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يصــدر هــذا التقريــر ســنويًا عــن شــركة إعمــار مولــز ش.م.ع«( .الشــركة») تطبيقــً لنــص المــادة  52مــن قــرار رئيــس مجلــس إدارة
هيئــة األوراق الماليــة والســلع رقــم (/7ر.م) لســنة  2016بشــأن معاييــر االنضبــاط المؤسســي وحوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة
(«قــرار الحوكمــة»).
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بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خالل عام  2019وكيفية تطبيقها:

أن نظــام الحوكمــة للشــركة
فيمــا يتع ّلــق باإلجــراءات المتّخــذة الســتيفاء متطلبــات قــرار الحوكمــة خــال عــام  ،2019نــود أن
ّ
نوضــح ّ
لســنة  2018جــاء مســتوفيا لجميــع ّ
الشــروط والقواعــد األساســية الــواردة بقــرار الحوكمــة ،وبالتّالــي فإ ّنــه ال توجــد إجــراءات تكميل ّيــة
هامــة تُذكــر تــم اتخاذهــا خــال العــام  2019فــي هــذا الخصــوص.
ـددة التــي
ّ
السياســات المتعـ ّ
أمــا بخصــوص كيف ّيــة تطبيــق الشــركة للقواعــد الــواردة بقــرار الحوكمــة ،فقــد قامــت الشــركة بتطبيــق ّ
ّ
ّ
الصلــة
اعتمدهــا مجلــس اإلدارة فــي مجــال الحوكمــة أخــذًا فــي االعتبــار مصالــح الشــركة والمســاهمين وكافــة األطــراف األخــرى ذات ّ
وذلــك علــى النّحــو التّالــي:
أ-

مـجلـس اإلدارة:

يتوافــق تشــكيل مجلــس اإلدارة وقواعــد عملــه مــع متطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة وقــرار الحوكمــة والنّظــام األساســي
ّ
ـم تطبيــق أفضــل المعاييــر والممارســات المتع ّلقــة بالمجلــس وذلــك
الصلــة كمــا يتـ ّ
للشــركة ومــع باقــي القوانيــن والقــرارات ذات ّ
بالقــدر الممكــن لزيــادة فعاليتــه.
تلتزم ّ
والخاصة بكيفية تشكيله وطريقة عمله ومسئولياته كما يلي:
الشركة بقواعد العمل التي وضعها مجلس اإلدارة
ّ
	-1التــزم مجلــس اإلدارة بشــكل عــام بالمتطلبــات ال ّرئيســية المنصــوص عليهــا فــي قواعــد عملــه والمتع ّلقــة بمســائل
ـددة منهــا -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر -عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة والتــوازن المطلــوب بيــن أعضائــه وفقــً للمعاييــر
متعـ ّ
ـددة ومــدد العضويــة ومســئوليات رئيــس مجلــس اإلدارة وعــدد االجتماعــات الواجــب عقدهــا والنّصــاب المطلــوب لعقــد
المحـ ّ
االجتماعــات واألغلبيــة الالزمــة التخــاذ القــرارات وشــروط اتخــاذ القــرارات والمهــارات الفنّيــة المطلوبــة لعضويــة المجلــس.
	-2أكّ ــد أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتق ّلون علــى اســتمرارية اســتقاللهم عــن الشــركة خــال العــام  2019واطمأ ّنــت ّ
الشــركة إلــى
ـد األدنــى لعــدد األعضــاء المســتق ّلين فــي المجلــس.
اســتيفاء المتط ّلبــات القانونيــة فــي هــذا الخصــوص مــن حيــث الحـ ّ
	-3أوصــى مجلــس اإلدارة بدفــع مكافــأة ســنوية للعــام  2019ألعضــاء مجلــس اإلدارة الغيــر تنفيذييــن قدرهــا ســتمائة وخمســين
الســنوية ّ
للشــركة
ألــف ( )650٬000درهــم إماراتــي لــكل عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي بشــرط موافقــة الجمع ّيــة العموم ّيــة ّ
الصلــة والنّظــام األساســي ّ
للشــركة.
علــى ذلــك وأخــذًا فــي االعتبــار القوانيــن والّلوائــح والقــرارات ذات ّ
والصالحيــات والمتطلبــات األخــرى الالزمــة لعملــه مــن خــال القواعــد الخاصــة بتنظيــم
	-4أق ـ ّر المجلــس المســئوليات والمهــام
ّ
عمــل مجلــس اإلدارة.
نصــت علــى ذلــك
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	تتضمــن مهــام ومســئوليات رئيــس مجلــس اإلدارة المهــام المنصــوص عليهــا فــي قــرار الحوكمــة وقــد ّ
ّ
الخاصــة بتنظيــم عمــل مجلــس اإلدارة.
القواعــد
ّ
ّ
وتتضمــن تلــك
بالشــركة تجــاه مجلــس اإلدارة.
ـدد القواعــد الخاصــة بتنظيــم عمــل المجلــس مســئوليات الجهــاز اإلداري
	-6تحـ ّ
ّ
المســئوليات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تنظيــم جولــة تعريفيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد وإتاحــة المعلومــات بشــكل
بمهامهــم بكفــاءة وفقــً للقوانيــن والتشــريعات والقــرارات
منتظــم ألعضــاء المجلــس ممــا يتيــح ألعضــاء المجلــس القيــام
ّ
ذات الصلــة وسياســات ّ
الشــركة.
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الســلطات معتمــدة مــن المجلــس ويتــم
	-7تــم تفويــض بعــض ُســلطات مجلــس اإلدارة مــن خــال وضــع جــداول لتفويــض ّ
مراجعــة تلــك الجــداول دوريــً ويتــم إرســالها ألعضــاء الجهــاز اإلداري المعنييــن لاللتــزام بهــا.
	-8يخضــع أعضــاء مجلــس اإلدارة اللتزامــات إفصــاح خاصــة بهــم ويشــمل ذلــك  -علــى ســبيل المثال ال الحصــر -طبيعة وضعهم
الشــركات المســاهمة األخــرى وأي تغييــر يطــرأ علــى اســتقالليتهم ومعامالتهــم علــى األوراق الماليــة ّ
فــي ّ
للشــركة ،وأي
تغييــر علــى البيانــات التــي يتــم تقديمهــا ســنويًا فــور حــدوث ذلــك التغييــر .كمــا يجــب عليهــم اإلفصــاح فــي حالــة وجــود
تعــارض فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بــأي مســألة ينظــر فيهــا المجلــس أو أحــد لجانــه.

ب-

لجان مجلس اإلدارة:

قام مجلس اإلدارة بتشكيل ثالث لجان هي:
()1

لجنة التدقيق

()2

لجنة التّرشيحات والمكافآت

()3

لجنة االستثمار

ويجوز تشكيل لجان أخرى وفقًا لما يقرره المجلس وتعمل كل من لجان المجلس وفقًا لقواعد العمل الخاصة بها.
الخاصــة بعمــل ال ّلجــان تــم اعتمادهــا إمــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة أو مــن قبــل ال ّلجنــة المعنيــة وتلــك القواعــد
كا ّفــة القواعــد
ّ
تتّفــق مــع متطلبــات قــرار الحوكمــة .تشــمل قواعــد العمــل الخاصــة بلجــان المجلــس -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر -دور ال ّلجنــة
وســلطات أعضاءهــا وإجــراءات المتابعــة الخاصــة بهــا.
ومتط ّلبــات تشــكيلها ومــدد العضويــة بهــا وواجبــات ُ
وقــد روعــي فــي تشــكيل لجنــة التدقيــق ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت متط ّلبــات االســتقاللية وعــدد األعضــاء غيــر التّنفيذييــن
المنصــوص عليهــا فــي قواعــد عمــل هاتيــن ال ّلجنتيــن.

ج-

الرقابة الداخلية

الداخليــة ويهــدف هــذا النّظــام إلــى تقييــم وســائل
وضــع مجلــس اإلدارة نظــام لل ّرقابــة الداخليــة فــي شــكل سياســة لل ّرقابــة ّ
الســليم لقــرار الحوكمــة ،وااللتــزام بالقوانيــن والّلوائــح المطبقــة والسياســات
وإجــراءات إدارة المخاطــر ،والتّأكــد مــن التّطبيــق ّ
ّ
الداخليــة ،ومراجعــة البيانــات الماليــة المســتخدمة فــي إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة .تقــوم لجنــة التّدقيــق بمســاعدة المجلــس
ّ
الداخليــة بتنســيق األعمــال اليوميــة المتع ّلقــة بهــذا
الداخليــة ،وتقــوم إدارة الرقابــة ّ
فــي اإلشــراف علــى تطبيــق نظــام الرقابــة ّ
النّظــام.
ّ
بالشركة بشكل دوري.
الداخلية
الداخلية أن يقوم المجلس بمراجعة نظام ال ّرقابة ّ
تتط ّلب سياسة ال ّرقابة ّ

د-

مراقب الحسابات الخارجي

يتــم اختيــار مراقــب الحســابات الخارجــي وفقــً لمتط ّلبــات قــرار الحوكمــة والنظــام األساســي ّ
للشــركة والقوانيــن وال ّلوائــح والقــرارات
المعمــول بها.
ّ
بالشــروط والقيــود الــواردة
العامــة علــى تعييــن مراقبــي الحســابات بإبالغهــم
وســوف تقــوم لجنــة التّدقيــق بعــد موافقــة الجمعيــة
ّ
علــى عملهــم أخــذًا فــي االعتبــار متط ّلبــات قــرار الحوكمــة.
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السلوك المهني
هـ -قواعد ّ
توضــح مــن خاللهــا المعاييــر األخالقيــة ّ
وضعــت ّ
للشــركة وواجباتهــا إزاء األطــراف المختلفــة ذوي
للســلوك المهنــي
ّ
الشــركة قواعــد ّ
المصلحــة وااللتزامــات ببــذل العنايــة والحــرص وااللتــزام بتطبيــق القوانيــن والقــرارات المعمــول بهــا.
ّ
الداخليين بتلك القواعد في أداء مهامهم.
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة
والموظفون ومدققو الحسابات ّ

و-

سياسة التّ عامل في األوراق المالية المصدرة من ّ
الشركة

الشــركة فــي األوراق الماليــة التــي تصدرهــا ّ
وموظفــي ّ
ّ
وضــع مجلــس اإلدارة سياســة ّ
الشــركة
تنظــم تعامــل أعضــاء مجلــس اإلدارة
الصلــة.
تتّفــق مــع أحــكام القانــون والّلوائــح والقــرارات ذات ّ
ّ
والموظفيــن بالقيــود الــواردة علــى التّعامــل فــي األوراق الماليــة ومتطلبــات
السياســة التــزام أعضــاء مجلــس اإلدارة
وتتط ّلــب تلــك ّ
السياســة.
اإلفصــاح المتع ّلقــة بالتّعامــل المســموح بــه
ّ
وتوضــح أيضــً األفعــال المحظــورة وذلــك وفقــً ألحــكام تلــك ّ

