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 .١بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكامل نظام حوكمة الرشكات خالل عام
 ، 2018وكيفية تطبيقها.

 .٣تشكيل مجلس اإلدارة

تم تصويب غالبية أوجه القصور يف االلتزام ببعض الضوابط واألنظمة والقوانني التي يجب عىل الرشكة االلتزام بها حسب ما أسفر
عنه التفتيش الدوري الذي قامت به هيئة األوراق املالية والسلع ،ومن ذلك مثال توفري صفحة لعالقات املستثمرين باللغة العربية،
توفري نسخة من النظام األسايس عىل موقع الرشكة اإللكرتوين ،تعيني مدير إلدارة الرقابة الداخلية ،وتشكيل لجنة املتابعة واإلرشاف
عىل تعامالت األشخاص املطلعني .كام قامت الرشكة باستكامل الشواغر يف عدد أعضاء املجلس )مطلوب سبعة )  (7أعضاء حسب
النظام األسايس للرشكة( بعد قيام الجمعية العمومية بعزل عدد من األعضاء السابقني ،وإعتامد ميثاق لجنة التدقيق ،ومراجعة
العديد من السياسات واإلجراءات الداخلية وتحديثها.

 .٢بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم يف األوراق املالية
للرشكة خالل العام 2018

أقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنهم مل يتعاملوا ،وال أزواجهم وال أبناؤهم ،يف أسهم الرشكة أثناء العام  2018باستثناء ما يرد أدناه وفقا
للجدول التايل:
اإلسم

املنصب /صلة القرابة

سعادة /حمد املاس نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيدة /رجاء
املزروعي

عضو مجلس اإلدارة
(سابقا)

أ .بيان تشكيل مجلس اإلدارة الحايل وفقا للجدول التايل
رئيس مجلس اإلدارة

السيد /نارص بطي عمري بن يوسف املهريي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة /حمد عبد الله محمد عبد الله املاس

عضو مجلس اإلدارة (سابقا)

عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب
السيد /أحمد يوسف عبدالله حسني خوري

عضو مجلس اإلدارة

السيدة /رجاء محمد غانم سعيد املزروعي

السيد /خليفة حسن عىل صالح الحامدي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

األسهم اململوكة كام يف
 ٣١ديسمرب ٢٠١٨

إجاميل عملية البيع

إجاميل عملية الرشاء

السيد /محمد عبد العزيز عىل عبد الله العويس

202,229

6,086,999

-

عضو مجلس اإلدارة (سابقا)

4,320

-

-

السيد /محمد عبد العزيز عىل عبد الله العويس

السيد /رييش راج فيج

عضو مجلس اإلدارة

السيد /أحمد مصطفى الدمنهوري
مستقل
غري مستقل
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مجلس االدارة
السيد /نارص بطي عمري بن يوسف املهريي
رئيس مجلس اإلدارة
املدة التي قضاها كعضو يف مجلس إدارة الرشكة من تاريخ أول إنتخاب له
منذ الجمعية العمومية بتاريخ  26إبريل  2017إىل اآلن
الفئة
غري تنفيذي /مستقل

سعادة /حمد عبد الله محمد عبد الله املاس
نائب رئيس مجلس اإلدارة
املدة التي قضاها كعضو يف مجلس إدارة الرشكة من تاريخ أول إنتخاب له
منذ الجمعية العمومية بتاريخ  26إبريل  2017إىل اآلن
الفئة
غري تنفيذي /مستقل

الخربات واملؤهالت
بدأ رئيس مجلس اإلدارة مسريته املهنية مبارشة بعد إمتام تحصيله العلمي يف اململكة املتحدة؛ حيث رسخ مكانة
مهاراته الريادية وترأس العديد من اللجان باإلضافة لعمله يف قيادة عدد من الجمعيات الوطنية واإلقليمية التي
ساهمت يف منو دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مبا ينسجم مع رؤيته الخاصة لإلزدهار اإلقتصادي يف البالد .كام شغل
السيد /املهريي عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ،والتي توىل فيها قيادة العديد من املهام التجارية
بنجاح ليؤسس عالقات تجارية راسخة مع جهات عديدة ما أسهم يف تعزيز فرص مزاولة األعامل يف إمارة أبوظبي.

الخربات واملؤهالت
يحمل سعادته ماجستري يف إدارة االعامل ،ماجستري العلوم مع الرتكيز عىل املالية ،وبكالوريوس يف اإلدارة .حصل عىل
كافة هذه الدرجات العلمية من جامعة ماريل هريست يف الواليات املتحدة األمريكية .لدى سعادته خربة واسعة يف
رئاسة األعامل.

العضويات واملناصب يف رشكات مساهمة أخرى
ال يوجد
املناصب يف مواقع رقابية أو حكومية
ال يوجد
املناصب الحالية يف مواقع تجارية
رئيس مجلس إدارة بن بطي العاملية القابضة ،إن يب يب كابيتال ،أو يب إن أويل ،مجموعة سكاي تليكوم ،عضو مجلس
األعامل اإلمارايت الربيطاين

العضويات واملناصب يف رشكات مساهمة أخرى
ال يوجد
املناصب يف مواقع رقابية أو حكومية
دائرة التنمية اإلقتصادية يف أبو ظبي – املدير التنفيذي ،قطاع العالقات اإلقتصادية العاملية.
املناصب الحالية يف مواقع تجارية
لجنة الدعم ملجلس األعامل اإلمارايت الربيطاين  -الرئيس

املناصب السابقة عىل النحو التايل
رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي للعالقات العامة  ،مجلس رجال أعامل السياحة والسفر ،لجنة الجمعية الخليجية
لوكالء السفر والسياحة ،لجنة السياحة واستئجار السيارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عضو مجلس إدارة
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي  ،مجموعة عمري بن يوسف  ،رئيس مجلس اإلدارة الفخري االتحاد الدويل لوكالء السفر
والسياحة.
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السيد /محمد عبد العزيز عىل عبد الله العويس
عضو مجلس اإلدارة
املدة التي قضاها كعضو يف مجلس إدارة الرشكة من تاريخ أول إنتخاب له
منذ الجمعية العمومية بتاريخ  26إبريل  2017إىل اآلن
الفئة
غري تنفيذي /مستقل

السيدة /رجاء محمد غانم سعيد املزروعي
عضو مجلس اإلدارة (سابقا)
املدة التي قضاها كعضو يف مجلس إدارة الرشكة من تاريخ أول إنتخاب له
منذ الجمعية العمومية بتاريخ  26إبريل  2017إىل  2يوليو ( 2018تاريخ إطالع
املجلس عىل استقالتها وقبولها هو  3يوليو )2018
الفئة
غري تنفيذي /مستقل

الخربات واملؤهالت
يحمل السيد /العويس درجة البكالوريوس يف هندسة اإلتصاالت من كلية إتصاالت للهندسة ،اإلمارات العربية
املتحدة املرتبة األوىل )الرشف( .وهو عضو يف معهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات ،ويحمل درجة املاجستري يف
إدارة األعامل من الجامعة األمريكية بالشارقة ،وهو اآلن محلل مايل معتمد مرشح للمستوى الثاين.
يعمل السيد/العويس حاليا يف منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة املنتدب لرشكة األغذية املتحدة.
العضويات واملناصب يف رشكات مساهمة أخرى
• موارد للتمويل ش.م.خ – عضو مجلس إدارة
• رشكة األغذية املتحدة ش.م.ع  -نائب رئيس مجلس اإلدارة املنتدب
• رشكة ديب للمرطبات ش.م.ع  -عضو مجلس إدارة
• رشكة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع  -عضو مجلس إدارة
املناصب يف مواقع رقابية أو حكومية
ال يوجد
املناصب يف مواقع تجارية
شغل سابقا منصب عضو مجلس إدارة يف رشكات مختلفة مثل:
• بنك اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع
• يونيكاي لألغذية ش.م.ع

الخربات واملؤهالت
تخرجت السيدة /املزروعي من كلية هارفارد لألعامل ،وهي تحمل ماجستري إدارة األعامل يف القيادة العاملية واإلدارة
من جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،ودرجة البكالوريوس يف تقنية معلومات األعامل من كلية التقنيات العليا يف
اإلمارات العربية املتحدة ،وهي عضو يف كلية هارفارد لألعامل مينا واملجلس اإلستشاري لوسط آسيا ومقره بوسطن
ونائب رئيس نادي كلية هارفارد لألعامل ملجلس التعاون لدول الخليج العريب.
العضويات واملناصب يف رشكات مساهمة أخرى
ال يوجد
املناصب يف مواقع رقابية أو حكومية
ال يوجد
املناصب الحالية يف مواقع تجارية
تتقلد حاليا املناصب التالية:
• فني تيك هايف ،مركز ديب املايل العاملي  -نائب تنفيذي للرئيس حيث ترشف عىل مبادرات
االبتكار التي تجمع أصحاب املصالح الرئيسيني لتطوير تقنيات املجال املايل

