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أكتوبر   28تأسست شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( )"الشركة"( بتاريخ 

 .ات العربية املتحدةكشركة مساهمة عامة بموجب مرسوم وزاري بدولة اإلمار  1993

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في استثمار وتطوير العقارات وإدارة وصيانة ممتلكاتها  

الخاصة، بما في ذلك تشغيب مخازن التبريد التي تمتلكها، والتعهد بالخدمات العقارية  

باإلنابة عن أطراف أخرى )بما فيهم أطراف ذات عالقة( باإلضافة إلى العمل كشركة  

 .ابضة لشركاتها التابعة واالستثمار في إئتالقات مشتركةق

ُيشار للشركة وشركاتها التابعة مجمتعة بـ "املجموعة". يتم تنفيذ كافة األعمال الهامة  

للمجموعة واألنشطة اإلستثمارية في األوراق املالية والعقارات واألراض ي واألدوات املشتقة 

 املالية داخل دولة 

عقود ، قامت شركة االتحاد العقارية )ش.م.ع( بتطوير مشاريع سكنية  على مدى ثالثة 

 . وتجارية وصناعية وترفيهية رئيسية في دبي
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،بو يفيا بب2021خالمبعانرببببسااااااااات حانمب اانربات حا بال اااااااااء ان التيبتمباتخانهاانباببالبيان باانراءاتا   -1
 تطبيقهن.

 

)ش.م.ع(" بتطبيق أعلى معايير الحوكمة املؤسسية، مدفوعة بمجموعة متكاملة من القيم    االتحاد العقاريةتلتزم شركة "  

الجوهرية التي تجمع بين األخالقيات املهنية والنزاهة املؤسسية وأفضل املمارسات الدولية في مجال اإلمتثال، وتتمثل القيم  

واإلفصاح واملساءلة والتي تمثل بمجملها مرجعية هامة    املؤسسية التي يستند إليها إطار عمل الشركة في الشفافية والنزاهة

 ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارات العليا واملوظفين على السواء.
 

ويراعي إطار عمل الحوكمة املؤسسية كافة املبادئ واملعايير املحددة واملعمول بها من قبل كل من " هيئة األوراق املالية  

وتعديالته من      2015( لسنة  2رقم )  القانون االتحادي( واألحكام الواردة ضمن  DFMاملالي" )( "وسوق دبي  SCAوالسلع" )

اخر   الى  الشركات  وقت  املالية والسلع    والتجاري   في شأن  األوراق  إدارة هيئة    اتجاهات في تحديد  قرارات رئيس مجلس 

 ".االتحاد العقاريةومتطلبات شركة "

بشأن    2020ر.م( لسنة  /3هيئة األوراق املالية والسلع رقم )رئيس مجلس إدارة  " بتطبيق قرار "  االتحاد العقاريةوتلتزم "

 اعتماد دليل حوكمة الشركات املساهمة العامة والنظام األساس ي للشركات 

جارية في شأن الشركات الت  2021لسنة    32بموجب املرسوم بقانون اتحادي رقم  بعد  التعديل األخير على قانون الشركات  و 

  العمومية   الجمعيةعلى  للشركة  املقترحة على النظام األساس ي    التعديالتقوم مجلس إدارة الشركة بعرض جمیع  وف يس

 املذكورة اعاله.   الجديد انون لألحكام الواردة ضمن  الق  لمن اجل االمتثا   التعديالتاملقبلة للموافقة واملصادقة على تلك 
 

" والتي تهدف اإلتحاد العقارية  الحوكمة املؤسسية املطورة واملنفذة من قبل "  يةويوضح الشكل أدناه هيكل

 .على السواءإلى تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة املتبعة لدى مجلس إدارة الشركة واإلدارات التنفيذية 

لجنة الترشيحات 

  واملكافآت

 

 لجنة

قيقدالت   

 اإلتحاد العقارية

 مجلس اإلدارة 

" اإلتحاد العقاريةكافة الوحدات والشركات الفرعية والعاملة تحت مظلة "   
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"كاف مظلة  تحت  والعاملة  أعاله  الفرعية  الوحدات  العقاريةة  العمليات  االتحاد  بتنفيذ  معنية  مستقلة  إدارة  تمتلك   "

والحوكمة واملخاطر ومراجعة    واالمتثالالتشغيلية، ولكن يتم اإلشراف عليها من حيث الجوانب املرتبطة باإلستراتيجية  

 الحسابات وفق هيكلة واحدة 

 

 ( 2020/ر.م لسنة  3من القرار رقم  6املـادة ( دارةاإل  مجلس
 

و   إدارة  الشركة مجلس  إدارة  ايتولى  النظـام  بشـركة  أل يحـدد  الخـاص  العقاريةساسـي  بتعييــن    االتحاد  املتعلقــة  املسـائل 

ان يكون الرئيس واغلبية أعضاء  وقــد روعــي  ومدة العضوية فيه     .دوار املنوطـة بـه ومسـؤولياتهأل وا  (املجلــساإلدارة ) مجلــس  

  القرار للوفــاء باملعاييــر التــي حددهــا ، 2021ل العــام خالعضويــة املجلــس   مجلس االدارة من املتمتعين بجنسية الدولة في 

 واألعضاءيــن،  التنفيذييــن وغيــر التنفيذي   بتشكيل مجلس إدارة الشركة  من األعضاءفــي مــا يتعلــق    2020/ر.م لسنة  3رقم  

 .املســتقلين إلــى جانــب املهــارات والخبــرات والقــدرات املناســبة لعضويــة املجلــس

 

 ( 2020/ر.م لسنة 3من القرار رقم  53املـادة  ( دارة اإل  مجلس جان ل 
 

أو مناســبا.   ا  اللجــان حســب مــا يــراه ضروريحيــات إلــى هــذه  حيـة تشـكيل لجـان املجلـس وتفويــض الصال يتمتـع املجلـس بصال 

وال يعنى هذا اعفاء مجلس اإلدارة من املسؤولية عن األنشطة  كمــا يقــوم املجلــس بتفويــض مهــام معينــة إلــى تلــك اللجــان  

ة لتوزيـع العمـل بيـن أعضـاء املجلــس . وتعــد لجــان املجلـس وسـيلة فاعلـاللجنان  ذةوالصالحيات التي قام بتفويضها لهواملهام  

تــؤدي  و عــان النظــر فــي مســائل محــددة   مإل  نيابة عن مجلس اإلدارة بحيث      لجان املجلس مهامها  عيجم بشــكل مفصــل. 

 
ا
 عن تشكيل وتعيين واختيار وتحديد فترة العضوية. يكون مجلس اإلدارة مسؤوال

 

 ( 2020/ر.م لسنة 3من القرار رقم   59املـادة ( واملكافآتلجنة الترشـيحات 
 

، تعقد اجتماعها مرة واحدة في العام او كلما دعت  لجنــة الترشــيحات واملكافــآت  مىتسيشكل مجلس اإلدارة لجنة دائمة  

تساعد   ان  مهامها  وتكون  علــى  الحاجة  بمؤهــ  االضطالعاملجلــس  يتعلــق  مــا  فــي  وإحالل   تال بمســؤولياته  وتعيين    وأجور 

القانون  وسياستها فيما يتماش ى مع    دارة إل ح لعضويــة مجلــس ايــرف اللجنــة علــى عمليــة الترشــتشدارة العليــا. كمــا  إل موظفــي ا

م( لسنة  ر./ 3هيئة األوراق املالية والسلع رقم )رئيس مجلس إدارة  بتطبيق قرار "  و وتعديالته    2015( لسنة  2اإلتحادي رقم ) 

والنظام  بشأن    2020 العامة  املساهمة  الشركات  دليل حوكمة  وقاعتماد  وتعديالته من  للشركات  اخر.  األساس ي  الي  ت 

 .ية أعضـاء املجلـس املسـتقلين اللتعمـل بشـكل مسـتمر علـى مراقبـة اسـتق وكذلك 
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 (2020/ر.م لسنة 3من القرار رقم    61و   60املـادة (التدقيق لجنة 
 

ا  ل مجلــس 
َّ
في  التدقيــق  دائمة تسمى لجنة  دارة لجنــة  إل شــك اللجنة املعرفة والدراية  ويتعين ان تتوفر لدى جميع أعضاء 

في  ، وتقديــم التوصيــات بشــأن التغييــرات  للشركة    البيانــات املاليــةسالمة  بمراقبــة    اللجنة  تقــوماألمور املالية واملحاسبية و 

إلــى تعييــن مدققــي   باإلضافةاملاليــة الخاصــة بالشــركة    واألنظمةنظمــة املراقبــة  أل زمــة  ال المارسات املحاسبية  السياسات وامل

بمدقق   عوالتأكد من استيفاءه للشروط الواردة في القوانين  والنظام األساس ي للشركة ، واالجتما  الحســابات الخارجييـن

. املعتمدة  التدقيق  ملعايير  التدقيق ومدى فعاليتها وفقا  إقامـة    الحسابات ملناقشة طبيعة ونطاق عملية  علـى  والحـرص 

الر  .جيـدة معهـم  عالقات اللجنــة علــى عمــل  مــن  كمــا تشــرف  التــي  التوصيــات  اعتمــاد  عــن  املســؤولة  الداخليــة وهــي  قابــة 

 .شــأنها تحسـين أداء الرقابـة الداخليـة

 

