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 .شركة إعمار العقارية ش.م.ع

  0202تقرير الحوكمة للعام 

من قرار رئيس مجلس إدارة  77لنص المادة  تطبيقاً "( الشركةشركة إعمار العقارية ش.م.ع. )"يصدر هذا التقرير سنويًا عن 
 "(.دليل الحوكمة)" بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة 0202( لسنة ./ر.م3هيئة األوراق المالية والسلع رقم )

 وكيفية تطبيقها:  0202خالل عام  دليل الحوكمةمتطلبات  الستيفاء اتخاذهابيان باإلجراءات التي تم  -1

، نود أن نوّضح أّن نظام الحوكمة للشركة 0202خالل عام  دليل الحوكمةمتطلبات  الستيفاءفيما يتعّلق باإلجراءات المّتخذة 
 .دليل الحوكمةلجميع الّشروط والقواعد األساسية الواردة ب جاء مستوفياً  0202لسنة 

 اعتمدهالتي قامت الشركة بتطبيق الّسياسات المتعّددة ا فقد، دليل الحوكمةأّما بخصوص كيفّية تطبيق الشركة للقواعد الواردة ب
مصالح الّشركة والمساهمين وكاّفة األطراف األخرى ذات الّصلة وذلك  االعتبارأخذًا في  في مجال الحوكمة اإلدارةمجلس 

 على الّنحو الّتالي:  

 :اإلدارةمـجلـس  -أ

للّشركة  والّنظام األساسي دليل الحوكمةوقواعد عمله مع متطلبات قانون الشركات التجارية و  اإلدارةيتوافق تشكيل مجلس 
ومع باقي القوانين والقرارات ذات الّصلة كما يتّم تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعّلقة بالمجلس وذلك بالقدر الممكن 

 لزيادة فعاليته. 

 والخاّصة بكيفية تشكيله وطريقة عمله ومسئولياته كما يلي: اإلدارةا مجلس تلتزم الّشركة بقواعد العمل التي وضعه 

بشكل عام بالمتطلبات الّرئيسية المنصوص عليها في قواعد عمله والمتعّلقة بمسائل متعّددة منها  اإلدارةمجلس  التزم -1
لمحّددة ا للمعاييروفقًا والتوازن المطلوب بين أعضائه  اإلدارةعدد أعضاء مجلس  -على سبيل المثال ال الحصر-

صاب المطلوب لعقد الواجب عقدها والن   االجتماعاتوعدد  اإلدارةومدد العضوية ومسئوليات رئيس مجلس 
 القرارات والمهارات الفّنية المطلوبة لعضوية المجلس.  اتخاذالقرارات وشروط  التخاذواألغلبية الالزمة  االجتماعات

واطمأّنت الّشركة  0202عن الشركة خالل العام  استقاللهم استمراريةالمستقّلون على  اإلدارةأّكد أعضاء مجلس  -0
 المتطّلبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحّد األدنى لعدد األعضاء المستقّلين في المجلس.  استيفاءإلى 

تسعة ماليين نفيذيين مجموعها تالغير  اإلدارةألعضاء مجلس  0202بدفع مكافأة سنوية للعام  اإلدارةأوصى مجلس  -3
الجمعّية بشرط موافقة  إماراتيدرهم  (823092919) وعشرون ألف وثمانمائة وثمانية عشر ةوثالثمائة وثماني

الّسنوية للّشركة على ذلك وأخذًا في االعتبار القوانين واّللوائح والقرارات ذات الّصلة والّنظام األساسي  العمومّية
  للّشركة.

يم لعمله من خالل القواعد الخاصة بتنظ الالزمةأقّر المجلس المسئوليات والمهام والّصالحيات والمتطلبات األخرى  -4
 .اإلدارةعمل مجلس 
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ك وقد نّصت على ذل دليل الحوكمةالمهام المنصوص عليها في  اإلدارةتتضّمن مهام ومسئوليات رئيس مجلس  -5
 .اإلدارةالقواعد الخاّصة بتنظيم عمل مجلس 

ّمن تلك . وتتضاإلدارةتحّدد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسئوليات الجهاز اإلداري بالّشركة تجاه مجلس  -6
ات الجدد وإتاحة المعلوم اإلدارةالمسئوليات على سبيل المثال ال الحصر تنظيم جولة تعريفية ألعضاء مجلس 

رارات م بمهاّمهم بكفاءة وفقًا للقوانين والتشريعات والقبشكل منتظم ألعضاء المجلس مما يتيح ألعضاء المجلس القيا
 ذات الصلة وسياسات الّشركة.

من خالل وضع جداول لتفويض الّسلطات معتمدة من المجلس ويتم مراجعة  اإلدارةتم تفويض بعض ُسلطات مجلس  -7
 بها. لتزاملالتلك الجداول دوريًا ويتم إرسالها ألعضاء الجهاز اإلداري المعنيين 

فصاح اإل -على سبيل المثال ال الحصر -إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك  اتلتزامال اإلدارةضع أعضاء مجلس يخ -9
م على األوراق ومعامالته استقالليتهمفي الّشركات المساهمة األخرى وأي تغيير يطرأ على  عن أية مناصب يشغلونها

م اإلفصاح ويًا فور حدوث ذلك التغيير. كما يجب عليهيتم تقديمها سن التيالمالية للّشركة، وأي تغيير على البيانات 
 في حالة وجود تعارض في المصالح فيما يتعلق بأي مسألة ينظر فيها المجلس أو أحد لجانه.

 :اإلدارةلجان مجلس  -ب

  :هيلجان أربعة بتشكيل  اإلدارةقام مجلس 

 لجنة التدقيق  (1)
 لجنة الّترشيحات والمكافآت  (0)
 االستثمارلجنة  (3)
 المخاطرلجنة  (4)

 وفقًا لقواعد العمل الخاصة بها.اإلدارة ويجوز تشكيل لجان أخرى وفقًا لما يقرره المجلس وتعمل كل من لجان مجلس 

ّتفق مع القواعد ت المعنية وتلكأو من قبل الّلجنة  اإلدارةإما من قبل مجلس  اعتمادهاكاّفة القواعد الخاّصة بعمل الّلجان تم 
طّلبات دور الّلجنة ومت -على سبيل المثال ال الحصر-تشمل قواعد العمل الخاصة بلجان المجلس . دليل الحوكمةمتطلبات 

 ها وإجراءات المتابعة الخاصة بها.ئتشكيلها ومدد العضوية بها وواجبات وُسلطات أعضا

الّتنفيذيين  غيروعدد األعضاء  االستقالليةوقد روعي في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت متطّلبات 
 .هاتين الّلجنتينالمنصوص عليها في قواعد عمل 

 الرقابة الداخلية -ج

نظام للّرقابة الداخلية في شكل سياسة للّرقابة الّداخلية ويهدف هذا الّنظام إلى تقييم وسائل وإجراءات  اإلدارةوضع مجلس 
ومراجعة  بالقوانين واّللوائح المطبقة والسياسات الّداخلية، لتزامواال، دليل الحوكمةإدارة المخاطر، والّتأكد من الّتطبيق الّسليم ل
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البيانات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للّشركة. تقوم لجنة الّتدقيق بمساعدة المجلس في اإلشراف على تطبيق 
 المتعّلقة بهذا الّنظام.  نظام الرقابة الّداخلية، وتقوم إدارة الرقابة الّداخلية بتنسيق األعمال اليومية

 تتطّلب سياسة الّرقابة الّداخلية أن يقوم المجلس بمراجعة نظام الّرقابة الّداخلية بالّشركة بشكل دوري.

 مراقب الحسابات الخارجي -د

القرارات و والنظام األساسي للّشركة والقوانين والّلوائح  دليل الحوكمةمراقب الحسابات الخارجي وفقًا لمتطّلبات  اختياريتم  
 المعمول بها.