.
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السيد /أحمد يوسف عبدالله حسني خوري
عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب
املدة التي قضاها كعضو يف مجلس إدارة الرشكة من تاريخ أول إنتخاب له
منذ الجمعية العمومية بتاريخ  17مايو  2018إىل اآلن ،تم إنتخاب السيد /خوري
عضوا منتدبا للرشكة بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ  3يوليو 2018
الفئة
تنفيذي /غري مستقل

السيد /خليفة حسن عىل صالح الحامدي
عضو مجلس اإلدارة
املدة التي قضاها كعضو يف مجلس إدارة الرشكة من تاريخ أول إنتخاب له
منذ الجمعية العمومية بتاريخ  17مايو  2018إىل اآلن
الفئة
تنفيذي /غري مستقل

الخربات واملؤهالت
يشغل أحمد يوسف خوري منصب عضو مجلس اإلدارة املنتدب يف رشكة اإلتحاد .يتوىل خوري حالياً مناصب إدارية
لعدة رشكات تتخطى إيراداتها السنوية خمسة مليارات درهم من ضمنها رشكة اإلتحاد العقارية .ومنذ انضاممه
للرشكة يف عام  ، 2017توىل خوري مسؤولية القيادة الشاملة والتوجه االسرتاتيجي لزيادة حصة اإلتحاد العقارية يف
السوق ،باعتامد منهج شمويل متكامل يف تطوير األعامل .و تغطي خربات خوري االسرتاتيجية مجموعة متنوعة من
مجاالت األعامل ،ومنها إدارة األصول العقارية ،التجارة الدولية ،املرافق ،اإلدارة البيئية ،وإدارة الضيافة .يحمل أحمد
خوري درجة املاجستري يف علوم اإلدارة املالية من اململكة املتحدة ،وشهادة الريادة يف إدارة الطاقة والتصميم البيئي،
فضالً عن كونه مدير منشآت معتمد ،وعضوا ً فاعالً يف جمعية اإلمارات لألعامل املايل.
العضويات واملناصب يف رشكات مساهمة أخرى
نائب رئيس مجلس إدارة رشكة غلفا للمياه املعدنية والصناعات التحويلية ش.م.ع
املناصب يف مواقع رقابية أو حكومية
ال يوجد
املناصب الحالية يف مواقع تجارية
• عضو مجالس إدارات «مجموعة كلينكو» و»بلو ستون األردن»
• العضو املنتدب ملجلس اإلدارة يف «نلسن الرشق األوسط» و «أسيكو اإلمارات»
• نائب الرئيس يف رشكة بن بطي العاملية ورشكة «أو يب إن القابضة» “BBIH« .القابضة

الخربات واملؤهالت
يشغل السيد /خليفة الحامدي حاليا منصب مستشار الرئيس يف رشكة يو يب يب كابيتال لإلستثامرات ،وهي رشكة
تابعة لرشكة اإلتحاد العقارية ش.م.ع .يتمتع السيد /الحامدي بخربة واسعة يف إدارة تقنية املعلومات والوساطة
املالية واالستثامرات وإدارة العقارات وإدارة العمليات والتفاوض عىل العقود .يحمل السيد /الحامدي درجة
املاجستري يف األعامل االسرتاتيجية مع نظام املعلومات من جامعة هريتفوردشاير يف لندن ،اململكة املتحدة؛ ودبلوم
الدراسات العليا يف تكنولوجيا املعلومات التجارية االسرتاتيجية من «إن يس يس» للتعليم يف مانشسرت ،اململكة
املتحدة؛ والدبلوم الوطني العايل يف إدارة األعامل من «إيليجانت إنرتناشيونال كولدج» يف لندن؛ ودبلوم يف تطوير
املواقع اإللكرتونية؛ وشهادة يف تكنولوجيا املعلومات من كلية أبوظبي العليا للتكنولوجيا.
العضويات واملناصب يف رشكات مساهمة أخرى
رئيس مجلس إدارة رشكة غلفا للمياه املعدنية والصناعات التحويلية ش.م.ع
املناصب يف مواقع رقابية أو حكومية
ال يوجد
املناصب الحالية يف مواقع تجارية
يشغل السيد /الحامدي حاليا املناصب التالية
• مستشار الرئيس يف رشكة يو يب يب كابيتال لإلستثامرات ذ.م.م .وقد شغل سابقاً مناصب رفيعة يف رشكات مختلفة
وضمن قطاعات عديدة منها:
• محلل نظم بوزارة الداخلية ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة
• مدير يف ليختنشتاينيش الندس بنك )اإلمارات( املحدودة
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اآلنسة /آمنة حسن عىل صالح الحامدي
ممثال عن رشكة ان يب يب كابيتال لالستثامر ذ.م.م
عضومجلس اإلدارة (سابقا)
املدة التي قضاها كعضو يف مجلس إدارة الرشكة من تاريخ أول إنتخاب له
منذ الجمعية العمومية بتاريخ  17مايو  2018إىل  4ديسمرب ( 2018طلب السادة/
ان يب يب كابيتال لالستثامر ذ.م.م تغيري ممثلهم يف مجلس إدارة رشكة االتحاد
العقارية ش.م.ع إعتبارا من  5ديسمرب )2018
الفئة
غري تنفيذي /غري مستقل

السيد /رييش راج فيج
عضو مجلس اإلدارة
املدة التي قضاها كعضو يف مجلس إدارة الرشكة من تاريخ أول إنتخاب له
منذ  3يوليو ( 2018تاريخ تعيني مجلس إدارة رشكة االتحاد العقارية ش.م.ع
للسيد /رييش) إىل اآلن (وسيتم عرض تعيينه عىل أي جمعية العمومية قادمة)
الفئة
غري تنفيذي /مستقل

الخربات واملؤهالت
لدى اآلنسة /آمنة الحامدي خربة يف طريان اإلتحاد ملدة ثالث سنوات وهي تعمل حاليا كمديرة قسم املشرتيات
واإلمدادات .تحمل اآلنسة /آمنة الحامدي درجة البكالوريوس يف العالقات الدولية من جامعة زايد.
العضويات واملناصب يف رشكات مساهمة أخرى
عضو مجلس إدارة رشكة غلفا للمياه املعدنية والصناعات التحويلية ش.م.ع
املناصب يف مواقع رقابية أو حكومية
ال يوجد
املناصب الحالية يف مواقع تجارية
تشغل اآلنسة /آمنة حاليا منصب مديرة قسم املشرتيات واإلمدادات يف طريان االتحاد
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الخربات واملؤهالت
السيد /رييش فيج هو املدير املايل للمجموعة يف ان يب يب كابيتال لالستثامر وهو مسؤول عن اإلدارة املالية وكان
السيد /رييش رشيكًا تجاريًا اسرتاتيج ًيا ومستشا ًرا موثوقًا به ملجلس إدارة ان يب يب كابيتال ولديه  28عا ًما من الخربة،
منها  14عا ًما يف مناصب مالية ريادية ،وهو متخصص يف عمليات الدمج واالستحواذ وجذب رؤوس األموال الضخمة
من كل من أسواق الدين وأسواق رأس املال .وهو يقود الكفاءة واإلنتاجية من خالل تنفيذ تحسني العمليات وأنظمة
اإلدارة املالية يف جميع أنحاء الرشكة من أجل متابعة اسرتاتيجية الرشكة الجريئة للنمو .كام أنه يستخدم مهارات
التحليل املايل  ،والقدرات التنظيمية  ،والرؤية واملثابرة  ،والتحفيز  ،والقيادة  ،والقدرات اإلبداعية والتحليلية لتطوير
وتنفيذ األفكار املبتكرة التي تعطي نتائج نهائية .يحمل السيد /رييش العديد من املؤهالت والشهادات ،وهو
محاسب قانوين معتمد من الواليات املتحدة األمريكية ومحاسب مؤهل من الهند.
العضويات واملناصب يف رشكات مساهمة أخرى
ال يوجد
املناصب يف مواقع رقابية أو حكومية
ال يوجد
املناصب الحالية يف مواقع تجارية
•املسؤول املايل األول يف رشكة «زافكو»
• املسؤول املايل األول يف مدرسة «باثواي وورلد «
•املسؤول املايل األول يف «هاوس أوف بريل فاشينز»
• املراقب املايل  -مجموعة «تكسامكو»
• مدير  -املالية واملحاسبة يف رشكة فيليبس الهند املحدودة
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االتحاد العقارية (ش.م.ع) والرشكات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٨