وأزوااهمبوأبننؤامبفيباألو اقبالحنلي بلل ااء  بخالمبالعنربببتعنمال بأعضاانتبمسلاباررا  احل ي بوببين بب -2
 وفقًنبللسدومبالتنليب:ب2021

 

 

 تشكيل مجلس اإلدارة: -3

 

  غير تنفيذيين   يتشـــــــكل مجلس ادارة الشـــــــركة الحالي من  ســـــــبع اعضـــــــاء، من بي هم ســـــــتة اعضـــــــاء مســـــــتقلين .أ

قرار رئيس هيئة االوراق املالية والســــــــــلع رقم   المتثال الى وعنصــــــــــر نســــــــــا ي من اجل اضــــــــــو واحد تنفيذي  ع و 

املنصب/ صلة  اإلسم  م 

 القرابة

األسهم اململوكة كما  

31/12/1202في   

إجمالي عملية 

 البيع 

إجمالي عملية 

 الشراء

رئيس مجلس  محمد الفردان  1

 اإلدارة 

 ال يوجد  ال يوجد  23,000,000

عضو مجلس  درويش الكتبي 2

 اإلدارة 

3,000   

عضو مجلس  راشد الشريف 3

 اإلدارة 

 2,000,000 2,000,000 ال يوجد 
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ــا ي في مجلس االدارة    على ضـــــــــرورة  8/2021 تى ال  البيانات ادناه  في  ضـــــــــحاو هو كما  ترشـــــــــيح العنصـــــــــر النســـــــ

 . 31/12/2021مجلس ادارة الشركة كما في  تشكيل وضحت

 

 
بالسيدب/بمححدبالفءرا بعليبالفءرا ب

ب ئيابمسلاباارا  ب
 

 خالل الجمعية العمومية  لشركة االتحاد العقارية   كعضو مجلس ادارة  السيد / محمد الفردان  تم انتخاب

بتاريخ     للشركة ثم  و   .2020يونيو    18املنعقدة  في  من  في    هاجتماع قام مجلس اإلدارة   15/12/2021املنعقد 

 بتعيين السيد محمد الفردان كرئيس جديد ملجلس اإلدارة. 

يتمتع السيد / محمد الفردان بالقيادة الديناميكية وذو دوافع ذاتية مع مسارات مثبتة من ذوي الخبرة املهنية 

ا في    19في التعامل مع وإدارة العقارات واالستثمارات وإدارة الفنادق ألكثر من   دولة اإلمارات العربية املتحدة عاما

وتعزيز األهداف ، وتطوير األفكار  االستراتيجية،وشرق األوسط. وقد ساهم السيد / الفردان في وضع الخطط 

  .التي ساهمت في تحقيق نمو وتوسيع في مجال األعمال والصناعات العقارية

جامعة   من  اعمال  إدارة  بكالوريوس  على  حاصل  الفردان   / والتكنولوجياالسيد  للعلوم  شغل  عجمان  وقد 

الفردان  مناصب متعددة وم ها القابضةو   مدير عام شركة عقارات  الفردان  نائب مدير   و  نائب مدير شركة 

و  شركة زهرة للتكنولوجيا ش.ذ.م.مو  كارلتون للضيافةفي عدة شركات  شريك و  شركة املستثمر األول ش.ذ.م.م

 . ليمتد شركة الفردان لإلستثمار
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ببعبدبالتانببالحلبيبالسيدب/بببب
ب ئيابمسلاباارا  ب نئبببب
ببب

 18املنعقدة بتاريخ    للشركةخالل الجمعية العمومية  لشركة االتحاد العقارية  كعضو مجلس ادارة    هتم انتخاب

 عبد الوهاب الحلبيبتعيين السيد    2021/ 15/12املنعقد في    هومن ثم قام مجلس اإلدارة في اجتماع   .2020يونيو  

 رئيس مجلس اإلدارة.نائب ك 

 

ا في قطاع العقارات ومتخصص في إعادة الهيكلة املالية وإدارة    20يتمتع السيد/ عبد الواهاب بخبرة تزيد عن   عاما

السابق   في  شغل  حيث  املشتركة  واملشاريع  االئتمان  وتعزيزات  والديون،  االستثمار األزمات  رئيس  منصب 

 .و شغل منصب الرئيس التنفيذي في دبي للعقارات  KPMG ملجموعة مراس القابضة و  شريك في 

    ”L’ École des Ponts ParisTech " السيد / عبد الوهاب حاصل على ماجستير في إدارة األعمال التنفیذیة من 

عضو في معهد املحاسبين القانونين في إنجلترا و ويلز و عضو في    و هو زميل  و شهادة من كلية لندن لالقتصاد

 .معهد األوراق املالية في اململكة املتحدة 

 مناصب 
ا
 دي أكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع   شركةرئيس مجلس إدارة متعددة ك يشغل السيد / ِالحلبي حاليا

 تي بي أل للعقاراتكشركة    اتشرك عدة  مجلس إدارة في    عضو و   أب فاب املحدودة  شركة  رئيس مجلس اإلدارة  و 

منصب الرئيس التنفيذي و عضو مجلس   و  املحدودة   رابد فينتشرز و   ديكر و حلبيو     مكسيكان جريل املحدودة    و

 إدارة في شركة جلوبال انفسمنت هاوس مقرها الكويت. كما

 

ب
ب
ب
ب
ب
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ب

ب
 انصاحب  خالسيد / عامر عبد العزيز حسين     

 تنفيذي  مجلس ادارة عضو    

   العضو املنتدب   

 14املنعقدة بتاريخ    للشركةخالل الجمعية العمومية  لشركة االتحاد العقارية  كعضو مجلس ادارة    هتم انتخاب

 .2021ديسمبر 

ا منصب املدير العام في خانصاحب لالستثمار و هو مسؤول عن قيادة   يشغل السيد/ عامر خنصاحب حاليا

نمو وتنويع استثمارات خانصاحب عبر صناعات متعددة, البناء وإدارة املرافق والعقارات والتصنيع واألغذية 

بات والتدريب على الطيران والرعاية الصحية. كجزء من دوره مدير العام لشركة خانصاحب لالستثمار واملشرو 

في  لالستثمار  التابعة  الشركات  إدارة  مجلس  في  ا  أيضا عضو  خانصاحب  السيد  فإن  دوره،  إلى  باإلضافة  و 

 جمعية اإلمارات    CFA  -رئيس  شغل السيد/ خنصاحب املناصب التالية خالل حياته املهنيةوقد    خانصاحب

  )خدمات االستشارات املالية(   Deloitte LLP  -  في شركة    تشارمسو   املدنية  للهندسة  خانصاحب  -  املشروع  مديرو 

 . دنيةامل للهندسة خانصاحب - موقع وكيل/  موقع مهندسو 

مانشستر وشهادة عامر خنصاحب حاصل على درجة املاجستير في إدارة املشاريع بالشراكة مع جامعة    السيد

 البكالوريوس في الهندسة املدنية والبيئية مع الجامعة األمريكية في بيروت.
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ب
ب
بببر ويشبعبدببهللابر ويشبال تبيببالسيدب/بببب
بغيءبتنفيذيبب–مستقلبمسلابارا  ببببعضتبب
ب

يونيو  18خالل الجمعية العمومية املنعقدة بتاريخ شـــــــــــــركة االتحاد العقارية  كعضـــــــــــــو مجلس ادارة   هتم انتخاب

2020 . 

د  بخبرة الكتبي  درويش/  الســــــــــــيد  يتمتع  االســــــــــــتثمارات  حول  متعمقة  معرفة  مع  املالية األوراق ســــــــــــوق   في  ترصــــــــــــ 

 .املتطورة التجارة واستراتيجيات املنظمة، واملنتجات البديلة

 التعليم  وشــــــــهادة املالية تخصــــــــص  األعمال  إدارة في  العلوم  في   البكالوريوس  درجة  على   حاصــــــــل الكتبي/   الســــــــيد

ا  يشـــــــغل  بلومبرغ ــايبرتيك الهند الخاصـــــــةعدة مناصـــــــب ،  حاليا وكذلك   ةاملحدود  عضـــــــو مجلس إدارة درويش ســـــ

 .وأوالده مدير االستثمار واملحافظ لدى درويش بن أحمد

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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ب
ببفءاسب ءيمباسحنعيلباسنبالءامحيبالسيدب/بببب
بغيءبتنفيذيب–مستقلببمسلاباارا  ببعضتبب
ب

 14خالل الجمعية العمومية السنوية املنعقدة بتاريخ  شركة االتحاد العقارية  كعضو مجلس ادارة    هتم انتخاب

 . 2021ديسمبر 

الشركات   وتمويل  األصول  إدارة  في  واسعة  بخبرة  الرمحي  السيد  من يتمتع  االستثمارية  املصرفية  والخدمات 

إلى   تمتد  مهنية  أبوظبي   26مسيرة  لشركة  التنفيذي  الرئيس  منصب  في  تعيينه  تم  الحالي  الوقت  حتى  ا  عاما

قبل عمله في شركة  .    2021يوليو    حتى تاريخ  شغل هذا املنصب على مدار السنوات الخمس املاضيةو   لالستثمار

 السيد/ فراس مستشار أبوظبي لالستثمار كان  
ا
ا ملكتب الدولة.   ا ا    لرئيس مجلس إدارة "مصدر" ووزيرا شغل سابقا

والذي   أبوظبي  في  الزراعة  تسويق قطاع  إلى  تهدف  مبادرة حكومية  املزارعين  ملركز خدمة  املالي  املدير  منصب 

 مليون درهم في مبيعاتها.  700موظف وأكثر من  1,500و مزرعة 24,000يشمل 

 كان السيد/ ف 
ا
ا شريكا    راس أيضا

ا
وهي شركة استشارية محلية لالستثمارات   لالستثمارات  CAPMفي شركة    إداريا

الخاصة املدرجة واألسهم  املالية  تقدم االستشارات بشأن األسهم  الهيكلة  وإعادة  تولى منصب ،  والعقارات  و 

 رئيس قسم األسهم ا 
ا
ونائب رئيس   ADICملدرجة في  العضو املنتدب للشركة الوطنية للوساطة املالي و شغل ايضا

 قسم إدارة األصول في شركة املستثمر الوطني. 

