
شركة اإلتحاد العقاریة 
 2020حوكمــة عن السنة التقریــر 

، وكیفیة تطبیقھا.2020بیان باإلجراءات التي تم اتخاذھا الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام  -1

شركة في عام  شركة وشركاتھا التابعة، كما قامت بإعتماد  2020قامت ال میثاق لجنة الترشیحات والمكافآت وجدول الصالحیات لل
اإلدارة بتحدیث جمیع القوائم والقواعد والمواثیق لتتماش��ى مع دلیل حوكمة الش��ركات المس��اھمة العامة المعتمد بموجب قرار رئیس 

بش��أن تعدیل بعض أحكام  2020لس��نة  26قانون اتحادي رقم وكذلك المرس��وم ب 2020/ ر.م) لس��نة  03مجلس إدارة الھیئة رقم (
سنة  2القانون اإلتحادي رقم  شركة بعرض جمیع التعدیالت المقترحة  2015ل شركات التجاریة، وسیقوم مجلس إدارة ال شأن ال في 

 على النظام األساسي على الجمعیة العمومیة الُمقبلة للموافقة والمصادقة على تلك التعدیالت.

وفقاً للجدول التالي 2020بملكیة وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجھم وأبناؤھم في األوراق المالیة للشركة خالل العام بیان  -2
: 

األسھم المملوكة كما  المنصب/ صلة القرابة اإلسم م
 31/12/2020في 

 إجمالي عملیة الشراء

ال یوجد رئیس مجلس اإلدارة  وزوجتھ وأوالده الحمادي خلیفة حسن 1
ال یوجد  نائب رئیس مجلس اإلدارة فتحي بن قریرة 2
 23,000,000عضو مجلس إدارة  محمد فردان علي الفردان 3

 ال یوجد زوجتھ وأوالده محمد فردان علي الفردان
ال یوجد عضو مجلس إدارة  وزوجتھ وأوالده عبد الوھاب الحلبي 4
 3,000 3,000عضو مجلس إدارة  درویش عبدهللا الكتبي 5

وزوجتھ ضاحي یوسف المنصوري 6
 ال یوجدعضو مجلس إدارة  وأوالده

 ال یوجدعضو مجلس إدارة  وزوجتھ وأوالده جورج كالر 7
تشكیل مجلس اإلدارة: -3

 بیان تشكیل مجلس اإلدارة الحالي: .أ
): 2020یونیو  18المجلس الحالي (منذ الجمعیة العمومیة المنعقدة في 

 السید / خلیفة حسن علي صالح الحمادي  .1
رئیس مجلس اإلدارة غیر مستقل /غیر تنفیذي 

 السید / فتحي بن عبد الستار بن قریرة .2
نائب رئیس مجلس اإلدارة مستقل 

 السید / محمد فردان علي الفردان .3
 مستقلعضو مجلس إدارة 

 السید / عبد الوھاب الحلبي .4
 عضو مجلس إدارة مستقل

 السید / درویش عبدهللا درویش احمد الكتبي .5
 عضو مجلس إدارة مستقل

 السید/ ضاحي یوسف أحمد عبدهللا المنصوري .6
عضو مجلس إدارة مستقل  

7. السید/ جورج كالر عضو 
مجلس إدارة مستقل 

 األعضاء السابقین:
 وسف المھیريالسید/ ناصر بطي عمیر بن ی .1

 )2020یونیو  18رئیس مجلس اإلدارة (حتى تاریخ الجمعیة العمومیة المنعقدة في 
 سعادة/ حمد عبد هللا محمد عبد هللا الماس .2



 

 

 )2020فبرایر  25نائب رئیس مجلس اإلدارة (حتى تاریخ إستقالتھ 
 السید/ ریشي راج فیج .3

 )2020مارس  12عضو مجلس إدارة (حتى تاریخ إستقالتھ 
 السید/ محمد سلطان محمد احمد العتیبة .4

 )2020یونیو  18عضو مجلس إدارة (حتى تاریخ الجمعیة العمومیة المنعقدة في 
 ان بي بي كابیتال لالستثمار ذ.م.م، ویمثلھا السید/ أحمد الدمنھوري .5

 )2020یونیو  18عضو مجلس إدارة (حتى تاریخ الجمعیة العمومیة المنعقدة في 
 بد الرحمن حسن محمد الرستمانيالسید/ عبدهللا ع .6

 )2020یونیو  18عضو مجلس إدارة (حتى تاریخ الجمعیة العمومیة المنعقدة في 

 
 رئیس مجلس اإلدارة

 السید / خلیفة حسن علي صالح الحمادي
   

 مستقلغیر تنفیذي/ غیر   الفئة
المدة التي قضاھا كعضو في مجلس 
إدارة الشركة من تاریخ أول إنتخاب 

 لھ
 حتى تاریخھ  2018مایو  17من اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد في  

  الخبرات و المؤھالت

یتمتع السید/ الحمادي بخبرة واسعة في إدارة تقنیة المعلومات والوساطة المالیة واالستثمارات 
وإدارة العقارات وإدارة العملیات والتفاوض على العقود. یحمل السید/ الحمادي درجة 
الماجستیر في األعمال االستراتیجیة مع نظام المعلومات من جامعة ھیرتفوردشایر في لندن، 
المملكة المتحدة؛ ودبلوم الدراسات العلیا في تكنولوجیا المعلومات التجاریة االستراتیجیة من 

ال "إن سي سي" للتعلیم في مانشستر، المملكة المتحدة؛ والدبلوم الوطني العالي في إدارة األعم
من "إیلیجانت إنترناشیونال كولدج" في لندن؛ ودبلوم في تطویر المواقع اإللكترونیة؛ وشھادة 

 في تكنولوجیا المعلومات من كلیة أبوظبي العلیا للتكنولوجیا.
العضویات والمناصب في شركات 

 رئیس مجلس إدارة شركة غلفا لالستثمارات العامة ش.م.ع  مساھمة أخرى

رقابیة أو  المناصب في مواقع
 ال یوجد  حكومیة ھامة

  المناصب في مواقع تجاریة ھامة

مستشار كرئیس تنفیذي لشركة اإلتحاد العقاریة وشغل سابقاً السید/ الحمادي المناصب التالیة 
الرئیس في شركة یو بي بي كابیتال لإلستثمارات ذ.م.م ومناصب رفیعة في شركات مختلفة 

نظم بوزارة الداخلیة، أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  وضمن قطاعات عدیدة منھا: محلل
 مدیر في لیختنشتاینیش الندس بنك (اإلمارات) المحدودة

 
 نائب رئیس مجلس اإلدارة

 السید / فتحي بن عبد الستار بن قریرة
   

 غیر تنفیذي/ مستقل  الفئة
المدة التي قضاھا 
 حتى تاریخھ  2020یونیو  18من اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد في  كعضو في مجلس 



 

 

إدارة الشركة من 
إنتخاب  تاریخ أول

 لھ

الخبرات و 
المؤھالت و 

المناصب في مواقع 
 تجاریة ھامة

 

بدأ السید / فتحي بن قریرة مسیرتھ المھنیة في شركة المحاماة سكادن أربس سلیت مایجر وفلوم (التي تم 
ة في الوالیات المتحدة من خالل العدید من اإلفصاحات) حیث عمل تصنیفھا باستمرار كأكبر شركة محاما

السید / فتحي في معامالت االندماج واالستحواذ المعقدة عبر الحدود، وعروض األوراق المالیة الدولیة 
والخصخصة. ثم انضم إلى البنك االستثماري الزارد ضمن فریق االندماج واالستحواذ وأسواق رأس المال 

المعامالت التي تشمل الشركات المدرجة (عملیات االستحواذ واالكتتابات العامة والضغوط  حیث ركز على
خالل سنوات عملھ كمحامي الشركة / مصرفي االستثمار ، شارك السید /  وعملیات الشطب بشكل خاص).