ز -سياسة حقوق المساهمين
السياســة الحقــوق الــواردة فــي القوانيــن والقــرارات ذات
توضــح حقــوق المســاهمين
وضــع مجلــس اإلدارة سياســة
ّ
وتتضمــن هــذه ّ
ّ
الصلــة وتلــك الــواردة فــي النّظــام األساســي.
ّ
فعالة.
السياسة هي تمكين وتشجيع المساهمين على ممارسة حقوقهم بطريقة ّ
والغاية من تلك ّ

ح -لجنة اإلفصاحات
ّ
بالشــركة وتهــدف لجنــة اإلفصاحــات إلــى وضــع نظــم للتأكّ ــد
ـون مــن أعضــاء فريــق اإلدارة العليــا
تــم تشــكيل لجنــة لإلفصاحــات تتكـ ّ
الشــفافية لمســاهمي ّ
الشــركة وتوفيــر ّ
مــن االلتــزام بالقوانيــن والّلوائــح المتع ّلقــة باإلفصــاح والحفــاظ علــى ســمعة ّ
الشــركة
الصلــة ومنــع اســتغالل ســوق األوراق الماليــة.
الحالييــن والمســتقبليين واألطــراف ذوي ّ

 -2بيان بملكية وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل العام 2019
اسم عضو مجلس اإلدارة

سعادة /محمد علي العبار
ّ
عضو مجلس اإلدارة

صلة القرابة

األسهم المملوكة كما
في  31ديسمبر 2019

صافي إجمالي عملية الشراء
(بدون ضريبة القيمة المضافة
أو أي مصاريف أخرى)

االبن

31،601

ال يوجد

بخــاف مــا ســبق ،ال يوجــد ملكيــات أو تعامــات أخــرى ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو أزواجهــم أو أبنائهــم فــي األوراق الماليــة للشــركة
خــال عــام .2019
 -3تشكيل مجلس اإلدارة

أ -يتكون مجلس إدارة الشركة من ( 7سبعة) أعضاء على النحو التالي:

3

الفئة (تنفيذي/غير العضوية والمناصب في شركات
مساهمة أخرى وجهات حكومية
تنفيذي مستقل/
غير مستقل)

االسم

الصفة

الس ّيد/
محمد الحسيني

رئيس مجلس
اإلدارة

عضو غير تنفيذي،
مستقل

الس ّيد /أحمد
المطروشي

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي،
غير مستقل

سعادة  /محمد
ّ
علي العبار

عضو مجلس
إدارة

عضو غير تنفيذي،
غير مستقل

تاريخ ومدة التعيين

تاريخ التعيين:
 -١شركة اإلمارات لالتصاالت
المتكاملة  -رئيس مجلس اإلدارة  30سبتمبر 2014
 -٢بنك اإلمارات دبي الوطني
ش.م.ع - .عضو مجلس اإلدارة
 -٣بنك اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.
 عضو مجلس اإلدارة -٤شركة دبي للمرطبات ش.م.ع.
 -عضو مجلس اإلدارة

المدة التي قضاها
كعضو مجلس إدارة:
 5سنوات ونصف

 -٥مؤسسة دبي العقارية  -عضو
مجلس اإلدارة
 -٦هيئة اإلمارات لالستثمار  -عضو
مجلس اإلدارة

شركة إعمار العقار ّية ش.م.ع - .عضو تاريخ التعيين:
 30سبتمبر 2014
مجلس اإلدارة المنتدب

المدة التي قضاها
كعضو مجلس إدارة:
 5سنوات ونصف

 -1إعمار العقارية ش.م.ع - .رئيس
مجلس اإلدارة
 -2إعمار للتطوير ش.م.ع  -رئيس
مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين:
 30سبتمبر 2014

المدة التي قضاها
كعضو مجلس إدارة:
 5سنوات ونصف

4

تاريخ التعيين:
 30سبتمبر 2014

الس ّيد /عبداهلل
باليوحه

عضو مجلس
إدارة

عضو غير تنفيذي،
غير مستقل

 -1إعمار العقار ّية ش.م.ع - .عضو
مجلس اإلدارة
مؤسسة الصكوك الوطنية -
-2
ّ
عضو مجلس اإلدارة
 -3مدير إدارة الدين العام في
الدائرة المالية لحكومة دبي
 -4مؤسسة االوقاف وشؤون القصر
 -عضو مجلس اإلدارة

الس ّيد/
عبدالرحمن
ّ
الحارب

عضو مجلس
إدارة

عضو غير تنفيذي،
ّ
مستقل
غير

 -1إعمار العقار ّية ش.م.ع - .عضو
مجلس اإلدارة
 -2مؤسسة األوقاف وشؤون القصر
 نائب رئيس مجلس اإلدارةوعضو لجنة التدقيق الداخلي
 -3مواصالت اإلمارات  -عضو مجلس
إدارة (حتى يونيو )2019
المدة التي قضاها
 -4دبي القابضة  -الرئيس التنفيذي
كعضو مجلس إدارة:
للتدقيق الداخلي
 5سنوات ونصف

سعادة /هالل
ّ
المري

عضو مجلس
إدارة

عضو غير تنفيذي،
مستقل

 -1دائرة السياحة والتسويق التجاري
بدبي  -المدير العام
 -2مركز دبي التجاري العالمي -
المدير العام
 -3عضو اللجنة العليا إلكسبو 2020
 -4غرفة دبي  -عضو مجلس اإلدارة
 -5مركز دبي لتطوير االقتصاد
اإلسالمي  -عضو مجلس اإلدارة
 -6تعليم  -عضو مجلس إدارة

الس ّيد /علي
إبراهيم

عضو مجلس
إدارة

عضو غير تنفيذي،
مستقل

 -1دائرة التنمية االقتصادية بدبي -
نائب المدير العام
 -2أمالك للتمويل ش.م.ع  -رئيس
مجلس اإلدارة
 -3إعمار للصناعة واالستثمار
ش.م.خ  -نائب رئيس مجلس
اإلدارة.

المدة التي قضاها
كعضو مجلس إدارة:
 5سنوات ونصف

تاريخ التعيين:
 30سبتمبر 2014

٥

تاريخ التعيين:
 30سبتمبر 2014

المدة التي قضاها
كعضو مجلس إدارة:
 5سنوات ونصف

تاريخ التعيين:
 18أبريل 2017

المدة التي قضاها
كعضو مجلس إدارة:
سنتين

مؤهالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة:
ّ
بالمؤهالت والخبرات التّالية:
يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة
ّ

السيد /محمد الحسيني ،رئيس مجلس اإلدارة:
ّ
يتم ّتــع محمــد هــادي الحســيني بخبــرة مهنيــة واســعة فــي قطاعــات البنــوك والتمويــل ،والعقــارات ،واالســتثمارات ،واالتصــاالت،
والتجزئــة .ويشــغل حاليــً عضويــة مجالــس إدارة أربــع شــركات عامــة مدرجــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،إلــى جانــب رئاســة
مجلــس إدارة مجموعــة «إعمــار مولــز».

والشركات العامة المدرجة المشار إليها أعاله هي التالية:
•

رئيس مجلس إدارة شركة «اإلمارات لالتصاالت المتكاملة»

•

عضو مجلس إدارة «بنك اإلمارات دبي الوطني»

•

عضو مجلس «إدارة بنك اإلمارات اإلسالمي»

•

ّ
للمرطبات»
عضو مجلس إدارة «شركة دبي

كما يشغل عضوية مجالس إدارة كيانات أخرى ،ومنها:
•

عضو مجلس إدارة «جهاز اإلمارات لالستثمار»

•

عضو مجلس إدارة «مؤسسة دبي العقارية»

ويحمل الحسيني شهادة الماجستير في إدارة األعمال الدولية من جامعة «ويبستر» في جنيف ،سويسرا.

السيد /أحمد المطروشي ،نائب رئيس مجلس اإلدارة:
ّ
يشــغل أحمــد ثانــي المطروشــي منصــب العضــو المنتــدب لشــركة إعمــار العقاريــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتّحــدة ،حيــث
ّ
بالشــركة فــي اإلمــارات .وباإلضافــة إلــى منصبــه فــي شــركة إعمــار العقاريــة،
الخاصــة
يشــرف بشــكل مباشــر علــى جميــع العمليــات
ّ
يشــغل المطروشــي حاليــً المناصــب التاليــة:
ّ
الشركة

المنصب

جمعية دبي العقارية

رئيس مجلس اإلدارة

إمريل للخدمات ش.ذ.م.م.

رئيس مجلس اإلدارة

مجموعة إعمار مولز

		
نائب رئيس مجلس اإلدارة

المجلس األعلى ّ
للطاقة

عضو اللجنة االستشارية

إعمار للمرافق

رئيس مجلس اإلدارة

مجلس ّ
الشركات اإلماراتية المستثمرة في الخارج

عضو

الهامــة فــي إمــارة دبــي ،باإلضافــة إلــى «جمعيــة دبــي العقاريــة» التــي
المؤسســات
كمــا يشــغل المطروشــي عضويــة عــدد مــن
ّ
ّ
أسســها ويرأســها بنفســه ،وهــي جمعيــة غيــر ربحيــة تهــدف إلــى إرســاء مجموعــة مــن المعاييــر األخالقيــة فــي الممارســات
ّ
واإلجــراءات الخاصــة بالقطــاع العقــاري.

٦

وشــغل المطروشــي ،قبــل انضمامــه إلــى شــركة إعمــار فــي العــام  ،2005منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجلــس اإلعمــار التابــع لحكومــة
دبــي ،حيــث عمــل مــن خــال موقعــه ألكثــر مــن  10أعــوام علــى تأميــن وحــدات ســكنية بكلفــة معقولــة وأســعار تمويــل عقاريــة
تنافســية لجميــع ســكان اإلمــارة .كمــا شــغل المطروشــي علــى مــدى  14عامــً منصــب نائــب مديــر غرفــة دبــي للتجــارة والصناعــة.
ويحمــل أحمــد المطروشــي ،الــذي ولــد ونشــأ فــي دبــي ،شــهادة البكالوريــوس فــي اإلدارة العامــة وشــهادة الدبلــوم فــي إدارة
العقــارات مــن المجلــس الوطنــي للتعليــم العالــي «إن.ســي.إف.إي» فــي المملكــة المتحــدة.