السيد/ الرمحي حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة ويسكونسن ميلووكي في الواليات  

 املتحدة. 

 
 
 
 

ب
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ب
ب

ببمححدبال ءيفبببب اشدبامينالسيدب/بببب
بمسلاباارا  ببببعضتبب
بغيءبتنفيذيب–مستقلببب
ب

 14املنعقدة بتاريخ  للشركة  خالل الجمعية العمومية    إدارة شركة اإلتحاد العقارية كعضو مجلس    هتم انتخاب

 . 2021ديسمبر 

ا من الخبرة  27راشد الشريف هو رئيس تنفيذي للمبيعات ذو كفاءة عالية ولديه أكثر من    /السيد باالضفة    عاما

والتمكين    املالية واكتساب املواهب  ومجموعة من املهارات في تنفيذ الرؤية االستراتيجية والفطنة التجارية  الى  

وإدارة البرامج. أثبتت قدرته على القيام    اكلوالقيادة وتحليل األداء والتسويق وإدارة الحمالت واإلعالن وحل املش

 النمو وتقديم خدمة عمالء متميزة.  سرعةبمهام متعددة في بيئات ديناميكية عالية الضغط مع دفع 

السيد من    /يشغل  العديد  كما شغل   ، العقارية  القابضة  دبي  في شركة  املبيعات  رئيس  منصب  ا  حاليا راشد 

في  توليه    املناصب مثل الرئيسيمشركة  مناصب متعددة  بي ها  القابضة من  رئيس للعمليات،    التنفيذي  راس 

 القانوني   ستشارامل. وكذلك شغل منصب  العام  القانوني  املستشار و   ات العقاريةالتعويض   لجنة  ، رئيساملبيعات

 العقاري   دبي  معهد   في   محاضرو   مكتوم  آل  راشد  بن   محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  الهندس ي  املكتب  في   العام

(DREI)   البشرية  املوارد  مدير  نائب،  مستشار قانوني أول ومستشار قانوني عام في مركز دبي التجاري العامليو 

 .  املباشرة للمشتريات العليا اللجنة وعضو املشتريات ورئيس

 كامبردج  FCEالسيد / راشد حاصل على درجة البكالوريوس في القانون و دبلوم عالي في دراسات الشرطة +

 

ب
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ب
بببعبيءبمححدبعحءببنبايد ببب/بببب السيد
بمسلاباارا  ببعضت

بغيءبتنفيذيبب–مستقلب
ديسمبر   14خالل الجمعية العمومية املنعقدة بتاريخ  لشركة االتحاد العقارية  كعضو مجلس ادارة    هاتم انتخاب

2021 . 

التنفيذي  السيدة/   واملدير  إدارة  مجلس  عضو  هي  حيدر  بن  مجموعة  املالي  عبير  حيدر   محمدفي  بن  عمر 

ة اتيجية املاليإدارة األعمال واالستر علمي في    مؤهلحاصلة على  .م.ع. لديها خبرة في مجال القيادة و  القابضة ش

املتحدة  وقد   العربية  اإلمارات  أنحاء  جميع  في  األعمال  وقطاعات  الصناعات  مختلف  من  إنجازاتها  امتدت 

املعرفة   و تحتفظ في   و كونها خبيرة في اإلدارة العليا  والعديد من مواقع األعمال التكتيكية العاملية حول العالم

وقرار تشغيلي  وظيفي  مجال  بكل  ا  دائما تكتيكي  العملية  ألهمت  عمل  قد  واملتفوقين    و  العالي  األداء  أصحاب 

 للوصول إلى أهدافهم بمهاراتها القيادية االستثنائية.

و تقود حجر األساس لقسم التمويل ملجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة و لديها مكانتها املعروفة في اإلدارة 

احتياجات املوظفين من خالل تقديم ثقافة عالية األداء تثير االهتمام  كقائدة مبتكرة ، يتماش ى نهجها مع    املالية  

مستمر   بشكل  ا  معا والنمو  التعلم  على  عملها  وطاقم  الشركة  من  كال  تحفز  جديدة  نظر  وجهات  باكتشاف 

 لتحقيق نتائج أعمال محددة وواضحة وغيرها من أفضل الفرص. 

لجامعة األمريكية في اإلمارات في كلية إدارة األعمال في دبي  حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من ا

 .2011، اإلمارات العربية املتحدة عام 
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 الجمعية العمومية للشركة خاللالذي تم عزلهم  السابقين ألعضاء مجلس اإلدارة اما بالنسبة  

   2021نوفمبر  9 بتاريخ ة المنعقد

 اإلدارة السابق ()رئيس مجلس خليفة الحمادي السيد /    

 (مستقل سابق)عضو  السيد / ضاحيي املنصوري   

 (مستقل سابقريره ) عضو قالسيد/ فتحي بن     

 ( مستقل سابق )عضو  رالسيد / جورج كال    

 

 . 2021بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة بالعام  . ب
 
 

تم تعيين السيدة عبير بن حيدر  2021ديسمبر  14املنعقدة بتاريخ خالل اجتماع الجمعية العمومية 

 الشركة. مجلس إدارة في كعضو 
 

 بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة. . ت
 

 ال ينطبق
 

 بيان بما يلي:  . ث
 

 .2020المدفوعة عن العام  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةمجموع   .1
 

وافق السادة اعضاء مجلس االدارة على توصية   2021خالل اجتماع مجلس ادارة الشركة املنعقد في مارس  

  مومية السنوية عمليون درهم على ان يتم عرضها على الجمعية ال  15مكافآت ألعضاء مجلس االدارة بمبلغ  

  الجمعية العمومية للشركة لم توافق على دفع أية مكافآت .اال ان ،  عليها  للشركة للمصادقة
 

والتي ساااايتم عرفااااها في ا تماع   2021المقترحة عن العام  مكافآت أعضاااااء مجلس اإلدارةمجموع   .2

 .الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها
 

مجلس اإلدارة أو اللجان املنبثقة    اجتماعات  هملحضور لم يتم اقتراح اية مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة  

 . 2021 املنتهي بتاريخ عنه عن العام املالي 
 

بدالت حضاور  لساات اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة التت تقافااأا أعضااء مجلس اإلدارة تفاصايل  .3

 وفقاً للجدول التالي:  2021عن السنة المالية للعام 
 

 . إضافيةلم يتقاض ى أعضاء مجلس اإلدارة أي بدالت أو رواتب أو أتعاب 
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مع بيان تواريخ انعقادأا، وعدد   2021 الماليةعدد ا تماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة  . ج 

مع بيان األعضاء الحافرين بالوكالة ) يجب أن تطابق   مرات الحضور الشخصي لجميع األعضاء

 . أ( أعاله 3أسماء أعضاء مجلس اإلدارة حسب ما أو مذكور في البند )

 

تاريخ  م

 االجتماع 

عدد الحضور   عدد الحضور 

 بالوكالة 

 أسماء األعضاء الغائبين 

مارس  21 1

2021 

 ي تبدرويش احمد الك درويش عبد هللا ال يوجد  اعضاء  ستة 

2 25  

 أغسطس 

2021 

 ال يوجد  ال يوجد  أعضاء   بعةس

3 08 

نوفمبر  

2021 

 خليفة حسن علي صالح الحمادي ال يوجد   ستة أعضاء  

4 15 

ديسمير  

2021 

 ال يوجد ال يوجد  أعضاء   بعةس

5 26 

 ديسمبر  

2021 

 عبير محمد عمر بن حيدر  ال يوجد ستة أعضاء  

و  2021أغسطس  25، 2021مارس  21محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة املنعقدة بتاريخ مالحظة : يرجى العلم بأن 

 توقيعها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة. لم يتم  2021نوفمبر  8
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 انعقادأا.مع بيان تواريخ  2021عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية  . ح 
 

،    2021/ 14/8 و في  15/5/2021،   14/2/2021 بتاريخثالثة قرارات بالتمرير  قام مجلس اإلدارة باتخاذ

 .  لم يتم توقيعها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  31/12/2021خالل السنة املالية املنتهية بتاريخ 

خالل عام   اإلدارة التنفيذيةأحد أعضاء المجلس أو بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قام بها  . خ 

 مع تحديد مدة وصالحية التفويض حسب الجدول التالي بناًء علت تفويض من المجلس  2021

 

 مدة التفويض  صالحية التفويض إسم الشخص املفوض م

خليفة الحمادي السيد/  1 في جميع األمور  ع ها ويمثلها  ينوب  رئيس مجلس اإلدارة 

 املالية واإلدارة والقانونية والتشغيلية 

 تم إلغائها

عبد هللا  /  السيد  2

 الرستماني

  ةوقانوني  وتشغيلية وادارية مالية صالحياتمدير عام 

 شركة  لتمثيل

 تنتهي بتاريخ

2/2/3202  

 