وسوف تقوم لجنة الّتدقيق بعد موافقة الجمعية العاّمة على تعيين مراقبي الحسابات بإبالغهم بالّشروط والقيود الواردة على 
 . دليل الحوكمةمتطّلبات  االعتبارعملهم أخذًا في 

 قواعد الّسلوك المهني -هـ

وضعت الّشركة قواعد للّسلوك المهني توّضح من خاللها المعايير األخالقية للّشركة وواجباتها إزاء األطراف المختلفة ذوي 
 بتطبيق القوانين والقرارات المعمول بها. لتزامواالببذل العناية والحرص  اتلتزامواالالمصلحة 

 ّداخليين بتلك القواعد في أداء مهامهم.والموّظفون ومدققو الحسابات ال اإلدارةيلتزم أعضاء مجلس 

 سياسة الّتعامل في األوراق المالية المصدرة من الّشركة -و

وموّظفي الّشركة في األوراق المالية التي تصدرها الّشركة  اإلدارةسياسة تنّظم تعامل أعضاء مجلس  اإلدارةوضع مجلس 
 تّتفق مع أحكام القانون واّللوائح والقرارات ذات الّصلة. 

والموّظفين بالقيود الواردة على الّتعامل في األوراق المالية ومتطلبات  اإلدارةأعضاء مجلس  التزاموتتطّلب تلك الّسياسة 
 اإلفصاح المتعّلقة بالّتعامل المسموح به وتوّضح أيضًا األفعال المحظورة وذلك وفقًا ألحكام تلك الّسياسة. 

 سياسة حقوق المساهمين  -ز

سياسة توّضح حقوق المساهمين وتتضّمن هذه الّسياسة الحقوق الواردة في القوانين والقرارات ذات الّصلة  اإلدارةوضع مجلس 
 وتلك الواردة في الّنظام األساسي. 

 والغاية من تلك الّسياسة هي تمكين وتشجيع المساهمين على ممارسة حقوقهم بطريقة فّعالة.

 لجنة اإلفصاحات -ح

ّكد العليا بالّشركة وتهدف لجنة اإلفصاحات إلى وضع نظم للتأ اإلدارة فريق حات تتكّون من أعضاءتم تشكيل لجنة لإلفصا
بالقوانين واّللوائح المتعّلقة باإلفصاح والحفاظ على سمعة الّشركة وتوفير الّشفافية لمساهمي الّشركة الحاليين  لتزاممن اال

 ق األوراق المالية. سو  استغاللوالمستقبليين واألطراف ذوي الّصلة ومنع 
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 0202هم في األوراق المالية للشركة خالل العام ئتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناملكية و بيان ب -0

 صلة القرابة اإلدارةعضو مجلس  اسم
األسهم المملوكة كما 

 في

 0202ديسمبر  11

 صافي إجمالي عملية الشراء

)بدون ضريبة القيمة المضافة أو أي 
 أخرى( مصاريف

 العبارعلي محمد  / السّيد

 

 ال يوجد سهم 027222522 نفسه

 ال يوجد سهم 552222 الزوجة

 ال يوجد سهم 32186 االبن

 عارف الّدحيل /السّيد

 

 ال يوجد سهم 132591 نفسه

 ال يوجد سهم 062998 الزوجة

 جاسم العلي/ السّيد

 
 ال يوجد سهم 12222 نفسه

تعامالت أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في األوراق المالية للشركة ملكيات أو ما سبق، ال يوجد بخالف 
 .0202خالل عام 

   اإلدارةتشكيل مجلس  -1

 أعضاء على النحو التالي: (ثمانية) 8يتكون مجلس إدارة الشركة من  -أ

 االسم /

 الصفة

ـــ ي/ ير  ـــة )تنفي الفئ
تنفي ي مســــتقل/ ير 

 مستقل(

العضــــوية والمناصــــب في شــــركات مســــاهمة 
 أخرى داخل الدولة وجهات حكومية

 تاريخ ومدة التعيين

 جمال بن ثنيه /السّيد

 رئيس مجلس اإلدارة
)نائب رئيس مجلس 

 12اإلدارة حتى 
 0202ديسمبر 

تنفيذي، غير عضو 
 مستقل

مجلس  عضو -إعمار للتطوير ش.م.ع. -1
 إدارة

 تاريخ التعيين:
 0210 أبريل 03

المدة التي قضاها 
 كعضو مجلس إدارة:
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ورئيس مجلس اإلدارة 
 12اعتبارًا من 
 (0202ديسمبر 

 سنوات 8

 أحمد جاوه /السّيد

نائب رئيس مجلس 
 اإلدارة

)عضو مجلس إدارة 
ديسمبر  12حتى 
ونائب رئيس  0202

مجلس اإلدارة اعتبارًا 
ديسمبر  12من 

0202) 

عضو غير تنفيذي، 
 مستقلغير 

 

مجلس  عضو -إعمار للتطوير ش.م.ع. -1
 إدارة
 

 تاريخ التعيين: 
 0226مـارس  9

المدة التي قضاها 
 كعضو مجلس إدارة: 

 عاماً  15

محمد علي  /السّيد
 العبار

 العضو المنتدب

)رئيس مجلس اإلدارة 
ديسمبر  12حتى 
العضو و  0202
اعتبارًا من  المنتدب

 (0202ديسمبر  12

 غيرعضو تنفيذي، 
 مستقل

عضو مجلس  –إعمار مولز ش.م.ع.  -1
 إدارة

عضو مجلس  -إعمار للتطوير ش.م.ع. -0
 إدارة

 تاريخ التعيين:
 1887ديسمبر  32

المدة التي قضاها 
كعضو مجلس إدارة: 

 عاماً  03

أحمد  /السّيد
 المطروشي

عضو مجلس إدارة 
 تنفيذي

)عضو منتدب حتى 
 0202ديسمبر  12

وعضو مجلس إدارة 

عضو تنفيذي، غير 
 مستقل

نائب رئيس مجلس  –إعمار مولز ش.م.ع 
 اإلدارة

 تاريخ التعيين:
 0225ديسمبر  1

المدة التي قضاها 
كعضو مجلس إدارة: 

 عاماً  15
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تنفيذي اعتبارًا من 
 (0202ديسمبر  12

 جمال المري  /السّيد

 عضو مجلس إدارة

عضو غير تنفيذي، 
 مستقل

ي المركزية فالمدير التنفيذي للحسابات  -1
 الدائرة المالية بحكومة دبي

 - مؤّسسة اإلّتصاالت المتخصصة "نداء" -0
ورئيس  مجلس إدارة غير تنفيذي عضو

  لجنة التدقيق
عضو  –شركة "إمداد" لخدمات المرافق  -3

 مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق
 ئيسنائب ر  -رابطة المحترفين لكرة القدم  -4

 الرابطة

 تاريخ التعيين: 
 0213أبريل  04

المدة التي قضاها 
 كعضو مجلس إدارة: 

 سنوات  9

 عارف الّدحيل /السّيد

 عضو مجلس إدارة

عضو غير تنفيذي، 
 مستقل

)أبوظبي(  دي بي اإلتحاد للقطارات شركة -1
 عضو مجلس إدارة -

مؤسسة اإلمارات العامة للنقل والخدمـات  -0
 عضو مجلس إدارة -)مواصالت اإلمارات( 

 

 تاريخ التعيين: 
 0210أبريل  03

المدة التي قضاها 
 كعضو مجلس إدارة: 

 سنوات  8

عبدالّرحمن / السّيد
 الحارب

 عضو مجلس إدارة)
أكتوبر  01حتى 
0202) 

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد

عبدهللا  /السّيد
 باليوحه

 عضو مجلس إدارة

عضو غير تنفيذي، 
 مستقل

عضو  -مؤّسسة الصكوك الوطنية  -1
 إدارة مجلس

مدير إدارة  -الدائرة المالية لحكومة دبي  -0
 الدين العام

عضو  -شؤون القصر و  وقافمؤسسة األ -3
 مجلس إدارة

 تاريخ التعيين: 
 0210أبريل  03

المدة التي قضاها 
 كعضو مجلس إدارة:

 سنوات  8
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عضو مجلس  –إعمار مولز ش.م.ع  -4
 إدارة