طوط فتحي بن قریرة في العدید من الصفقات رفیعة المستوى مثل المرحلة الثانیة من خصخصة شركة الخ
الجویة الفرنسیة، واالندماج بین غاز فرنسا وسویس، خصخصة شبكة الطرق السریعة الفرنسیة 

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône  وإعادة ھیكلة ،Eurotunnel Group  واستحواذ على تحویل
طرح عام  20. كما شارك السید / فتحي في أكثر من Schneider Electricالطاقة األمریكیة بواسطة 

في  Orangeأولي وعروض أوراق مالیة دولیة ولعب دوًرا رئیسیًا في تنفیذ شركة االتصاالت الفرنسیة 
تونس. كما اكتسب خبرة واسعة في تقدیم المشورة لشركات األسھم الخاصة العالمیة الكبرى لعملیات االستحواذ 

شغل السید / بن قریرة منصب الرئیس  2011، ال سیما في قطاع العقارات. منذ عام  أو المبیعات الخارجیة
التنفیذي لشركة میناكورب، وھي شركة خدمات مالیة بارزة مقرھا دولة اإلمارات العربیة المتحدة ، ولھا 

ق المالیة (تم مكانة رائدة في مجال الوساطة في األوراق المالیة في أسواق دبي المالیة وسوق أبوظبي لألورا
 2013تصنیف شركة میناكورب في المرتبة األولى حسب حصتھا السوقیة من حیث قیمة التداول في أعوام 

كما  في ناسداك دبي). 2018و  2017و  2016في سوق دبي المالي وفي  2016و  2015و  2014و 
حدة من قبل مجلة وورلد فاینانس تم االعتراف بمیناكورب كشركة خدمات مالیة رائدة في اإلمارات العربیة المت

وتحت قیادة السید / فتحي بن قریرة ، حصل  .2018و  2017و  2016و  2015و  2014و  2013في 
میناكورب على العدید من الجوائز من طومسون رویترز واالتحاد العربي للبورصات لمكانتھا الرائدة في 

یرة على العدید من الجوائز واألوسمة، وتم إدراجھ األسواق المالیة اإلماراتیة. حصل السید / فتحي بن قر
مستشاًرا مالیًا (حسب التصنیف العالمي) لمكاتب العائلة وكتل األسرة من قبل مجلة فامیلي  40ضمن أفضل 

 كما أنھ یحاضر بشكل متكرر في األحداث والمؤتمرات الرئیسیة مثل: كابیتال.
 المؤتمر السنوي لشركة إتحاد البورصات العربیة  •
 منتدى الشرق األوسط لألوراق المالیة •
 ConFEASاتحاد البورصات األوروبیة اآلسیویة  •
 اتحاد ھیئات األوراق المالیة العربیة •

إلدارة األعمال في باریس "التعلیم العالي" (ماجستیر في   HECتخرج السید / فتحي بن قریرة من كلیة 
كما وشغل السید / بن قریرة منصب عضو  ومن جامعة نیس صوفیا أنتیبولیس (قانون). رة والمالیة)اإلدا

٪ في النادي "الفصل الخلیجي". منظمة تروج لتمثیل أفضل للمرأة في إدارة الشركات 30مؤسس بنسبة 
یة تعمل داخل ومجلس اإلدارة وھو رئیس مجلس األعمال التونسي في دبي واإلمارات الشمالیة (منظمة رسم
 غرفة التجارة والصناعة في دبي تمثل مجتمع األعمال التونسي في دبي واإلمارات الشمالیة).

   
 

 
 عضو مجلس اإلدارة

 السید / محمد فردان علي الفردان
   

 غیر تنفیذي/ مستقل  الفئة
   

المدة التي قض���اھا كعض���و في مجلس 
إدارة الش�����ركة من تاریخ أول إنتخاب 

 لھ

 حتى تاریخھ 2020یونیو  18من اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد في  



 

 

یتمتع الس�����ید / محمد الفردان بالقیادة الدینامیكیة وذو دوافع ذاتیة مع مس�����ارات مثبتة من   الخبرات و المؤھالت
ذوي الخبرة المھنیة في التعامل مع وإدارة العقارات واالس���تثمارات وإدارة الفنادق ألكثر 

عاًما في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وش����رق األوس����ط. وقد س����اھم الس����ید /  19من 
الفردان في وض�������ع الخطط االس�������تراتیجیة ، وتعزیز األھداف ، وتطویر األفكار التي 
ساھمت في تحقیق نمو وتوسیع في مجال األعمال والصناعات العقاریة. السید / الفردان 

 معة عجمان للعلوم والتكنولوجیاحاصل على بكالوریوس إدارة اعمال من جا
العض����ویات والمناص����ب في ش����ركات 

 مساھمة أخرى
 ال یوجد 

المن���اص���������ب في مواقع رق���ابی���ة أو 
 حكومیة ھامة

 ال یوجد 

ش��غل الس��ید / الفردان مناص��ب متعددة ومنھا: مدیر عام بش��ركة عقارات الفردان، نائب   المناصب في مواقع تجاریة ھامة
القابض����ة، ش����ریك بش����ركة كارلتون للض����یافة، نائب مدیر ش����ركة مدیر ش����ركة الفردان 

المس��تثمر األول ش.ذ.م.م. ش��ریك بش��ركة زھرة للتكنولوجیا ش.ذ.م.م،  ش��ریك بش��ركة 
 الفردان لإلستثمارلیمتد

 

 
 عضو مجلس اإلدارة

 السید / عبد الوھاب الحلبي
 غیر تنفیذي/ مستقل            الفئة

في المدة التي قضاھا كعضو 
مجلس إدارة الشركة من تاریخ 

 أول إنتخاب لھ
 حتى تاریخھ 2020یونیو  18من اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد في  

  الخبرات و المؤھالت

رجل أعمال ریادي، مستشار وخبیر في إعادة الھیكلة، بخبرة  عبدالوھـاب الحلبيالسید / 
ة، وإعادة الھیكلة وإدارة األزمات والدیون، عاماً في اإلدارة التنفیذی 25مكتسبة منذ أكثر من 

 وتعزیزات االئتمان والمشاریع المشتركة.
یشغل السید / ِالحلبي حالیاً مناصب مختلفة بعدة شركات مساھمة عامة  وشركات خاصة مثل 

تي بي أل للعقارات، أب فاب ، دي أكس بي إنترتینمنتس ش.م.ع، اإلتحاد العقاریة ش.م.ع
ي كابیتال المحدودة. في السابق ، شغل عدة مناصب قیادیة علیا، والتي قادھا المحدودة و إمباس

من خالل تحویلھا والعمل على نموھا المستقبلي. وبصفتھ رئیس االستثمار للمجموعة في 
إكویتاتیفا، قاد عملیة توسیع الخدمات المالیة للمجموعة وإدارة األصول عبر مجموعة من 

 الصناعات
ب كان مسؤوالً عن التحول المالیة بأحد أھم الشركات القابضة "میراس"، السید / عبد الوھا

رئیس االستثمارات للمجموعة. تولى إدارة  و حیث شغل منصب الرئیس التنفیذي للعملیات
األصول واالستثمارات الخاصة وأشرف على المحافظ الدولیة للمجموعة، بینما كان یدیر 

 .جدیدة العملیات الیومیة ویطور ھیاكل حوكمة
 École des السید / عبد الوھاب حاصل على ماجستیر في إدارة األعمال التنفیذیة من "

ponts ParisTec وشھادة من كلیة لندن لالقتصاد. وھو زمیل / عضو في معھد "
 المحاسبین القانونیین في إنجلترا وویلز

العضویات والمناصب في 
 أكس بي إنترتینمنتس ش.م.عدي  –رئیس مجلس إدارة   شركات مساھمة أخرى

 



 

 

 
 عضو مجلس اإلدارة

 السید / درویش عبدهللا درویش احمد الكتبي
   

 غیر تنفیذي/ مستقل  الفئة
المدة التي قضاھا كعضو في مجلس 
إدارة الشركة من تاریخ أول إنتخاب 

 لھ
 حتى تاریخھ 2020یونیو  18من اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد في  

  و المؤھالت الخبرات

یتمتع السید / درویش الكتبي بخبرة ترّصد في سوق األوراق المالیة. مع معرفة متعمقة 
حول االستثمارات البدیلة، والمنتجات المنظمة، واستراتیجیات التجارة المتطورة. السید / 
الكتبي حاصل على درجة البكالوریوس في العلوم في إدارة األعمال تخصص المالیة 

 لتعلیم بلومبرغوشھادة ا
العضویات والمناصب في شركات 

 ال یوجد  مساھمة أخرى

المناصب في مواقع رقابیة أو 
 ال یوجد  حكومیة ھامة

حالیًا المناصب التالیة: عضو مجلس إدارة درویش سایبرتیك الھند السید / درویش یشغل   المناصب في مواقع تجاریة ھامة
 والمحافظ لدى درویش بن أحمد وأوالدهالخاصة المحدودة و مدیر االستثمار 

 

 
 عضو مجلس اإلدارة

 السید/ ضاحي یوسف أحمد عبدهللا المنصوري
 غیر تنفیذي/ مستقل  الفئة

المدة التي قضاھا كعضو في مجلس 
إدارة الشركة من تاریخ أول إنتخاب 

 لھ
 (تاریخ تعیینھ من قبل مجلس اإلدارة) حتى تاریخھ  2020فبرایر  25منذ  

  الخبرات و المؤھالت

یشغل السید/ ضاحي المنصوري منصب مدیر الدراسات في دائرة التنمیة االقتصادیة في 
ولغایة األن كرئیس قسم الدعم  2003أبوظبي كما عمل في عدة مناصب في الدائرة منذ عام 