   1202خالل عام  بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح( .د
: كما في بيان املركز املالي املوحد األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة بيانها كالتالي إن   

    مستحق من أطراف ذات عالقة:
 

2021   2020    
 

 ألف درهم  ألف درهم

 مشتركة استثمارات
 

0  7,648 

 

 ، أبرمت املجموعة اتفاقية بيع وشراء مع طرف ذي صلة )"املشتري"( لبيع عقارات استثمارية  2021في عام 

 مليون درهم. 45.8مليون درهم مما أدى إلى خسارة   127مقابل ب تم بيعها مليون درهم  172.8بقيمة دفترية 

"املشتري"( لبيع عقارات استثمارية ، أبرمت املجموعة اتفاقية بيع وشراء مع طرف ذي صلة )  2020في عام 

 . مليون درهم 62مليون درهم نتج ع ها خسارة  79.2مقابل تم بيعها مليون درهم  141.2بقيمة دفترية 
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الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف األول والثاني بحد أدنت، علت أن يشمل  .ذ

الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في  العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو 

 الشركة كالمدير المالي 

 

 

 
 

 

في الصااااف األول والثااني حسااااب ماا ورد في الهيكال  كباار الموففين التنفياذيين  لبياان تفصاااايلي  ر.

مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت   مووفائفهم وتواريخ تعيينه  د( - 3)حساااب   التنظيمي للشاااركة

   ، وذلك حسب الجدول التالي:المدفوعة لهم
 

 تاريخ التعيين  المنصب  م 

مجموع الرواتب 

والبدالت  

المدفوعة لعام 

)درأم(   1202  

مجموع المكافآت  

  1202المدفوعة لعام 

(Bonuses)درأم( ) 

أي مكافآت أخرى  

  1202نقدية/عينية للعام 

 أو تستحق مستقبالً 

2017/ 16/7   املدير العام  1  ال يوجد  ال يوجد  1,078,202 

الرئيس املالي  2

 التنفيذي 

20/6 /2020  ال يوجد  ال يوجد  1,493,387 

قسم  الرئيس  3

   املشتريات 

6/9/2020  ال يوجد  ال يوجد  609,603 
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رئيس قسم   4

الشؤون 

 القانونية 

10/03/2021  ال يوجد  ال يوجد  339,495 

رئيس قسم   5

  تقنية املعلومات 

8/3/2021  ال يوجد  ال يوجد  189,950 

رئيس قسم   6

 التأجير  

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  شاغر 

رئيس قسم   7

  التسويق 

3/1/2021  ال يوجد  ال يوجد  166,696 

مدير العقود  8

 التجارية 

2019يوليو   8األول   

2020مارس  1الثاني    

2020فبراير  05الثالث   

 ال يوجد  ال يوجد  496,861

مدير قسم   9

  املوارد البشرية 

13/12/2020  ال يوجد  ال يوجد  512,260 

رئيس قسم   10

التدقيق  

 الداخلي 

22/6 /2021  ال يوجد  ال يوجد  89,301 

2021/ 30/4 ظابط االمتثال  11  ال يوجد  ال يوجد  128,188 
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  مدقق الحسابات الخار ي: -4

 تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين. .أ

Mazars    ، تقدم هي شركة دولية رائدة في مجال التدقيق والضرائب واالستشارات. تعمل كشراكة موحدة 

واالستشارات   الضرائب  إلى  باإلضافة   ، واملحاسبة  التدقيق  في  ا  خصيصا ومصممة  استثنائية  خدمات 

محترف مع وجودها في   44000.  هي شراكة عاملية تضم أكثر من  املالية واالستشارات والخدمات القانونية 

 دولة واألقاليم . 90أكثر من 
 

  ، مات التي قدمها مدقق الحسةابات الخارجيبيان األتعاب والتكاليف الخاصةة بالتدقيق وو الخد .ب

 -وذلك حسب الجدول التالي:

 إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك

 Mazars Chartered Accountantsمكتب التدقيق: 

LLC 

 أ. روباواال جعفر  الشريك:  

كمدقق حسابات خارجي للشركة عدد السنوات التي قضاها  2 

حسابات  المدقق الشريك في تدقيق عدد السنوات التي قضاها

لشركة ا  

2 

إجمالي وتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية )المرحلية 

يتعين بيان المبالغ  –)درهم(   2021والسنوية(  لعام 

 بالتفصيل

درهم   690,000   

بخالف التدقيق   األخرىالخاصة  لخدماتاوتعاب وتكاليف 

)درهم( إن وجدت وفي حال عدم  1202للبيانات المالية لعام 

 وجود وية وتعاب وخرى يتم ذكر ذلك صراحة  

 ال يوجد

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى )إن وجدت( وفي  

 حال عدم وجود خدمات وخرى يتم ذكر ذلك صراحة  

 ال يوجد

بيان بالخدمات األخرى التي قام  مدقق حسابات خار ي أخر  

2020غير مدقق حسابةات الشركة بتقديمهةا خالل  )إن  

وجد( وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك  

 صراحة  

 ال يوجد

 

     المرحلية القوائم المالية   يوفح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها فيبيان  . ج 

 .ذلك صراحةً  أي تحفظات يجب أن يتم ذكروفي حال عدم و ود  1202 والسنوية للعام

متعلق  2021املالية واحد خالل السنة تسجل تحفظ مدققي حسابات الشركة ب  Mazarsقام السادة  

خطط املوتور  الطابقية ملاملساحة بخصوص  2021للعام املالي  ول اال  عن الربع مدقةالغير بالبيانات املالية 
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ويد  زتوعليه قامت الشركة بوقد طلب مدقق السحابات استكمال بعض املتطلبات في هذا الشأن سيتي 

يانات املالية الغير مدققة عن نصف  وتم إلغاء هذا التحفظ في الب باملستندات إضافية مدققي الحسابات 

 .  2021العام 

 لجنااة التدقيااق: -5

 

في الشاركة وعن مرا عت  للية    اللجنةبمساووليت  عن نظام  إقرار من رئيس لجنة التدقيق   .أ

 عمل  والتأكد من فعاليت .

رئيس لجنـة التـدقيق بمســـــــــــــؤوليتـه عن نظـام اللجنـة في الشـــــــــــــركـة وعن    الســـــــــــــيـد عبـد الوهـاب الحلبي ،"يقر  

  مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها"

 أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها. .ب

 2021نوفمبر   9 الي   2020يونيو    21 تاريخ   من

 املنصوري )رئيس اللجنة( ضاحي السيد /  -

 السيد/ فتحي بن جريره ) عضو ( -

 السيد / جورج كارل )عضو ( -

 2021ديسمبر31ديسمبر الى   15من  تاريخ  

 عبد الوهاب الحلبي )رئيس اللجنة(  السيد/  -

 السيد / فراس الرامحي  )عضو(   -

 )عضو( درويش الكاتبيالسيد /  -

o : اختصاصات ومهام لجنة التدقيق 

 :التالية والواجبات املهام التدقيق لجنة تتولى

 .الشركة في  واملحاسبية املالية واإلجراءات السياسات مراجعة -1

 وأنظمة )السنوية السنوية وربع نصف و السنوية    ( وتقاريرها للشركة املالية البيانات سالمة مراقبة -2

 على  خاص بشكل التركيز وعليها السنة، خالل عملها العادي من  زءكج اومراجعته ،ابه الخاصة الرقابة

 :يلي  ما

 .املحاسبية واملمارسات السياسات في  تغييرات أي .أ

 .اإلدارة  لتقدير الخاضعة النواحي  إبراز .ب
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 وأنظمة  وإجراءاتها تها السياس سنوي  بشكل الشركة تحديث من  التأكد .ج

 .بها الرقابة

 .التدقيق عن  الناتجة الجوهرية التعديالت .د

 .الشركة عمل استمرارية افتراض .ه

 .الهيئة تقررها التي املحاسبية باملعايير التقيد .و

 .املالية التقارير بإعداد املتعلقة القانونية املتطلبات من  وغيرها واإلفصاح اإلدراج بقواعد التقيد .ز

 املهام بنفس القائم املدير أو لي اامل واملدير العليا التنفيذية واإلدارة الشــركة إدارة مجلس مع التنســيق -3

 .مهامها أداء سبيل في  الشركة في 

ــابات، يرر التقا تلك في  إيرادها بيج أو ترد معتادة وغير هامة بنود أي في  النظر -4  إيالء وعليها والحســـــــ

ــائل بأية الالزم االهتمام  ضـــــــــابط أو املهام بنفس القائم املدير أو للشـــــــــركة لي اامل املدير يطرحها مســـــــ

 تالحسابا مدقق أو االمتثال

 موافقة عدم حالة وفي  الحســابات مدقق عزل  أو اســتقالة أو اختيار بشــأن االدارة ملجلس توصــية رفع -5

 تقرير في  يضــــــــمن  أن اإلدارة مجلس فعلى  الشــــــــأن، بهذا التدقيق لجنة توصــــــــيات على  اإلدارة مجلس

 بها األخذ لعدم اإلدارة مجلس دعت التي واألسباب التدقيق لجنة توصيات يشرح ات بيان الحوكمة