السيد /أحمد مصطفى الدمنهوري
ممثال عن رشكة ان يب يب كابيتال لالستثامر
عضومجلس اإلدارة
املدة التي قضاها كعضو يف مجلس إدارة الرشكة من تاريخ أول إنتخاب له
إعتبارا من تاريخ  5ديسمرب  2018حسب طلب السادة /ان يب يب كابيتال
لالستثامر ذ.م.م تغيري ممثلها يف مجلس إدارة رشكة االتحاد العقارية ش.م.ع
إىل اآلن
الفئة
غري تنفيذي /مستقل
الخربات واملؤهالت
بدأ السيد /أحمد الدمنهوري حياته املهنية يف بيئة رسيعة الوترية كمدقق داخيل يف رشكة «يك يب ام جي» ،حيث
كان يقدم خدمات استشارية للرشكات الكربى يف جميع أنحاء العامل .ثم التحق السيد /الدمنهوري مبجموعة بن
بطي العاملية القابضة )املعروفة سابقا باسم مجموعة ان يب يب( بصفة املدقق الداخيل للمجموعة .توسع دوره
يف عام  2011كمدير أول للعمليات يف رشكة «مجمعات» و «أدفانسد» إلدارة املرافق .يف عام  ، 2013تم تعيني
السيد /الدمنهوري مدي ًرا تنفيذيًا ملجموعة بن بطي العاملية القابضة والعضو املنتدب لإلرشاف عىل عمليات
رشكة «أدفانسد» للتوظيف ،ومركز خدمة االتحاد .يف عام  ، 2017أصبح السيد /الدمنهوري املدير األول لعمليات
رئيسا تنفيذيًا ملجموعة بن بطي العاملية القابضة ورشكاتها التابعة .باإلضافة إىل
املجموعة ،ويف عام  2018تم تعيينه ً
ذلك ،فهو أحد أعضاء مجلس إدارة رشكة «أدفانسد» للخدمات املتكاملة وقد تم تعيينه مؤخرا ً نائبا للرئيس يف رشكة
«سكاي تليكوم سيم» للتجارة ذ.م.م يف مرص واإلمارات العربية املتحدة .السيد /أحمد الدمنهوري حاصل عىل شهادة
من مرص واململكة املتحدة ،مبا يف ذلك ماجستري إدارة األعامل من جامعة مانشسرت .يتمتع السيد /الدمنهوري بعرش
سنوات من الخربة االستشارية يف خدمات الرشكات ،والتي تشمل وضع امليزانية ،والشؤون القانونية ،وتكوين األعامل،
والدمج وعمليات االستحواذ.
العضويات واملناصب يف رشكات مساهمة أخرى
عضو مجلس إدارة رشكة غلفا للمياه املعدنية والصناعات التحويلية ش.م.ع
املناصب يف مواقع رقابية أو حكومية
ال يوجد
املناصب الحالية يف مواقع تجارية
يشغل حال ًيا املناصب التالية يف رشكات مختلفة:
• الرئيس التنفيذي ملجموعة بن بطي العاملية القابضة
• عضو مجلس إدارة «أدفانسد» للخدمات املتكاملة
• نائب رئيس مجلس إدارة رشكة «سكاي تليكوم سيم» للتجارة ذ.م.م يف مرص واإلمارات العربية املتحدة .
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االتحاد العقارية (ش.م.ع) والرشكات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٨
ب  .بيان بنسبة متثيل العنرص النسايئ يف مجلس اإلدارة للعام 2018

كانت السيدة  /رجاء املزروعي عضوا يف مجلس إدارة الرشكة منذ إنتخابها يف الجمعية العمومية بتاريخ  26إبريل  2017وحتى تاريخ
 3يوليو  2018وهو تاريخ قبول مجلس اإلدارة استقالتها (أي  14 %من املجلس يف فرتة والية السيدة  /رجاء) .كام أن اآلنسة /آمنة
الحامدي كانت عضوا يف مجلس إدارة الرشكة ،ممثال عن رشكة ان يب يب كابيتال لالستثامر ذ.م.م ،منذ إنتخابها يف الجمعية العمومية
بتاريخ  17مايو  2018إىل  4ديسمرب  ، 2018وهو تاريخ طلب السادة /ان يب يب كابيتال لالستثامر ذ.م.م تغيري ممثلها يف مجلس إدارة
رشكة االتحاد العقارية ش.م.ع بتاريخ  5ديسمرب ( 2018أي  14 %من املجلس يف فرتة والية اآلنسة /آمنة) .ال يوجد حاليا متثيل للعنرص
النسايئ يف مجلس اإلدارة وذلك منذ  5ديسمرب .2018

ت .بيان بأسباب عدم ترشح أي عنرص نسايئ لعضوية مجلس اإلدارة.

كانت السيدة  /رجاء املزروعي العنرص النسايئ الوحيد الذي تقدم بطلب للرتشح يف الجمعية العمومية بتاريخ  26إبريل  2017وتم
إنتخابها عضو ا ً يف مجلس اإلدارة إىل حني إستقالتها يف عام  . 2018أيضا ،عند فتح باب الرتشح لعضوية مجلس اإلدارة مرة أخرى يف
عام  ، 2018كانت اآلنسة /آمنة الحامدي العنرص النسايئ الوحيد الذي تقدم بطلب للرتشح )ممثال عنرشكة ان يب يب كابيتال لالستثامر
ذ.م.م( وتم إنتخابها عضوا يف مجلس اإلدارة يف الجمعية العمومية بتاريخ  17مايو  2018إىل أن تم تغيري املمثل القانوين لرشكة ان يب
يب كابيتال لالستثامر ذ.م.م .سيكون باب الرتشح للعنرص النسايئ مفتوحا يف أي جمعية عمومية تعقد بغرض إنتخابات عضوية مجلس
اإلدارة إمتثاال لقرارت هيئة األوراق املالية والسلع.

ث .بيان مبا ييل :

 .1مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة عن العام 201٧
مل يتم دفع أية مكافآت ألعضاء املجلس عن العاام  201٧وذلك أن مجلس اإلدارة مل يتقدم بأي إقرتاح يف الجمعية العمومية السنوية
بتاريخ  ١٩إبريل  201٧بشأن مكافآت أعضاء املجلس عن العام .2017
 .2مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املقرتحة عن العام  2018والتي سيتم عرضها يف اجتامع الجمعية العمومية السنوي
للمصادقة عليها.
إقرتح مجلس اإلدارة يف إجتامعه بتاريخ  ١٩مارس  ٢٠١٩عدم دفع أي مبلغ ميثل مجموع مكافآت أعضاء املجلس عن العام ٢٠١٨
وبالتايل لن يتم عرض هذا االقرتاح عىل الجمعية العمومية السنوية قبل نهاية شهر إبريل  2019للمصادقة عليه.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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االتحاد العقارية (ش.م.ع) والرشكات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٨

 .3بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان املنبثقة عن املجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية للعام 2018
وفقا للجدول التايل:
مل يتقاىض أعضاء املجلس أية بدالت عن حضورهم لجلسات اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة عن السنة املالية  ، 2018إال أن
مجموع املبالغ املستحقة الخصاة بهذا الشأن هي  250,000درهم موزعة كالتايل.

