة اإلجراءات التي اتخةوها ومراعاتهم ألةكام القانونت مو تقديم تقةير من مدقق
ةسابات عن صحة إجراءات اإلصدار.
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ج .إسم مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة وتا ي تعين .
تسررلم السرريد /يزن مراغة – مهام امين سررر مجلس اإلدارة إضررافة لكونق مدير عالقات المسررت مةين واإلتصررال المؤس رسرري ومسررؤول
الحوكمة األول في الشركة بةلس العامت ةيث تم تعينق بتاايا  27أ كتوبر  2020ليحل محل أمين سر مجلس اإلدارة السابق السيدة/
مي ص رردقة والتي كان قد تم إنهاء خدماتها بتاايا  9أ كتوبر 2020ذ كما ويمتلس الس رريد يزن خبرة تزيد عن عش رررة س ررنوات في مجال
القانون العام والقانون التجارا بشركل خاص كما شر ل منصرـ المسرتشرار القانواي وأمين سرر مجلس إدارة لعدة شرركات مسراهمة
عامة و ات مسرؤولية محدودة أخرىذ كما انق وإرى جانـ دراسرتق لتخصرص القانون فإنق ةاصرل أيضرا على شرهادة امين سرر مجلس
إدارة معتمد من قبل سوق دبي الماري عام .2018

▪

بيان مهام عمل مقرر االجتماعات خالل عام :2019
.1

توقيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضرها.

.2

المقدمة إرى مجلس اإلدارة والتقااير التي ُيعدها المجلس.
ااةتفاظ بالتقااير ُ

.3

موافاة أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال اجتما( مجلس اإلدارة.

.4

كاف من التاايا المحدد انعقاد ااجتما(.
ٍ
إخطار أعضاء مجلس اإلدارة بتواايا اجتماعات المجلس قبل وقت

.5

تقديم مسودة المحضر إرى أعضاء المجلس إلبداء آرالهم بشمنها قبل التوقيو عليها.

.6

تبليغ قرارات مجلس اإلدارة ولجانق إرى اإلدارة التنفيةية للشركة ورفو التقااير بشمن تنفيةها وتطبيقها.

.7

دعم عملية تقييم مجلس اإلدارة.

.8

التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيةيين.

د .بيان تفصيلي باألةدام الجوهةية واإلفصاةات الهامة التي صادفت الشركة خالل العام .2020
.1

 11أغسطس 2020؛ إستقالة أعضاء مجلس اإلدارة والبالغ عددهم خمسة أعضاء.

.2

 31اغس ــطس 2020؛ تم ترشر ر وإنتخاب أعض رراء مجلس إدارة جدد لمليء المقاعد الش رراغرة في مجلس إدارة الش ررركة للفترة
المتبقية من مدة المجلس الحاري عن الدورة .2022-2019

.3

 02سبتمبر 2020ت الحادم المؤسف الةا تعرضت لق إةدى سفن المواشي ”MV “Gulf Livestock 1

.4

 02سـبتمبر 2020؛ تم انتخاب سرمو الشريا ياب بن طحنون آل نهيان ليكون رليسرا لمجلس إدارة الشرركة وانتخاب سرعادة
المهندس عبدهللا عطاطرة نالبا لرليس مجلس اإلدارة وتشكيل اللجان المنب قة عن مجلس اإلدارة.

.5

 28ســبتمبر 2020ت تم تعيين شررركة بي إتش مباشررر للخدمات المالية م.م.خذ كمزود للسرريولة ألسررهمها المتداولة في سرروق
دبي الماري.

.6

تم نشر ر ررر جميو المعلومات الجوهةية  /البيان الصر ر ررحفي  /اإلفصر ر رراح في الوقت المحدد على الموقو اإللكترواي لهيئة األوراق
المالية والسلو  /سوق دبي الماري والمواقو اإللكترونية للشركةذ يرجن الرجو( في ةالة وجود مزيد من التفاصيل.

.7

تم اإلفص رراح عن جميو المعلومات الجوهةية أيضررا ـ لهيئة األوراق المالية والس ررلو  /س رروق دبي الماري والمس رراهمين من خالل
بيانات مالية منتظمة و/أو إفصاح منفصل خالل السنة (ةيث يكون لس مطبقاـ).
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