ــياســــة وتطبيق وضــــع -6 ــابات، مدقق مع التعاقد ســ  املســــائل فيه تحدد اإلدارة ملجلس تقرير ورفع الحســ

 .اتخاذها الالزم بالخطوات توصياتها تقديم مع بشأنها إجراء اتخاذ أهمية ترى  التي

 بها املعمول  والقرارات واالنظمة القوانين في  الواردة للشــــــروط الحســــــابات مدقق إســــــتيفاء من  التأكد -7

 ه.استقالليت ومراقبة ومتابعة للشركة االساس ي والنظام

 من  أو العليا التنفيذية اإلدارة صأشــــــخا من  أي حضــــــور  دون  للشــــــركة الحســــــابات بمدقق االجتماع  -8

 .املعتمدة التدقيق ملعايير وفقا فعاليتها ومدى التدقيق ةعملي ونطاق طبيعة حول  ومناقشته يمثلها

 التي واألتعاب الشـــــــــــــركة لحالصـــــــــــــ  الخارجي  الحســـــــــــــابات مدقق بها يقوم إضـــــــــــــافية أعمال أي اعتماد -9

 .األعمال تلك مقابل يتقاضاها

 ومقترحاته ومالحظاته الشـركة مع ومراسـالته عمله وخطة الحسـابات مدقق بعمل يتعلق ما كل بحث  -10

 صبخصـــــــــــــو  العليــا التنفيــذيــة اإلدارة على   املــدقق يطرحهــا جوهريــة اســـــــــــــتفســـــــــــــــارات وأي وتحفظــاتــه

 لها الشــركة إدارة اســتجابة مدى ومتابعة الرقابة أنظمة أو املالية الحســابات أو املحاســبية الســجالت

 بعمله للقيام الالزمة للتسهيالت وتوفيرها
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 في  املطروحة الجوهرية  واملســـائل االســـتيضـــاحات على  املطلوب الوقت في  اإلدارة مجلس رد من  التأكد -11

 .الحسابات مدقق رسالة

 .الشركة في  املخاطر وإدارة الداخلي  التدقيق أنظمة وتقييم مراجعة -12

 فعال نظام إنشـــــــاء في   لواجبها أدائها من  والتأكد اإلدارة، مجلس مع الداخلي  التدقيق نظام مناقشـــــــة -13

 .الداخلية للرقابة

 تتم أو اإلدارة مجلس بها يكلفها التي الداخلي  التدقيق مســائل في  الرئيســية التحقيقات نتائج في  النظر -14

 .اإلدارة مجلس وموافقة اللجنة من  بمبادرة

 املدقق بين فيما التنســــــــــيق  وجود من  والتأكدالداخلي   التدقيق إلجراءات املدقق تقييم على  االطالع -15

 .الخارجي  الحسابات ومدقق الداخلي 

 .اإلدارة تلك فعالية ومراقبة ومراجعة الداخلي  التدقيق لوظيفة الالزمة املوارد توفر من  التأكد -16

  .فيها الواردة للمالحظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلي  التدقيق تقارير دراسة -17

 أو املالية التقارير في  محتملة  مخالفات أي عن  غال اإلب من  الشــركة موظفي تمكن  التي الضــوابط وضــع -18

 مســــــتقلة تحقيقات بإجراء الكفيلة والخطوات ســــــري   بشــــــكل املســــــائل من  غيرها أو الداخلي  التدقيق

 .املخالفات لتلك وعادلة

  .املنهي السلوك بقواعد الشركة تقيد مدى مراقبة -19

 املصــــــالح في  تضــــــارب أي وجود عدم من  والتأكد الشــــــركة مع العالقة ذات األطراف تعامالت مراجعة -20

 .ابرامها قبل اإلدارة ملجلس بشأنها والتوصية

 .اإلدارة مجلس قبل من  إليها املوكلة والصالحيات بمهامها الخاصة العمل قواعد تطبيق ضمان -21

  .املادة هذه في  والواردة أعاله املذكورة املسائل عن  اإلدارة مجلس إلى  والتوصيات التقارير تقديم -22

 .اإلدارة مجلس يحددها أخرى  موضوعات أي في  النظر -23
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التدقيق خالل   .ج لجنة  عقدتها  التي  اال تماعات  المسائل    2021عام  عدد  لمناقشة  وتواريخها 

وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء في   ،المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى

 اال تماعات المنعقدة. 
 

 املنصب  االسم 
بتاريخاالجتماع   

2021مارس   20  

 قرار بالتمرير  بتاريخ 

      2021 مايو  10

قرار بالتمرير بتاريخ  

    2021اغسطس  12

ضـــــــــــــــــــــاحـــــــــي الســـــــــــــــــــــيـــــــــد/  

  املنصوري 

رئيس 

 اللجنة
   حضر 

بــــن     الســـــــــــــــــيـــــــد/ ــتــــحــــي  فــ

 قريرة 
   حضر  عضو 

جورج كالر السيد/ _    حضر  عضو  

  2021مارس  20محضر االجتماع المنعقد بتاريخ م وعضاء لجنة التدقيق بالتوقيع على ومالحظة : لم يق

 كذلك لم يقوم وعضاء اللجنة بالتوقيع على قرارات التمرير المذكورة وعاله.  و
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت: -6

 

في الشركة وعن  اللجنةبمسووليت  عن نظام إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  .أ

 مرا عت  للية عمل  والتأكد من فعاليت . 

خالل  رئيس اللجنة السيد ضاحي املنصوري  تم عزل  و 2021تم عقد اجتماع واحد فقد خالل العام 

 .  9/11/2021اجتماع الجمعية العمومية املنعقد بتاريخ 

 والمهام الموكلة لها.أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها  .ب

ريخ إعادة تشـــــــةيا ال جنة اكان تشـــــــةيا لجنة الترشـــــــيحات واملكافآت يتةون من خمســـــــة أعضـــــــاء ح   ت

 .2021ديسمبر   15بتاريخ 

 2021نوفمبر  9الى  0202يونيو  21من تاريخ 

 )رئيس ال جنة(   ي املنصوري ضاح السيد /  -

 السيد / فتحي بن جريره )عضو(   -

 السيد / جورج كالر ) عضو(  -

 السيد / محمد الفردان ) عضو (  -

 السيد / درويش الكاتبي )عضو (   -
 

  2021ديسمبر  15من تاريخ 
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 ئيس ال جنة  (  السيد / راشد الشريف )ر  -

 بن حيدر  ) عضو  (  السيدة /  عبير  -

 السيد  / عامر خانصاحب )عضو (  -
 

                                    .لجنة الترشيحات والمكافآتومهام   ومسووليات اختصاصاتبيان 

 بين التنويع مراعاة تهدف إلى  التنفيذية واالدارة اإلدارة مجلس لعضوية بالترشح خاصة سياسة وضع

 بنسخة الهيئة وموافاة وتدريبية، تحفيزية وبرامج خالل مزايا من  املرأة وتشجيع التشكيل ضمن  الجنسين

 .عليها تطرأ تعديالت السياسة وبأي هذه عن 

والقوانين بما اإلدارة مجلس لعضوية بالترشيح الخاصة اإلجراءات ومتابعة تنظيم -1  واألنظمة يتفق 

 .القرار هذا وأحكام بها املعمول 

 .بشكل سنوي  اإلدارة مجلس ألعضاء العضوية شروط توافر استمرار من  التحقق -2

 مستمر بشكل املستقلين األعضاء استقاللية من  التأكد -3

 ليقوم املجلس  على  عرض األمر عليها وجب االستقاللية شروط فقد األعضاء أحد أن للجنة تبين إذا -4

 وعلى عنه، االستقاللية صفة انتفاء بمبررات الثابت بالشركة عنوانه على  مسجل بكتاب العضو بإخطار

 قرارا مجلس اإلدارة ويصدر إخطاره، تاريخ من يوما عشر خمسة خالل اإلدارة على مجلس يرد أن العضو

العضو يلي  اجتماع أول  في  مستقل غير أو مستقال العضو باعتبار  في  إليها املشار املدة انقضاء  أو رد 

 .رد  دون  السابقة الفقرة

 أو أسباب انتفاء اإلدارة قرار مجلس شأن من  كان إذا الشركات، قانون  من  145 املادة نص مراعاة مع -5

 املستقلين، أعضاءه من توافرها الواجب للنسبة األدنى على الحد التأثير  العضو عن  االستقاللية مبررات

 النتفاء صفة  استقالته االخير قدم إذا العضو هذا  محل يحل مستقل عضو اإلدارة بتعيين مجلس قام

 على  األمر عرض اإلدارة على مجلس يتعين االستقالة تقديم العضو رفض حال وفي  عنه االستقاللية

 عضو النتخاب الترشح باب بفتح أو محله آخر عضو على تعيين باملوافقة قرار التخاذ العمومية الجمعية

 .جديد

 إدارة مجلس بأعضاء  ةالخاص والرواتب والحوافز واملزايا املكافآت بمنح الخاصة السياسة إعداد -6

اللجنة سنوي، بشكل ومراجعتها فيها، والعاملين الشركة املكافآت من  تتحقق أن وعلى   واملزايا أن 

 .الشركة أداءب مع وتتناس العليا معقولة التنفيذية لإلدارة املمنوحة

 على  املعروضة واملزايا  األخرى  املكافآت املؤجلة و الخيارات ذلك في  بما والعالوات املكافآت ربط من  التأكد -7