ج  .عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية  2018مع بيان تواريخ انعقادها ،وعدد مرات
الحضور الشخيص لجميع األعضاء مع بيان األعضاء الحارضين بالوكالة

إسم اللجنة

قيمة البدل (درهم)

التدقيق

40,000

4

الرتشيحات واملكافآت

60,000
10,000

6

التدقيق
الرتشيحات واملكافآت

10,000

املخاطر
السيد /محمد عبدالعزيز العويس

السيدة /رجاء املزروعي

السيد /رييش راج فيج

تاريخ
اإلجتامع

عدد
الحضور
الشخيص

عدد
الحضور
بالوكالة

 ٣يوليو
٢٠١٨

٤

*1

 .١السيد /نارص بطي عمري بن يوسف
 .٢سعادة  /حمد عبدالله املاس
 .٣السيد  /أحمد يوسف خوري*
 .٤ان يب يب كابيتال لالستثامر ذ.م.م،
وميثلها اآلنسة /آمنة حسن عىل صالح
الحامدي

-

 .١سعادة  /حمد عبدالله املاس
 .2السيد  /أحمد يوسف خوري
 .3السيد /خليفة الحامدي
 .٤ان يب يب كابيتال لالستثامر ذ.م.م،
وميثلها اآلنسة /آمنة حسن عىل صالح
الحامدي

بدالت حضور جلسات اللجان املنبثقة عن املجلس

االسم

سعادة  /حمد عبدالله املاس

م

10,000

املخاطر

10,000

التدقيق

10,000
40,000

الرتشيحات واملكافآت
املخاطر
التدقيق
الرتشيحات واملكافآت

10,000
30,000
20,000

عدد اإلجتامعات

١

*1
1
1

٢

*1

 ٥سبتمرب
٢٠١٨

٤

1
4
*1
3

٣

 ١٢نوفمرب
٢٠١٨

٥

-

 .1سعادة  /حمد عبدالله املاس
 .2السيد  /أحمد يوسف خوري
 .3السيد /خليفة الحامدي
 .4السيد /رييش راج فيج
 .٥ان يب يب كابيتال لالستثامر ذ.م.م،
وميثلها اآلنسة /آمنة حسن عىل صالح
الحامدي

-

 .1سعادة  /حمد عبدالله املاس
 .2السيد  /أحمد يوسف خوري
 .3السيد /رييش راج فيج
 .4ان يب يب كابيتال لالستثامر ذ.م.م،
وميثلها السيد /أحمد الدمنهوري

2

تفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان املنبثقة عن املجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية للعام 2018
* تم إلغاء لجنة املخاطر .انظر البند  8يف التقرير املاثل

٤
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أسامء األعضاء الحارضين شخصياً

 ٢٧ديسمرب
٢٠١٨

٤

أسامء األعضاء الغائبني بعذر قبله
املجلس

 .1السيد /محمد عبدالعزيز العويس
 .2السيدة /رجاء املزروعي
* .3السيد /خليفة الحامدي

 .1السيد /نارص بطي عمري بن يوسف
 .2السيد /محمد عبدالعزيز العويس
 .3السيد /رييش راج فيج

 .1السيد /نارص بطي عمري بن يوسف
 .2السيد /محمد عبدالعزيز العويس

 .1السيد /نارص بطي عمري بن يوسف
 .2السيد /محمد عبدالعزيز العويس
 .3السيد /خليفة الحامدي
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االتحاد العقارية (ش.م.ع) والرشكات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٨

كام قام املجلس بإصدار أربعة قرارات بالتمرير يف عام 2018
بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قام بها أحد أعضاء املجلس أو اإلدارة التنفيذية بنا ًء عل تفويض من املجلس مع تحديد
مدة وصالحية التفويض حسب الجدول التايل:

ح .بيان بتفاصيل التعامالت التي متت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب املصالح) مع توضيح طبيعة العالقة ونوع
التعامل.

م

إسم الشخص املفوض

صالحية التفويض

مدة التفويض

١

السيد /أحمد يوسف خوري

تفويض من رئيس مجلس اإلدارة إىل السيد /أحمد خوري
بتنفيذ والقيام مبجموعة من الترصفات ،متعلقة بالرشكة
والرشكات التابعة مصدق من الكاتب العدل

منذ ٢٠١٨/١/٢٩

٢

السيد /أحمد يوسف خوري

متابعة عملية إعادة تشكيل إدارة الرشكات التابعة بالطريقة
القانونية الصحيحة عن طريق الدعوة لجمعية عمومية لكل
رشكة تابعة وإقرتاح تشكيل مجلس مديرين جديد
لكل رشكة تابعة ،ويُفوض الرئيس التنفيذي ،السيد /أحمد
يوسف خوري ،باختيار من يراه مناسبا يف هذا الصدد

منذ إجتامع مجلس اإلدارة
يف ٢٠١٨/٧/٣

٣

السيد /أحمد يوسف خوري

تفويض العضو املنتدب ،السيد /أحمد يوسف خوري،
بتوقيع وتنفيذ كافة املستندات الخاصة بالتسهيالت من بنك
نور والتي تشمل مستندات الرهن لدى دائرة األرايض
.واألمالك وأية مستندات أخرى متعلقة باملعاملة

منذ إجتامع مجلس اإلدارة
يف ٢٠١٨/٩/٥

٤

سعادة /حمد املاس
السيد /خليفة الحامدي

إطالع املجلس عىل البيانات املالية للربع الثالث من عام
 2018باإلضافة إىل مالحظاتها وإفصاحاتها وفوض أي
عضوين من أعضاء املجلس بالتوقيع عليها نيابة عن الرشكة

منذ إجتامع مجلس اإلدارة يف
٢٠١٨/١١/١٢

٥

السيد /أحمد يوسف خوري

تفويض السيد /أحمد خوري بتسجيل وفك الرهن ألصول
وممتلكات الرشكة

منذ إجتامع مجلس اإلدارة يف
٢٠١٨/١١/١٢

مل يتم عرض أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة عل مجلس اإلدارة وفقا للقرارت الواردة يف املجلس حتى تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١

خ .الهيكل التنظيمي الخاص بالرشكة بحد أدىن ،عىل أن يشمل املدير العام و/او الرئيس التنفيذي ونائب املدير
العام واملدراء العاملني يف الرشكة كاملدير املايل.
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CEO
Risk Management

GM Office

Procurement

Legal

Coldstores

Marketing

& Mirdif
Rental

Audit Commitee

& HR
Administration

MotorCity

Information
Technology

UPP
Capital
Investment

Edacom
LLC

Projects

Thermo
LLC

Compliance

Nomination
remuneration
Commitee

Internal Control
Department

Finance

Serveu
LLC

Dubai
The Fitout Autodrome
LLC
LLC

GMAMCO
LLC

Subsidiaries/branches
Emicool

Regus
Operating
Arrangement

Properties
Investment

UP Assocoates/
Joint Ventures

جاري إعادة تحديث الهيكل واعتامده من مجلس إدارة الرشكة وفقا للقرارات الصادرة منه خالل العام 201٨

وفقا لقرارت الحوكمة ،مل يتم إضافة املدراء ببالرشكات التابعة نظرا ً ألن هذه القرارات تنحرص يف الرشكة املدرجة فقط.
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االتحاد العقارية (ش.م.ع) والرشكات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٨
د .بيان تفصييل لكبار املوظفني التنفيذيني يف الصف األول والثاين حسب ما ورد يف الهيكل التنظيمي للرشكة
(حسب  3د ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان مبجموع الرواتب واملكافآت املدفوعة لهم ،وذلك حسب
الجدول التايل:
م

اإلسم

املنصب

تاريخ التعيني

مجموع الرواتب
والبدالت
املدفوعة لعام
( 2018درهم)

مجموع املكافآت
املدفوعة
لعام 2018
)(Bonuses
)درهم(

أي مكافآت
أخرى نقدية/
عينية للعام
 2018أو
تستحق مستقب ًال

1

أحمد يوسف خوري

العضو املنتدب

2017/5/25

3,690,109.00

-

-

2

كوثر محمد الحامد

مدير إدارة املوارد البرشية
والشؤون اإلدارية

2018/5/6

795,444.85

-

-

3

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة التسويق
واالتصال

2018/5/10

503,594.83

-

-

4

رشيكانت كابور

– مدير أول
تكنولوجيا املعلومات

2018/5/14

788,627.11

-

-

5

برويز بهوتو

رئيس قسم التدقيق
الداخيل

2018/8/5

240,112.27

-

-

6

إيان مكجيليفراي

مستشار عام – القسم
القانوين

2018/9/30

368,127.44

-

-

7

إريك بريينو

مدير – تطوير األعامل

2018/8/5

435,032.32

-

-

8

باراج أودييش

مدير أول  -املشرتيات

2018/8/26

-

-

9

أبرار عاطف

املدير املايل

2018/6/24

-

-

م

10

مصطفى عبداألحد

مدير مساعد  -املالية

2018/5/15

378,782.74

-

11

براكاش بالشاندرا

مدير املشاريع

2018/3/11

795,007.28

-

-
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بريون جمبس

مدير – تطوير املشاريع

2018/05/01

558,819.59

-

-

املوظفني السابقني:
م

1

اإلسم

املنصب

راجيش باريك

املدير املايل
للمجموعة

أحمد خلف
املري

املدير العام

تاريخ التعيني

مجموع
الرواتب
والبدالت
املدفوعة لعام
( 2018درهم)