 جاسم العلي  /السّيد

 عضو مجلس إدارة 

تنفيذي، عضو غير 
 مستقل

عضو  – خ.ش.م. لألسمنتجبل علي 
 مجلس إدارة

 تاريخ التعيين: 
 0219أبريل  00

المدة التي قضاها 
 كعضو مجلس إدارة:

  سنوات 3 

 :اإلدارةمؤّهالت وخبرات أعضاء مجلس 

 بالمؤّهالت والخبرات الّتالية: اإلدارةيتمتع أعضاء مجلس 

 اإلدارة:، رئيس مجلس ه/ جمال بن ثنيالسّيد

  ويحمل شهادة البكالوريوس في اإلدارة العامة.، 8591، مواليد عام جمال بن ثنيهالسيد 

 قامتعندما  8558حتى مايو  قّدم في المناصب اإلداريةتراح يو  8518إلى ميناء راشد في أكتوبر  هالسّيد/ بن ثنينضم ا
 .مساعد العضو المنتدبك ، حيث تم تعيينهدبيسلطة موانئ تحت يناء راشد مع ميناء جبل علي دبي بدمج محكومة 

ي سوق ف س مجلس إدارة سلطة موانئ دبيمع رئي هالسّيد/ بن ثنيالتي قام بها المبادرات  ، أّدت إحدى أولى8555وفي العام 
 وجدة إلى إنشاء موانئ دبي الدولية. ،وجيبوتي ،بيروت شملت كاًل منالتي و الموانئ الدولية  تشغيل

في  أكبر المحطات ليصبح أحدطوير جبل علي كعضو منتدب إلعداد المخطط الرئيسي لتتم تعيينه ، 0228وفي العام 
 .نمطيةمليون حاوية  92في ذلك الوقت إلى  نمطيةمليون حاوية  02من  طاقته االستيعابيةرفع  من خاللالعالم 

ي الدولية لمنح موانئ دب "سيالند وورلد"دور رئيسي في االستحواذ على محطات ب هالسّيد/ بن ثني اضطلع، 0222عام الفي و 
 بصمة دولية حقيقية.

 اقة استيعابية تبلغبطل للموانئ في العالم لموانئ دبي العالمية، رابع أكبر مشغّ  من الشركاء المؤّسسين هالسّيد/ بن ثنيويعد 
موانئ "بي أند أو  عملية االستحواذ على موانئ دبي الدولية تواستكمل .0222عام الكما في  نمطيةمليون حاوية  822

تشغيل ية حقيقية لدولالعالمية لتصبح شركة  موانئ دبيتم إنشاء ، و في العالم موانئثالث أكبر مشغل بذلك لتصبح  بورتس"
 مليار دوالر أمريكي. 00لموانئ بقيمة ا

الموانئ والمناطق ركة في شالرئيس التنفيذي للمجموعة نائباً لرئيس مجلس اإلدارة و  هالسّيد/ بن ثني، تم تعيين 0222عام الفي و 
ى تقاعده في حت موانئ دبي العالمية، وشركة المناطق الحرة العالمية، وشركة "بي أند أو فيريز"، والتي تشمل الحرة العالمية

 .0282يناير 
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لمجموعة اإعادة هيكلة شركة دبي العالمية،  قيادة عملية هّيد/ بن ثنيالس تولىفي أعقاب األزمة العالمية، و ، 0221عام الفي و 
 العالمية. األحواض الجافةوشركة  ،استثمارل، وشركة نخي التي تضم كل من شركة

كما سبق أن شغل عضو مستقل في مجلس إدارة شركة إعمار دبي،  منصب هالسّيد/ بن ثني يشغل، 0280عام المنذ و 
 .العديد من الشركاتلس إدارة امج عضوية

 ة.إعمار المدينة االقتصادي شركة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في هالسّيد/ بن ثني، تم انتخاب 0282في سبتمبر و 

حصدوا قالئل الذين من الهو البحري، و والنقل الموانئ  دائم في المؤتمرات الدولية التي ُتنّظم حولمتحدث  هالسّيد/ بن ثني ويعد
 :مرموقةية ثالث جوائز دول

 ،"لويدز"قائمة في حفل توزيع جوائز فاز بجائزة شخصية العام  ،0222عام الفي ف -

 ،"سيتريد" في حفل جوائزشخصية العام بجائزة فاز ، 0222عام الفي و  -

 جائزة تمنحها "سيتريد".أعلى بجائزة اإلنجاز مدى الحياة، وهي ، فاز 0282عام الفي و  -

وخطوط الشحن،  في مجال تشغيل الموانئالدولية الرئيسية  الشركات لدىباحترام كبير بشهرة واسعة و  هالسّيد/ بن ثني ويحظى
بما في ذلك  ،منطقة لوجستية، فضاًل عن تطوير نطاق واسع تشغيل الموانئ على عملية تطويربالدراية الكافية ل يتمّتعو 

 خطوط الشحن. ومحاور مساراتوالدراية الالزمة في ما يتعلق بالمعرفة 
 

 :دارةاإلمجلس  نائب رئيس/ أحمد جمال حسن جاوه، السّيد

 لتميزا قصص النجاح في منطقة الشرق األوسط، إذ واظب على إرساء أعلى معاييرأبرز إحدى  أحمد جاوهالسّيد/  جسديُ 
 .يمتد"التنفيذي لشركة "ستارلينج هولدنج ل الرئيس والرئيسو رئيس مجلس اإلدارة ك األعمال، انطالقًا من منصبه ريادةفي 

وهي مجموعة  ،"ستارلينج هولدينجشركة " حيث أسسالجامعة  فيفور تخرجه  جاوه مسيرته في مجال األعمالالسّيد/  ستهلّ ا
ة حين كان االستثمار في األسهم الخاص ي،الستثمار ارأس المال استثمار عالمية متخصصة باستثمارات الملكية الخاصة و 

   ما يزال في بداياته بمنطقة الشرق األوسط.

لتطوير قطاعات النفط والغاز، والرعاية الصحية، والضيافة، والترفيه المنزلي، وا فيبخبرة مؤسسية رفيعة  السّيد/ جاوهع ويتمتّ 
مصالح  اتذ إحدى الشركات االستثمارية الرائدة عالمياً كهولدينج" ينج لالعقاري، والتي ساهمت في النهوض بشركة "ستار 

 وء علىتّم تسليط الضتجارية عبر مناطق الشرق األوسط، وأوروبا، والواليات المتحدة، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا. وقد 
صادي العالمي" ن" ضمن "المنتدى االقتتكريمه كواحد من "قادة العالم المستقبليي عندما تمّ  لسّيد/ جاوهل الخبرة المهنية الواسعة

ريًا لته ليصبح استشاالتي خوّ  ريادة األعمالخبرة ومهارات الب السّيد/ جاوه كما امتاز .1886بمدينة دافوس السويسرية عام 
 شركات عالمية عدة تزاول أعمالها في الشرق األوسط.  حائزًا على ثقة

https://www.starlinggroup.com/
https://www.starlinggroup.com/
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أليقونات أبرز ا التي تقف وراء تطوير لس إدارة شركة "إعمار العقارية"حاليًا منصب نائب رئيس مج السّيد/ جاوهويشغل 
في  التدقيق وعضو لجنة المخاطرو االستثمار  وهو أيضًا رئيس لجنتيمثل برج خليفة ووسط مدينة دبي؛  العالميةالمعمارية 
 . في إعمار ع العالميةحيث يقّدم المشورة حول خطط التوسّ  الشركة،

 ، شركة التطوير الرائدة لألصول السكنية والتجارية المخصصة"إعمار للتطوير"عضو في مجلس إدارة هو أيضًا  السّيد/ جاوه
 للبيع في دولة اإلمارات، وعضو في لجنتي االستثمار، والترشيحات والمكافآت فيها. 

طوير المشاريع ت المتخصصة في، منصب رئيس شركة "إعمار الشرق األوسط" )المملكة العربية السعودية( السّيد/ جاوهويشغل 
 عالية القيمة في المملكة. 