سعادة /محمد علي العبار ،عضو مجلس إدارة:
ّ
مؤســس
مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة شــركة «إعمــار العقاريــة»،
مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة شــركة «العبــار إنتربرايــزس»،
ّ
ّ
ّ
مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة شــركة «إيجــل هيلز» ،ورئيــس مجلس إدارة مجموعــة «أمريكانا».
ـون»،
ـ
«ن
ـركة
ـ
ش
إدارة
ـس
ـ
مجل
ـو
ـ
وعض
ّ
محمــد علــي راشــد العبــار هــو مــن أبــرز رواد األعمــال الدولييــن فــي قطاعــات التطويــر العقــاري ،وتجــارة التجزئــة ،والضيافــة ،والتجــارة
اإللكترونيــة ،والتكنولوجيــا ،والخدمــات اللوجســتية ،واألغذيــة والمشــروبات ،ورأس المــال اإلســتثماري.
 يتواجــد العبــار بقــوة منــذ عــام  1997فــي األســواق العقاريــة الدوليــة مــن خــال قيــادة شــركات تطويــر عقــاري متميــزة منهــا شــركة
إعمــار العقاريــة (الشــركة المطــورة ألطــول بــرج فــي العالــم) وشــركة إيجــل هيلــز (شــركة التطويــر العقــاري الرائــدة فــي األســواق
الناشــئة) .وقــد نجــح العبــار فــي دفــع عجلــة النمــو بشــركة إعمــار العقاريــة والوصــول بهــا إلــى ســجل غيــر مســبوق مــن المشــروعات
المتميــزة فــي القطاعــات الســكنية ،والتجاريــة ،والفندقيــة ،والترفيهيــة والتــي ســاهمت فــي تطويــر نمــط الحيــاة فــي العديــد مــن
مناطــق العالــم.
وقــد قــام العبــار خــال ســنوات عملــه فــي المجــال العقــاري بتطويــر مشــروعات عمرانيــة متكاملــة علــى أعلــى المســتويات الدوليــة
فــي أكثــر مــن  20دولــة فــي الشــرق األوســط ،وشــمال وجنــوب الصحــراء اإلفريقيــة ،ووســط وشــرق أوروبــا ،وجنــوب وجنــوب شــرق
آســيا ،والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
كمــا تولــى العبــار قيــادة عجلــة النمــو فــي العديــد مــن الشــركات اإلقليميــةلتصبــح شــركات رائــدة علــى المســتوى الدولــي ومنهــا
مجموعــة أمريكانــا (أكبــر شــركة فــي منطقــة الشــرق األوســط للمــواد الغذائيــة المتكاملــة)وموقــع التجــارة اإللكترونيــة «نون.كــوم»
(( )noon.comمنصــة التجــارة اإللكترونيــة القياديــة فــي المنطقــة) وموقــع «نمشــي» (منصــة التجــارة اإللكترونيــة المتخصصــة فــي
قطــاع األزيــاء).
كمــا قــام العبــار فــى األونــة األخيــرة بالتوســع فــى إســتثماراته بالصيــن مــن خــال شــركة «ديــدى تشــو شــينغ» الرائــدة فــى مجــال
النقــل.
ـد العبــار مــن أبــرز داعمــي قطــاع التكنولوجيــا الناشــئة حيــث يتولــى حاليــً قيــادة فريــق عمــل لتطويــر برنامــج جديــد لمكافــأة
ويعـ ّ
العمــاء لوالئهــم وإلحالــة عمــاء جــدد مــن خــال تطبيقــات الهاتــف المحمــول وباســتخدام تقنيــة التعامــات الرقميــة («بلــوك
تشــين») ،والتــي تتيــح مقايضــة النقــاط المكتســبة بمزايــا ومكاف ـ َات ماديــة تمنحهــا قطاعــات الشــركة المختلفــة للعمــاء.
ويعــد العبــار شــريكًا موثوقــً بــه للعديــد مــن المســتثمرين اإلســتراتيجيين وعلــى وجــه الخصــوص صناديــق الثــروة الســيادية
وصناديــق اإلســتثمار وجهــات اإلســتثمار العامــة نظــرًا لمــا يتمتــع بــه مــن ســجل قــوي فــي خلــق قيمــة مضافــة طويلــة األجــل ،كمــا
يتمتــع بعالقــات قويــة متميــزة مــع الجهــات الحكوميــة فــي العديــد مــن الــدول باإلضافــة إلــى البنــوك الدوليــة واإلقليميــة وشــركات
التكنولوجيــا.
وتقديــرًا لمســاهماته فــي قطــاع األعمــال واالقتصــاد ،فــاز العبــار بالعديــد مــن الجوائــز ،منهــا جائــزة «أريبيــان بزنــس» لإلنجــازات لعــام
 ،2017وجائــزة «إنجــاز مــدى الحيــاة» المقدمــة مــن «جلــف بيزنــس» لعــام  ،2014باإلضافــة إلــى احتاللــه المرتبــة الخامســة علــى مســتوى
العالــم علــى قائمــة مجلــة «كونستركشــن ويــك» للقــادة األكثــر تأثيــرًا فــي القطــاع للعــام .2019
يحمــل العبــار شــهادة البكالوريــوس فــي اإلدارة الماليــة واألعمــال مــن جامعــة «ســياتل» فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة .وحصــل
علــى درجــة الدكتــوراه الفخريــة مــن كل مــن جامعــة «ســياتل» ،وكليــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية ،وجامعــة «صــن مــون»
فــي كوريــا الجنوبيــة.

٧

السيد /عبداهلل باليوحه ،عضو مجلس إدارة:
ّ
تــم تعييــن عبــداهلل ســعيد باليوحــة كعضــو غيــر تنفيــذي فــي مجلــس إدارة شــركة إعمــار العقاريــة ش.م.ع .فــي  23أبريــل  ،2012كمــا
ـم تعيينــه فــي ســبتمبر  2014كعضــو مجلــس إدارة بإعمــار مولــز ش.م.ع.
تـ ّ
مؤسســة «الصكــوك الوطنيــة» منــذ  20ديســمبر 2010
ويشــغل عبــداهلل باليوحــة عضويــة مجلــس اإلدارة ولجنــة التّدقيــق فــي
ّ
باإلضافــة لتعيينــه عضــو مجلــس إدارة مؤسســة األوقــاف وشــؤون القصــر فــي  10اغســطس .2019
ّ
ـتهل
وكان فــي وقــت ســابق مســؤوالً عــن قســم المشــتريات والتســويق فــي مصنــع معكرونــة اإلمــارات المملــوك لعائلتــه .واسـ
مســيرته المهنيــة مــع شــركة «اســتثمار العالميــة» حيــث عمــل فــي قطاعــات المنتجــات االســتهالكية والعقــارات .كمــا شــارك فــي
عمليــات اســتحواذ رئيســية وبيــع اســتثمارات اســتراتيجية ،وتولّــى تقييــم العديــد مــن فــرص االســتثمار العقــاري علــى الصعيــد
العالمــي.
الدائــرة الماليــة فــي حكومــة دبــي ،وهــو مســؤول عــن عمليــة
ويتولّــى عبــداهلل باليوحــة أيضــً منصــب مديــر إدارة الديــن العــام فــي ّ
الســيادية وعالقــات المســتثمرين .كمــا شــغل منصــب رئيــس العمليــات لـ»صنــدوق دبــي للدعــم المالــي.
تجميــع ديــون دبــي ّ
وشــارك عبــداهلل باليوحــة فــي العديــد مــن المبــادرات التمويليــة ال ّرئيســية التــي قامــت بهــا حكومــة دبــي ،بمــا فيهــا إصــدار صكــوك
بقيمــة  1.93مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام  ،2009وســندات بقيمــة  1.25مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام  ،2012واصــدار ســندات بقيمــة
 500مليــون دوالر امريكــي لمــدة  30ســنة وصكــوك بقيمــة  750مليــون دوالر امريكــي لمــدة  10ســنوات فــي العــام  .2013كمــا اضطلــع
ـزءا مــن الفريــق الــذي مثــل دائــرة
فعــال فــي نجــاح عمليــة إعــادة هيكلــة شــركة «دبــي العالميــة» وشــركة «نخيــل» .كان ً
بــدور ّ
أيضــا جـ ً
الماليــة ،بقيــادة مديرهــا العــام ،للفــوز بجائــزة دبــي األولــى للتميــز الحكومــي.
ويحمــل عبــداهلل باليوحــة شــهادة فــي التّجــارة واإلدارة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي دبــي ،وحــاز العديــد مــن الجوائــز عــن عملــه فــي
توريــق ســالك واســتراتيجيات ماليــة أخــرى.

السيد /عبدالرحمن الحارب ،عضو مجلس إدارة:
ّ
عبــد الرحمــن حــارب راشــد الحــارب هــو الرئيــس التنفيــذي للتدقيــق الداخلــي فــي دبــي القابضــة ،وهــي مجموعــة اســتثمارية عالميــة.
ومــن خــال منصبــه فــي دبــي القابضــة ،الحــارب مســؤول عــن إدارة وتخطيــط واإلشــراف علــى المراجعــة الســنوية والتقييــم الشــامل
للمخاطــر ،وهيــكل الرقابــة الداخليــة وتقييــم حوكمــة الشــركات فــي دبــي القابضــة .كمــا يشــرف الحــارب علــى تدقيــق جميــع
الشــركات التابعــة لدبــي القابضــة.
باإلضافــة إلــى مســؤولياته فــي دبــي القابضــة ،يشــغل الحــارب منصــب نائــب الرئيــس لمؤسســة األوقــاف وشــؤون القصــر وهــو أيضــا
عضــو مجلــس إدارة فــي إعمــار العقاريــة وإعمــار مولــز.
تربــو مســيرة الحــارب المهنيــة علــى  23ســنة حيــث إكتســب الخبــرة فــي مجــاالت التدقيــق وإدارة المخاطــر والخدمــات المصرفيــة.
تبــوأ العديــد مــن المناصــب فــي دائــرة الرقابــة الماليــة وبنــك دبــي الوطنــي .وقــد شــغل
وقبــل انضمامــه إلــى دبــي القابضــة،
ّ
منصــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك طيــب وشــركة شــعاع كابيتــال وشــركة الخليــج للتمويــل والشــركة العمانيــة الوطنيــة لالســتثمار
القابضــة ،وكان أيضــً عضــو مجلــس إدارة شــركة مواصــات اإلمــارات و ،Standard Aero USكمــا تــرأس لجنــة التدقيــق فــي دبــي
لصناعــات الطيــران .وقبــل ذلــك شــغل الحــارب منصــب نائــب الرئيــس  -للتدقيــق الداخلــي فــي بنــك دبــي اإلســامي.
عبدالرحمــن الحــارب حاصــل علــى الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن  Hult International Business Schoolوبكالوريــوس فــي
إدارة األعمــال شــعبة المحاســبة مــن جامعــة ســياتل ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة .وهــو محاســب قانونــي معتمــد ( ،)CPAومدقــق
داخلــي معتمــد (.)CIA