2018/03/27

1,238,988.00

مجموع
املكافآت
املدفوعة
لعام 2018
)(Bonuses
)درهم(

-

-

للفرتة من
 2018/1/1إىل
2018/11/6

3

محمد سامر
صنع الله

املدير املايل
للمجموعة

2006/07/09

1,428,059.00

-

-

للفرتة من
 2018/01/01إىل
2018/08/19

4

سو يينغ هوي

مدير تنفيذي -
اإلنشاءات

2017/10/01

813,256.00

-

-

للفرتة من
 2018/01/01إىل
2018/08/16

5

سعيد أحمد
املري

الرئيس اإلداري
– املوارد البرشية

2017/06/20

256,746.00

-

-

للفرتة من
 2018/01/01إىل
2018/05/01

6

سيد قيرص
ريزيف

املدير التجاري
– املشرتيات
والعقود

2018/2/20

838,667.84

-

-

للفرتة من
 2018/2/20إىل
2018/11/16

2009/12/06

1,759,830.00

-

أي مكافآت
أخرى نقدية/
عينية للعام
 2018أو
تستحق
مستقبالً

مالحظات

للفرتة من
 2018/3/27إىل
2018/12/31

2

377,990.70

املنصب

-

12

287,895.57

اإلسم

تاريخ التعيني

مجموع الرواتب
والبدالت
املدفوعة لعام
( 2018درهم)

مجموع املكافآت
املدفوعة
لعام 2018
)(Bonuses
)درهم(

أي مكافآت
أخرى نقدية/
عينية للعام
 2018أو
تستحق مستقب ًال

-
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االتحاد العقارية (ش.م.ع) والرشكات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٨

 .4مدقق الحسابات الخارجي

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غري مدقق حسابـات الرشكة بتقدميهـا خالل ( 2018إن وجد) ويف حال
عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك رصاح ًة

أ .تقديم نبذة عن مدقق حسابات الرشكة للمساهمني.

تعترب ارنست ويونغ رشكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات وتعد واحدة من أكرب رشكات الخدمات املهنية يف العامل .تعمل الرشكة
من خالل شبكة من الرشكات األعضاء التي تعترب كيانات قانونية منفصلة يف كل دولة عىل حدة .ولديها  250,000موظف يف أكرث من
 700مكتب يف  150دولة حول العامل حتى  30يونيو  .2018تبلغ اإليرادات العاملية  34.8مليار دوالر ،وتقدم خدمات التحقق (مبا يف
ذلك التدقيق املايل) ،الرضائب ،اإلرشاد واالستشارات للرشكات .تتواجد ارنست ويونغ يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا منذ
عام  1923ويف اإلمارات العربية املتحدة منذ عام  .1966يضم مكتب ارنست ويونغ يف ديب أكرث من  1400موظف ويخدم مجموعة
واسعة ومتنوعة من العمالء الحكوميني ،والرشكات الخاصة ومتعددة الجنسيات.

ب .بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي  ،وذلك حسب
الجدول التايل-:
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إسم مكتب التدقيق

ارنست ويونج

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للرشكة

سنة واحدة

إجاميل أتعاب التدقيق للبيانات املالية لعام ( 2018درهم)

 548,000درهم

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق
للبيانات املالية لعام ( 2018درهم) إن وجدت ويف حال عدم
وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك رصاح ًة

 3,726,650درهم

تفاصيل وطبيعة الخدمات املقدمة األخرى (إن وجدت) ويف حال
عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك رصاح ًة

مراجعة البيانات املالية الربع سنوية ،تنفيذ رضيبة القيمة املضافة،
دراسة جدوى مرشوع ،وخدمات استشارية للمخاطر ،العناية املالية
الواجبة ،خدمات التحقق االستقصايئ

مدقق حسابات خارجي آخر

املبلغ (درهم)

طبيعة الخدمة املقدمة

يك يب ام جي

90,000

استشارة بشأن تطبيق معايري دولية جديدة لإلبالغ املايل

يب دبليو يس

496,000

تحديث اسرتاتيجية األعامل وإعادة تصميم منوذج التشغيل

يب دبليو يس

566,927

هيكلة وخدمات استشارية لالكتتاب العام

جيفانجي آند كومباين

44,000

تدقيق لرشكة تابعة

ج .بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الرشكة بتضمينها يف القوائم املالية املرحلية و السنوية للعام
 2018ويف حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك رصاح ًة.
ال يوجد أية تحفظات تم تضمينها من قبل مدقق حسابات الرشكة يف القوائم املالية املرحلية حتى نهاية الربع
الثالث لعام .2018

 . 5لجنــة التدقيــق

أ .أسامء أعضاء لجنة التدقيق ،وبيان اختصاصاتها واملهام املوكلة لها.
أعضاء لجنة التدقيق من الفرتة  1يناير  2018إىل  2يوليو 2018
م

االسم

الصفة

الفئة

1

السيد /محمد العويس*

رئيس

غري تنفيذي /مستقل

2

سعادة /حمد املاس

عضو

غري تنفيذي /مستقل

3

السيدة /رجاء املزروعي

عضو

غري تنفيذي /مستقل
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أعضاء لجنة التدقيق من الفرتة  3يوليو  2018إىل  31ديسمرب 2018

 .6لجنة الرتشيحات واملكافآت

أ .أسامء أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت ،وبيان اختصاصاتها واملهام املوكلة لها.
		
أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت من الفرتة  1يناير  2018إىل  2يوليو 2018

م

االسم

الصفة

الفئة

1

السيد /محمد العويس*

رئيس

غري تنفيذي /مستقل

2

سعادة /حمد املاس

عضو

غري تنفيذي /مستقل

3

السيد /رييش راج

عضو

غري تنفيذي /مستقل

* الخبري املايل واملحاسبي يف اللجنة

تتمحور االختصاصات واملهام املوكلة للجنة التدقيق ،حسب ما ورد يف قرارات هيئة األوراق املالية والسلع وميثاق اللجنة املعتمد ،حول
املواضيع املخترصة التالية :
السياسات واإلجراءات املالية واملحاسبية ،البيانات املالية والتقارير املالية ،التنسيق مع مجلس إدارة الرشكة واإلدارة التنفيذية ألداء
مهامها ،البنود الهامة والغري معتادة الواردة أو التي يجب إيرادها يف التقارير ،املسائل املطروحة من قبل املدير املايل أو ضابط
االمتثال أو مدقق الحسابات ،كافة املسائل املتعلقة مبدقق الحسابات (رفع توصية بشأنه ملجلس اإلدارة ،إختياره ،استقالته ،عزله،
مراقبة استقالليته ،إلتزامه بالقوانني واألنظمة ،االجتامع به مرة واحدة عىل األقل بدون اإلدارة التنفيذية العليا ،خطة عمله ،مالحظاته
ومقرتحاته ومدى استجابة إدارة الرشكة لها) ،أنظمة الرقابة الداخلية ومناقشتها مع مجلس اإلدارة ،إدارة املخاطر ،التحقيقات الرئيسية
يف مسائل الرقابة الداخلية ،تقييم املدقق إلجراءات الرقابة الداخلية ،التنسيق فيام بني مدقق الحسابات الداخيل ومدقق الحسابات
الخارجي ،توفر املوارد الالزمة إلدارة الرقابة الداخلية ،فعالية إدارة الرقابة الداخلية ،تقارير الرقابة الداخلية ،اإلجراءات التصحيحية
الواردة يف تقارير الرقابة الداخلية ،ضوابط اإلبالغ عن املخالفات ،قواعد السلوك املهني ،تعامالت األطراف ذات العالقة وتضارب
املصالح والتوصية بشأنها للمجلس ،تقديم التوصيات إىل مجلس اإلدارة ،التأكد من اإللتزام باملعايري املحاسبية الدولية والقوانني
والقرارت من الجهات الرقابية وقواعد السلوك ،املراسالت مع الجهات التنظيمية الخاصة باملسائل الهامة ،مراجعة املسائل القانونية
التي قد يكون لها تأثري كبري عىل البيانات املالية ،االحتيال وعدم االمتثال ،مصاريف األعضاء والتنفيذيني ،أنظمة حامية املعلومات.