د االقتصادي ورئیس قسم الدراسات االجتماعیة والدیموغرافیة و باحث اقتصادي. یحمل السی
 ضاحي المنصوري بكالوریوس اقتصاد من جامعة اإلمارات العربیة المتحدة. /

العضویات والمناصب في شركات 
 عضو مجلس إدارة شركة غلفا لالستثمارات العامة ش.م.ع  مساھمة أخرى

المناصب في مواقع رقابیة أو 
 ال یوجد  حكومیة ھامة

 ال یوجد  المناصب في مواقع تجاریة ھامة
 



 عضو مجلس اإلدارة
 السید/ جورج كالر

 غیر تنفیذي/ مستقل الفئة
المدة التي قضاھا كعضو في مجلس 
إدارة الشركة من تاریخ أول إنتخاب 

 لھ
(تاریخ تعیینھ من قبل مجلس اإلدارة) حتى تاریخھ  2019دیسمبر  26منذ 

 الخبرات و المؤھالت

عاًما من الخبرة في بناء وقیادة فرق  26السید كالر شخصیة قیادیة من ذوي الخبرة مع 
من مختلف األحجام والقدرات في البیئة المصرفیة ، وقد اضطلع بمسؤولیات رفیعة مختلفة 

یعمل الیوم كرئیس تنفیذي لشركة كبیرة إلدارة  تشمل مدیر تنفیذي وعضو مجلس إدارة.
ا ومدیر األصول في لیختنشتاین، وعضو مجلس إدارة في شركة عقارات في سویسر

سابقاً عمل بصفتھ  لتعرض العمالت الرقمیة في لیختنشتاین. MTFعملیات لمنصة التبادل 
كعضو في عدة مجالس إدارات مختلفة وكرئیس تنفیذي في بنك سویسري، ومطور ورئیس 
مستشاري العمالء لمجموعة "یو بي إس" و "أل جي تي" و "أل أل بي" في قطاع الخدمات 

-ل السید/ كالر شھادة الماجستیر في االقتصاد من جامعة فیینایحم المصرفیة الخاصة
النمسا. یتحدث السید/ كالر اإلنجلیزیة بطالقة ولدیھ قدرات تواصل جیدة بالفرنسیة، 

 باإلضافة إلى لغتھ األم األلمانیة.
العضویات والمناصب في شركات 

 ش.م.ععضو مجلس إدارة شركة غلفا لالستثمارات العامة  مساھمة أخرى

 2020بیان بنسبة تمثیل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام  .ب
 2020لم یكن لدى الشركة أي تمثیل للعنصر النسائي في مجلس اإلدارة خالل عام 

 بیان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضویة مجلس اإلدارة.   .ت
ستالم طلب ترشح سیدة واحدة وتم الموافقة على طلبھا بناًء تم إ 2020یونیو  18في إجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد بتاریخ 

على إستیفاء جمیع متطلبات الترشح ولكن لم تتمكن من الحصول على مجموع أصوات یخولھا بالفوز بمقعد في مجلس 
 اإلدارة.

بیان بما یلي :  .ث
 .2019مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام  .1

 .2019مكافآت ألعضاء المجلس عن العام لم یتم دفع أیة 
والتي س������یتم عرض������ھا في اجتماع الجمعیة  2020مجموع مكافآت أعض������اء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام  .2

 .العمومیة السنوي للمصادقة علیھا
دارة لن یتم عرض أي مكافآت مقترحة ألعضائ مجلس اإل

 
3. تفاص����یل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلض����افیة التي تقاض����ھا عض����و مجلس اإلدارة بخالف بدالت حض����ور 

 أسبابھا.اللجان و
 ال یوجد 

بیان بتفاصیل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاھا أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة  .4
 وفقاً للجدول التالي: 2020المالیة للعام  

سنة المالیة  سات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة عن ال لم یتقاض أعضاء المجلس أیة بدالت عن حضورھم لجل
 درھم موزعة كالتالي. 240,000، إال أن مجموع المبالغ المستحقة الخاصة بھذا الشأن ھي 2020

 بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس االسم م



 

 

 عدد اإلجتماعات قیمة البدل إسم اللجنة

 السید / ضاحي المنصوري 1
 5 50,000 لجنة التدقیق

 6 60,000 لجنة الترشیحات والمكافآت

 السید / جورج كالر 2
 5 50,000 لجنة التدقیق

 6 60,000 لجنة الترشیحات والمكافآت
 2 20,000 لجنة التدقیق السید / فتحي بن قریرة 3

مع بیان تواریخ انعقادھا، وعدد مرات الحضور  2020عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالیة  .ج
 بیان األعضاء الحاضرین بالوكالة الشخصي لجمیع األعضاء مع

عدد  تاریخ اإلجتماع م
 أسماء األعضاء الغائبین عدد الحضور بالوكالة الحضور

 0 4 2020مارس  12 1
 السید / ناصر بطي عمیر بن یوسف

 السید / أحمد الدمنھوري ممثالً عن أن بي بي كابیتال لإلستثمار 
 السید / ریشي راج فیج

 0 4 2020مارس  24 2
 السید / ناصر بطي عمیر بن یوسف

 السید / أحمد الدمنھوري ممثالً عن أن بي بي كابیتال لإلستثمار 
 السید / محمد سلطان محمد أحمد العتیبة

  0 7 2020یونیو  21 3

  0 7 2020أغسطس  13 4

  0 7 2020سبتمبر  29 5

 مع بیان تواریخ انعقادھا. 2020المالیة ** عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمریر خالل السنة 
 

 2020فبرایر  25 •
 2020أبریل  22 •
 2020أكتوبر  13 •

 
بناًء على  2020بیان مھام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قام بھا أحد أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفیذیة خالل عام  .ح

 تفویض من المجلس مع تحدید مدة وصالحیة التفویض حسب الجدول التالي:
م�������������������دة  صالحیة التفویض إسم الشخص المفوض م

 التفویض
1 

خلیفة حسن علي صالح 
 الحمادي

تابعة نقل ملكیة أرض من ش�������ركة اإلتحاد العقاریة ش.م.ع إلى ش�������ركة دبي  ال
أوتودروم والقیام بكافة اإلجراءات والتص���رفات الالزمة، ویش���مل ذلك وال یقتص���ر 
على، تحدید ودفع التكالیف والمصروفات المطلوبة وتوقیع كافة العقود والمستندات 

 ذات الصلة

ثالثة 
 سنوات

خلیفة حسن علي صالح  2
 الحمادي

باب الترشح لعضویة  تحدید موعد وبنود الجمعیة العمومیة المؤجلة وإعادة فتح
 مجلس اإلدارة.

 ال ینطبق

3 
خلیفة حسن علي صالح 

 الحمادي

القیام باإلجراءات الالزمة والحص�����ول على الموافقات من الجھات المعنیة والتوقیع 
على جمیع المس���تندات المتعلقة بتحویل ش���ركة اإلتحاد العقاریة ش.م.ع إلى ش���ركة 

القانونیة لتحویل األص��ول التي تحت ش��ركة قابض��ة وكذلك بإتخاذ كافة اإلجراءات 
 اإلتحاد العقاریة ش.م.ع إلى الشركات التابعة كالً بحسب نشاطھا

ثالثة 
 سنوات



 

 

4 
خلیفة حسن علي صالح 

 الحمادي

القیام بكافة اإلجراءات والتص����رفات الالزمة لتحقیق تحویل ذي فیتاوت وس����یرفیو 
المثال ولیس الحص�ر التوقیع إلى ش�ركات مس�اھمة خاص�ة، بما في ذلك علي س�بیل 

على كافة المس������تندات وتمثیل الش������ركة أمام كافة الجھات س������واء حكومیة أو غیر 
 حكومیة.

ثالثة 
 سنوات

خلیفة حسن علي صالح  5
 الحمادي

القیام بكافة اإلجراءات والتص���رفات الالزمة، ویش���مل ذلك وال یقتص���ر على تحدید 
ع كافة العقود والمس�تندات ذات الص�لة ودفع التكالیف والمص�روفات المطلوبة وتوقی

 لتحول شركة دبي أتودروم ذ.م.م. إلى شركة مساھمة خاصة

ثالثة 
 سنوات

6 

خلیفة حسن علي صالح 
 الحمادي

القیام بإعادة الھیكلة اإلداریة لش�������ركة یونیون مولز ودعمھا من الش�������ركة األم من 
العقاریة إلیھا (وھي أب خالل نقل ملكیة المجمعات التجاریة التي بحوزة االتحاد 

یام  یة ق تاون مردف في مردف واألوتومول في الموتوس�������یتي)، والنظر في إمكان
الش������ركة بش������راء بعض المراكز التجاریة من جھات أخرى أو اس������تحواذھا على 

 شركات أو جھات مالكة لمراكز تجاریة أخرى.