، "رإعمار مص"، وهو عضو في مجلس إدارة شركة "إعمار تركيا"منصب رئيس شركة  السّيد/ جاوهعالوًة على ذلك، يشغل 
ترول رأس بمجلس إدارة "شركة وهو أيضًا أحد أعضاء ه لجنة التدقيق، وعضويته في لجنة االستثمار فيها. ترأسّ  عدا عن

  ق فيها.لجنة التدقي ويشغل كذلك منصب رئيسالخيمة"، وهي شركة استكشاف النفط والغاز المدرجة في بورصة أوسلو، 

 (، وهي مشروع مشترك بينNPCعضو مجلس إدارة شركة األنابيب الوطنية المحدودة )منصب  أيضاً  السّيد/ جاوهيشغل 
 عنى بتصنيعتومجموعة سوميتومو كوربوريشن اليابانية التي  مقرًا لها السعودية تتخذ من المملكة العربيةشركات  مجموعة

 د أنابيب عالية الجودة للنفط والغاز والمياه وخدمات البناء.يوتور 

فيها.  وفي لجنة الترشيحات والمكافآت ،سابقًا منصب عضو في مجلس إدارة "إعمار المدينة االقتصادية" السّيد/ جاوهد وتقلّ 
تحديث وتطوير "مدينة الملك عبد هللا تتوّلى مهمة وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(، 

 االقتصادية"، وهي أضخم مجّمع من نوعه في الشرق األوسط. 

ديزني جاوه"، والتي قدمت العديد من المنتجات المرخصة من شركة " رئيس مجلس إدارةسابقًا منصب  السّيد/ جاوهى تولّ  اكم
لتنفيذي والرئيس ا رئيس مجلس اإلدارةمنصب  السّيد/ جاوه شغلشركة ديزني العالمية ألسواق منطقة الشرق األوسط. كما 

يب"، وهو المشروع لكسإلى جانب "كوف ،لترفيه المنزلي في المنطقةلجديدًا  مفهوماً  متقدّ لشركة "ستاليون هوم فيديو"، التي 
 المشترك مع شركة "ألف أكيتين" الفرنسية المتخصصة بتمديد أنابيب نقل النفط الخام تحت الماء. 

الماجستير في إدارة األعمال، وبكالوريوس العلوم في إدارة األعمال من جامعة سان فرانسيسكو،  درجتي   السّيد/ جاوهيحمل و 
 والفرنسية بطالقة.  ،واإلنجليزية ،وهو يتحدث اللغات العربية

 

 



 

Page 10 / 52 

 

  :المنتدب العضو ،العبار/ محمد سعاّدة

 "سيز انتربر إ مؤّسس ورئيس مجلس إدارة شركة "العبار
https://www.alabbarenterprises.com/ 

 شركة "إعمار العقارية"ل العضو المنتدبمؤّسس و  
https://www.emaar.com/ 

 ".كوم"نون  ورئيس موقع مؤّسس
https://www.noon.com/ 
 ل هيلز"غرئيس مجلس إدارة شركة "إي

https://www.eaglehills.com/ 
 "مجلس إدارة مجموعة "أمريكانا رئيس

group.com/-https://americana 
محمد علي راشد العّبار، هو رائد أعمال عالمي تتوّزع أنشطته االستثمارية بين العقارات وتجارة التجزئة والضيافة والتجارة 

 اللوجستية واألغذية والمشروبات، فضالً عن أنه مساهٌم في عدد من المشروعات الرأسمالية.لكترونية والتكنولوجيا والخدمات اإل

 الخبرات

عمار إ "مشهد القطاع العقاري على الصعيد العالمي، بحكم قيادته شركاٍت رائدة مثل  1887تصّدر محمد العّبار منذ العام 
التي تعتبر العقارية، و  "إيغل هيلز"، المعروفة بكونها مطور أطول مبنى في العالم "برج خليفة"، إضافة إلى شركة "العقارية

التي  "قاريةالع رإعما"إحدى رّواد التطوير العقاري في األسواق الناشئة. وكان العّبار سر النمو المضطرد الذي حققته شركة 
شكٍل فاعٍل في تغيير نمط حياة الناس في مختلف أنحاء العالم، ضمن محفظٍة ارتبط اسمها بمشروعات أيقونية أسهمت ب

متنوعٍة تتضمن المشروعات السكنية الحديثة ووحدات التجزئة والمرافق الترفيهية والضيافة. وأشرف العّبار على مدى سنواٍت 
شرق األوسط وشمال إفريقيا، إضافًة دولة بمنطقة ال 02على إنجاز مشروعاٍت عالمية متعددة االستخدامات، في أكثر من 

 إلى مشروعاٍت أنجزها في كل من شرق ووسط أوروبا والواليات المتحدة ومنطقة جنوب وشرق آسيا وجنوب شرقها.

 ريادة األعمال 

 ةإضافًة إلى ذلك، قاد العّبار قاطرة نمو مجموعٍة من الشركات المحلية، مرتقيًا بها إلى المستوى العالمي، ومنها مجموع
أمريكانا )شركة أغذية تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات، وأكبر شركة غذائية متكاملة في الشرق األوسط(، إلى جانب منصة 

 المتخّصصة في التجارة االلكترونية لألزياء.   "نمشي"لكترونية، ومنصة الرائدة إقليميًا في مجال التجارة اإل "نون.كوم"

 "ديدي شكسينغ"وعزز العّبار مؤخرًا حضوره في الصين من خالل توسيع أصوله فيها، حيث رفع حجم استثماراته في شركة 
 ".  Luckin -للنقل، وسلسلة المقاهي الصينية الشهيرة "لك إن

https://www.alabbarenterprises.com/
https://www.emaar.com/
https://www.noon.com/
https://www.eaglehills.com/
https://americana-group.com/
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رامج الوالء التي بطة ببوتماشيًا مع الطفرة التكنولوجية الحالية، فإنه عمل أيضًا على تطوير أول تطبيق إحالة للنقاط المرت
 تعتمد على تقنية البلوكتشين، وهي التقنية التي من المتوقع أن تعيد صياغة مفهوم العالقة بين العمالء والعالمة التجارية.

 اإلنجازات واألوسمة الدولية 

تثمرين في الشركات لى جانب المسلطالما اعتبره المستثمرون والصناديق السيادية والشركات العائلية شريكًا استثماريًا موثوقًا، إ
العامة ذات السجل القوي في النمو واألرباح، إذ تمّكن من بناء قاعدة عالقاٍت راسخة مع السلطات المعنية باإلسكان والوزارات 

 في جميع أنحاء المنطقة، عالوة على البنوك العالمية والمحلية وشركات التكنولوجيا.

رسم معالم القطاع العقاري في المنطقة، حظي العّبار بتقدير العديد من الجهات وحصد وبفضل مساهمته الكبيرة في إعادة 
، التي تّسلمها من 0214أريبيان بزنس"، وجائزة "إنجاز العمر" في العام "التي تقّدمها مجلة  0217"جائزة اإلنجاز" للعام 

عمال قائمة مجلة "كونستركشن ويك" لقادة األصحيفة "جلف بزنس"، فضاًل عن تصنيفه في المرتبة الخامسة عالميًا ضمن 
 .0218األكثر تأثيرًا ونفوذًا على مستوى العالم للعام 

 المؤهالت العلمية

أنهى محمد العّبار دراسته وتخرج في جامعة سياتل األمريكية من قسم اإلدارة المالية واألعمال، كما ُمنح درجة الدكتوراه 
الفخرية من ذات الجامعة، إلى جانب أنه حاصل على الدكتوراه الفخرية من كل من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية 

 الكورية الجنوبية. "صن مون "وجامعة 
 

  :عضو مجلس اإلدارة التنفي ي، المطروشيأحمد / السّيد

ربية في دولة اإلمارات الع. ش.م.ع لشركة إعمار العقارية عضو مجلس اإلدارة التنفيذييشغل أحمد ثاني المطروشي منصب 
شركة ي باإلضافة إلى منصبه فالمّتحدة، حيث يشرف بشكل مباشر على جميع العمليات الخاّصة بالّشركة في اإلمارات. و 

 إعمار العقارية، يشغل المطروشي حاليًا المناصب التالية:

 المنصب      الّشركة

 رئيس مجلس اإلدارة   إمريل للخدمات ش.ذ.م.م.                 