ب .عدد االجتامعات التي عقدتها لجنة التدقيق خالل السنة وتواريخها ملناقشة املسائل املتعلقة بالبيانات املالية
وأية أمور أخرى ،وبيان عدد مرات الحضور الشخيص لألعضاء يف االجتامعات املنعقدة.
السيد /محمد العويس سعادة /حمد املاس السيدة /رجاء املزروعي

98

السيد /رييش راج

1

2018/03/11

X

√

2

2018/08/13

√

√

√

3

2018/11/12

X

√

√

4

2018/12/27

X

√

√

م

االسم

الصفة

الفئة

1

السيدة /رجاء املزروعي

رئيس

غري تنفيذي /مستقل

2

سعادة /حمد املاس

عضو

غري تنفيذي /مستقل

3

السيد /محمد العويس

عضو

غري تنفيذي /مستقل

أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت من الفرتة  3يوليو  2018إىل  31ديسمرب 2018
م

االسم

الصفة

الفئة

1

سعادة /حمد املاس

رئيس

غري تنفيذي /مستقل

2

السيد /محمد العويس

عضو

غري تنفيذي /مستقل

3

السيد /رييش راج

عضو

غري تنفيذي /مستقل

ملخص املوضوعات التي تضطلع بها لجنة الرتشيحات واملكافآت حسب ما ورد يف قرارات هيئة األوراق املالية والسلع وميثاق اللجنة
املعتمد هي كالتايل :سياسة الرتشح لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واإلجراءات املتعلقة بذلك ،التأكد من استقاللية األعضاء
املستقلني ،سياسة املكافآت واملزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء املجلس والعاملني يف الرشكة ،مراجعة االحتياجات املطلوبة
من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ،هيكل مجلس اإلدارة ،احتياجات الرشكة من الكفاءات ،سياسة املوارد البرشية ،مساندة
مجلس اإلدارة يف تقييم املدير التنفيذي وتحديد مكافأته ،االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها املرتبطة مبسائل
املكافآت ،تقديم التقارير ملجلس اإلدارة بشأن تقييم أداء أعضاء املجلس ،خطط التطوير املهني وخطط تعاقب املوظفني ،برامج تطوير
أعضاء املجلس.

√
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ب .بيان بعدد االجتامعات التي عقدتها اللجنة خالل السنة املالية وتواريخ انعقادها ،مع بيان عدد مرات الحضور
الشخيص لجميع أعضاء اللجنة.

ب .ملخص عن تقرير أعامل اللجنة خالل العام  ( .2018يف حالة عدم تشكيل اللجنة يتم توضيح أسباب ذلك).

السيدة /رجاء
املزروعي

السيد /رييش راج

سعادة /حمد املاس

السيد /محمد العويس

1

2018/02/08

√

√

√

2

2018/03/11

√

√

X

3

2018/04/08

√

√

X

4

2018/05/10

√

√

X

5

2018/10/02

√

X

√

6

2018/12/27

√

X

√

إجتمعت اللجنة بتاريخ  2018/12/18وقامت باقرتاح تعريف لألشخاص املطلعني ووضع قامئة مبدئية بأسامء األشخاص املطلعني بناء
عىل التعريف املقرتح .رشع بعض أعضاء اللجنة بعد ذلك بعمل مسودة لـ «سياسات وإجراءات وقواعد تعامالت املطلعني يف األوراق
املالية املصدرة من قبل الرشكة» ومنوذج «إقرار لألشخاص املطلعني» ،وبعد إعتامده من اللجنة ،ستقوم اللجنة بعرض التعريف
ومنوذج اإلقرار ومسودة السياسات عىل املستشارين القانونيني بهدف االنتهاء من الصيغة النهائية وتعميمه عىل كافة املطلعني بعد
أخذ موافقة مجلس اإلدارة عليه.

 .8أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس اإلدارة
أ .إسم اللجنة أو اللجان.

لجنة املخاطر:
تم إنشاء لجنة املخاطر من خالل قرار مجلس اإلدارة يف  ،2017/5/4ويف  ،2018/7/3قرر مجلس اإلدارة إنهاء عمل لجنة املخاطر
وتحويل جميع وظائفها وسلطاتها إىل إدارة الرقابة الداخلية.

ب .أسامء أعضاء كل لجنة ،وبيان اختصاصاتها واملهام املوكلة لها.

 .7لجنة متابعة واإلرشاف عىل تعامالت األشخاص املطلعني

أ .أسامء أعضاء لجنة متابعة واإلرشاف عىل تعامالت األشخاص املتطلعني  ،وبيان اختصاصاتها واملهام املوكلة لها.

تم تشكيل لجنة «إدارة ومتابعة واإلرشاف عىل تعامالت األشخاص املطلعني» بتاريخ  2017/07/17عن طريق أمر تنفيذي صدر من
املدير التنفيذي أنذاك ،ولكن مل تكن اللجنة فاعلة يف عام  2017بسبب إعادة الهيكلة ،ثم قرر املجلس بتاريخ  2018/7/3إعادة
تشكيل اللجنة عىل النحو التايل:
مدير إدارة املوارد البرشية والشؤون اإلدارية ،رئيس
السيدة /كوثر الحامد		
املدير املايل للمجموعة  ،عضو
السيد /راجيش باريك (مستقيل)
أمني رس مجلس اإلدارة  ،عضو
			
السيد /فادي سامرة
وتكون مسؤوليات اللجنة حسب ما قرر مجلس اإلدارة هي كالتايل:
وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعامالت أعضاء مجلس إدارة الرشكة وموظفيها يف األوراق املالية املصدرة من قبل الرشكة أو الرشكة
األم أو الرشكات التابعة أو الشقيقة لها.
تفويض اللجنة بإعداد سجل خاص ومتكامل لجميع االشخاص املطلعني مبا ىف ذلك األشخاص الذين ميكن اعتبارهم أشخاص مطلعني
بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم اإلطالع عىل املعلومات الداخلية للرشكة قبل نرشها ،كام يتضمن السجل اإلفصاحات
املسبقة والالحقة الخاصة باملطلعني.
تشكيل لجنة تتوىل مسؤولية إدارة ومتابعة واإلرشاف عىل تعامالت االشخاص املطلعني وملكياتهم واإلحتفاظ بالسجل الخاص بهم
ورفع الكشوف والتقارير الدورية اىل السوق.

تتكون لجنة املخاطر من أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسامؤهم (من الفرتة  2018/1/1إىل :)2018/7/2
م

االسم

الصفة

الفئة

1

سعادة /حمد املاس

رئيس

غري تنفيذي /مستقل

2

السيد /محمد العويس

عضو

غري تنفيذي /مستقل

3

السيدة /رجاء املزروعي

عضو

غري تنفيذي /مستقل

إختصت لجنة املخاطر ،وبشكل مخترص ،يف معالجة املواضيع التالية:
السياسات والتوجيهات إلجاميل «تقبل املخاطر» ،إعداد خطة محددة لكل فئة من فئات املخاطر ،مراجعة واإلرشاف عىل موجز
املخاطر ،مامرسات إدارة املخاطر ،خطة استمرارية األعامل ،ضامن كفاية مستويات االستعالم عن املخاطر ،منهجية قياس املخاطر،
تحديد حجم املخاطر وأولوياتها ومقارنتها واإلطار املرجعى لها ،التقييم املستمر السرتاتيجيات إدارة املخاطر ،النظر يف أي تحديثات
من إدارة الرشكة واإلفادة بالرأي ،عند اإلقتضاء ،بشأن أثر املخاطر ألي قرار اسرتاتيجي ،اإلفصاحات املتعلقة بإدارة املخاطر ،التغيريات
يف سياسات املخاطر وفقا لجدول الصالحيات املعتمد ،مراجعة التقارير من قسم املخاطر.

ج .بيان بعدد االجتامعات التي عقدتها اللجنة خالل السنة املالية وتواريخ انعقادها ،مع بيان عدد مرات الحضور
الشخيص لجميع أعضاء اللجنة.
عقدت لجنة املخاطر اجتامعا واحدا فقط يف عام  2018كام هو مبني أدناه قبل أن يتم حلها:
سعادة /حمد املاس
1

100

08/02/2018

√

السيدة /رجاء املزروعي
√

السيد /محمد العويس
√

101

االتحاد العقارية (ش.م.ع) والرشكات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٨

االتحاد العقارية (ش.م.ع) والرشكات التابعة لها
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 .9نظام الرقابة الداخلية

 .10تفاصيل املخالفات املرتكبة خالل السنة املالية وبيان أسبابها ،وكيفية معالجتها
وتجنب تكرارها مستقبالً.