ثالثة 
 سنوات

7 

خلیفة حسن علي صالح 
 الحمادي

العقاریة ش.م.ع في حضور اجتماعات الجمعیات العمومیة تمثیل شركة االتحاد 
للشركات التابعة واتخاذ أیة قرارات بتلك االجتماعات، ومن بینھا على سبیل المثال 
ولیس الحصر، تحول الشكل القانوني للشركات التابعة وإدراجھا في األسواق المالیة 

أیة أوراق مالیة خاصة  المحلیة والعالمیة، وزیادة أو خفض رؤوس أموالھا، وإصدار
بھا، والحصول على تسھیالت من الجھات المانحة، والموافقة على استحواذات 
الشركة التابعة على شركات وجھات أخرى، والدخول في اندماجات فیما بین 
الشركات التابعة بعضھا مع بعض أو الشركات التابعة مع جھات أخرى، والتخارج 

أو كل رأس مالھا بعوض أو بغیر عوض أو  من الشركات التابعة أو بیع جزء
تصفیتھا، وإنتخاب أعضاء مجلس مدراء/مدیرین/إدارة الشركات التابعة أو عزلھم 
وتحدید صالحیاتھم وأتعابھم، وإجراء أیة تعدیالت على عقود الشركات التابعة أو 

ریة أنظمتھا األساسیة، والتوقیع على كافة المستندات نیابة عن شركة االتحاد العقا
 ش.م.ع بوصفھا مالكا أو شریكا أو مساھما في الشركات التابعة.

ثالثة 
 سنوات

خلیفة حسن علي صالح  8
 الحمادي

إجراء ما یلزم والتوقیع على كافة المستندات نیابة عن الشركة مع بنك اإلمارات دبي 
 في الموتور سیتي. سكنیةالوطني لضبط المبلغ المدفوع مقدًما مقابل وحدة 

ثالثة 
 سنوات

خلیفة حسن علي صالح  9
 الحمادي

التصرف في الوحدات السكنیة والتجاریة المملوكة للشركة وفقا لألسعار التي تعتمدھا 
 إدارة التطویر (االستراتیجیة وتمیز األعمال) واإلدارة المالیة.

ثالثة 
 سنوات

10 

خلیفة حسن علي صالح 
 الحمادي

أصل من أصول الشركة نتھاء من عملیة بیع السیر بإتخاذ كافة األجراءات الالزمة لإل
بما في ذلك التوقیع على كافة المستندات والتعامل مع كافة الجھات في ھذا الشأن. 
ً إبرام أیة إتفاقات تسویة للتسھیالت أو القروض الممنوحة للشركة ولھ في  وأیضا

جراءات سبیل ذلك بیع األصول المملوكة للشركة إلتمام التسویات وإتخاذ كافة اإل
 القانونیة الخاصة بذلك.  

ثالثة 
 سنوات

عبدهللا عبد الرحمن حسن  11
 محمد الرستماني

إتمام عملیة بیع اصل بما في ذلك توقیع كافة المستندات والتعامل مع كافة الجھات 
 ال ینطبق في ھذا الشأن

عبدهللا عبد الرحمن حسن  12
 محمد الرستماني

والقیام بمجموعة من التصرفات متعلقة بالشركة تفویض من مجلس اإلدارة بتنفیذ 
 والشركات التابعة

ثالثة 
 سنوات

13 

خلیفة حسن علي  •
 صالح الحمادي

عبدهللا عبد الرحمن  •
حسن محمد 

 الرستماني 

 ال ینطبق التوقیع على البیانات المالیة الموحدة للربع األول والربع الثاني التوقیع علیھا.

خلیفة حسن علي صالح  14
 الحمادي

دعوة الجمعیة العمومیة لالنعقاد واتخاذ كافة اإلجراءات القانونیة الالزمة لذلك وفقا 
) من النظام األساسي 64) قانون الشركات التجاریة والمادة (302ألحكام المادة (

للشركة، وتعیین جھة ذات خبرة فنیة ومالیة للعمل على (وضع/اعتماد) خطة لمعالجة 
 الخسائر المتراكمة.

 ال ینطبق



 

 

عبدهللا عبد الرحمن حسن  15
 محمد الرستماني

المباشرة بالمفاوضات والتوقیع على عقد مبایعة و جمیع المستندات الخاصة بصفقة 
 ال ینطبق دبي أوتودروم.

عبدهللا عبد الرحمن حسن  16
 ینطبقال  .توقیع مذكرة تفاھم غیرالملزمة تتضمن فترة حصریة مع جھة خارجیة محمد الرستماني

عبدهللا عبد الرحمن حسن  17
 ال ینطبق التوقیع على جمیع المستندات المطلوبة بغرض اإلستحواذ على بعض المباني. محمد الرستماني

 
 على أن یشمل التالي: 2020بیان بتفاصیل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل عام  .خ

 ال یوجد 
بالشركة ، على أن یوضح بھ العضو المنتدب و/أو المدیر العام و/أو الرئیس التنفیذي ونائب الھیكل التنظیمي الكامل الخاص  .د

 المدیر العام والمدراء العاملین في الشركة كالمدیر المالي.

 
ووظائفھم في الصف األول والثاني حسب ما ورد في الھیكل التنظیمي للشركة بیان تفصیلي لكبار الموظفین التنفیذیین  .ذ

 تعیینھم مع بیان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لھم، وذلك حسب الجدول التالي: وتواریخ
 

 تاریخ التعیین المنصب م
مجموع الرواتب 

والبدالت المدفوعة 
 (درھم) 2020لعام 

مجموع المكافآت 
 2020المدفوعة لعام 

)Bonuses(درھم) ( 

أي مكافآت أخرى 
 2020نقدیة/عینیة للعام 

 أو تستحق مستقبالً 
 - - 981,700 16/07/2017 المدیر العام باإلنابة  1
 - - 935,355 01/03/2020 المدیر المالي  2

مدیر قسم التدقیق الداخلي  3
 - - 259,877 21/06/2020 والمخاطر

 - - 192,828 19/12/2019 ضابط اإلمتثال 4

رئیس قسم عالقات  5
 - - 167,890 26/10/2020 المستثمرین 

رئیس قسم الموارد  6
 - - 18,334 13/12/2020 البشریة واإلدارة 

رئیس قسم الشؤون  7
 - - 475,972 29/07/2018 القانونیة 

 - - - شاغر  رئیس قسم التسویق 8
 - - 220,152 06/09/2020 رئیس قسم المشتریات 9

 - - 699,671 05/05/2019 التأجیررئیس قسم  10

رئیس قسم تقنیة  11
 - - 244,257 05/01/2020 المعلومات 

 مدقق الحسابات الخارجي: -4



 

 

 تقدیم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساھمین. .أ
ذ م م ش���ركة خدمات مھنیة متعددة الجنس���یات وتعد واحدة من أكبر ش���ركات المراجعة  -تعتبر مزارز محاس���بون قانونیون 

ملیار یورو،  1.8دولة حول العالم. تبلغ اإلیرادات العالمیة  91موظف في أكثر من  40,400والتدقیق في العالم. ولدیھا 
وتقدم خدمات التحقق (بما في ذلك التدقیق المالي)، الض��رائب، اإلرش��اد واالس��تش��ارات للش��ركات. تتواجد مزارز في منطقة 

 سنوات. 10الشرق األوسط منذ أكثر من 
 -ن األتعاب والتكالیف الخاصة بالتدقیق أو الخدمات التي قدمھا مدقق الحسابات الخارجي ، وذلك حسب الجدول التالي:بیا .ب

 ذ م م -مزارز محاسبون قانونیون  واسم المدقق الشریكإسم مكتب التدقیق 
 جافر روباواال 

یونیو  18العمومیة المنعقد في  من اجتماع الجمعیة كمدقق حسابات خارجي للشركة عدد السنوات التي قضاھا
 حتى تاریخھ 2020

یونیو  18من اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد في  عدد السنوات التي قضاھا المدقق الشریك في تدقیق حسابات الشركة
 حتى تاریخھ 2020

 درھم  300,000   (درھم)  2020إجمالي أتعاب التدقیق لعام 
أتعاب وتكالیف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقیق للبیانات 

 ال یوجد  2020المالیة لعام 

 ال یوجد تفاصیل وطبیعة الخدمات المقدمة األخرى 

غیر  مدقق حسابات خارجي أخربیان بالخدمات األخرى التي قام 
 ال یوجد 2020مدقق حسابـات الشركة بتقدیمھـا خالل 

 2020التحفظات التي قام مدقق حس��ابات الش��ركة بتض��مینھا في القوائم المالیة المرحلیة و الس��نویة للعام بیان یوض��ح  .ج
 وفي حال عدم وجود أي تحفظات یجب أن یتم ذكر ذلك صراحةً.