 .والطويل املتوسط املدى على  بأداء الشركة العليا التنفيذية اإلدارة
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اإلدارة لعضوية املناسبة املهارات من  املطلوبة لالحتياجات السنوية املراجعة -8  وصف وإعداد مجلس 

 يخصصه أن يلزم الذي الوقت تحديد ذلك  بما في  اإلدارة، مجلس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات

 .اإلدارة مجلس ألعمال العضو

 .يمكن إجراؤها التي التغييرات شأن في  التوصيات ورفع اإلدارة مجلس هيكل مراجعة -9

 العليا  التنفيذية اإلدارة مستوى  على  الكفاءات من  الشركة احتياجات تحديد -10

 اختيارهم وأسس واملوظفين

 ومراقبة الشركة والتدريب في  البشرية باملوارد الخاصة السياسة إعداد -11

 .سنوي  بشكل ومراجعتها تطبيقها،

 

وتواريخ انعقادأا، مع بيان عدد    1202عام  بيان بعدد اال تماعات التي عقدتها اللجنة خالل   .ج

 مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

 املنصب اإلسم
 اجتماع واحد بتاريخ 

2021يونيو  1  

 ضاحي املنصوري   السيد/  

 السيد / 
 حضر  رئيس اللجنة

 حضر  عضو  فتحي بن قريرهالسيد/ 

 حضر  عضو  جورج كالر السيد/ 

 تغيب  عضو   د/ محمد الفردان السي

 تغيب  عضو   درويش الكتبي  /السيد

 01محضر االجتماع المنعقد بتاريخ بالتوقيع على  رشيحات والمكافأتم وعضاء لجنة التومالحظة :لم يق 

  .  2021 يونيو

 

 واإلشراف علت تعامالت األشخاص المتطلعينلجنة متابعة  -7

لجنة بمسووليت  عن نظام اللجنة في الشركة وعن مرا عت  للية عمل   القرار من رئيس إ .أ

 والتأكد من فعاليت . 

 

اجتماع   قرار  على  بناءا  تحديد وظيفتها  وتم   ، املطلعين  على معامالت  واملتابعة  اإلشراف  لجنة  تشكيل  تم 

، وضمت اللجنة في عضويتها رئيس املوارد البشرية كرئيسة ورئيس    2021مارس    21بتاريخ  مجلس اإلدارة  

ولكن بسبب إعادة هيكلة الشركة   كأعضاء في اللجنة  للشؤون املالية وأمين سر الشركة
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و ترشيح   املذكورةاللجنة اعادة تشكيل  والتغييرات التي حدثت خالل الفترة ، فقد تم األخذ في االعتبار إما 

اللجنة ابتداء من عام    و دور أو تعيين املهام إلى مسؤول تنفيذي كبير يقوم بتفعيل الوظائف  أعضاء جدد  

2022 

  

، وبياان متاابعاة واإلشااااراف علت تعاامالت األشااااخااص المتطلعينأساااامااء أعضااااااء لجناة   .ب

 .اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

 السيدة/ زينب النعيمي )رئيس( ئيس املوارد البشرية :ر  -

 رئيس الشؤون املالية: السيد/ باريش خيارة )عضو(  -

 أمين سر الشركة: السيد/ عاصم الجزازي )عضو(  -

 

 . 2021ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام  .ج

إعداد سجل خاص وشامل لجميع املطلعين ، بما في ذلك األشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين  -

أساس مؤقت والذين يحق لهم أو يمك هم الوصول إلى املعلومات الداخلية للشركة قبل النشر. على  

ا اإلفصاحات السابقة والالحقة للمطلعين  .يجب أن يتضمن السجل أيضا

 اإلدارة واملتابعة واإلشراف على تداول األشخاص املطلعين وملكياتهم واالحتفاظ بسجل خاص بهم.  -

األوراق املالية والسلع والسوق بقائمة محدثة من املطلعين في بداية كل سنة مالية وأي إخطار هيئة   -

تعديالت تطرأ عليها خالل العام وتقديم نسخة من سجل املطلعين إلى هيئة األوراق املالية والسلع عند  

 الطلب. 

السرية لتحقيق وضع إجراءات تهدف إلى منع املطلعين في الشركة من استغالل املعلومات الداخلية   -

 .مكاسب مادية أو معنوية

 

 : اللجنة التنفيذية  -8

اللجنة في الشركة وعن مرا عت  للية عمل   ال قرار من رئيس  إ . أ لجنة بمسووليت  عن نظام 

 والتأكد من فعاليت  

في   املنعقد  اإلدارة  مجلس  اجتماع  خالل  التنفيذية  اللجنة  تشكيل  وهدفها   2021ديسمبر    15تم   ،

 اإلشراف على قرارات اإلدارة التنفيذية للشركة وتقديم الدعم خالل مرحلة إعادة الهيكلة. الرئيس ي هو  
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 ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها. لجنةاأسماء أعضاء  . ب

 ( رئيس) -السيد / محمد الفردان  -

 عضو ( (السيد / عبد الوهاب الحلبي _  -

 ) عضو (    -السيد / عامر خنصاحب -

 اختصاصاتها والمهام الموكلة لها. بيان 

 الغرض 

 في أداء مسؤولياته الرقابية الشركةمساعدة مجلس إدارة  -

 التصرف نيابة عن مجلس اإلدارة والتوصية بالنتائج التي يتوصلون إليها -

 ضمان تنسيق أنشطة األعمال بين لجان املجلس -

 الشركة العمل كمنبر لتمثيل رئيس مجلس اإلدارة في اإلدارة العامة ألعمال وشؤون  -

 اتخاذ القرارات التي تم رفعها إلى املجلس بناءا على مستوى الصالحيات املفوضة  -

 الصالحيات 

تعمل اللجنة التنفيذية كمستشار ملجلس اإلدارة وتقوم بمراجعة وتقييم وتقديم التوصيات ملجلس   -

 اإلدارة بشأن مختلف األمور املطروحة على املجلس.

أن اللجنة مكلفة بمراجعة وتقديم التوصيات إلى املجلس بشأن املسائل املعروضة عليها حتى لو كانت  -

 فوق مستوى الصالحيات املفوضة إليها. 

تنفيذ مها - في  اللجنة  القانونيين وغيرهم ملساعدة  تعيين املستشارين  التنفيذية  للجنة  . وقد  يجوز  مها 

 . الشركة يكون هؤالء املستشارون هم املستشارون املعتمدون بشكل منتظم لدى

يكون  - بسيطة. وسوف  بأغلبية  اتخاذها  يتم  أن  يجب  اإلدارة  إلى مجلس  قدم 
ُ
ت التي  التوصيات  جميع 

رجح في حالة تعادل األصوات هو صوت رئيس اللجنة التنفيذية.
ُ
 الصوت امل

 ت ال جنة على ما يلي: تشتما مسؤوليا املسؤوليات:

استراتيجية  - إلى  باإلضافة  السنوية  املراجعة  خطة  حول  اإلدارة  ملجلس  والتوصيات  التقييمات  رفع 

 . الشركة وجدول أنشطة 
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عقد االجتماعات الدورية مع اللجان األخرى في جلسات تنفيذية منفصلة ملناقشة أي مسائل تعتقد  -

 مناقشتها على انفراد.اللجنة أو اللجان األخرى أنه ينبغي 

 مراجعة تقارير اإلدارة حول مجريات األعمال ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة.  -

إليها،   - املوكلة  الصالحيات  القرارات ضمن حدود  واتخاذ  واالئتمان  االستثمار  اإلشراف على سياسات 

 اللجنة .  ورفع التوصيات إلى املجلس وذلك باملسائل التي تتخطى حدود الصالحيات املوكلة إلى 

وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة )يتم تقديم نسخ من    شركة املراجعة املبدئية للتقارير الدورية لل -

 التقارير الكاملة إلى املجلس ومناقشتها في اجتماع املجلس(.

والتصفيات   - املكتسبات  بشأن  اإلدارة  ملجلس  التوصيات  وتقديم  االعمال مراجعة  من  غيرها  و 

 . ة بالشركةالتشغيلية الخاص

و   مراجعة وتقديم التوصيات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بفتح الفروع الجديدة وإغالق الفروع الحالية -

 . تعيين املدراء و منحهم الصالحيات

من   - املجلس  على  لعرضها  املجلس  وجهها  التي  السياسات  بشأن  التوصيات  وتقديم  وتعديل  مراجعة 

 خالل اللجنة 

 

اللجنة خالل   . د التي عقدتها  بعدد اال تماعات  بيان عدد    1202عام  بيان  انعقادأا، مع  وتواريخ 

 مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة. 