   نائب رئيس مجلس اإلدارة    ش.م.ع مجموعة إعمار مولز

 عضو اللجنة االستشارية           المجلس األعلى للّطاقة          

 اللجنة عضو  مجلس الّشركات اإلماراتية المستثمرة في الخارج
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شغل المطروشي، قبل انضمامه إلى شركة إعمار و  .كما يشغل المطروشي عضوية عدد من المؤّسسات الهاّمة في إمارة دبي
، منصب الرئيس التنفيذي لمجلس اإلعمار التابع لحكومة دبي، حيث عمل من خالل موقعه ألكثر من 0229 نوفمبرفي 
أعوام على تأمين وحدات سكنية بكلفة معقولة وأسعار تمويل عقارية تنافسية لجميع سكان اإلمارة. كما شغل المطروشي  82

 غرفة دبي للتجارة والصناعة.نائب مدير عامًا منصب  82على مدى 

ويحمل أحمد المطروشي، الذي ولد ونشأ في دبي، شهادة البكالوريوس في اإلدارة العامة وشهادة الدبلوم في إدارة العقارات 
 من المجلس الوطني للتعليم العالي "إن.سي.إف.إي" في المملكة المتحدة.

 

 :عضو مجلس إدارة/ جمال حامد المّري، السّيد

 .0282تم تعيين جمال المّري كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." في مايو 

ويشغل المّري منصب المدير التنفيذي للحسابات المركزية في الدائرة المالية بحكومة دبي وعضو مؤّسسة االّتصاالت 
 ".ابقاً س ركة "إمداد" التابعة لـمؤّسسة "دبي العالميةالمتخّصصة "نداء". كما يشغل عضوية ورئاسة لجنة التدقيق في ش

فضاًل عن ذلك، شغل جمال المّري على مدى عشر سنوات مناصب عّدة في مؤسسة "اإلمارات العامة للبترول" )إمارات( 
 إلى أن أصبح المحاسب المالي ورئيس لجنة المناقصات. 

ديوان سمو الحاكم بدبي حيث تولى مناصب عديدة حتى تم تعيينه ، انضم المّري إلى الدائرة المالية في 0222وفي العام 
 في منصبه الحالي كمدير تنفيذي للحسابات المركزية بالدائرة المالية.

، ترّأس المّري الفريق المالي لحكومة دبي. وسبق أن قام بتمثيل حكومة دبي في لجنة إعادة هيكلة شركة 0282في العام 
 "أمالك للتمويل".

إلى مهامه اليومية، يشارك جمال المّري في صياغة ومراجعة العديد من الّتشريعات المحلّية التي تتم إحالتها إلى  وباإلضافة
 الدائرة المالية.

نائب رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين  وهوفي اإلمارات العربية المتحدة.  8528وجمال المّري من مواليد العام 

، حاز المّري شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال )المالية والمصرفية( من كّلية 8559عام . وفي اللكرة القدم اإلماراتية
 األعمال واالقتصاد بجامعة اإلمارات العربية المتحدة.

 

  :عضو مجلس إدارة، الّدحيل/ عارف عبيد سعيد السّيد

المنطقة مؤسسة الموانئ والجمارك و  -"سلطــــة موانئ دبيشغل سعادة عارف عبيد الدحيل المهيري منصب الرئيس التنفيذي لـ 
 .0202وحتى أبريل  0217الحرة منذ ينــــاير 

ويحظى عارف عبيد الدحيل المهيري بخبرة واسعة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ الدولية من خالل تقلده لعدد من المناصب 
 الموانئ والنقل البحري.  وتشغيل إدارةسنة الماضية في مجال  32 ـالقيادية على مدى ال
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ئيس مثل رئيس مجلس اإلدارة والر  وعالمياً  محلياً  وشغل الدحيل أيضًا عدة مناصب قيادية في قطاع الموانئ والنقل البحري 
منصب الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط  ، وشغل أيضاً 0216و 0214التنفيذي لشركة بي اند او بورتس من الفترة بين 

إلى عام  0210تراخيص، الذراع التنظيمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خالل الفترة من عام  –والتطوير
 متحدة،العام إلقليم اإلمارات العربية ال . كما شغـل الدحيل مناصب قيادية سابقة في موانئ دبي العالمية كنائب للمدير0216

وتولى قبل ذلك منصب نائب الرئيس األول للعمليات الدولية والهندسية، ونائب الرئيس األول باإلنابة إلقليم قارة أفريقيا. كما 
تقلد عدة مناصب بارزة في شركة موانئ دبي العالمية وسلطة موانئ دبي مثل المدير التنفيذي للعمليات في إقليم اإلمارات 

 العربية المتحدة.

يل على عدة مشاريع رئيسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وضمن محفظة موانئ دبي العالمية على الصعيد وعمل الدح
عضوًا في  . وكان الدحيلموانئ دبي، والمحطات المستقبليةالدولي، كما شارك بفعالية في وضع المخطط الرئيسي لتطوير 

. كما أسهم بشكل بارز في نجاح مشروع التحول 0229عام  مجلس إدارة موانئ دبي العالمية في ميناء السخنة بمصر
وشركتي سي إس إكس وورلد تيرمينالز وشركة بي آند أو  اإلداري لسلطة موانئ دبي ومشروعات دمج موانئ دبي العالمية

 . 0227في 

وعضوية  ولى،الحالي للقطارات في المرحلة األ المشغل  –عضوية مجلس إدارة اإلتحاد للقطارات دي بي ويشغل الدحيل حالياً 
   .مجلس إدارة مواصالت اإلمارات

، 1898ويحمل الدحيل عدة شهادات منها بكالوريوس في الجغرافيا االقتصادية من جامعة اإلمارات العربية المتحدة سنة 
إدارة ، والدبلوم الدولي لتخطيط و األمريكيةودبلوم إدارة الموانئ والشحن البحري من هيئة ميناء سنغافورة وجامعة ديالوير 

يات المتحدة الوالفي  الموانئ من جامعة نيو أورلينز في والية لويزيانا بالواليات المتحدة بالتعاون مع ميناء نيو أورلينز
بوسطن البرنامج التنفيذي األول في كلية إدارة األعمال بجامعة "هارفرد" في مدينة  0224. وأكمل في عام األمريكية

 .برنامج الشيخ محمد بن راشد إلعداد القادة –بنجاح برنامج إعداد القادة في حكومة دبي  اجتيازه ىاألمريكية، باإلضافة إل
 

 :دارةاإلعضو مجلس ، ه/ عبدهللا باليوحالسّيد

، 0210أبريل  03تم تعيين عبدهللا سعيد باليوحة كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في 
 كعضو مجلس إدارة بإعمار مولز ش.م.ع. 0214كما تّم تعيينه في سبتمبر 

 .0212ديسمبر  02منذ  ويشغل عبدهللا باليوحة عضوية مجلس اإلدارة ولجنة الّتدقيق في مؤّسسة "الصكوك الوطنية"
 .0218غسطس أ  12باإلضافة لتعيينه عضو مجلس إدارة مؤسسة األوقاف وشؤون القصر في 

وكان في وقت سابق مسؤواًل عن قسم المشتريات والتسويق في مصنع معكرونة اإلمارات المملوك لعائلته. واستهّل مسيرته 
المهنية مع شركة "استثمار العالمية" حيث عمل في قطاعات المنتجات االستهالكية والعقارات. كما شارك في عمليات 

 توّلى تقييم العديد من فرص االستثمار العقاري على الصعيد العالمي.استحواذ رئيسية وبيع استثمارات استراتيجية، و 
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ويتوّلى عبدهللا باليوحة أيضًا منصب مدير إدارة الدين العام في الّدائرة المالية في حكومة دبي، وهو مسؤول عن عملية تجميع 
 ."دبي للدعم الماليكما شغل منصب رئيس العمليات لـ"صندوق  ديون دبي الّسيادية وعالقات المستثمرين.