٨

سعادة /هالل المري ،عضو مجلس إدارة:
ّ
يشــغل ســعادة هــال ســعيد المــري منصــب مديــر عــام دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري بدبــي منــذ عــام  ،2013وهــو عضــو
المجلــس التنفيــذي إلمــارة دبــي ،والمديــر العــام لســلطة مركــز دبــي التجــاري العالمــي.
وتُعتبــر دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري بدبــي ،الهيئــة الحكوميــة المســؤولة عــن تعزيــز مكانــة المدينــة وجعلهــا فــي طليعــة
الوجهــات الســياحية الرائــدة ومراكــز األعمــال البــارزة فــي العالــم.
ومــن أبــرز مهامــه فــي دائــرة الســياحة ،مســؤولية التخطيــط واإلشــراف مــن أجــل تحقيــق رؤيــة دبــي وإنجــاز األهــداف الطموحــة لهــذا
القطــاع وفــق الرؤيــة الرشــيدة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء،
حاكــم دبــي رعــاه اهلل.
ومــن مهامــه أيضــً ،مســؤولية التركيــز اإلســتراتيجي علــى تنميــة الســياحة المســتدامة كأحــد العوامــل األساســية فــي دفــع عجلــة
التنميــة االقتصاديــة لدبــي ،مــا يضمــن عمــل قطــاع الســياحة بجميــع جوانبــه وإمكاناتــه ذات الصلــة مــن أجــل زيــادة مســاهمته فــي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي لإلمــارة.
وباإلضافــة الــى دوره فــي توطيــد الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتعزيــز مكانــة دبــي علــى الخارطــة الســياحية العالميــة،
يتولــى المــري مســؤولية جعــل المدينــة وجهــة عالميــة مفضلــة لمجتمــع األعمــال ومركــزًا دوليــً للتواصــل مــن أجــل ترســيخ ضمــان
تواجدهــا فــي مجموعــة واســعة مــن األســواق فــي منطقــة أوروبــا والشــرق األوســط وإفريقيــا.
ويتــرأس المــري أيضــً ســلطة مركــز دبــي التجــاري العالمــي ،الــذي ُيعــد الوجهــة الرائــدة علــى مســتوى المنطقــة فــي تنظيــم
واســتضافة المعــارض والمؤتمــرات العالميــة ،والفعاليــات الرئيســية ،كمــا أنــه يضــع الخطــط اإلســتراتيجية والتطويريــة لمركــز دبــي
التجــاري العالمــي والهادفــة إلــى جعــل دبــي وجهــة عالميــة رائــدة لجميــع المعــارض والمؤتمــرات ،وكذلــك الفعاليــات الرئيســية علــى
مســتوى العالــم.
ومــن مهامــه أيضــً إدارة مرافــق المعــارض والمؤتمــرات ،وإدارة تنظيــم المعــارض والفعاليــات ،والعقــارات والضيافــة والتــي تســاهم
جميعهــا فــي تعزيــز اســتراتيجية النمــو لمركــز دبــي التجــاري العالمــي بمــا يتوافــق مــع الرؤيــة الشــاملة لحكومــة دبــي لجعــل اإلمــارة
منصــة تواصــل عالميــة تجمــع جميــع ســائحي األعمــال.
كمــا أن هــال المــري عضــو فــي اللجنــة العليــا الســتضافة معــرض «إكســبو الدولــي  »2020فــي دبــي ،إضافــة إلــى كونــه عضــوًا فــي
مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي ومجموعــة إعمــار مولــز ومؤسســة «تعليــم».
هــال ســعيد المــري يحمــل درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة لنــدن لألعمــال ،كمــا أنــه محاســب قانونــي معتمــد مــن
معهــد المحاســبين القانونييــن فــي إنجلتــرا وويلــز ،ويتمتــع المــري بمجموعــة مــن الخبــرات المتنوعــة فــي مجــاالت عــدة ،حيــث عمــل
ســابقًا فــي أكبــر الشــركات العالميــة فــي مجــال خدمــات استشــارات األعمــال مثــل «ماكينــزي آنــد كومبانــي» و»كيــه بــي إم جــي».

السيد /علي ابراهيم ،عضو مجلس إدارة:
ّ
يشــغل الســ ّيد علــي إبراهيــم منصــب نائــب المديــر العــام فــي اقتصاديــة دبــي ،وتتمثــل مهامتــه فــي تعزيــز دورهــا لتحقيــق
األهــداف االســتراتيجية الراميــة إلــى جعــل إمــارة دبــي فــي صــدارة المــدن التــي تطبــق أرقــى المعاييــر فــي مزاولــة األعمــال علــى كافــة
األصعــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
أيضــا مســؤولية تقييــم التطــورات االقتصاديــة اإلقليميــة والعالميــة ،ومــدى تأثيرهــا علــى دبــي وقدرتهــا
ويتحمــل السـ ّيد إبراهيــم ً
التنافســية ،كمــا يشــرف علــى الدراســات االســتقصائية ،وجمــع ونشــر المؤشــرات االقتصاديــة واإلحصــاءات المتعلقــة باألعمــال فــي
دبــي.
وشــارك الس ـ ّيد /علــي إبراهيــم فــي عــدد مــن مجموعــات العمــل التــي تولــت وضــع الخطــة االســتراتيجية إلمــارة دبــي ،2015 - 2007
كمــا أشــرف علــى فريــق عمــل اقتصاديــة دبــي الــذي تولــى تحديــث الخطــة االقتصاديــة .2015 - 2013
وبــدأ الســ ّيد علــي إبراهيــم مســيرته العمليــة مــع المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام  1983فــي المركــز
الرئيســي بمدينــة أبوظبــي ،حيــث ترقــى الســلم الوظيفــي إلــى أن أصبــح مســاعد المديــر للبحــوث واإلحصــاء .ومنــذ انضمامــه
إلــى اقتصاديــة دبــي فــي العــام  ،1993شــغل العديــد مــن المناصــب ،بمــا فــي ذلــك مديــر ادارة الدراســات والتخطيــط ،ومديــر إدارة
التســجيل التجــاري ونائــب المديــر العــام للشــؤون التنفيذيــة.

٩

عــددا مــن المناصــب الرئيســية ،منهــا رئيــس مجلــس إدارة شــركة امــاك للتمويــل ،نائــب رئيــس
ويشــغل الســ ّيد علــي أيضــً
ً
مجلــس إدارة شــركة اعمــار لالســتثمار والصناعــة ،العضــو المنتــدب لشــركة االمــارات للمعلومــات االئتمانيــة ،عضــو مجلــس إدارة
شــركة اعمــار مولــز .وشــغل فــي الســابق عــدة مناصــب منهــا ،عضــو مجلــس ســوق دبــي المالــي ،وعضــو اللجنــة العليــا للتأميــن،
ورئيــس مجلــس إدارة شــركة اعمــار للوســاطة الماليــة ،وعضــو لجنــة الــوكاالت التجاريــة.
وكان علــي إبراهيــم أيضــً المنســق العــام للجنــة التنميــة االقتصاديــة التابعــة للمجلــس التنفيــذي بدبــي ،والمنســق الفنــي عــن
الدائــرة ضمــن مركــز دبــي لتطويــر االقتصــاد اإلســامي.
يحمــل الس ـ ّيد علــي إبراهيــم شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال واللغــة االنجليزيــة مــن جامعــة اإلمــارات ،وشــارك فــي دورات
ومؤتمــرات عديــدة ،وعمــل مــع فــرق عمــل مــن منظمــات دوليــة مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي .وهــو مــن أوائــل
خريجــي برنامــج القيــادات الحكوميــة لمركــز محمــد بــن راشــد إلعــداد القــادة.

ب -بيان بنسبة تمثيل العنصر النّ سائي في مجلس اإلدارة للعام :2019
ال يوجد تمثيل للعنصر النّسائي في مجلس اإلدارة للعام .2019

ّ
أي عنصر نسائي لعضو ّية مجلس اإلدارة:
ت -بيان بأسباب عدم
ترشح ّ
أكــدت الشــركة علــى تشــجيعها للعنصــر النّســائي ودعمهــا المتواصــل لــه حيــث تق ّلــدت عناصــر نســائ ّية أرفــع المناصــب داخــل
إدارة ّ
الشــركة وذلــك إيمانــا منهــا بكفاءتهــا وســعيا منهــا إلــى االســتفادة مــن خبراتهــا.
ّ
لــكل مــن تتو ّفــر فيــه ّ
الشــركة بفتــح بــاب الت ّ
وقامــت ّ
الشــروط القانون ّيــة بمــا فــي ذلــك العناصــر
ّرشــح لعضو ّيــة مجلــس اإلدارة
أي عنصــر نســائي مقبــول للمســاهمين.
النّســائية إالّ أنّــه لــم
يتقــدم حتــى اآلن ّ
ّ

ث -مكافآت وبدالت حضور الجلسات:

 -1مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام :2018
تــم دفــع مكافــأة ســنوية عــن العــام  2018ألعضــاء مجلــس اإلدارة قدرهــا ســتمائة وخمســين ألــف ( )650,000درهــم إماراتــي لــكل
الســنوية ّ
للشــركة.
عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي علــى النّحــو الــذي أق ّرتــه الجمع ّيــة العموم ّيــة ّ

 -2مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام :2019
قــام مجلــس اإلدارة باقتــراح دفــع مكافــأة ســنوية للعــام  2019ألعضــاء مجلــس اإلدارة الغيــر تّنفيذييــن قدرهــا ســتمائة وخمســين
الســنوية ّ
للشــركة علــى
ألــف ( )650,000درهــم إماراتــي لــكل عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي ،بشــرط موافقــة الجمع ّيــة العموم ّيــة ّ
الســنوية ّ
للشــركة علــى دفــع المكافــأة الســنوية المقترحــة ،ســيتم ســداد خمســين
ذلــك .فــي حــال موافقــة الجمع ّيــة العموم ّيــة ّ
بالمائــة ( )%50مــن المكافــأة عنــد الموافقــة بينمــا ســيتم ســداد باقــي الخمســين بالمائــة ( )%50قبــل نهايــة ديســمبر .2020

 -3بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن العام :2019
تقـ ّرر دفــع بــدالت حضــور الجتماعــات لجــان مجلــس اإلدارة للعــام  2019بلغــت مائــة واثنــان وســبعين ألــف ( )172,000درهــم إماراتــي
علــى النّحــو المب ّيــن بالملحــق (ب ،)1-وذلــك بمعــدل اثنــي عشــر ألــف ( )12,000درهــم إماراتــي لرؤســاء الّلجــان عــن كل اجتمــاع
وعشــر أالف ( )10,000درهــم إماراتــي ألعضــاء اللجــان عــن كل اجتمــاع .وتوزعــت البــدالت علــى النحــو المبيــن فــي الملحــق (ب.)1-

 -4تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاضاها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان وأسبابها.
ال يوجد بدالت أو رواتب أو أتعاب إضافية تقاضاها أي عضو مجلس إدارة بخالف بدالت حضور اللجان.

١٠

ج -عدد اجتماعات المجلس خالل العام :2019
عقــد مجلــس اإلدارة أربــع ( )4اجتماعــات خــال العــام المالــي  2019فــي التواريــخ التاليــة لمناقشــة أمــور ال تتطلــب اإلفصــاح وفقــً
لقواعــد اإلفصــاح والشــفافية الصــادرة عــن الهيئــة بهــذا الشــأن عــدا االجتمــاع المنعقــد بتاريــخ  20مــارس  2019والــذي ناقــش أيضــً
النتائــج الماليــة لعــام  2018والدعــوة الجتمــاع الجمع ّيــة العموم ّيــة الســنوي:
-

 20مارس 2019

-

 17يوليو 2019

-

 14اكتوبر 2019

-

 10ديسمبر 2019

وقد جاء الحضور الشخصي ألعضاء المجلس على النحو المبين بالملحق (ب )2-المرفق بهذا التقرير.