ولم يتم عقد أي اجتماع حيث ان تشكيل اللجنة جاء في اخر    2021ديسمبر    15اللجنة بتاريخ    تشكيلتم  

 .2022ها في بداية العام اتفي عقد اجتماع  ءقامت اللجنة بالبد، و  2021العام 
 

 نظام الرقابة الداخلية:  -9

الداخلية في الشركة وعن مرا عت    .أ الرقابة  المجلس بمسووليت  عن نظام  للية  إقرار من 

 فعاليت . عمل  والتأكد من 

 الحفاظ خالل من  الداخلية الرقابة نظام وفعالية ومراجعة تطبيق تجاه بمسؤوليته اإلدارة مجلس يقر  

الة وقوية داخلية رقابة آلية على   إدارة في  املمارسات أفضل ونشر بتعزيز نفسه اإلدارة مجلس ألزم وقد فع 

ق  لقواعد السليم والتطبيق املخاطر والتحق   واللوائح للقوانين وموظفيها الشركة إمتثال من  الحوكمة 
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الداخليةوالسيا لإلجراءات  وكذلك عملياتها، إليها  تستند التي والقرارات  املالية البيانات ومراجعة سات 

 .عام بشكل املساهمين وجميع واملستثمرين  للشركة العليا اإلدارة إلى  إرسالها يتم التي

 

 . وتاريخ التعيين سم مدير اإلدارة وموأالت أ .ب

مسيرته دأ السيد تيمور  ب  .2021ابريل    3حتى تاريخ    2020ينيو    21تم تعيينه في    مور یت  سیمھمت بار   /دیالس

في سبتمبر   و   2006املهنية  إرنست  كإستفي  في إسطنبول  فبراير  يونغ  في  و  للتأمين  األعمال  شاري خدمات 

طر. ثم واصل خبرته في السيد تيمور الى الشركة إرنست و يونغ دبي لخدمات استشارات املخا انضم    2008

العربية   اإلمارات  دولة  في  املالية  الخدمات  من شركات   املتحدةالعديد 
ا
عاما الخمسة عشر  مدار  على  .و 

و الخدمات دقيق الداخلي / الضوابط الداخلية و إدارة املخاطر  شارك السيد/ تيمور في تقديم الت  املاضية

الخدمات  مجاالت  في  العليا  املناصب  من  العديد  شغل  و  الخارجي  بالتدقيق  املتعلقة  االستشارية 

تمتد   املالية.  و  املصرفية  و  الضوابط االستشارية  الداخلي/  الدقيق  مجاالت  إلى  وجيزة  لفترة  خبرته 

ى االمتثال القانوني و التنظيمي. السيد/  تيمور حاصل عل  ،إدارة املخاطر  ،حوكمة الشركات    ،الداخلية

 درجة البكالوريوس في املالية العامة. 

 2021 نوفمبر  14حتى تاريخ  2021مايو  15تم تعينه تاريخ تاكابارامبان  السيد/ شرف الدين 

 بكالوريوس في االقتصاد ومحاسب قانوني ومدقق داخلي معتمدالى شهادة  السيد/ شرف الدين حاصل عل

ا في مجال التدقيق 19شرف الدين لديه خبرة تزيد عن  /السيد حيث ان  .عاما

 

 . وتاريخ التعيين  وموأالت  فابط اإلمتثالسم أ .ج

 .،كمسؤول االمتثال 2019فبراير  1 أكبر تم تعينه في تاريخالسيد / محمد بالل 

( واملعهد الباكستاني ACCAمحمد بالل أكبر هو عضو في جمعية املحاسبين القانونيين املعتمدين )  /السيد

(. يتمتع بخبرة واسعة وخبرة متنوعة في AAA( وجمعية املحاسبين واملراجعين )PIPFAللمحاسبين املاليين )

املحا واالستشارات  والتأمين  املراجعة  مجال  في  سنوات  أربع  من  ألكثر  املخاطر التأهيل  وإدارة  سبية 

والضرائب. لقد أدار العديد من املهام بما في ذلك عمليات املراجعة الكاملة ، وتدقيق االمتثال املحدود ،  

الدولية  املالية  التقارير  ملعايير  ا 
وفقا الخاص  والتدقيق   ، الداخلي  والتدقيق   ، عليها  املتفق  واإلجراءات 

 امه إلى االتحاد العقارية ، عمل السيد أكبر  واملتطلبات التنظيمية املحلية. قبل انضم
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في أبو ظبي ، باإلضافة إلى شركات   Crowe Internationalلدى "موريسون مينون" ، محاسبون قانونيون و  

 .أخرى في باكستان

 

كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها   .ر

)في حالة عدم و ود مشكالت كبيرة يجب ذكر أن  لم توا      التقارير والحسابات السنوية في  

 . الشركة أي مشكالت(

عندما يتم تحديد مشكلة عالية الخطورة من قبل قسم التدقيق الداخلي ، يتم تصعيد األمر نفسه إلى 

إدارة   مجلس  إلى  لتقديمه  العقارية  االتحاد  شركة  في  التدقيق  اإلجراءات لجنة  اتخاذ  أجل  من  الشركة 

 الالزمة وتسوية األمر بشكل فوري. 

 
 

 عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.  .ه

ا خالل اجتماعهم في مواملوافقة عليهللمراجعة  جنة التدقيق  الى لقدم قسم التدقيق الداخلي تقريرين  

ونتائجه   0202حتى    2018"تقرير ملخص املراجعة" الذي لخص سجل التدقيق من عام    2021مارس  

لعام.  تقرير  و  الداخلي  التدقيق  مع   ذيال  2023-2021خطة  العمليات  وتدفق  التدقيق  منهجية  غطي 

 . موازنة زمنية

 

أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارأا  وبيان    2021عام  تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل   -10

 مستقبالً. 

من قبل هيئة األوراق املالية   2021خالل العام  مخالفة    38فقد تم اخطار الشركة بعدد    سجالتنا،حسب  

باالم ،  والسلع   الشركة  التزام  قرار ثال  توهى مخالفات عن عدم  األوراق    تاالى  إدارة هيئة  رئيس مجلس 

  الخاصة بحوكمة الشركات. املالية والسلع 

تم اتخاذ عدة قرارات من فقد  اتخذها مجلس إدارة الشركة الحالي    التيالتصحيحية    تاءفي شأن االجرا

وئين يتمتعوا بخبرة واسعة في شأنها تحسين املستوى الوظيفي للموظفين عن طريق تعيين موظفين كف

الش العامةمجال  املساهمة  والخدمات    ركات  االعمال  تقديم  على  التصحيح    التي قادرين  شأنها  من 

 واالمتثال الى قوانين واحكام حوكمة الشركات. 
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في تنمية المجتمع    1202الشركة خالل العام  النقدية والعينية التي قامت بها    اتمساأمبيان بال -11

)في حالة عدم و ود مساأمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي    المحلي والحفاف علت البيئة.

 . مساأمات(

 

اع برنامج املستقبا
ّ
شهد ثالثة   2021صناع املستقبل الذي بدأ في يناير    -، برنامج التدريب اإلماراتي    ُصن

  ، الخلفي  املكتب  وتدريبات   ، العمل  أثناء  التدريب  لتجربة  مكثف  زمني  لجدول  يخضعون  خريجين 

ومراجعات من قبل اإلدارة العليا وتوجيه مفيد للغاية جلسات من قبل اإلدارة. وقد منح هذا التدريب  

الء األفراد فرصة را عة الستكشاف مهرات املهنة في هذه الصناعة. تم االعتراف بأداء ومخرجات األفراد  هؤ 

 من قبل العمالء مثل وزارة الداخلية التي أوصت بترقية أحد املتدربين إلى منصب دائم. 
  

العربية املتحدة  ، تتماش ى هذه املبادرة مع حملة حكومة اإلمارات    التخلص اآلمن من أنابيب الفلورسنت

 .2040لحظر املبردات الضارة بالبيئة بحلول عام 

 

ألف درهم إماراتي. بروح العمل الخيري    40التي جمعت أكثر من    TheReachيدعم دبي أوتودروم حملة  

، بدعم من الهالل األحمر اإلماراتي    Reach، تعاونت املجموعة وحملة    2021خالل شهر رمضان املبارك  

أو   LFل لتطوير الوقاية والعالج من داء كالبية الذنب )عمى ال هر( وداء الفيالريات اللمفي )، لجمع األموا 

النامية   1.5داء الفيل( ، مرضان يصيبان أكثر من   مليار من أفقر سكان العالم ويكلفان االقتصادات 

 مليارات الدوالرات كل عام. عينية 

 

2021 Ramadan Toy Drive  يتم توفير التبرعات باللعب خالل شهر رمضان من خالل ،Kind-In  

 كما اشتركت الشركة  في عدة حمالت عينية أخرى للتبرع  بالدم .  
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 معلومات عامة: -12

وأدنت سعر( في نهاية كل    ،أعلت سعرسعر اإلغالق،  )  سهم الشركة في السوقبيان بسعر   .أ

 . 2021شهر خالل السنة المالية للعام 

 جدول حركة التداول السوقي للسهم 

 سعر اإلغالق  على سعرأ أدنى سعر  نهاية شهر 

 0.278 0.305 0.274 2021يناير 

 0.264 0.284 0.257 2021فبراير 

 0.267 0.275 0.260 2021مارس 

 0.264 0.272 0.261 2021ابريل 

 0.278 0.289 0.263 2021مايو 

 0.265 0.283 0.264 2021يونيو 

 0.245 0.267 0.229 2021يوليو 

 0.303 0.312 0.241 2021اغسطس 

 0.289 0.312 0.278 2021سبتمبر 

 0.300 0.301 0.243 2021أكتوبر 

 0.315 0.415 0.270 2021نوفمبر 

 0.319 0.377 0.300 2021ديسمبر 
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بيان باألداء المقارن لساهم الشاركة مع موشار الساوق العام وموشار القطاع الذي تنتمي إلي    .ب