وشارك عبدهللا باليوحة في العديد من المبادرات التمويلية الّرئيسية التي قامت بها حكومة دبي، بما فيها إصدار صكوك بقيمة 
صدار سندات إ، و 0210مليار دوالر أمريكي في العام  1205، وسندات بقيمة 0228مليار دوالر أمريكي في العام  1283
. 0213سنوات في العام  12مريكي لمدة أمليون دوالر  752سنة وصكوك بقيمة  32مريكي لمدة أمليون دوالر  522بقيمة 

ريق الذي من الف جزءاً  كما اضطلع بدور فّعال في نجاح عملية إعادة هيكلة شركة "دبي العالمية" وشركة "نخيل".  كان أيضاً 
 جائزة دبي األولى للتميز الحكومي.مثل دائرة المالية، بقيادة مديرها العام، للفوز ب

ويحمل عبدهللا باليوحة شهادة في الّتجارة واإلدارة من الجامعة األمريكية في دبي، وحاز العديد من الجوائز عن عمله في 
 توريق سالك واستراتيجيات مالية أخرى.

 

 :عضو مجلس إدارةجاسم العلي،  /السّيد

 الرئيس التنفيذي لشركة "العلي لالستثمارات العقارية". ويتمّتع بخبرة واسعة فييشغل جاسم محمد عبد الرحيم العلي منصب 
 مجال التخطيط، والبناء، وتطوير األصول المملوكة ألسرته.

كما يشغل العلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "العلي لالستثمارات العقارية للفنادق والمنتجعات".  ويعمل مع شركات رائدة 
 الفنادق على غرار "شركة "أكور" و"مجموعة فنادق إنتركونتيننتال" )"آي اتش جي"(.في مجال تشغيل 

، حاز العلي شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في الشارقة. وبعد تخّرجه، انضم 0226في العام 
وخالل  يث شغل منصب المدير التجاري للشركة.في العام نفسه إلى شركة "العلي لالستثمارات العقارية" المملوكة ألسرته ح

منشأة عقارية في دولة اإلمارات  52فترة عمله، شارك العلي في العديد من المشاريع، وهو مسؤول حاليًا عن أكثر من 
 العربية المتحدة.

لى آخر المستجّدات دائم عويتمّيز العلي بأفكاره اإلبداعية والمبتكرة، وهو قارئ شغوف يستثمر وقته في المطالعة واالطالع ال
 والشؤون العالمية الراهنة واقتصاد السوق. 

ويتمّتع العلي برؤية ثاقبة وهادفة في ما يتعلق بالمستأجرين المقيمين في عقاراته حيث يسعى إلى إحداث تغيير في طريقة 
ل حياتهم وجيا وطرق جديدة لجعالعيش التقليدية وإلى تقديم تجربة فريدة من نوعها للمستأجرين عن طريق إدخال التكنول

       أفضل.

 :0202للعام  اإلدارةبيان بنسبة تمثيل العنصر الّنسائي في مجلس  -ب

 .0202للعام  اإلدارةتمثيل للعنصر الّنسائي في مجلس  ال يوجد
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 :اإلدارةبيان بأسباب عدم ترّشح أّي عنصر نسائي لعضوّية مجلس  -ت

الّنسائي ودعمها المتواصل له حيث تقّلدت عناصر نسائّية أرفع المناصب داخل إدارة  تشجيعها للعنصر أكدت الشركة على
 من خبراتها. االستفادةمنها إلى  منها بكفاءتها وسعياً  الّشركة وذلك إيماناً 

العناصر الّنسائية، لك ة بما في ذلكّل من تتوّفر فيه الّشروط القانونيّ  اإلدارةوقامت الّشركة بفتح باب الّترّشح لعضوّية مجلس 
على أصوات كافية من المساهمين لعضوية  نولكن لم يحصل 0219عدة عناصر نسائية لطلب الترشح في العام  تقّدموت

 .اإلدارةمجلس 

 :اللجان مكافآت وبدالت حضور جلسات -ث

 :0218المدفوعة عن العام  اإلدارةمجموع مكافآت أعضاء مجلس  -1

 مائةماليين و  عشرةقدرها اإلجمالي  الّتنفيذيينغير  اإلدارةألعضاء مجلس  0218تم دفع مكافأة سنوية عن العام 
 الجمعّية العمومّيةعلى الّنحو الذي أقّرته إماراتي درهم  (1221092333) ًا وثالثمائة وثالثة وثالثون ألف نعشريو  ثمانيةو 

 الّسنوية للّشركة.

 :0202المقترحة عن العام  اإلدارةمجموع مكافآت أعضاء مجلس  -2

تسعة  ّتنفيذيين قدرها اإلجماليالغير  اإلدارةألعضاء مجلس  0202اقتراح دفع مكافأة سنوية للعام قام مجلس اإلدارة ب
الجمعّية ، بشرط موافقة إماراتيدرهم  (823092919)وعشرون ألف وثمانمائة وثمانية عشر  ةماليين وثالثمائة وثماني

  .الّسنوية للّشركة على ذلك العمومّية

 :0202عن العام  اإلدارةبدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس  -3

 مليون ومائتان وخمسة وستون ألف بلغت 0202تقّرر دفع بدالت حضور الجتماعات لجان المجلس للعام 
عن كل اجتماع مع للمعدل المبين أدناه  وفقاً وذلك  (،1-درهم إماراتي على الّنحو المبّين بالملحق )ب( 120652222)

 عدم حصول أي من أعضاء مجلس اإلدارة الّتنفيذيين على بدالت حضور جلسات. 

   لجنة التدقيق لجنة المخاطر لجنة االستثمار لجنة الترشيحات والمكافآت

     

 رئيس اللجنة 052222 052222 022222 022222

     

 عضو اللجنة 022222 022222 152222 152222
 

 



 

Page 16 / 52 

 

ها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان اتفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاض -4
 وأسبابها:

 االسم
البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي 

اإلدارة بخالف بدالت تقاضها عضو مجلس 
 حضور اللجان

 باسباأل

 للشركة إضافية أعمال 021932265 ثنيه بن جمال/ السّيد

 :0202العام  عدد اجتماعات المجلس خالل -ج

ال تتطلب اإلفصاح وفقًا  لمناقشة أمور في التواريخ التالية 0202( اجتماعات خالل العام المالي 6) ستعقد مجلس اإلدارة 
بشأن مجلس  0202ديسمبر  12لقواعد اإلفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن عدا االجتماع المنعقد بتاريخ 

 :اإلدارة

 0202فبراير  17 -
 0202أبريل  13 -
 0202مايو  12 -
 0202أغسطس  16 -
 0202أكتوبر  13 -
 0202ديسمبر  12 -

 ( المرفق بهذا التقرير.0-المجلس على النحو المبين بالملحق )بوقد جاء الحضور الشخصي ألعضاء 

 :مع بيان تواريخ انعقادها 0202عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية  -ح

 ذلكو  التواريخ التاليةفي  0202بالتمرير خالل السنة المالية  ( قراراً 10) اثني عشر في التواريخ التاليةمجلس االدارة أصدر 
ات الصادرة القرار  عدا أمور ال تتطلب إفصاح وفقًا لقواعد اإلفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن بخصوص
الجمعّية النعقاد  الدعوةبشأن  0202أبريل  6في و  0218النتائج المالية لعام  بشأن 0202مارس  32بتاريخ  بالتمرير

 :ةالعمومّية السنوي

 0202مارس  8 -
 0202مارس  32 -
 0202ابريل  6 -
 0202أبريل  8 -
 0202أبريل  09 -
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 0202يونيو  08 -
 0202سبتمبر  1 -
 0202سبتمبر  01 -
 0202نوفمبر  5 -
 0202نوفمبر  12 -
 0202ديسمبر  14 -
 0202ديسمبر  03 -

 تفويض الّصالحيات: -خ

 الستشاريةاعقود البناء والخدمات  اعتمادلإلدارة التنفيذية صالحيات تتعلق بأمور عدة مثل صالحيات  اإلدارةض مجلس فوّ  
 .التفويض سنوياً مراجعة يتم و  ومصروفات التشغيل والتعامالت البنكية وذلك في حدود مالية معينة