ح-

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

أصــدر مجلــس االدارة خمــس ( )5قــرارات بالتمريــر خــال الســنة الماليــة  2019فــي التواريــخ التاليــة بشــأن أمــور ال تتطلــب اإلفصــاح وفقــً
لقواعــد اإلفصــاح والشــفافية الصــادرة عــن الهيئــة بهــذا الشــأن:
-

 31مارس 2019

-

 21ابريل 2019

-

 23ابريل 2019

-

 22مايو 2019

-

 21اكتوبر 2019

خ-

الصالحيات:
تفويض ّ

ـوض مجلــس اإلدارة لــإدارة التنفيذيــة صالحيــات تتعلــق بأمــور عــدة مثــل صالحيــات اعتمــاد عقــود اإليجــار والخدمــات االستشــارية
ّفـ ْ
ومصروفــات التشــغيل والتعامــات البنكيــة وذلــك فــي حــدود ماليــة معينــة ويتــم مراجعــة التفويــض ســنويًا.

د-

تعامالت األطراف ذات العالقة:

لــم تقــم الشــركة بأيــة صفقــات مــع أي مــن األطــراف ذوي العالقــة وفقــً للتعريفــات المقــررة لهــذه المصطلحــات الــواردة بقــرار
الحوكمــة.
يوضــح الملحــق (ك) المرفــق بهــذا التقريــر أبــرز تعامــات األطــراف ذوي العالقــة وفقــً لقواعــد المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
( )IFRSوالتــي ســبق وأوردناهــا فــي البيانــات الماليــة الموحــدة لعــام  ،2019والتــي تمــت خــال الســنة فــي الســياق العــادي لألعمــال
وفقــً للشــروط المتفــق عليهــا بيــن األطــراف.

ّ
بالشركة:
ذ -الهيكل التّ نظيمي الخاص
يتضمن الهيكل التّنظيمي ّ
للشركة بتاريخ  31ديسمبر .2019
ُيرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التّقرير والذي ّ

ر -كبار الموظفين:
ُيرجــى مراجعــة الملحــق (د) المرفــق بهــذا التقريــر ويشــمل بيــان تفصيلــي عــن كبــار الموظفيــن التنفيذييــن فــي الشــركة وتواريــخ
تعيينهــم والرواتــب والبــدالت المدفوعــة لعــام .2019

١١

-4

مد ّقق الحسابات الخارجي

أ-

نبذة عن مد ّقق حسابات الشركة:

تقــدم خدمــات مراجعــة الحســابات ،والخدمــات
كيــه بــي إم جــي» هــي شــبكة عالميــة مــن الشــركات األعضــاء المســتقلة التــي
ّ
ّ
وتوظــف مجتمعــةً مــا يزيــد علــى 219.000
الضريبيــة واالستشــارية .وتعمــل الشــركات األعضــاء فــي «كيــه بــي إم جــي» فــي  147بلــدًا،
شــخص .وتتولــى شــركة «كيــه بــي إم جــي لــوار جلــف ليمتــد» تزويــد خدمــات مراجعــة الحســابات ،والخدمــات الضريبيــة واالستشــارية
لمجموعــة واســعة مــن العمــاء المحلييــن والدولييــن فــي جميــع قطاعــات األعمــال واالقتصــاد .وتعمــل «كيــه بــي إم جــي لــوار جلــف
ليمتــد» فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ أكثــر مــن  40عامــً مــن خــال مكاتبهــا فــي أبــو ظبــي ،ودبــي ،والشــارقة ،التــي
تضــم ك ّلهــا معــً أكثــر مــن  100شــريك ومديــر ومــا يزيــد علــى  1300موظــف.
وباإلضافــة إلــى حضورهــا القــوي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة ُعمــان ،تتم ّتــع «كيــه بــي إم جــي» بتمثيــل واســع
النطــاق فــي منطقــة الشــرق األوســط منــذ أكثــر مــن  50عامــً ،ولديهــا مكاتــب فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والبحريــن ،ومصــر،
ـم أكثــر مــن  8000موظــف فــي منطقــة
واألردن ،والكويــت ،ولبنــانُ ،
وعمــان ،وفلســطين ،وقطــر ،والمملكــة العربيــة الســعودية ،وتضـ ّ
الشــرق األوســط.
ـد «كيــه بــي إم جــي» أولــى الشــركات الكبــرى التــي ّ
تنظــم نفســها بمــا يتوافــق مــع مجــاالت القطاعــات  -حيــث ّ
مكنتهــا هــذه
وتعـ ّ
الهيكليــة مــن تطويــر معرفــة عميقــة بأنشــطة عمالئهــا وتزويدهــم بمنظــور واســع االطــاع .وعلــى مــ ّر الســنين ،قامــت «كيــه
متخصصــة فــي مختلــف القطاعــات لتلبيــة متطلبــات العمــاء مــن المستشــارين المحترفيــن
بــي إم جــي» بتطويــر مجموعــات
ّ
الذيــن يتمتّعــون بــإدراك عميــق وخبــرة كبيــرة فــي العديــد مــن مجــاالت األعمــال .كمــا تتم ّتــع «كيــه بــي إم جــي» بخبــرة واســعة عبــر
مختلــف المناطــق الجغرافيــة الرئيســية ،وتعمــل مــع عــدد مــن الشــركات الرائــدة حــول مجموعــة مــن القضايــا الجوهريــة لمســتقبل
القطاعــات التــي تنتمــي إليهــا .وباإلضافــة إلــى امتالكهــا قاعــدة عمــاء كبيــرة تشــمل العديــد مــن الجهــات والمنظمــات الرائــدة فــي
منطقــة الشــرق األوســط والكيانــات ذات الصلــة بالحكومــة ،شـ ّ
ـكلت «كيــه بــي إم جــي» فــي منطقــة الخليــج الســفلي طرفــً فــي
العديــد مــن المشــاركات والتعاقــدات البــارزة فــي المنطقــة.

ب-

األتعاب:

قدمهــا مد ّقــق الحســابات الخارجــي
مرفــق بالتقريــر جــدوالً (ملحــق أ) يب ّيــن األتعــاب والتّكاليــف
ّ
الخاصــة بالتّدقيــق والخدمــات التــي ّ
مــع بيــان تفاصيــل وطبيعــة الخدمــات واألجــور المســتحقّ ة وبيــان بالخدمــات األخــرى التــي قــام مد ّققــو حســابات خارجييــن آخريــن
غيــر مد ّقــق حســابات ّ
قضاهــا كمد ّقــق حســابات
الســنوات التــي ّ
الشــركة بتقديمهــا خــال العــام  2019إضافــة إلــى بيــان بعــدد ّ
خارجــي ّ
للشــركة.

ج-

بيان يوضح التحفظات من مدقق حسابات الشركة:

لم يتضمن تقرير مدقق الحسابات أي تحفظات بشأن القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام .2019

-5

لجنة التّ دقيق

أ	.يقّ ــر الس ـ ّيد /علــي ابراهيــم كرئيــس لجنــة التدقيــق بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي الشــركة وعــن مراجعتــه آلليــة
عملهــا والتأكــد مــن فعاليتهــا.

ب.

تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة التدقيق بالشركة خالل العام  2019على النحو التالي:
-1

الس ّيد /علي إبراهيم (رئيسًا).

-2

الس ّيد /عبداهلل باليوحه (عضوًا).

-3

سعادة /هالل المري (عضوًا).
ّ

١٢

تقــوم اللجنــة بوظائــف عديــدة مــن ضمنهــا وضــع وتطبيــق سياســة التّعاقــد مــع مد ّقــق الحســابات الخارجــي ومتابعــة ومراقبــة
اســتقالليته ومناقشــته حــول طبيعــة ونطــاق عمليــة التّدقيــق ومــدى فعاليتهــا وفــق معاييــر التّدقيــق المعتمــدة .كمــا تقــوم بمراقبــة
ســامة البيانــات الماليــة ّ
هامــة و/أو غيــر معتــادة تــرد أو يجــب إدراجهــا فــي تلــك التّقاريــر،
للشــركة وتقاريرهــا والنّظــر فــي أ ّيــة بنــود ّ
السياســات واإلجــراءات الماليــة والمحاســبية فــي ّ
الشــركة.
الداخليــة وإدارة المخاطــر وكذلــك ّ
ومراجعــة أنظمــة ال ّرقابــة الماليــة وال ّرقابــة ّ
كمــا تتولّــى لجنــة التّدقيــق باإلضافــة إلــى ذلــك ،مراقبــة مــدى تق ّيــد ّ
الســلوك المهنــي وضمــان تطبيــق قواعــد
الشــركة بقواعــد ّ
ّ
الموظفيــن مــن اإلبــاغ عــن أ ّيــة
والصالحيــات الموكلــة إليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة ،وتضــع اآلليــات لتمكيــن
بمهامهــا
الخاصــة
العمــل
ّ
ّ
ّ
الداخليــة أو غيرهــا مــن االنتهــاكات وتتّخــذ اإلجــراءات الالزمــة بخصوصهــا،
انتهــاكات محتملــة فيمــا يتع ّلــق بالتّقاريــر المال ّيــة أو ال ّرقابــة ّ
وتقــوم كذلــك بمراجعــة معامــات األطــراف ذات العالقــة والموافقــة عليهــا وفقــا للسياســات المعتمــدة مــن المجلــس فــي هــذا
المجال.

ج .االجتماعات والحضور
وعقدت اللجنة اجتماعاتها خالل عام  2019لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:
-

 13فبراير 2019

-

 3مارس 2019

-

 28أبريل 2019

-

 28يوليو 2019

-

 27أكتوبر 2019

كان الحضور الشخصي ألعضاء الّلجنة على النّحو المب ّين في الملحق (ب.)1-

 -6لجنة التّ رشيحات والمكافآت:
أ .يقّ ــر السـ ّيد /هــال المــري كرئيــس لجنــة التّرشــيحات والمكافــآت بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي الشــركة وعــن مراجعتــه آلليــة
عملهــا والتأكــد مــن فعاليتهــا.

ب .تشكيلها واختصاصاتها:
تألفت لجنة التّرشيحات والمكافآت بالشركة خالل العام  2019على النّحو التّالي:
سعادة /هالل المري (رئيسًا)
-1
ّ
 -2الس ّيد /أحمد المطروشي (عضوًا).
 -3الس ّيد /علي ابراهيم (عضوًا).
وتقــوم اللجنــة بصفــة رئيســية بمراجعــة عــدة أمــور بمــا فيهــا -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر -التأكــد مــن اســتقاللية األعضــاء
المســتقلين بشــكل مســتمر ووضــع السياســة الخاصــة بمنــح المكافــآت والمزايــا والحوافــز والرواتــب الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة
والموظفيــن بالشــركة وتحديــد احتياجــات الشــركة مــن الكفــاءات وإعــداد السياســة الخاصــة بالمــوارد البشــرية بالشــركة وتنظيــم
ومتابعــة إجــراءات ترشــيح عضويــة مجلــس اإلدارة.

ج .االجتماعات والحضور:
وعقدت اللجنة اجتماعها خالل عام  2019كما يلي:
  13مارس 2019وكان الحضور الشخصي ألعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب.)1-

١٣

 -7لجنة االستثمار:
أ	.يقّ ــر الس ـ ّيد /عبدالرحمــن الحــارب كرئيــس لجنــة االســتثمار بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي الشــركة وعــن مراجعتــه
آلليــة عملهــا والتأكــد مــن فعاليتهــا.

ب.

تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة االستثمار بالشركة خالل العام  2019على النحو التالي:
-1

الس ّيد /عبدالرحمن الحارب (رئيسًا).