لمجموعة الت وحا"التالي  تضمن تقریر مدقق الحسابات الخارجي عن القوائم المالیة المذكورة تحفظات نصت على
لبًا طقدمت و 2020لحالي م اللعاو 2019لسابق م العااسیتي  في ربي  موتودلرئیسي لمنطقة  المخطط اجعة امر
لمعدلة  اإلجمالیة ت المساحاالمعدلة مع العامة الخطط ار اإلصد، لمعنیةالرقابیة  ت الجھاافقة علیھ من اسمیًا للمور

، لقریبالمستقبل المعدلة  في العامة  اعلى خطط  لتنظیمیةافقة المواعلى ل لحصوالمجموعة  تتوقع ابق. كانت اللطو
. ضيراسیتي لألربق في تقییم بنك موتوالمعدلة للطواإلجمالیة ت المساحاإدراج افقة في الموه اذھفترضت اعلیھ ًء بناو
 لمبالغةا تم ،ألمرا الھذ  نتیجةو. لةدلعاا لقیمةا سقیا  -13قم ر لمالیةایر رللتقا ليولدا رلمعیاا مع رضتتعا تلمعالجاا هذھ

 سجلت ،لسنةا لخال.  2020ینایر  1في  كما مدرھ نملیو 351 بمبلغ لملكیةا قحقوو یةرالستثماا راتلعقاا في
 لدخلا في مبالغة عنھ نتج مما ملیون درھم) 351: 2019( مدرھ نملیو 898 بمبلغ لةدلعاا لقیمةا في باحًاأر لمجموعةا

 بقیمة یةرالستثماا راتللعقا لدفتریةا لقیمةوا لملكیةا قحقو في لمقابلةا لمبالغةوا  مدرھ نملیو 898 بمبلغ ملعاا لخال
  "2020 یسمبرد 31 في كما مدرھ نملیو 1,249

 لجنــة التدقیــق: -5
 إقرار من رئیس لجنة التدقیق بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتھ آللیة عملھ والتأكد من فعالیتھ. .أ

مراجعتھ آللیة عملھا  المنص���وري، رئیس لجنة التدقیق، بمس���ؤولیتھ عن نظام اللجنة في الش���ركة وعن یقر الس���ید / ض���احي
 والتأكد من فعالیتھا  

 أسماء أعضاء لجنة التدقیق، وبیان اختصاصاتھا والمھام الموكلة لھا. .ب
 إلى من الصفة اإلسم م.

1 
السید / أحمد الدمنھوري (ممثل 

شركة أن بي بي كابیتال 
 لإلستثمار)

 2020فبرایر  25 2019دیسمبر  26 رئیس

 2020فبرایر  25 2019دیسمبر  26 عضو سعادة / حمد الماس 2
 لغایة تاریخھ 2019دیسمبر  26 عضو السید / جورج كالر 3
 لغایة تاریخھ 2020فبرایر  25 رئیس السید / ضاحي المنصوري 4

5 
السید / أحمد الدمنھوري (ممثل 

بي كابیتال شركة أن بي 
 لإلستثمار)

 2020یونیو  18 2020فبرایر  25 عضو

 لغایة تاریخھ 2020یونیو  21 عضو السید / فتحي بن قریرة 6



 

 

تتمحور االختصاصات والمھام الموكلة للجنة التدقیق، حسب ما ورد في قرارات ھیئة األوراق المالیة والسلع ومیثاق اللجنة 
 التالیة :المعتمد، حول المواضیع المختصرة 

 
الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر واالمتثال (نظم الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر، التأكد من قیام المجلس بإنشاء  •

 .نظام فعال للرقابة الداخلیة، السیاسات واإلجراءات، مدونة قواعد السلوك، االمتثال للقوانین واللوائح المعمول بھا)
اق التدقیق الداخلي، الھیكل التنظیمي لقسم التدقیق الداخلي والموظفین وخبرة المسؤولین، وظیفة التدقیق الداخلي (میث •

تقدیم التقاریر، تكرار التدقیق الداخلي، الشركات الخارجیة لدعم وظیفة التدقیق الداخلي، خطط التدقیق الداخلي، 
ق الداخلي، االلتزام بمعاییر معھد المراجعین المیزانیات الالزمة، ضمان توافر الموارد الالزمة، فعالیة وظیفة التدقی

الداخلیین، قیود تمت مواجھتھا أثناء عمل المدقق، استفسارات المدقق الداخلي بخصوص السجالت المالیة أو أنظمة 
الرقابة ومتابعة استجابة مجلس إدارة الشركة، التأكد من أن المدقق الداخلي لدیھ حق الوصول إلى جمیع الوثائق 

ت واألدوات، استقالل المدقق الداخلي، اإلجتماع مع رئیس وظیفة التدقیق الداخلي دون حضور أي من والسجال
موظفي اإلدارة أو ممثلھا، نتائج أي تحقیقات داخلیة، التقاریر الداخلیة المنتظمة تقدیم توصیات مكتوبة بشأن ذلك، 

 بین المدققین الداخلیین والخارجیین). نتائج التحقیقات األولیة في قضایا الرقابة الداخلیة، والتنسیق
التقاریر المالیة (السیاسات واإلجراءات المالیة والمحاسبیة للشركة، نزاھة البیانات المالیة واإلفصاحات والتقاریر،  •

اإلشراف على إعداد البیانات المالیة، السیاسات والممارسات المحاسبیة، استعراض البیانات المالیة، المبادئ 
ات واألحكام المحاسبیة، المبادرات التنظیمیة والمحاسبیة والھیاكل التي تتم خارج إطار المیزانیة والممارس

العمومیة، التعدیل الجوھري الناتج عن عملیة التدقیق، التشغیل المستمر للشركة كمنشأة مستمرة، قواعد اإلدراج 
اد التقاریر المالیة التي تقررھا الھیئة، التنسیق مع والمعاییر المحاسبیة والمتطلبات القانونیة األخرى المتعلقة بإعد

مجلس إدارة الشركة واإلدارة والمدیر المالي أو المدیر المسئول،  مراعاة البنود الھامة واالستثنائیة، المعامالت 
لصادرة من الھامة والسیما المعامالت غیر الروتینیة،  التقریر النافي للجھالة، دراسات الجدوى، التقاریر الدوریة ا

الجھات التنظیمیة، خطابات التمثیل، مراسالت تتم مع الجھات التنظیمیة أو الجھات الحكومیة، مسائل قانونیة قد 
یكون لھا تأثیر كبیر على البیانات المالیة للمنظمة، التقدیم السري والمجھول من قبل موظفي الشركة ألیة مخاوف 

 .فیھا إلى اللجنة)بشأن مسائل المحاسبة أو التدقیق المشكوك 
المدققین الخارجیین (التوصیة إلى مجلس اإلدارة فیما یتعلق باختیار المدقق الخارجي أو استقالتھ أو إقالتھ واستبدالھ،  •

استقاللیة مدققي الحسابات الخارجیین، ضمان وفاء مدقق الحسابات بالشروط المنصوص علیھا في القوانین واللوائح 
األساسي ، متابعة ومراقبة استقاللھ، االجتماع مع المدقق الخارجي بدون حضور اي من وقرارات الشركة والنظام 

أعضاء اإلدارة أو من ینوب عنھا مرة واحدة سنویاً، خطة عمل المدقق الخارجي ومراسالتھ وتعلیقاتھ ومقترحاتھ 
على االستفسارات ومخاوفھ وأي استفسارات مھمة یقدمھا، ضمان االستجابة والرد السریع من قبل المجلس 

المذكورة في بیان/ تقریر مدقق الحسابات، توفیر التسھیالت الالزمة ألداء وظیفة المدقق الخارجي، استالم ومناقشة 
وإتخاذ إجراءات بناء على النتائج والتوصیات الھامة المقدمة من قبل المدققین الخارجیین، تقییم وتقدیم التقاریر إلى 

 المدقق الخارجي).المجلس فیما یتعلق بأداء 
حوكمة الشركة (االمتثال للقوانین واللوائح المعمول بھا والسیاسات واإلجراءات الداخلیة، امتثال الشركة لمدونة  •