  .2021لعام االشركة خالل 
 

 مؤشر العقارات DFM مؤشر سعر االغالق الشهر )نهاية كل شهر(

 3,619 2,654.06 0.278 2021يناير 

 3,329 2,551.54 0.264 2021فبراير 

 3,312 2,550 0.267 2021مارس 

 3,463 2,605.38 0.264 2021ابريل 

 3,855 2,797.52 0.278 2021مايو 

 3,876 2,810.56 0.265 2021يونيو 

 3,780 2,765.71 0.245 2021يوليو 

 4,020 2,902.97 0.303 2021اغسطس 

 3,863 2,845.49 0.289 2021سبتمبر 

 3,883 2,864.21 0.300 2021أكتوبر 

 4,499 3,072.91 0.315 2021نوفمبر 

 4,651 3,195.91 0.319 2021ديسمبر 
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)أفراد، شااركات، حكومات( مصاانفة  31/12/2021بيان بتوزيع ملكية المساااأمين كما في  .ج

  عربي، وأ نبي. ،علت النحو التالي: محلي

 

 م
تصنيف  

 املساهم 

  نسبة األسهم اململوكة **

DSI Total Shares :      4,289,540,123.4 

 مجموع النسبة %  حكومة  شركات  أفراد  

 % 79.57 % 0.03 % 21.20 % 58.34 محلي  

 % 12.76  % 2.10 % 10.66 عربي 

 % 7.67  % 3.55 % 4.12 أجنبي  

 %100 % 0.03 % 26.85 % 73.12 املجموع  

 

 

 

  31/12/1202كما في  مال الشاركة% أو أكثر من رأس 5بيان بالمسااأمين الذين يملكون   .ر

 حسب الجدول التالي:

 ال ينطبق  
 

حسب الجدول   31/12/1202بيان بكيفية توزيع المساأمين وفقاً لحجم الملكية كما في  .ه

 التالي: 

 ملكية األسهم )سهم( م 
عدد  

 المساهمين 

عدد األسهم 

 المملوكة 

نسبة األسهم المملوكة من  

 روس المال 

 %2.01 86,143,263 5,943   50,000وقل من  1

2 
إلى وقل من   50,000من 

500,000   

3,705 616,368,080 14.37% 

3 
إلى وقل من  500,000من 

5,000,000   

874 1,212,181,304 28.26% 

 %55.36 2,374,847,487 114 5,000,000وكثر من  4
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 -مع بيان ما يلي: عالقات المستثمرين فوابطبيان باإل راءات التي تم اتخاذأا بشأن و.     

 مسوول عالقات المستثمرين اسم      

 

 باملادة   
ا
 عن عالقات   عصام كسابيه ( عينت الشــــــــــركة الســــــــــيد2020ر.م لسنة /3من القرار )  51عمال

ا
  مســــــــــؤوال

 املسـتثمرين والتواصل مع املسـاهمين. 

ا من   العقاريةإلتحاد  ة إلى شــــرك  هكســــابيانضــــم الســــيد      )ش.م.ع.( كمســــتشــــار لعالقات املســــتثمرين ، مســــتفيدا

ا كرئيس   خبرته في مجال البيع في أســـــــــــواق رأس املال في اإلمارات العربية املتحدة. عمل الســـــــــــيد قصـــــــــــبية ســـــــــــابقا

تنفيذي للشــــؤون املالية في شــــركة ناشــــئة مقرها دبي باإلضــــافة إلى محلل أول في شــــركة أســــهم رائدة في اإلمارات  

خبرة واســـــــــعة في إدارة أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة ،تشـــــــــمل خبرة قصـــــــــبية إدارة عالقات املســـــــــتثمرين    لعربية املتحدة.ا

السـيد قصـبية   والعالقات العامة ، حيث تظهر في قطاعات األعمال التي تبث على الصـعيدين اإلقليمي والدولي.

األداء التنظيمي من هيريوت وات ، في القيادة و  PGDipحاصـــــــــــل على درجة البكالوريوس في املحاســـــــــــبة واملالية ، 

اململكة املتحدة ، وهو محلل معتمد في التقييم والنمذجة املالية من قبل معهد تمويل الشــــركات وكذلك عضــــو 

 في جمعية عالقات املستثمرين في الشرق األوسط.

 

   :بيانات التواصل مع عالقات المستثمرين  -

 IR@up.ae البريد اإللكتروني:

  8066667-04 الهاتف: 

 -806677704 الفاكس:

 24649  صندوق بريد :

 

 الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين علت الموقع اإللكتروني للشركة. -

relations-https://up.ae/investor 

 

 

https://up.ae/investor-relations
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  2021الجمعية العمومية المنعقد خالل عام بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرفها في ز. 

 واإل راءات المتخذة بشأنها. 

 

للشركة وتم املوافقة على القرارات    السنويةاجتماع الجمعية العمومية      2021مايو    9بتاريخ    تم عقد بتاريخ -

 الخاصة التالية : 

على التعديالت   2021مايو    9وافق املساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد في   -1

ا ملا يلي: تعريف األطراف ذات العالقة وتعريف    الرقابة املوص ى بها على النظام األساس ي للشركة وفقا

  :دة املا

(1/14),(1/58),(2/52),(50),(48),(1/47),(2/42),(41),(37),(A/29),(21),(1/17),(16),(4/14), 

(12) 

 في هذا الشأن ، وبناءا على املوافقة  
ا
وتفويض مجلس اإلدارة باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية واملض ي قدما

  
ا
 03رقم   )قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة  مع  املمنوحة ، قامت الشركة بتعديل نظامها األساس ي تماشيا

 الشرك املساهمة العامة.  بشأن اعتماد دليل حوكمة 2020لسنة (ر.م/

 مجلس اإلدارة وتاريخ تعين . ا تماعاتمقرر  اسم .ح

 مجلس اإلدارة   اجتماعاتمقرر  اسم -

 جزازي عاصم ال  / السيد                

 تاريخ تعينه -

أمين سر الشركة خالل اجتماع مجلس اإلدارة لتولي دور    2020تم تعيين السيد عاصم الجزازي في يونيو  

 للمادة  
ا
    8.3وفقا

ا
بشأن اعتماد دليل    2020لسنة    /ر.م(  03مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة )رقم   تماشيا

لبكالوريوس في املحاسبة السيد الجزازي حاصل على درجة ا  حيث ان.حوكمة الشركات املساهمة العامة 

 . 2021ديسمبر  15وشغل في منصبه حتى تاريخ   ومستشار مالي معتمد
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التي صاااادفت الشاااركة خالل العام واإلفصااااحات الهامة  األحداث الجوأرية  تفصااايلي ببيان    ط.

2021. 
 

 التاريخ  الحدث

 2021أغسطس  26 مشروع سيتي فيوز  بخصوص إعالن الشركة عن خبر صحفي 

فوزها بعقد تقديم خدمات  إعالن الشركة عن خبر صحفي متعلق بالشركة التابعة سرفيو عن 

 . EXPO 2020جناح من أجنحة 14إدارة املرافق في  

 2021سبتمبر  5

بقيمة  شروع ال" موتور سيتي فيوز "بوضع حجر األساس مل إعالن الشركة عن خبر صحفي متعلق

 .مليون درهم  800

 2021سبتمبر   16

للخروج من مركز تسوق تحت   بتوقيع الشركة مذكرة تفاهمإعالن الشركة عن خبر صحفي متعلق 

 .  مليون درهم  420بقيمة  االنشاء كائن في منطقة املوتور سيتي

 2021سبتمبر   22

بطرح املرحلة األولى من مشروع موتور سيتي هيلز بقيمة   إعالن الشركة عن خبر صحفي متعلق

 درهم بالتعاون مع شركة أكوا للعقارات.  مليون   500

 2021سبتمبر   26

املرفوعة من الشركة دعوى التحكيم املتعلقة ب عن أخر التطوراتإعالن الشركة عن خبر صحفي  

 مليار درهم .   3.5والبالغ قيمتها في حدود 

 2021أكتوبر   24

بيع أصول للشركة خالل العام  توضيحي عن  بإفصاحإعالن الشركة عن خبر صحفي متعلق 

2020 . 

 2021أكتوبر   24

  9العمومية للشركة املنعقدة بتاريخ  الجمعية أعضاء من مجلس إدارة الشركة خالل  4عزل 

   2021نوفمبر 

 2021نوفمبر  9

 2021ديسمبر   14 ومية للشركة. مجلس إدارة جدد خالل الجمعية العم  ء جدد في انتخاب عدد أربعة أعضا

تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة خالل اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ  

15 /12/2021  . 

 2021ديسمبر  15
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% أو أكثر من رأس  5والتي تساوي   2021بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خالل عام  ي.

   مال الشركة. 

 ال يوجد 

)يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في   2021بنهاية عام  بيان نسبة التوطين في الشركة ك.

 . مجال المقاوالت(

- 2019  :6  % 

- 2020  :5.18  % 

- 2021  :3.56   % 

 

الشااااركاة أو  ااري تطويرأاا خالل العاام بياان باالمشاااااريع والمباادرات االبتكاارياة التي قاامات بهاا  خ.

2021. 

 

 <تنفيذ ابتكارات التصميم الستخدام مواد صديقة للبيئة لتطورات املباني لدينا -

كجزء من تصميم واستخدام نوافذ  LEDللطاقة مثل استخدام مصابيح   ةم موفر امي تص  اعتماد -

 .  اإلضاءة الطبيعية

 دراسة تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي لتكون أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.  -

دراسة حول تحسين البنية التحتية ملدينة موتور سيتي ورفع مستوى جميع الخدمات الحالية لتكون  -

 صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة 

 

 

 

 

 

 

 