-2

سعادة /محمد علي العبار (عضوًا).
ّ

-3

الس ّيد /محمد الحسيني (عضوًا).

وتقــوم الّلجنــة بصفــة رئيســية بمراجعــة عــدة أمــور بمــا فيهــا  -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر  -النّظــر فــي االســتثمارات الجديــدة
ّ
للشــركة ودراســات الجــدوى وطــرق التّمويــل المتع ّلقــة بهــا.

ج.

االجتماعات والحضور

لم ُيعقد أي اجتماع للجنة االستثمار خالل العام .2019
 -8لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت االشخاص المطلعين
أ	.يقّ ــر الس ـ ّيد /أحمــد المطروشــي كرئيــس لجنــة متابعــة واإلشــراف علــى تعامــات األشــخاص المطلعيــن بمســؤوليته عــن
نظــام اللجنــة فــي الشــركة وعــن مراجعتــه آلليــة عملهــا والتأكــد مــن فعاليتهــا.

ب.

أسماء أعضاء لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

	اللجنــة مشــكلة مــن السـ ّيد /أحمــد المطروشــي (نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة) والسـ ّيدة /نتالــي بوجدانوفــا ( -الرئيــس
التنفيــذي للعمليــات) التــي تــم تعيينهــا خلفــً للسـ ّيد /باتريــك بوســكيه  -شــافان بتاريــخ  2يوليــو  .2019وتتولــى اللجنــة
مســئولية إدارة ومتابعــة واإلشــراف علــى تعامــات االشــخاص المطلعيــن وملكيتهــم ألســهم الشــركة واالحتفــاظ بالســجل
الخــاص بهــم ورفــع الكشــوف والتقاريــر الدوريــة إلــى الســوق.
ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام 2019
ج.
	قامــت اللجنــة بإعــداد وتحديــث الســجل الخــاص بالمطلعيــن وتكليــف األشــخاص الــواردة أســمائهم بــه بمتطلبــات سياســة
«تعامــات االشــخاص المطلعيــن» وبضــرورة اخطــار اللجنــة عنــد التعامــل علــى أســهم الشــركة.
 -9نظام الرقابة الداخلية
تقــوم إدارة الرقابــة الداخليــة بوظيفــة الرقابــة الداخليــة تحــت إشــراف لجنــة التدقيــق وتوجيهات مجلــس اإلدارة وتتبــع اإلدارة القواعد
التــي تنظــم عمليــات الرقابــة الداخليــة بالشــركة ويقّ ــر مجلــس اإلدارة بمســؤوليته عــن نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعــن
مراجعتــه آلليــة عملــه ويؤكــد فعاليتــه.
تهــدف إدارة الرقابــة الداخليــة إلــى إعطــاء تأكيــدات مســتقلة وموضوعيــة لتحقيــق قيمــة مضافــة وتحســين عمليــات الشــركة
والرقابــة الداخليــة بهــا .ويقــوم الس ـ ّيد /عرفــان صــادق بالعمــل كمديــر إلدارة الرقابــة الداخليــة منــذ تعيينــه فــي هــذا المنصــب
بتاريــخ  1أغســطس  ،2014وهــو أيضــً ضابــط االمتثــال ولديــه المؤهــات التاليــة:
-1

محاسب قانوني معتمد ( ،)FCCAالمملكة المتحدة.

-2

المتّحدة األمريكية.
محاسب عام معتمد ( ،)CPAالواليات ُ

-3

محاسب مهني معتمد ( ،)CPAكندا.

-4

المتّحدة األمريكية.
مد ّقق داخلي معتمد ( ،)CIAالواليات ُ

-5

المتّحدة األمريكية.
مكتشف تحايل معتمد ( ،)CFEالواليات ُ

تســاعد إدارة الرقابــة الداخليــة الشــركة علــى تحقيــق أغراضهــا عــن طريــق إتبــاع منهــج منظــم ومنضبــط هدفــه تقييــم وتحســين
كفــاءة إدارة المخاطــر وعمليــات الرقابــة والحوكمــة.

١٤

وفــي حــال وجــود مخالفــات جوهريــة تدخــل ضمــن اختصاصــات إدارة الرقابــة الداخليــة أو مســائل يلــزم اإلفصــاح عنهــا فــي التقاريــر
والحســابات الســنوية ،يتــم إعــداد تقاريــر بشــأنها تقــدم إلــى لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة والتــي تقــوم باتخــاذ التدابيــر
كل مــن هــذه الحــاالت بمــا فــي ذلــك قيــام اللجنــة بمطالبــة إدارة الشــركة بتقديــم اإليضاحــات الالزمــة أو اتخــاذ
الالزمــة للتعامــل مــع ٍ
اإلجــراءات الضروريــة للتعامــل مــع هــذه الحــاالت.
فــي العــام  ،2019تسـ ّلمت لجنــة التدقيــق تقاريــر ومذكــرات مــن إدارة الرقابــة الداخليــة حــول الفعاليــة التشــغيلية ،والتقاريــر الماليــة،
واالمتثــال لسياســات الشــركة ،بمــا فــي ذلــك القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا .وتســاعد لجنــة التدقيــق مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف
علــى تطبيــق أنظمــة الرقابــة الداخليــة وقامــت برفــع تقاريــر ومذكــرات إدارة الرقابــة الداخليــة لحفظهــا فــي ســجالت المجلــس .وبلــغ
عــدد تقاريــر ومذكــرات التدقيــق المقدمــة للجنــة التدقيــق  12تقريــر.

 -10المخالفات
لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة خالل العام .2019

 -11تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
ساهمت ّ
الشركة في عدد من المبادرات المتع ّلقة بتنمية المجتمع المح ّلي ومنها على سبيل المثال:
	قامــت إدارة دبــي مــول بدعــم فعاليــة أســبوع االبتــكار «بوابــة العقــول» لجمــارك دبــي مــن خــال تنظيــم الحــدث والتكفــلبمصاريــف الفعاليــة وتوفيــر المــكان والترويــج للفعاليــة علــى جميــع منصــات دبــي مــول لــدى وســائل التواصــل االجتماعــي.
-

احتفلت دبي مول باليوم العالمي لمتالزمة داون مع مسيرة مفعمة بالبهجة والسعادة باالشتراك مع كيدزانيا.

	قدمــت إدارة دبــي مــول بالتعــاون مــع مؤسســة «وطنــي» مــكان مجانــي فــي الطابــق الثانــي بجانــب األكواريــوم لدعــم فعاليــة«حكايــات األطفــال مــن اإلمــارات» لنشــر القصــص والحكايــات الشــعبية اإلماراتيــة وقصــص األطفــال.
	اســتقبلت إدارة دبــي مــول خــال يوميــن  30طفــل مــن جمعيــة االمــارات للتوحــد حيــث وفــرت مــكان مجانــي فــي الطابــق األولفــي متجــر «بــول انــد بيــر» كمنصــة للترويــج للجمعيــة الخيريــة.
	بالشــراكة مــع اكســبو  ،2020قامــت إدارة دبــي مــول بتنظيــم وتوفيــر مــكان عنــد شــال دبــي مــول « Dubai Mall Waterfallالــزوار.
« كإعــان ترويجــي لمعــرض «إكســبو  »2020مــن أجــل زيــادة الوعــي وإشــراك
ّ
	دعمــً لــوزارة تنميــة المجتمــع ،قدمــت إدارة دبــي مــول المــكان المجانــي والترويــج لبرنامــج «فرصتــي» وهــي مبــادرة حكوميــةلدعــم الشــركات الصغيــرة المحليــة للفنــون والحــرف مــن جميــع دول مجلــس التعــاون.
	قامــت إدارة دبــي مــول بتنظيــم حفــل التخــرج الســنوي لطــاب المخ ّيــم الصيفــي للشــرطة عنــد ممــر غاليــري الفاييــت فــيدبــي مــول.
	بمناســبة الذكــرى العاشــرة لمتــرو دبــي ،شــاركت إدارة دبــي مــول بالتعــاون مــع هيئــة الطــرق والمواصــات بالحملــة الترويجيــةالخاصــة باالحتفــال مــن خــال توفيــر مــكان مجانــً عنــد «ســوق أتريــوم» حيــث قدمــت الهيئــة الهدايــا المجانيــة للحضــور
مســتخدمين مجســم لعربــة المتــرو داخــل المــول.
	صــادف يــوم زايــد للعمــل اإلنســاني يــوم التاســع عشــر مــن رمضــان ،لــذا اســتضاف دبــي مــول حملــة الهــال األحمــر اإلماراتــيتحــت شــعار «مــن اإلمــارات إلــى الروهينجــا» ،والتــي تهــدف إلــى جمــع التب ّرعــات اســتجابةً لضحايــا أزمــة الالجئيــن الروهينجــا،
ال س ـ ّيما النســاء واألطفــال منهــم وذلــك لمســاعدتهم فــي عــدد مــن القطاعــات كالتعليــم والتغذيــة والخدمــات الصحيــة
والميــاه والصــرف الصحــي والمــأوى.
	اســتضاف دبــي مــول فعاليــة «رمضــان دبــي» باالشــتراك مــع دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل الخيــري عنــد منطقــة ّالشــال
زوار المــول علــى المشــاركة فــي الجداريــة مــن
جداريــة تحمــل صــورة المغفــور لــه الشــيخ زايــد ،ط ّيــب اهلل ثــراه ،وتــم تشــجيع ّ
خــال غــرس الزهــور فيهــا إلــى أن اكتملــت صــورة الشــيخ زايــد.
	بالتعــاون مــع هيئــة دبــي للثقافــة والفنــون ،نظمــت إدارة دبــي مــول فعاليــة إنســانية بعنــوان مبــادرة ســباق «ســقيا األمــل»لضــخ الميــاه للمحتاجيــن بالقــرب مــن دبــي أكواريــوم وحديقــة الحيوانــات المائيــة ،وهــي مبــادرة إنســانية جديــدة لدولــة
اإلمــارات واألولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة ،وتشـ ّ
«ص ّنــاع األمــل» التــي تنــدرج تحــت مظلــة مؤسســة
ـكل جــزءًا مــن مبــادرة ُ
مبــادرات محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العالميــة .وقــد تــم ضــخ أكبــر كميــة مــن الميــاه االفتراضيــة التــي تــم التبــ ّرع بهــا
لألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي المناطــق النائيــة.
 ســاعدت إدارة دبــي مــول علــى تنظيــم منصــة لفــن الكتابــة فــي ســتار أتريــوم لصالــح مــون بــان مــن خــال اتاحــة المــكان مجانــًبهــدف ربــط فــن الخــط العربــي مــع التــراث والحرفيــة اللتــان يمتــاز بهمــا «مــون بــان» وخلــق نشــاطات لتجربــة فنــون الخــط.
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 بمناســبة يــوم العلــم اإلماراتــي وبالتعــاون مــع مؤسســة وطنــي االمــارات ،قامــت إدارة دبــي مــول بتنظيــم هــذا الحــدث الوطنــيبحضــور صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لرفــع العلــم ومكتــب ســموه وشــرطة دبــي ومؤسســة دبــي
لألعــام وكبــار الشــخصيات مــن إعمــار.