قواعد السلوك ودلیل حوكمة الشركات وكفایة نظم المعلومات اإلداریة، معامالت األطراف ذات العالقة مع الشركة 
صیات المتعلقة بھذه المعامالت إلى المجلس قبل إبرام العقود، تحدید ممارسات وإدارة تضارب المصالح وتقدیم التو

 .الحوكمة الرائدة)
ً على األقل، تقدیم تقاریر للمجلس في  • إعداد التقاریر (تقدیم تقریر للمجلس حول اجتماعاتھا مرة واحدة سنویا

تقریر حول أنشطتھا یتم تضمینھ في  اجتماعھ التالي بخصوص أیة أمور ھامة متعلقة بمھام ومسئولیات اللجنة،
التقریر السنوي للشركة، یتعین على رئیس اللجنة حضور اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي والرد على التساؤالت 

 .من خالل رئیس مجلس اإلدارة بخصوص أنشطة ومسئولیات اللجنة)
أمن المعلومات واستمراریة نشاط العمل لدى المسئولیات األخرى (مراقبة النظم التي وضعتھا اإلدارة لتنفیذ برامج  •

الشركة، تنفیذ أیة أنشطة أخرى بحسب ما تراه اللجنة أو یراه المجلس مالئماً أو ضروریاً، إجراء التقییم الذاتي 
 السنوي فیما یتعلق بالغرض من اللجنة ومھامھا ومسئولیاتھا).

وتواریخھا لمناقشة المسائل المتعلقة بالبیانات المالیة وأیة أمور  2020عدد االجتماعات التي عقدتھا لجنة التدقیق خالل عام  .ج
 أخرى، وبیان عدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء في االجتماعات المنعقدة.

 تاریخ االجتماع أعضاء لجنة التدقیق
14/03/2020 24/03/2020 14/06/2020 12/08/2020 11/10/2020 

      السید / ضاحي المنصوري
      السید / جورج كالر

   X x x السید / أحمد الدمنھوري
      السید / فتحي بن قریرة

 
 لجنة الترشیحات والمكافآت: -6



 

 

إقرار من رئیس لجنة الترشیحات والمكافآت بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتھ آللیة عملھ والتأكد من  .أ
 فعالیتھ.

مراجعتھ  المنصوري، رئیس لجنة الترشیحات والمكافآت، بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة في الشركة وعنیقر السید / ضاحي 
 آللیة عملھا والتأكد من فعالیتھا  

 أسماء أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت، وبیان اختصاصاتھا والمھام الموكلة لھا. .ب
 إلى من  الصفة  اإلسم  م.
 2020فبرایر  25 2019دیسمبر  26 رئیس  سعادة / حمد الماس  1
لدمنھوري (ممثل  2 ید / أحمد ا الس�������

 شركة أن بي بي كابیتال لإلستثمار)
 2020یونیو  18 2019دیسمبر  26 عضو 

 لغایة تاریخھ  2019دیسمبر  26 عضو السید / جورج كالر  3
 لغایة تاریخھ 2020فبرایر  25 رئیس  السید / ضاحي المنصوري  4
 لغایة تاریخھ 2020یونیو  21 عضو السید / فتحي بن قریرة  5
 لغایة تاریخھ 2020یونیو  21 عضو السید / محمد الفردان 6
 لغایة تاریخھ 2020یونیو  21 عضو السید / درویش أحمد الكتبي 7

 إخصاصات لجنة التدقیق والمھام الموكلة لھا :
واإلدارة التنفیذیة واإلجراءات المتعلقة بذلك، التأكد من اس��تقاللیة األعض��اء تطبیق س��یاس��ة الترش��ح لعض��ویة مجلس اإلدارة 

المس�����تقلین، س�����یاس�����ة المكافآت والمزایا والحوافز والرواتب الخاص�����ة بأعض�����اء المجلس والعاملین في الش�����ركة، مراجعة 
احتیاجات الشركة من الكفاءات، االحتیاجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة، ھیكل مجلس اإلدارة، 

س�����یاس�����ة الموارد البش�����ریة، مس�����اندة مجلس اإلدارة في تقییم المدیر التنفیذي وتحدید مكافأتھ، االمتثال للمتطلبات القانونیة 
والتنظیمیة المعمول بھا المرتبطة بمس���ائل المكافآت، تقدیم التقاریر لمجلس اإلدارة بش���أن تقییم أداء أعض���اء المجلس، خطط 

 تطویر المھني وخطط تعاقب الموظفین، برامج تطویر أعضاء المجلس.ال
وتواریخ انعقادھا، مع بیان عدد مرات الحض�����ور الش�����خص�����ي  2020بیان بعدد االجتماعات التي عقدتھا اللجنة خالل عام  .ج

 لجمیع أعضاء اللجنة.
أعضاء لجنة 
الترشیحات 

 والمكافآت

 تاریخ االجتماع
01/03/2020 12/03/2020 24/03/2020 15/04/2020 13/05/2020 26/05/2020 

سید / ضاحي  ال
       المنصوري

الس���ید / جورج 
       كالر

الس�������ید / أحمد 
 X x x x X x الدمنھوري

الس������ید / فتحي 
       بن قریرة

الس������ید / محمد 
       الفردان

السید / درویش 
       أحمد الكتبي

 واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعینلجنة متابعة  -7
تم تشكیل لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعین وتحدید اختصاصاتھا، بموجب قرار مجلس إدارة الشركة 

ضمت اللجنة في عضویتھا عدد من موظفي الشركة في ذلك الوقت ونتیجة إلستقالة العدید منھم یتم  03/07/2018بتاریخ 
 یا عرض إعادة تشكیل اللجنة بترشیح أعضاء جدد سیقومون بتفعیل إختصاصات ودور اللجنة ابتداءا من السنة المالیةحال

/  03وبما یتوافق مع دلیل حوكمة الشركات المساھمة العامة المعتمد بموجب قرار رئیس مجلس إدارة الھیئة رقم ( 2021
 .2020ر.م) لسنة 

 لس اإلدارةأي لجنة أو لجان أخرى یقرھا مج -8
 ال یوجد 



 

 

تشكیلھا  انھ كان یوجد لجنة خاصة بدراسة المخالفات المرتكبة من عضو مجلس إدارة  وجارى عرض األمر العادة :تنویھ
 او الغائھا على مجلس اإلدارة

 نظام الرقابة الداخلیة: -9
 عملھ والتأكد من فعالیتھ.إقرار من المجلس بمسؤولیتھ عن نظام الرقابة الداخلیة في الشركة وعن مراجعتھ آللیة  .أ

یقر أعضاء مجلس اإلدارة بمسؤولیتھم عن نظام الرقابة الداخلیة في الشركة وعن مراجعتھ آللیة عملھ والتأكد من فعالیتھ حیث 
وقرر المص�����ادقة  21/03/2021في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاریخ  2020أطلع المجلس على تقریر الحوكمة لس�����نة 

 علیھ.
 .وتاریخ التعیین ر اإلدارة ومؤھالتھأسم مدی .ب

 2020ینایر  16إلى  2018أغستس  05برویز بھوتو منذ السید / 
 2020یونیو  21السید / مھمت باریس تیمور منذ 

في إرنس��ت ویونغ في إس��طنبول، كإس��تش��اري خدمات األعمال للتأمین؛  2006بدأ الس��ید تیمور مس��یرتھ المھنیة في س��بتمبر 
انض��م الس��ید تیمور إلى ش��ركة إرنس��ت ویونغ دبي لخدمات اس��تش��ارات المخاطر. ثم واص��ل خبرتھ في  2008وفي فبرایر 

العدید من ش���ركات الخدمات المالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وعلى مدار الخمس���ة عش���ر عاًما الماض���یة، ش���ارك 
المخاطر والخدمات االس������تش������اریة المتعلقة بالتدقیق الس������ید / تیمور في تقدیم التدقیق الداخلي / الض������وابط الداخلیة وإدارة 

الخارجي وشغل العدید من المناصب العلیا في مجاالت الخدمات االستشاریة والمصرفیة والمالیة. تمتد خبرتھ لفترة وجیزة 
لتنظیمي. السید / إلى مجاالت التدقیق الداخلي / الضوابط الداخلیة ، حوكمة الشركات ، إدارة المخاطر ، االمتثال القانوني وا

 تیمور حاصل على درجة البكالوریوس في المالیة العامة.
 . وتاریخ التعیینأسم ضابط اإلمتثال ومؤھالتھ  .ج