أ .إقرار من املجلس مبسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية يف الرشكة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من فعاليته.

يقر مجلس اإلدارة مبسئوليته عن تصميم ،تطبيق وفعالية نظام الرقابة الداخلية .باإلضافة إىل ذلك ،يلتزم مجلس اإلدارة بنرش وتطبيق
أفضل املامرسات يف الحوكمة ،إدارة املخاطر ،وضامن اإللتزام بقواعد ولوائح القوانني السارية .يتم تصميم نظام الرقابة الداخلية
لضامن اإللتزام باملادة ( )50من قرار الهيئة رقم (/7ر.م) بشأن معايري اإلنضباط املؤسيس وحوكمة الرشكات املساهمة العامة.
باإلضافة إىل ذلك ،تؤدي إدارة الرقابة الداخلية واجباتها من خالل التقيد مبيثاقها لضامن فعالية عمليات الرقابة الداخلية للرشكة.
لجنة التدقيق مسئولة عن مراقبة نظام الرقابة الداخلية وإطالع مجلس اإلدارة عىل أساس ربع سنوي عىل املصادر ،الفحص وفعالية
الرقابة الداخلية بالرشكة.
كام أنه يف إجتامع مجلس اإلدارة بتاريخ  ،2018/11/12صادق املجلس عىل ميثاق التدقيق الداخيل والذي ينص عىل أنه يعترب رئيس
قسم التدقيق الداخيل مسؤوال ،أمام مجلس اإلدارة من خالل لجنة التدقيق التابعة له ،عن تقديم تقييم كايف لكفاية وفعالية عملية
مراقبة أنشطة وإدارة مخاطر الرشكة.

ب .أسم مدير اإلدارة ومؤهالته وتاريخ التعيني.

بتاريخ  ،2018/11/12قرر مجلس اإلدارة تعيني السيد /برويز بهوتو رئيسا لقسم الرقابة الداخلية من تاريخ إنضاممه للرشكة يف
.2018/08/05
السيد /برويز بهوتو محاسب قانوين عايل األداء حازم وحريص عىل تحقيق النتائج ويتمتع بخربة تفوق  15عا ًما يف مجال املحاسبة
 ،الحوكمة ،التدقيق وتقييم الجدوى املالية مع املنظامت اإلقليمية والعاملية يف اإلمارات العربية املتحدة والباكستان .تتكون خربته
يف العمل من مزيج من تقديم استشارات املخاطر ،وتحسني األداء  ،والتدقيق الداخيل والخارجي  ،والتحقيقات االستقصائية،
وتعزيز هياكل الحوكمة يف مختلف القطاعات .قىض السيد/برويز وقتًا كب ًريا يف بناء وتطوير فرق التدقيق ؛ العمل عىل مواثيق
التدقيق  ،واملنهجيات  ،والخطط وتنفيذها لتلبية متطلبات لجان التدقيق واإلدارة ومجلس اإلدارة .السيد /برويز حاصل عىل درجة
البكالوريوس يف املحاسبة والتجارة  ،وهو أيضً ا محاسب قانوين معتمد  ،محاسب عام معتمد  ،ومدقق داخيل معتمد  ،ومحاسب
قانوين معتمد من اإلمارات .قبل انضاممه إىل رشكة االتحاد العقارية يف أغسطس  ، 2018عمل مع مجموعة ديب للعقارات وبرايس
ووتر هاوس كوبرز ضمن رشكات أخرى.

ج .أسم ضابط اإلمتثال ومؤهالته وتاريخ التعيني.

السيد /فادي سامرة كان ضابط االمتثال منذ نوفمرب  .2017لدى السيد /سامرة خربة واسعة يف حوكمة الرشكات وقرارت هيئة األوراق
املالية والسلع ولوائح سوق ديب املايل ،وهو يشغل أيضا منصب أمني رس مجلس إدارة الرشكة وعمل يف املايض يف نفس املنصب يف
مجموعة ديب للعقارات.

د .كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبرية بالرشكة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها يف التقارير
والحسابات السنوية (يف حالة عدم وجود مشكالت كبرية يجب ذكر أنه مل تواجه الرشكة أي مشكالت).

تحيل إدارة الرقابة الداخلية كافة ثغرات الرقابة الداخلية التي قد ينتج عنها مخاطر رئيسية إىل مستوى اإلدارة املناسب .إذا كان
هنالك مشاكل معلقة تشكل مخاطر رئيسية فإن هذه األمور يتم رفعها إلنتباه لجنة التدقيق ،وأخريا ً إىل مجلس اإلدارة مع املالحظات
والتوصيات .علام بأنه يف عام  ،2018مل يرد إىل لجنة التدقيق أية مشكالت كبرية.
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يف  ،2018/04/03قامت الهيئة بتنبيه الرشكة بأنها مل تتقيد باإلفصاح عن البيانات املالية السنوية من خالل نظام  XBRLللعام .2017
يف  ،2018/07/03قامت الهيئة بتنبيه الرشكة بأنها تأخرت مبوافاة الهيئة ببعض املستندات والبيانات املطلوبة كجزء من أعامل
التفتيش الدوري.
خالل عام  ،2018قامت الهيئة بإجراء أعامل التفتيش الدوري عىل الرشكة.

 .11بيان باملساهامت النقدية والعينية التي قامت بها الرشكة خالل العام  2018يف
تنمية املجتمع املحيل والحفاظ عىل البيئة( .يف حالة عدم وجود مساهامت فيجب
ذكر أن الرشكة مل تقم بأي مساهامت).
طبيعة املساهمة

نوع املساهمة

قيمة املساهمة
(درهم)

الجهة الراعية ملهرجان رشطة أبوظبي ألصحاب الهمم

نقدية

50,000

تدريب ،وإرشاك يف العمل ،ومكافئة  9متطوعني من مواطني
دولة اإلمارات العربية املتحدة مبا يف ذلك أصحاب الهمم يف
معرض سيتي سكيب .2018

نقدية

323,600

الجهة الراعية لنادي الظفرة للرماية

نقدية

323,600

االشرتاك يف حملة تنظيف شاطئ أم سقيم بالتعاون مع بلدية
ديب مع تقديم بعض املياه واملرشوبات والوجبات الخفيفة

عينية

-

االشرتاك يف ثالث حمالت للتربع بالدم بالتعاون مع هيئة
الصحة بديب ومستشفى لطيفة مع تقديم بعض املياه
واملرشوبات والوجبات الخفيفة

عينية

-

تعقد ديب أوتودروم فعالية كل يوم أربعاء بني الساعة 6
مسا ًء و  9مسا ًء يدعى «ترين ديب» (تدريب ديب) حيث ميكن
للجمهور ركوب الدراجة أو الجري أو امليش بأمان يف حلبة
ديب أوتودروم بدون أي تكلفة.

عينية

-
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 12معلومات عامة:

أ .بيان بسعر سهم الرشكة يف السوق (سعر اإلغالق ،أعىل سعر ،وأدىن سعر) يف نهاية كل شهر خالل السنة املالية للعام .2018
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ب .بيان باألداء املقارن لسهم الرشكة مع مؤرش السوق العام ومؤرش القطاع الذي تنتمي إليه الرشكة خالل العام .2018

نهاية شهر

أدىن سعر

أعىل سعر

سعر اإلغالق

نهاية شهر

سعر اإلغالق لالتحاد العقارية

مؤرش سوق ديب املايل

املؤرش العقاري

يناير 2018

0.951

1.050

0.985

يناير 2018

0.985

3394.36

6759.69

فرباير 2018

0.863

0.985

0.901

فرباير 2018

0.901

3244.12

6231.82

مارس 2018

0.845

0.915

0.869

مارس 2018

0.869

3108.53

6021.34

إبريل 2018

0.786

0.906

0.807

إبريل 2018

0.807

3065.96

5884.84

مايو 2018

0.794

0.848

0.808

مايو 2018

0.808

2964.13

5394.44

يونيو 2018

0.661

0.821

0.787

يونيو 2018

0.787

2821

5089.16

يوليو 2018

0.702

0.773

0.711

يوليو 2018

0.711

2955.95

5292.43

أغسطس 2018

0.672

0.721

0.690

أغسطس 2018

0.690

2840.16

5045.03

سبتمرب 2018

0.672

0.735

0.678

سبتمرب 2018

0.678

2834.95

4979.05

أكتوبر 2018

0.612

0.693

0.622

أكتوبر 2018

0.622

2784.6

4974

نوفمرب 2018

0.520

0.633

0.555

نوفمرب 2018

0.555

2668.66

4557.62

ديسمرب 2018

0.377

0.55

0.402

ديسمرب 2018

0.402

2529.75

4103.01
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ج .بيان بتوزيع ملكية املساهمني كام يف ( 2018/12/31أفراد ،رشكات ،حكومات) مصنفة عىل النحو التايل :محيل ،خليجي ،عريب،
وأجنبي.