 -12معلومات عامة
أُ -يرجى مراجعة الملحق (ه) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول أداء سهم الشركة خالل العام .2019
بُ -يرجــى مراجعــة الملحــق (و) حــول األداء المقــارن لســهم الشــركة مــع مؤشــر الســوق العــام ومؤشــر القطــاع الــذي تنتمــي
إليــه الشــركة.
جُ -يرجى مراجعة الملحق (ز) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ  31ديسمبر.2019
د -ال يوجــد مســاهمين يملكــون  %5أو أكثــر مــن رأســمال الشــركة باســتثناء إعمــار العقاريــة ش.م.ع .التــي تبلــغ نســبة
األســهم التــي تمتلكهــا فــي رأســمال ّ
الشــركة  %84.6323بتاريــخ  31ديســمبر 2019مــن خــال ملكيتهــا لعــدد 11,014,297,000
ســهم.
هُ -يرجى مراجعة الملحق (ح) حول توزيع المساهمين وفقا لحجم الملك ّية كما في تاريخ  31ديسمبر .2019
وُ -يرجى مراجعة الملحق (ط) حول األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام .2019
ز -نسبة التوطين في الشركة بنهاية األعوام  2019 ،2018 ،2017هي كاآلتي:
 %4.7 :2017%7.53 :2018

-

 %8.23 :2019حُ -يرجــى مراجعــة الملحــق (ي) حــول بيــان بالمشــاريع والمبــادرات االبتكاريــة التــي قامــت بهــا الشــركة أو جــاري تطويرهــا خــال
العــام .2019

ط -ضوابط عالقات المستثمرين
اسم مسؤول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل معه
السيد /فيصل فلكناز
ّ
بيانات التواصل معه:


رقم الهاتف04 367 3487 :



البريد اإللكترونيinvestor-relations@emaar.ae :

الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للشركة


الرابطhttps://www.emaar.com/ar-ae/investor-relations :

العموميــة المنعقــدة خــال عــام  2019واإلجــراءات المتخــذة
الجمعيــة
ي -القــرارات الخاصــة التــي تــم عرضهــا فــي
ّ
ّ
بشــأنها هــي كاآلتــي:
 تقــرر بموجــب قــرار خــاص إلغــاء برنامــج تحفيــز الموظفيــن مــن خــال تملــك أســهم الشــركة والــذي تــم الموافقــة عليــه فــيالجمعيــة العموميــة الســنوية فــي أبريــل  2018وتــم بالفعــل الغــاء البرنامــج.
ك -اسم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة وتاريخ تعيينه
تــم تعييــن السـ ّيد /أيمــن حمــدي كمقــرر الجتماعــات مجلــس اإلدارة والسـ ّيدة /رنــا مطــر مســاعد مقــرر الجتماعــات مجلــس
اإلدارة فــي  18أبريــل .2017
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السيد /أيمن حمدي
ّ
الرئيس التنفيذي للشئون القانونية للمجموعة.
ويتولّــى أيمــن مســئولية وضــع االســتراتيجية القانونيــة لمجموعــة شــركات إعمــار ،واإلشــراف علــى الشــئون القانونيــة والحوكمــة
وتأميــن الحمايــة القانونيــة ألصــول الشــركة ،واإلعــداد وهيكلــة الصفقــات الرئيســية ،اإلشــراف علــى تنفيــذ النظــام األساســي
للشــركة ،ولوائحهــا الداخليــة ،والسياســات المعتمــدة بهــا.
وقــد بــدأ أيمــن مســيرته المهنيــة بالعمــل لــدى أحــد المكاتــب القانونيــة الكبــرى بمصــر ،حيــث عمــل فــي مجــال المعامــات التجاريــة
الدوليــة واالســتثمار األجنبــي .كمــا تولــى منصــب وكيــل النائــب العــام بمصــر لمــدة ثــاث ســنوات قبــل انضمامــه إلــى شــركة
«يونيليفــر» بدبــي ليشــغل منصــب المديــر اإلقليمــي لشــئونها القانونيــة.
درس أيمــن القانــون فــي مصــر وفرنســا والواليــات المتحــدة األمريكيــة .وهــو حائــز علــى شــهادة الماجســتير فــي القانــون األمريكــي
مــن كليــة الحقــوق فــي جامعــة واشــنطن فــي ســانت لويــس.

السيدة /رنا مطر
ّ
انضمــت رنــا إلــى الدائــرة القانونيــة لشــركة إعمــار فــي مــارس  ،2008كمــا تتولــى حاليــً المســاعدة فــي شــؤون أمانــة الســر للمجموعــة.
ّ
وبــدأت رنــا مســيرتها المهنيــة فــي العــام  2000مــع مكتــب «أبــو ســليمان وشــركاه» ،الرائــد فــي مجــال المحامــاة واالستشــارات
ـم التحقــت بالدائــرة القانونيــة التابعــة لبنــك البحــر المتوســط فــي لبنــان فــي العــام  2005قبــل انتقالهــا إلــى
القانونيــة فــي لبنــان .ثـ ّ
دبــي .درســت رنــا القانــون فــي لبنــان ،وفرنســا ،والواليــات المتحــدة األمريكيــة .وهــي تحمــل شــهادة الماجســتير فــي القانــون التجــاري
أســاس  -باريــس الثانيــة» ،وســوف تتخ ـ ّرج فــي مــارس  2020بشــهادة الماجســتير
مــن جامعــة القديــس يوســف وجامعــة «بانتيــون ّ
فــي القانــون األمريكــي مــن جامعــة واشــنطن فــي ســانت لويــس بالواليــات المتحــدة األمريكيــة .رنــا عضــو فــي نقابــة المحاميــن فــي
بيــروت وهــي تحمــل شــهادة أميــن ســر مجلــس إدارة مــن «حوكمــة».
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_________________

_________________

_________________

_________________

محمد أحمد هادي
الحسيني

علي إبراهيم

هالل المري

عرفان صادق

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التدقيق

رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت

مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ 2020/..../....:

التاريخ 2020/..../....:

التاريخ 2020/..../....:

التاريخ 2020/..../....:
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الملحق (أ)
تقرير جدول أتعاب التدقيق
اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك

إميليو بيرا  -مكتب «كيه بي إم جي»

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي
للشركة

سنة واحدة

إجمالي أتعاب التدقيق للعام ( 2019بالدرهم)

 220,000درهم إماراتي

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق
البيانات المالية لعام ( 2019بالدرهم)

إجمالي المراجعات الربع سنوية  397,268 -درهمًا
«كيه بي إم جي»  231،966 -درهمًا
«إرنست ويونغ»  165،662 -درهمًا

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى (إن وجدت)

ال يوجد

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي
آخر غير مدقق حسابـات الشركة بتقديمهـا خالل العام
( 2019إن وجدت)

عدا عن مكتب «كيه بي إم جي» بصفته مدقق الحسابات
الخارجي ،قامت الشركة باالستعانة بخدمات مكاتب تدقيق
أخرى للتدقيق على مبيعات المستأجرين .وفيما يلي قائمة
المسددة لها:
بأسماء هذه المكاتب وقيمة المبالغ
ّ
• «هورواث ماك»  81,650 /درهمًا
عدا عن مكتب «كيه بي إم جي» بصفته مدقق الحسابات
الخارجي ،قامت الشركة باالستعانة بمكاتب تدقيق أخرى
للحصول على خدمات استشارية .وفيما يلي قائمة بأسماء
المسددة لها:
هذه المكاتب وقيمة المبالغ
ّ
• « إرنست ويونغ «  35,922 /درهمًا
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الملحق (ب)1-
ّ
المستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة
حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وبدالت الحضور

اجتماعات لجنة االستثمار

االسم

الحضور

البدالت

اجتماعات لجنة التّ دقيق

الحضور

البدالت

اجتماعات لجنة
التّ عيينات والتّ رشيحات

الحضور

البدالت

 1الس ّيد /محمد الحسيني

-

-

-

-

-

-

 2الس ّيد /أحمد المطروشي

-

-

-

-

-

-

سعادة /محمد علي العبار
3
ّ

-

-

-

-

-

-

 4الس ّيد /عبداهلل باليوحه

-

-

5

50,000

-

-

الرحمن الحارب
 5الس ّيد /عبد ّ

-

-

-

-

-

-

سعادة /هالل المري
6
ّ

1

12,000

4

40,000

-

-

 7الس ّيد /علي ابراهيم

1

10,000

5

60,000

-

-

• تم حضور جميع االجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

___________________________
 1بدالت الحضور بالدرهم االماراتي

20

الملحق (ب)2-
بيان بعدد حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

الحضور

االسم
الس ّيد /محمد الحسيني

4

الس ّيد /أحمد المطروشي

4

سعادة /محمد علي العبار
ّ

1

الس ّيد /عبداهلل باليوحه

4

الس ّيد /عبد ال ّرحمن الحارب

4

سعادة /هالل المري
ّ

4

الس ّيد /علي ابراهيم

3

• تم حضور جميع االجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.
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)الملحق (ج
2019  ديسمبر31 الهيكل التنظيمي للشركة كما في

إعمار مولز

CHAIRMAN
Mohamed Hadi
Ahmed Al Hussaini

Group CEO
Amit Jain

Chief Operating
Officer
Natalie Bogdanova

Senior Director,
Retail Delivery Team
Sriram
Parthasarathy

Chief Financial
Officer
Anees Mundassary
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Legal Director
Fouad Jardak

الملحق (د)
كبار الموظفين

االسم

المنصب

تاريخ التعيين

مجموع الرواتب
والبدالت
المدفوعة لعام
)( 2019درهم

مجموع المكافآت
المدفوعة لعام
2019

أي مكافآت أخرى
نقدية /عينية
للعام  2019أو
تستحق مستقبال

 23فبراير 2003

1,943,297

402,202

600,028

810,089

25,077

ال يوجد

253,611

162,376

ال يوجد

1

الرئيس التنفيذي للعمليات

2

المدير العام

 1أبريل 2003

3

مدير أول  -فريق تسليم
محالت التجزئة

 17أكتوبر2010

782,135

4

مدير الشئون القانونية

 8مايو 2011

892,204

193,234

5

الرئيس التنفيذي المالي

 11أكتوبر 2015

1,027,023

311,991

251,061

6

المدير العام  -دبي مول

 25نوفمبر 2018

1,350,276

ال يوجد

ال يوجد

7

مدير أول  -التأجير

 22سبتمبر 2019

453,000

ال يوجد

ال يوجد

8

مدير أول  -التأجير

 29سبتمبر 2019

363,792

ال يوجد

ال يوجد
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الملحق (ه)
بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر اإلغالق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خالل العام 2019

2019

أعلى سعر

أدنى سعر

سعر اإلغالق

يناير

1.82

1.53

1.57

فبراير

1.85

1.43

1.75

مارس

1.83

1.43

1.74

أبريل

1.83

1.65

1.74

مايو

1.94

1.54

1.94

يونيو

2.10

1.84

2.03

يوليو

2.17

1.90

2.12

أغسطس

2.13

1.86

1.94

سبتمبر

1.94

1.87

1.88

أكتوبر

1.96

1.83

1.95

نوفمبر

1.96

1.89

1.91

ديسمبر

1.93

1.83

1.83
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األداء المقارن لسهم الشركة

)الملحق (و
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الملحق (ز)
بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في  31ديسمبر ( 2019أفراد ،شركات ،حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي ،خليجي ،عربي ،وأجنبي.