ھو عض������و في جمعیة المحاس������بین القانونیین ، كض������ابط إمتثال و2019فبرایر  1بتاریخ محمد بالل أكبر  /الس������ید عیین 
). یتمتع AAA) وجمعیة المحاسبین والمراجعین (PIPFAللمحاسبین المالیین () ، والمعھد الباكستاني ACCAالمعتمدین (

بخبرة واس���عة وخبرة متنوعة في التأھیل لما یزید عن أربع س���نوات في مجال التدقیق والتأمین واالس���تش���ارات المحاس���بیة 
لنطاق الكامل ، ومراجعات االمتثال وإدارة المخاطر والض��رائب. لقد قام بإدارة العدید من المھام بما في ذلك عملیات تدقیق ا

المحدودة ، واإلجراءات المتفق علیھا ، والتدقیق الداخلي ، وعملیات التدقیق الخاص�������ة وفًقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة 
حاسبون والمتطلبات التنظیمیة المحلیة. قبل انضمامھ إلى االتحاد العقاریة، عمل السید/ أكبر في شركة "موریسون مینون" م

 قانونیون و"كرو انترناشیونال" في أبو ظبي ، باإلضافة إلى شركات أخرى في الباكستان.
كیفیة تعامل إدارة الرقابة الداخلیة مع أیة مش����اكل كبیرة بالش����ركة أو تلك التي تم اإلفص����اح عنھا في التقاریر والحس����ابات  .د

 السنویة 
لداخلیة التي قد ینتج عنھا مخاطر رئیس��یة إلى مس��توى اإلدارة المناس��ب. إذا تحیل إدارة الرقابة الداخلیة كافة ثغرات الرقابة ا

كان ھناك مشاكل معلقة تشكل مخاطر رئیسیة فإن ھذه األمور یتم رفعھا إلنتباه لجنة التدقیق، وأخیراً إلى مجلس اإلدارة مع 
 .مشكالت، لم یرد إلى لجنة التدقیق أیة 2020المالحظات والتوصیات. علما بأنھ في عام 

 عدد التقاریر الصادرة من إدارة الرقابة الداخلیة لمجلس إدارة الشركة. .ه
. ویتكون التقریر من متابعة حل (أكتوبر)  2020أص�������درت إدارة التدقیق الداخلي تقریر واحد لمراجعة لجنة التدقیق عام 

الناتجة عن الوباء، كان قس�����م التدقیق الداخلي .  وبس�����بب القیود المختلفة 2019و  2018العوائق التي تم إبرازھا لألعوام 
معلقًا بعملیاتھ حتى تم تعیین رئیس القسم الجدید. تم االتفاق والموافقة من قبل لجنة التدقیق في الشركة على أن تقتصر خطة 

 على المتابعة على عملیات التدقیق السابقة. 2020التدقیق لبقیة السنة المالیة 
 وبیان أسبابھا، وكیفیة معالجتھا وتجنب تكرارھا مستقبالً. 2020بة خالل عام تفاصیل المخالفات المرتك -10

"* XBRL" لعدم اس�����تخدامھا لنظام اإلفص�����اح اإللكترونيبإنذار الش�����ركة  2020قامة ھیئة األوراق المالیة والس�����لع خالل عام 
تنبیھ القائمین على عملیة اإلفص����اح عبر ، وقد تم في الوقت المحدد 2020عن البیانات المالیة النص����ف س����نویة للعام  لإلفص����اح

 "  بوضع اإلجراءات الداخلیة الالزمة لضمان عدم تكرار المخالفة.XBRLالنظام اإللكتروني "
 (مالحظة تم اإلفصاح عن النتائج المالیة على موقع سوق دبي المالي ضمن المھلة القانونیة وفقا لألنظمة والقرارات)*

 في تنمیة المجتمع المحلي والحفاظ على البیئة. 2020عینیة التي قامت بھا الشركة خالل العام بیان بالمساھمات النقدیة وال -11
 قیمة المساھمة (درھم) نوع المساھمة طبیعة المساھمة

یتم تنظیم عملیة التبرع بالدم بش���كل دوري بالتنس���یق مع ھیئة الص���حة 
بدبي ومس����تش����فى لطیفة وتقدیم بعض الوجبات الخفیفة والمش����روبات 
للموظفین الحاض�������رین والموظفین المتبرعین بالدم. تم إجراء ذلك في 

 .2020فبرایر ویولیو 

 مساھمة عینیة

- 



 

 

موتور س�������یتي لض�������م��ان مجتمع نظیف التم إجراء حمل��ة للتعقیم في 
  مساھمة عینیة وصحي.

تم تنظیم حملة توعیة لس������رطان الثدي لجمیع العاملین بالش������ركة. وتم 
یة  عة ورد یة على جمیع الموظفین. كما تم توزیع أقن وقمص��������ان ورد

تنظیم ندوة عبر اإلنترنت حول التوعیة بس�������رطان الثدي بالتعاون مع 
 مركز "برایم" الصحي.

 مساھمة عینیة

 

تم إجراء تدریب على أس��س اللغة اإلنجلیزیة من قبل "س��مارت الیف" 
  مساھمة عینیة للموظفین لتعزیز مھارات التواصل لدیھم.

التدریبات على األعمال المیكانیكیة والكھربائیة والس�������باكة  تم إجراء
والتدریب الفني بانتظام في أكادیمیة التدریب الفني في س�������یرفیو. وتم 

 ساعة تدریب. 2،234.5تحقیق 
 مساھمة عینیة

 

تم إجراء تدریبات على مھارات التدبیر المنزلي بانتظام في أكادیمیة 
س�����اعة تدریب على مھارات  4390س�����یرفیو وتم تحقیق ما مجموعھ 

 التدبیر المنزلي.
 مساھمة عینیة

 

 معلومات عامة: -12
 .2020بیان بسعر سھم الشركة في السوق في نھایة كل شھر خالل السنة المالیة للعام  .أ

 سعر اإلغالق أعلى سعر أدنى سعر نھایة شھر
 0.202 0.274 0.198 2020 ینایر

 0.201 0.234 0.181 2020 فبرایر
 0.207 0.229 0.15 2020 مارس
 0.306 0.326 0.199 2020 إبریل
 0.267 0.317 0.262 2020 مایو

 0.3 0.386 0.257 2020 یونیو
 0.288 0.304 0.271 2020 یولیو

 0.309 0.355 0.29 2020أغسطس 
 0.298 0.313 0.285 2020 سبتمبر
 0.282 0.318 0.258 2020 أكتوبر

 0.276 0.28 0.254 2020نوفمبر   
 0.28 0.319 0.269 2020 دیسمبر

 .2020بیان باألداء المقارن لسھم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إلیھ الشركة خالل العام  .ب

إغالق اإلتحاد  سعر نھایة شھر
 المؤشر العقاري مؤشر سوق دبي المالي العقاریة 

 3,622.50 2,790.42 0.202 2020 ینایر
 3,199.99 2,590.00 0.201 2020 فبرایر
 2,095.85 1,771.31 0.207 2020 مارس
 2,583.68 2,026.61 0.306 2020 إبریل
 2,405.26 1,945.09 0.267 2020 مایو

 2,589.42 2,065.28 0.3 2020 یونیو
 2,598.92 2,050.77 0.288 2020 یولیو

 2,769.86 2,245.29 0.309 2020أغسطس 
 2,758.31 2,273.48 0.298 2020 سبتمبر
 2,718.41 2,187.86 0.282 2020 أكتوبر

 3,168.00 2,419.60 0.276 2020نوفمبر   
 3,397.39 2,491.97 0.28 2020 دیسمبر

 مصنفة على النحو التالي: محلي، خلیجي، عربي، وأجنبي. 31/12/2020بیان بتوزیع ملكیة المساھمین كما في  .ج
 نسبة األسھم المملوكة  تصنیف المساھم



 

 

 
 المجموع حكومة شركات أفراد 

 74.46 0.03 15.54 58.89 محلي
 17.24 - 3.66 13.57 عربي
 8.3 - 4.7 3.6 أجنبي

 100.00 0.03 23.91 76.06 المجموع
 حسب الجدول التالي: 31/12/2020% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 5بیان بالمساھمین الذین یملكون  .د

 31/12/2020% أو أكثر من أسھم الشركة كما في 5ال یوجد أي مساھم مالك ل 
 حسب الجدول التالي: 31/12/2020بیان بكیفیة توزیع المساھمین وفقاً لحجم الملكیة كما في  .ه

 نسبة األسھم المملوكة من رأس المال عدد األسھم المملوكة عدد المساھمین ملكیة األسھم (سھم) م
 %1.95 83,817,913 5906  50,000أقل من  1
 %15.64 670,755,733 4118  500,000إلى أقل من  50,000من  2
 %32.33 1,386,772,196 1075  5,000,000إلى أقل من  500,000من  3
 %50.08 2,148,194,292 120 5,000,000أكثر من  4

 -المستثمرین مع بیان ما یلي:بیان باإلجراءات التي تم إتخاذھا بشأن ضوابط عالقات  .و
تم تعیین مس�������ؤول مختص بكافة المھام المتعلقة بإدارة عالقات المس�������تثمرین وھو یجید التحدث باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 
وحاص��ل على درجتي الماجس��تیر في األس��واق المالیة والبكالوریوس في اإلقتص��اد باإلض��افة إلى العدید من الش��ھادات العلمیة 

ات التدریبة ولدیھ خبرة عملیة في األس������ھم والعمالت األجنبیة والمش������تقات، وھو محلل مالي معتمد من ھیئة األوراق والدور
 المالیة والسلع.