ه .بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات املستثمرين مع بيان ما ييل-:
قامت الرشكة باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية للرشكة يف الوقت املناسب يف املواقع اإللكرتونية لسوق ديب املايل وللرشكة ،وذلك
إمتثاال لقرارت هيئة األوراق املالية والسلع لضامن سهولة الوصول للمعلومات من قبل املستثمرين والجمهور .يتضمن موقع الرشكة
اإللكرتوين نبذة عن الرشكة والرشكات التابعة ،املشاريع ،عالقات املستثمرين ،األخبار الصحفية ،وطرق التواصل مع الرشكة .يحتوي باب
عالقات املستثمرين يف املوقع اإللكرتوين للرشكة عىل «صفحة الحقائق» والتي تسلط الضوء عىل ملخص عن بعض املعلومات املالية،
البيانات املالية املدققة واملراجعة ،التقرير السنوي ،إفصاحات الرشكة ،توزيعات األرباح ،رزنامة مالية ،وحوكمة الرشكة.

نسبة األسهم اململوكة

تصنيف املساهم

أفراد

رشكات ومؤسسات

بنوك

حكومة

املجموع ()%

مواطنني

47.4404

36.6078

0.4824

0.0307

84.5613

مجلس التعاون لدول
الخليج العربية

1.0249

1.0559

0.0213

-

2.1021

عريب

7.4437

0.4165

0.0635

-

7.9237

أجنبي

2.8109

2.4152

0.1867

-

5.4128

املجموع

58.7199

40.4954

0.7539

0.0307

%100

إسم مسؤول عالقات املستثمرين وبيانات التواصل معه
يف عام  2018كانت الرشكة يف طور البحث عن مسؤول عالقات املستثمرين ،إال أنه تم تكليف أحد املوظفني يف عام  2018بشكل
مؤقت باستقبال طلبات املستثمرين وتأمني الرد عليها بعد الرجوع إىل اإلدارة.
الربيد اإللكرتوينIR@up.ae :
الهاتف04-8066667 :
الرابط اإللكرتوين لصفحة عالقات املستثمرين عىل املوقع اإللكرتوين للرشكة.
https://www.up.ae/invester-relations.php

د .بيان باملساهمني الذين ميلكون  %5أو أكرث من رأس مال الرشكة كام يف  2018/12/31حسب الجدول التايل:
م

اإلسم

عدد األسهم اململوكة

نسبة األسهم اململوكة من رأس مال الرشكة

1

بلوستون فند

429,019,616

%10.0015

بيان بكيفية توزيع املساهمني وفقاً لحجم امللكية كام يف  2018/12/31حسب الجدول التايل
م

106

ملكية األسهم (سهم)

عدد املساهمني

عدد األسهم اململوكة

نسبة األسهم
اململوكة من رأس
املال

١

أقل من 50,000

6.131

89,987,834

%2.10

٢

من  50,000إىل أقل من
500,000

3,896

609,880,401

%14.22

٢

من  500,000إىل أقل من
5,000,000

759

976,417,264

%22.76

٣

 5,000,000و أكرث

94

2,613,254,635

%60.92

107

108

االتحاد العقارية (ش.م.ع) والرشكات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٨

االتحاد العقارية (ش.م.ع) والرشكات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٨

و .بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها يف الجمعية العمومية املنعقد خالل عام  2018واإلجراءات املتخذة بشأنها.
وافقت الجمعية العمومية بتاريخ  2018/5/17عىل القرارات الخاصة التالية:

ز .إسم مقرر إجتامعات مجلس اإلدارة وتاريخ تعينه.
السيد /فادي عبدالرحيم سامرة ،أمني رس مجلس اإلدارة ،هو مقرر إجتامعات مجلس اإلدارة منذ يناير .2016

قرار الجمعية العمومية بتاريخ 2018/5/17

اإلجراءات املتخذة بشأنها

إصدار صكوك ال ت ُطرح لالكتتاب العام وال تدرج يف
السوق وغري قابلة للتحول إىل أسهم بقيمة إجاملية ال
تتجاوز مليار درهم ونسبة ربحية ال تتجاوز  ،%9يتم
طرحها بطرح خاص ملستثمر أو مستثمرين مؤهلني
وتستحق السداد خالل فرتة زمنية ال تتجاوز  10سنوات؛
وتفويض مجلس إدارة الرشكة بتنفيذ القرار من خالل
إصدار واحد أو عدة إصدارات أو برنامج وبتحديد موعد
(اإلصدار/اإلصدرات) والتفاوض عىل الرشوط والحصول
عىل موافقات الجهات الرسمية وينقيض هذا التفويض
يف موعد أقصاه سنة من تاريخ املصادقة عىل القرار؛
وعىل أن يكون ذلك مرهوناً مبوافقة هيئة األوراق املالية
والسلع والجهات املختصة.

أرسلت إدارة الرشكة إىل السادة /هيئة األوراق املالية والسلع
(«الهيئة») تطلب املوافقة عىل إصدار الصكوك عىل النحو
املنصوص عليه يف قرار الجمعية العمومية.
أفادت الهيئة بأنه ال يوجد لديها مانع من سري الرشكة يف
إجراءات إصدار الصكوك بناء عىل قرار الجمعية العمومية.
علامً بأنه ما زالت عملية إصدار الصكوك والتي كانت متوقعة
يف عام  2018قيد التنفيذ ،ومن املرجح أن تكتمل يف الربع
الثاين من عام .2019

يُعدل نص املادة ( )7من النظام األسايس ليصبح عىل
النحو التايل:
“جميع أسهم الرشكة إسمية ويجب أن ال تقل نسبة
مساهمة مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة يف أي
وقت طوال مدة بقاء الرشكة عن ( )%51من رأس املال
وال يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غري مواطني الدولة
عن (.”)%49

تم تعديل النظام األسايس للرشكة عىل إثر هذا القرار ونرشه يف
الجريدة الرسمية.

يعدل نص البند رقم ( )2من املادة ( )19من النظام
األسايس ليصبح عىل النحو التايل:
“ .2يجب يف جميع األحوال أن يكون أغلبية أعضاء
مجلس اإلدارة مبن فيهم الرئيس متمتعني بجنسية دولة
اإلمارات العربية املتحدة”.

بعد موافقة الجمعية عىل هذا القرار ،قام مجلس اإلدارة بضم
عضوين جديدين له من غري مواطني دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،مع االمتثال أن يكون الغالبية يف املجلس من مواطني
الدولة يف كافة األحوال.

ح .بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الرشكة خالل العام .2018
تم اإلفصاح عن كافة األحداث الجوهرية التي صادفت الرشكة خالل العام  ،2018ومنها:
تعني السيد /أحمد يوسف خوري عضوا منتدبا
تسليم مرشوع اويا
اطالق مرشوع دسرتكت افنيو
طرح وحدات اويا للبيع
اعالن األرباح السنوية
املوافقة عىل رشاء الرشكة ألسهمها بنسبة ال تتجاوز  %10من رأس املال املدفوع بقصد إعادة بيعها وذلك بعد الحصول عىل موافقة
الجهات املعنية.
ط .بيان نسبة التوطني يف الرشكة بنهاية عام ( 2018يستبعد العامل بالنسبة للرشكات العاملة يف مجال املقاوالت).
بلغت نسبة التوطني يف الرشكة (باستثناء الرشكات التابعة)  %9.89من مجموع املوظفني.
ي .بيان باملشاريع واملبادرات االبتكارية التي قامت بها الرشكة أو جاري تطويرها خالل العام .2018
ال يوجد أية مشاريع أو مبادرات إبتكارية قامت بها الرشكة أو جاري تطويرها خالل العام .2018
توقيع رئيس مجلس اإلدارة					   

التاريخ / :

ختم الرشكة الرسمي
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