نسبة األسهم المملوكة ()%
المجموع

تصنيف المساهم
أفراد

شركات

حكومة

محلي

%1.6958

%87.9883

%0.1128

%89.7969

خليجي

%0.1752

%1.6182

ال يوجد

%1.7934

عربي

%0.2597

%0.0108

ال يوجد

%0.2705

أجنبي

%0.2014

%6.7762

%1.1663

%8.1439

المجموع

%2.3321

%96.3935

%1.2791

%100
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الملحق (ح)
بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في تاريخ  31ديسمبر 2018

عدد المساهمين

عدد األسهم
المملوكة

نسبة األسهم
المملوكة من رأس
المال

1

ّ
أقل من 50,000

14,108

41,023,360

%0.315

2

من  50,000إلى ّ
أقل من 500,000

897

146,469,996

%1.126

3

من  500,000إلى ّ
أقل من 5,000,000

284

451,343,278

%3.468

4

أكثر من 5,000,000

79

12,375,463,366

%95.091

15,368

13,014,300,000

%100

االسم

ملكية األسهم (سهم)
ّ

المجموع
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الملحق (ط)
األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام 2019

يناير
•
•

ـزوار وجهات إعمار وسـ ّ
مجمعاتها
ـكان
هيئــة الطــرق والمواصــات تبــدأ بتشــغيل مســار جديــد لقــوارب «فيري دبــي» حصريًا لـ ّ
ّ
الســكنية ليربــط بيــن «دبــي مــول» و»دبــي مارينــا مــول».
إعمار تنشئ خمسة جسور جديدة لتسهيل الوصول إلى دبي مول.

فبراير
•
•
•

إعمار تحتفل بالسنة الصينية الجديدة مع عروض الليزر واألضواء على واجهة برج خليفة.
«إعمــار مولــز» تســتحوذ كليــً علــى منصــة «نمشــي» بشــرائها لنســبة  %49المتبقيــة مــن «جلوبــال فاشــن جــروب» مقابــل
 475.5مليــون درهــم إماراتــي ( 129.5مليــون دوالر أمريكــي).
تسجل نموًا بنسبة  %7في العام .2018
«إعمار مولز»
ّ

مارس
•

«إعمار مولز» تع ّين هادي بدري رئيسًا لمجلس إدارة «نمشي».

أبريل
•
•

االجتمــاع الســنوي الرابــع للجمعيــة العموميــة لشــركة «إعمــار مولــز» يوافــق علــى توزيــع أربــاح علــى المســاهمين بقيمــة 1.301
مليــار درهــم إماراتــي ( 354مليــون دوالر أمريكــي) ،مــا يم ّثــل نســبة  %10مــن رأس مــال الشــركة أي  10فلــس للســهم.
نمــو صافــي أربــاح «إعمــار مولــز» بنســبة  %7لتصــل إلــى  584مليــون درهــم ( 159مليــون دوالر أمريكــي) خــال الربــع األول مــن
العــام .2019

يونيو
•

استكمال نسبة  %60من أعمال بناء «دبي هيلز مول».

يوليو
•

نمــو إيــرادات «إعمــار مولــز» بنســبة  %6لتصــل إلــى  2.2مليــار درهــم ( 606مليــون دوالر أمريكــي) خــال النصــف األول مــن العــام
.2019

أغسطس
•

«إعمار مولز» ستفتتح وجهتها الجديدة «دبي هيلز مول» في العام .2020

نوفمبر
•

«إعمــار مولــز» تعلــن عــن نمــو اإليــرادات بنســبة  %6لتصــل إلــى  3.412مليــار درهــم ( 929مليــون دوالر أمريكــي) خــال األشــهر
التســعة األولــى مــن العــام 2019؛ نمــو صافــي األربــاح بنســبة  %6إلــى  1.732مليــار درهــم ( 472مليــون دوالر أمريكــي).

ديسمبر
•

«إي-كارت زعبيل» يفتح أبوابه في «دبي مول زعبيل».
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الملحق (ي)
بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة خالل العام 2019
•

إطالق تطبيق «دبي مول» الجديد  -ديسمبر 2019

	تــم إطــاق التطبيــق الجديــد لتحســين تجربــة المســتخدمين ،مــع التركيــز أكثــر علــى الفعاليــات ،والعــروض ،والخدمــاتالمريحــة ،وســهولة التنقّ ــل.
•

خدمة تطبيق «فايند ماي كار» ()Find My Car

	تــم إطــاق التطبيــق فــي يوليــو  ،2019ويســاعد التطبيــق علــى تحديــد موقــع الســيارات المفقــودة ،باســتخدام تقنيــة دقــةالتســجيل .ومــا علــى الزائــر ســوى إدخــال رقــم لوحــة الســيارة الخاصــة بــه مــن خــال التطبيــق ويتــم العثــور عليهــا مــن خــال
إظهــار مــكان موقــف الســيارة للزائــر.
•

«تسوق وأودِ ع حقائبك لدينا»
خدمة
ّ

ـوق الخاصــة بالزائرين
	تــم إطــاق التطبيــق فــي أغســطس  ،2019حيــث تعمــل هــذه الخدمــة المجانيــة علــى إغــاق حقائــب التسـ ّـوقهم بحريــة وسالســة.
بشــكل آمــن وحفظهــا لدينــا لراحتهــم ،مــا يتيــح لهــم مواصلــة تجربــة تسـ ّ
•

خدمة تطبيق غسيل السيارات «»Mist Car Wash

	تــم إطــاق التطبيــق فــي يونيــو  ،2019حيــث بإمــكان الزائريــن الحجــز لغســيل ســيارتهم عبــر تطبيــق «دبــي مــول» باســتخدامتســجيل الســيارة والدفــع عبــر اإلنترنــت.
•

خدمة «»One More Reason

-

تم إطالق الخدمة في أكتوبر  ،2019ويوفر التطبيق تنبيهات للعروض اليومية والتي تستهدف مستخدمي التطبيق.

•

التسوق الشخصية
ردهة
ّ

-

ـوقين فــي «دبــي مــول» تتيــح
فــي أكتوبــر  ،2019مســاحة جديــدة داخــل المــول تــم إنشــاؤها لتوفيــر خدمــة شــخصية للمتسـ ّ

لهــم االســتمتاع بتجربــة كبــار الشــخصيات داخــل المركــز التجــاري.
•

رموز  QRلتنزيل التطبيق  -سبتمبر 2019

-

تــم إطــاق التطبيــق فــي ســبتمبر  2019بإدخــال رمــوز  QRفــي حمالتنــا اإلعالنيــة ،بحيــث يمكــن للضيــوف تثبيــت تطبيــق

«دبــي مــول» علــى الفــور.
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•

خدمة الواي فاي  -ديسمبر 2019

	تــم إطــاق الخدمــة فــي ديســمبر  ،2019بحيــث يمكــن للزائريــن االتصــال مــع خدمــة الــواي فــاي المجانيــة عاليــة الســرعة أثنــاءمتعــددة اللغــات ،وهــي متو ّفــرة باللغــات
إن منصتنــا
زيارتهــم مــن خــال تســجيل الدخــول علــى تطبيــق «دبــي مــول»ّ .
ّ
اإلنجليزيــة ،والعربيــة ،والصينيــة ،والروســية ،واليابانيــة ،والكوريــة .اتصــل بـــ« ،»@ Dubai Mall by Emaarوســتصبح متصـ ً
ا
بشــبكة اإلنترنــت عبــر بضــع خطــوات بســيطة.
•

االستماع االجتماعي  /آراء العمالء على مدار الساعة

	االســتماع االجتماعــي عبــر قنــوات وســائل التواصــل االجتماعــي علــى مــدار الســاعة وتوليــد آراء العمــاء باســتخدام تطبيــق.Sprinklr
•

خدمة استقبال األمتعة وتسجيل دخولها في المطار

ـوق قبــل حلــول موعــد الســفر أمــرًا ســه ً
ال فــي دبــي مــول مــع تو ّفــر خدمــة آمنــة ومتكاملــة الســتقبال األمتعــة
	أصبــح التسـ ّالتســوق براحــة وســهولة عنــد إيــداع األمتعــة وحفظهــا بشــكل آمــن مــع
وتســجيل دخولهــا فــي المطــار ،حيــث يمكــن
ّ
تو ّفــر كاميــرات المراقبــة علــى مــدار الســاعة .يمكــن أيضــً تســجيل دخــول األمتعــة واســتالم بطاقــات الصعــود إلــى الطائــرة
مــن دبــي مــول مــن خــال شــركة «دوبــز» ( )DUBZلتوصيــل األمتعــة وتســجيل دخولهــا فــي المطــار ،وتتيــح هــذه الخدمــة
التوجــه مباشــر ًة مــن دبــي مــول إلــى المطــار وفــي حوزتهــم بطاقــات الصعــود إلــى الطائــرة مــع ضمــان توصيــل
ـزوار
ّ
المريحــة للـ ّ
أمتعتهــم إلــى المطــار.
	العثــور علــى الوجهــة المنشــودة مــن خــال الهاتــف المحمــول :اســتخدام تقنيــة «بيكونــز» ( )Beaconsلتوجيــه
•
المتســوقين داخــل المــول مــن خــال أنظمــة تحديــد المواقــع الداخليــة.
ّ
	حجــز مواقــف الســيارات عبــر الهاتــف المحمــول :يمكــن للعمــاء مــن كبــار الشــخصيات الذيــن يســجلون ســياراتهم مــن
•
خــال تطبيــق دبــي مــول للهاتــف المحمــول الدخــول إلــى مواقــف محجــوزة مغلقــة بحاجــز يتــم فتحــه باســتخدام تقنيــة «

التعــ ّرف التلقائــي علــى رقــم لوحــة الســيارة» (.)ANPR Technology
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الملحق (ك)
بيان بتعامالت األطراف ذات العالقة وفقًا لقواعد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSوالواردة في
البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2019
معامالت األطراف ذات العالقة

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

الشركة األم ،والشركات الشقيقة والمنشآت التابعة والمنشآت
المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف
األخرى ذات العالقة
اإليرادات

223,372

190,935

تكلفة المبيعات

357,636

291,256

مصروفات البيع والتسويق

44,732

19,826

المصروفات العمومية واإلدارية

64,631

108,443

إيرادات التمويل

338

22,641

تكاليف التمويل

11,052

5,110

المصروفات الرأسمالية

-

4,359

أرصدة األطراف ذوي العالقة
فيما يلي األرصدة الهامة لدى األطراف ذات العالقة (ومستخلص لهذه األرصدة من بيان المركز المالي الموحد):

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

الشركة األم ،والشركات الشقيقة والمنشآت التابعة والمنشآت
المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف األخرى
ذات العالقة
األرصدة المصرفية والنقد

2,383

134,682

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير

45,364

7,791

المستحق من أطراف ذات عالقة

149,355

158,768

اإليرادات المؤجلة

61,445

69,112

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

152,439

118,440

الذمم الدائنة التجارية

135

163
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