قامت الش��ركة باإلفص��اح عن المعلومات الجوھریة في الوقت المناس��ب في المواقع اإللكترونیة لس��وق دبي المالي وللش��ركة، 
وراق المالیة والسلع لضمان سھولة الوصول للمعلومات من قبل المستثمرین والجمھور. یتضمن وذلك إمتثاال لقرارت ھیئة األ

موقع الش���ركة اإللكتروني نبذة عن الش���ركة والش���ركات التابعة، المش���اریع، عالقات المس���تثمرین، األخبار الص���حفیة، وطرق 
ي للش��ركة على "ص��فحة الحقائق" والتي تس��لط التواص��ل مع الش��ركة. یحتوي باب عالقات المس��تثمرین في الموقع اإللكترون

الض��وء على ملخص عن بعض المعلومات المالیة، البیانات المالیة المدققة والمراجعة، التقریر الس��نوي، إفص��احات الش��ركة، 
 توزیعات األرباح، رزنامة مالیة، وحوكمة الشركة.

 إسم مسؤول عالقات المستثمرین -
 )2020السید/ مناف الملوحي (لغایة مایو 

 السید / محمد شاھر عدنان المزیك  
 بیانات التواصل مع عالقات المستثمرین  -

 IR@up.aeالبرید اإللكتروني 
 8066667 04الھاتف 

  4545 448 055المحمول 
 الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرین على الموقع اإللكتروني للشركة. -

relations-https://up.ae/investor 
 واإلجراءات المتخذة بشأنھا. 2020بیان بالقرارات الخاصة التي تم عرضھا في الجمعیة العمومیة المنعقد خالل عام  .ز

إال أن  2020مصاقة علیھا خالل عام تم عرض عدد من القرارات التي تستلزم صدور قرار خاص من الجعمیة العمومیة لل
 توفي النصاب القانوني المطلوب للمصادقة علیھا. تستلك القرارات لم 

 إسم مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة وتاریخ تعینھ. .ح
 2013إلى فبرایر  2012وقبل ذلك منذ یونیو  2020إلى فبرایر  2016فادي عبدالرحیم سمارة منذ ینایر  −
 2020إلى یونیو  2020جاد خویص منذ فبرایر  −
 2020عاصم الجزازي منذ یونیو  −

 .2020بیان تفصیلي باألحداث الجوھریة واإلفصاحات الھامة التي صادفت الشركة خالل العام  .ط

 2020ینایر  23
ملیون درھم قیمة التوسعة الجدیدة في مشروع دبي أوتودروم الوجھ األمثل لعشاق السباقات  200

 والسیارات
 شركات تابعة لالتحاد العقاریة إلى شركات مساھمة خاصة دراسة تحول ثالث

 اإلتحاد العقاریة تتطلع إلى تعزیز مصادر إیراداتھا من خالل شركاتھا التابعة 2020فبرایر  16

تعیین السید/ ضاحي یوسف أحمد عبد هللا المنصوري كعضو في مجلس اإلدارة خلفاً لعضو مجلس اإلدارة  2020فبرایر  25
 سعادة / حمد عبد هللا الماس المستقیل

 إنتخاب السید / خلیفة حسن علي صالح الحمادي بالتزكیة نائباً لرئیس مجلس اإلدارة 2020فبرایر  25



مجلس إدارة االتحاد العقاریة یناقش التحول إلى شركة قابضة 2020مارس  11
 إنجنیرینج" المحدودةاالتحاد العقاریة تبرم اتفاقیة تفاھم مع " شینا ناشونال كیمیكال 

 الموافقة على إستقالة السید / ریشي راج فیج وتعیین السید / عبدهللا الرستماني خلفاً لھ 2020مارس  15
 إفصاح من الشركة بشأن مدى اإلنكشاف على دیون مجموعة إن إم سي للرعایة الصحیة وشركاتھا الشقیقة 2020أبریل  09
 ملیار درھم 1.5العقاریة تباشر اإلجراءات القانونیة للمطالبة بحوالي  شركة تابعة لالتحاد 2020مایو  27
 إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 2020ینیو  18
 إنتخاب رئیس مجلس اإلدارة ونائبھ 2020یونیو  21
 تعیین السید / عبدهللا الرستماني كمدیر عام باإلنابة 2020یونیو  21
 إلعادة ھیكلة الدیونالمراحل األخیرة  2020یونیو  28
 توضیح الخبر المنشور في بعض وسائل اإلعالم 2020یولیو  16

وتستعد إلطالق "موتور سیتي االتحاد العقاریة (ش.م.ع) تنجز المخططات اإلستراتیجیة األولیة للشركة 2020أغسطس  9
 ھیلز"

 دیونھا مع بنك اإلمارات دبي الوطنياالتحاد العقاریة (ش.م.ع) تنھي بنجاح إعادة ھیكلة  2020أغسطس  10

بالمقارنة مع 2020% في الربع الثاني من 68االتحاد العقاریة (ش.م.ع) تقلص خسائرھا الصافیة بنسبة  2020أغسطس  15
 الربع األول

 إیضاح عن أخبار منشورة في وسائل اإلعالم 2020أغسطس  17
 "بي أتش مباشر" كموفر سیولة ألسھمھااالتحاد العقاریة (ش.م.ع) تُعین  2020سبتمبر  2
ملیون درھم لشراء حصة في "دبي أوتودروم" وتناقش  400االتحاد العقاریة ش.م.ع تتلقى عرضاً بقیمة  2020سبتمبر  24

 االستحواذ على أصول عقاریة إستثماریة قائمة
اإلفصاح عن اإلتفاق على صفقة تخارج  2020أكتوبر  1
 عن اإلتفاق على صفقة إستحواذ اإلفصاح 2020أكتوبر  1
 ملیون درھم مقدار زیادة رؤوس أموال ثالث شركات تابعة لالتحاد العقاریة ش.م.ع 490 2020أكتوبر  7

 اإلتــحــاد الــعـقـاریة ش.م.ع تحقق أرباحاً تفوق النصف مـلـیـار درھم في الربع الثالث 2020أكتوبر  13
 ة الدفعات المسددة من اإلتــحــاد الـعقـاریـة ش.م.ع ضمن اتفاقیة إعادة ھیكلة الدیونملیون درھم قیم ۷۰ 2020أكتوبر  26

% أو أكثر من رأس5والتي تس����اوي  2020بیان بالص����فقات التي قامت بھا الش����ركة مع األطراف ذات العالقة خالل عام  .ي
 مال الشركة.

 % أو أكثر من رأس مال الشركة5تساوي والتي  2020لم تتم أي صفقات مع أطراف ذات عالقة خالل عام 
2020،2019،2018بیان نسبة التوطین في الشركة بنھایة األعوام  .ك

 نسبة التوطین العام م
1 2018 5.11% 
2 2019 6% 
3 2020 5.18% 

.2020بیان بالمشاریع والمبادرات االبتكاریة التي قامت بھا الشركة أو جاري تطویرھا خالل العام  .ل
التابعة للمساھمة في الحفاظ على البیئة، ومع التأثیر البارز في التغییر المناخي على ھا االتحاد العقاریة وشركاتتعمل شركة 

مس���توى العالم، تس���عى الش���ركة أن تكون الس���باقة بالمش���اریع مس���تدامة وص���دیقة للبیئة، من خالل تطویرھا لمش���اریع تحبذ 
قة الش�����مس�����یة" التي یمكن أن تدعم جزئیًا متطلبات الطاقة الكھربائیة اس�����تخدام خص�����ائص تكنولوجیا الطاقة المتجددة "الطا

 لمؤسستھا.

توقیع رئیس لجنة الترشیحات   توقیع رئیس لجنة التدقیق  توقیع رئیس مجلس اإلدارة
 والمكافآت

توقیع إدارة 
 الرقابة الداخلیة
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