 تعامالت األطراف ذات العالقة: -د

 .ليل الحوكمةدذوي العالقة وفقًا للتعريفات المقررة لهذه المصطلحات الواردة ب لم تقم الشركة بأية صفقات مع أي من األطراف
أبرز تعامالت األطراف ذوي العالقة وفقًا لقواعد المعايير الدولية إلعداد التقارير  يوضح الملحق )ك( المرفق بهذا التقريرو 

، والتي تمت خالل السنة في السياق العادي 2002ام ( والتي سبق وأوردناها في البيانات المالية الموحدة لعIFRSالمالية )
 .لألعمال وفقًا للشروط المتفق عليها بين األطراف

 الهيكل الّتنظيمي الخاص بالّشركة: -ذ

 .0202ديسمبر  31المرفق بهذا الّتقرير والذي يتّضمن الهيكل الّتنظيمي للّشركة بتاريخ  ج(مراجعة الملحق ) ُيرجى

 كبار الموظفين: -ر

تواريخ تعيينهم كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة و عن مراجعة الملحق )د( المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي  ُيرجى
 .0202الرواتب والبدالت المدفوعة لعام إجمالي و 

 مدّقق الحسابات الخارجي -4

 نب ة عن مدّقق حسابات الشركة: -أ

بية مراجعة الحسابات، والخدمات الضريم خدمات األعضاء المستقلة التي تقدّ هي شبكة عالمية من الشركات كيه بي إم جي" "
 0182222 توّظف مجتمعًة ما يزيد على، و بلداً  147في "كيه بي إم جي"  تعمل الشركات األعضاء فيواالستشارية. و 

الستشارية االضريبية و  والخدمات مراجعة الحسابات،د خدمات يزو . وتتولى شركة "كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد" تشخص
 "كيه بي إم جي لوار جلف تعمل. و لمجموعة واسعة من العمالء المحليين والدوليين في جميع قطاعات األعمال واالقتصاد



 

Page 18 / 52 

 

 والشارقة، التي تضم ،ودبي ،من خالل مكاتبها في أبو ظبي عاماً  42أكثر من منذ اإلمارات العربية المتحدة  دولة في ليمتد"
 .موظف 12322 ما يزيد علىشريك ومدير و  122 كّلها معًا أكثر من

 النطاق اسعو  تتمّتع "كيه بي إم جي" بتمثيلمان، في دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عُ  حضورها القوي باإلضافة إلى و 
 ،واألردن ،ومصر ،والبحرين ،حدةكاتب في اإلمارات العربية المتديها مول ،عاماً  52أكثر من منذ الشرق األوسط  منطقة في

الشرق منطقة موظف في  92222أكثر من  وتضمّ السعودية، المملكة العربية و  ،وقطر ،وفلسطين ،مانوعُ  ،ولبنان ،والكويت
 األوسط.

 هذه الهيكلية تهانمكّ حيث  – بما يتوافق مع مجاالت القطاعاتم نفسها تنظّ  التيكبرى ات الشركال ىأولوتعّد "كيه بي إم جي" 
 قامت "كيه بي إم جي"، ينالسن على مرّ و . واسع االطالعقة بأنشطة عمالئها وتزويدهم بمنظور يمن تطوير معرفة عم

ين يتمّتعون الذمستشارين المحترفين من اللتلبية متطلبات العمالء  القطاعات مختلف في متخّصصةمجموعات بتطوير 
لمناطق اواسعة عبر مختلف بخبرة  "كيه بي إم جي" عتتمتّ كما مجاالت األعمال.  العديد من بإدراك عميق وخبرة كبيرة في

لتي تنتمي القطاعات المستقبل  الجوهريةمجموعة من القضايا  ة حولالرائد الشركات عمل مع عدد منالجغرافية الرئيسية، وت
ألوسط الشرق امنطقة الرائدة في  والمنظماتالجهات العديد من وباإلضافة إلى امتالكها قاعدة عمالء كبيرة تشمل . إليها

 والتعاقدات في العديد من المشاركات في منطقة الخليج السفلي طرفاً شّكلت "كيه بي إم جي" والكيانات ذات الصلة بالحكومة، 
 البارزة في المنطقة.

 األتعاب: -ب

األتعاب والّتكاليف الخاّصة بالّتدقيق والخدمات التي قّدمها مدّقق الحسابات إجمالي ملحق أ( يبّين المرفق بالتقرير جدول )
الخارجي مع بيان تفاصيل وطبيعة الخدمات واألجور المستحّقة وبيان بالخدمات األخرى التي قام مدّققو حسابات خارجيين 

د الّسنوات التي قّضاها كمدّقق حسابات إضافة إلى بيان بعد 0202آخرين غير مدّقق حسابات الّشركة بتقديمها خالل العام 
 خارجي للّشركة.

 بيان يوضح التحفظات من مدقق حسابات الشركة: -ج

 .0202السنوية للعام  وأالقوائم المالية المرحلية  بشأنأي تحفظات  لم يتضمن تقرير مدقق الحسابات

 لجنة الّتدقيق  -5

كرئيس لجنة التدقيق بمســـــــؤوليته عن نظام اللجنة في الشـــــــركة وعن مراجعته  لية عملها  عبدهللا باليوحة /الســـــــّيدر قّ ي .أ
 والتأكد من فعاليتها.

 

 

 تشكيلها واختصاصاتها: .ب

 على النحو التالي: 0202تألفت لجنة التدقيق بالشركة خالل العام 
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 )رئيسًا(. عبدهللا باليوحه/ السّيد -1
 )عضوًا(. عبد الرحمن الحارب/ السّيد -0
 )عضوًا(. جمال بن ثنيه/ السّيد -3

 تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق لتتألف من األعضاء التالية أسماؤهم: ،0202ديسمبر  12بتاريخ و 

 )رئيسًا(. عبدهللا باليوحه/ السّيد -1
 )عضوًا(. أحمد جاوه/ السّيد -0
 )عضوًا(. جاسم العلي/ السّيد -3

 ستقالليتهابوظائف عديدة من ضمنها وضع وتطبيق سياسة الّتعاقد مع مدّقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة تقوم اللجنة 
ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية الّتدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير الّتدقيق المعتمدة. كما تقوم بمراقبة سالمة البيانات 

راجعة أنظمة مة بنود هاّمة و/أو غير معتادة ترد أو يجب إدراجها في تلك الّتقارير، و المالية للّشركة وتقاريرها والّنظر في أيّ 
 الّرقابة المالية والّرقابة الّداخلية وإدارة المخاطر وكذلك الّسياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في الّشركة. 

ركة بقواعد الّسلوك المهني وضمان تطبيق قواعد العمل باإلضافة إلى ذلك، مراقبة مدى تقّيد الشّ  لجنة الّتدقيق كما تتوّلى
، وتضع ا ليات لتمكين الموّظفين من اإلبالغ عن أّية اإلدارةالخاّصة بمهاّمها والّصالحيات الموكلة إليها من قبل مجلس 

الالزمة  وتّتخذ اإلجراءات االنتهاكاتالّرقابة الّداخلية أو غيرها من  محتملة فيما يتعّلق بالّتقارير المالّية أو انتهاكات
ي للسياسات المعتمدة من المجلس ف بخصوصها، وتقوم كذلك بمراجعة معامالت األطراف ذات العالقة والموافقة عليها وفقاً 

 هذا المجال.

 والحضور االجتماعاتج. 

 لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي: 0202عقدت اللجنة اجتماعاتها خالل عام 

 0202فبراير  6 -
 0202مارس  4 -
 0202يوليو  09 -
 0202أكتوبر  07 -
 0202ديسمبر  9 -

 (.1-وكان الحضور الشخصي ألعضاء اّللجنة على الّنحو المبّين في الملحق )ب
 

 لجنة الّترشيحات والمكافآت: -6

كرئيس لجنة الترشـــــيحات والمكافآت بمســـــؤوليته عن نظام اللجنة في الشـــــركة وعن مراجعته  عارف الدحيل /الســـــّيديّقر  .أ
  لية عملها والتأكد من فعاليتها.
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 تشكيلها واختصاصاتها: .ب

 على الّنحو الّتالي: 0202تألفت لجنة الّترشيحات والمكافآت بالشركة خالل العام 

 )رئيسًا(. عارف الّدحيل/ السّيد -1
 )عضوًا(. هثنيجمال بن / السّيد -0
 )عضوًا(. جمال المري / السّيد -3

 تم إعادة تشكيل لجنة الّترشيحات والمكافآت لتتألف من األعضاء التالية أسماؤهم: ،0202ديسمبر  12بتاريخ و 

 )رئيسًا(. عارف الّدحيل/ السّيد -1
 )عضوًا(. جمال المري / السّيد -0
 )عضوًا(. عبدهللا باليوحه/ السّيد -3

ألعضاء ا استقالليةالتأكد من  -على سبيل المثال ال الحصر-وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها 
 إلدارةاالمستقلين بشكل مستمر ووضع السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس 

من الكفاءات وإعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية بالشركة وتنظيم ومتابعة والموظفين بالشركة وتحديد احتياجات الشركة 
 .اإلدارةإجراءات ترشيح عضوية مجلس 

 والحضور: االجتماعات ج.

 كما يلي:   0202عقدت اللجنة اجتماعاتها خالل عام 

 0202فبراير  16 -
 0202مارس  19 -
 0202مارس  08 -
 0202أبريل  00 -
 0202يونيو  17 -
 0202 يوليو 07 -
 0202سبتمبر  16 -
 0202نوفمبر  06 -

 (.1-ان الحضور الشخصي ألعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق )بكو 
 

 :االستثمارلجنة  -7

كرئيس لجنة االستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته  لية عملها والتأكد  أحمد جاوه /السّيدر قّ ي .أ
 من فعاليتها.
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 واختصاصاتها:تشكيلها  .ب

 على النحو التالي: 0202تألفت لجنة االستثمار بالشركة خالل العام 

 )رئيسًا(. أحمد جاوه/ السّيد -1
 )عضوًا(. العّبارعلي محمد /  السّيد -0
 )عضوًا(. جمال بن ثنيه/ السّيد -3
 )عضوًا(.  عارف الّدحيل/ السّيد -4

الجديدة  اراتاالستثمالّنظر في  -على سبيل المثال ال الحصر  -وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها 
 .ذات الصلةالّتمويل  ومعامالتللّشركة ودراسات الجدوى 

 االجتماعات والحضور -ج

 كما يلي:   0202عقدت اللجنة اجتماعاتها خالل عام 

 0202يناير  06 -
 0202فبراير  16 -
 0202يونيو  14 -
 0202أغسطس  10 -
 0202أغسطس  32 -
 0202أكتوبر  13 -
 0202ديسمبر  7 -
 0202ديسمبر  8 -

 لجنة المخاطر:  -8

كرئيس لجنة المخاطر بمســــــؤوليته عن نظام اللجنة في الشــــــركة وعن مراجعته  لية عملها  جمال بن ثنيه /يّقر الســــــّيد .أ
 والتأكد من فعاليتها.

 

 تشكيلها واختصاصاتها: .ب

 على النحو التالي: 0202تألفت لجنة المخاطر بالشركة خالل العام 

 (.)رئيساً  هجمال بن ثني/ السّيد -1
 (.)عضواً  أحمد جاوه/ السّيد -0
 )عضوًا(. عبدالرحمن الحارب/ السّيد -3



 

Page 22 / 52 

 

 )عضوًا(.  عبدهللا باليوحة/ السّيد -4

 لتتألف من األعضاء التالية أسماؤهم: المخاطرتم إعادة تشكيل لجنة  ،0202ديسمبر  12بتاريخ و 

 (.)رئيساً  أحمد جاوه/ السّيد -1
 )عضوًا(.  عبدهللا باليوحة/ السّيد -0
 )عضوًا(. جمال المري / السّيد -3

 

 االجتماعات والحضور .ج

 كما يلي:   0202عقدت اللجنة اجتماعاتها خالل عام 

 0202مارس  00 -
 0202سبتمبر  17 -
 0202ديسمبر  8 -

س، ضمن السلطة المفّوضة لها من المجلاللجنة على أداء مسؤولياته الرقابية، وتعمل المجلس تتولى لجنة المخاطر مساعدة 
  .مراجعة ومراقبة إطار إدارة المخاطر في الشركة بشكل عاموتقوم اللجنة ب

 شخاص المطلعينلجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األ -9
 

كرئيس لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام  أحمد المطروشي /يّقر السّيد .أ
 اللجنة في الشركة وعن مراجعته  لية عملها والتأكد من فعاليتها.

 

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

 لمجموعة(.)الرئيس التنفيذي ل أميت جاين/ السّيد( و تنفيذيال اإلدارة)عضو مجلس  المطروشيأحمد / السّيداللجنة مشكلة من 
االحتفاظ بالسجل و الشركة ألسهم شخاص المطلعين وملكيتهم ولية إدارة ومتابعة واإلشراف على تعامالت األئتتولى اللجنة مسو 

 . األسهم والتقارير الدورية إلى سوق الخاص بهم ورفع الكشوف 
 

 0202ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام  ج.

قامت اللجنة بإعداد وتحديث السجل الخاص بالمطلعين وتكليف األشخاص الواردة أسمائهم به بمتطلبات سياسة تعامالت 
 خطار اللجنة عند التعامل على أسهم الشركة.إوبضرورة  االشخاص المطلعين
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 نظام الرقابة الداخلية -12

القواعد  اإلدارةع وتتب اإلدارةتقوم إدارة الرقابة الداخلية بوظيفة الرقابة الداخلية تحت إشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس 
اجعته بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مر  اإلدارةالتي تنظم عمليات الرقابة الداخلية بالشركة ويقر مجلس 

  لية عمله ويؤكد فعاليته.

تهدف إدارة الرقابة الداخلية إلى إعطاء تأكيدات مستقلة وموضوعية لتحقيق قيمة مضافة وتحسين عمليات الشركة والرقابة 
أغسطس  1قابة الداخلية منذ تعيينه في هذا المنصب بتاريخ بالعمل كمدير إلدارة الر  عرفان صادق /السّيدالداخلية بها. ويقوم 

 ولديه المؤهالت التالية: االمتثال، وهو أيضًا ضابط 0214

 ، المملكة المتحدة.(FCCA)محاسب قانوني معتمد  -1
 .األمريكية الُمّتحدة، الواليات (CPA)محاسب عام معتمد  -0
 .(، كنداCPA)محاسب مهني معتمد  -3
 .األمريكية الُمّتحدةالواليات (، CIAمدّقق داخلي معتمد ) -4
 .األمريكية الُمّتحدةالواليات (، CFEمكتشف تحايل معتمد ) -5

فاءة تباع منهج منظم ومنضبط هدفه تقييم وتحسين كاتساعد إدارة الرقابة الداخلية الشركة على تحقيق أغراضها عن طريق 
 إدارة المخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة.

في حال وجود مخالفات جوهرية تدخل ضمن اختصاصات إدارة الرقابة الداخلية أو مسائل يلزم اإلفصاح عنها في التقارير 
اذ التدابير الالزمة والتي تقوم باتخ اإلدارةوالحسابات السنوية، يتم إعداد تقارير بشأنها تقدم إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس 

ت بما في ذلك قيام اللجنة بمطالبة إدارة الشركة بتقديم اإليضاحات الالزمة أو اتخاذ اإلجراءات للتعامل مع كل من هذه الحاال
 الضرورية للتعامل مع هذه الحاالت.

 ،تقارير الماليةوال ،لجنة التدقيق تقارير ومذكرات من إدارة الرقابة الداخلية حول الفعالية التشغيلية تسّلمت، 0202في العام 
اف تساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدارة في اإلشر ا. و بما في ذلك القوانين واللوائح المعمول به ،واالمتثال لسياسات الشركة

لمجلس. وبلغ ا سجالتحفظها في تقارير ومذكرات إدارة الرقابة الداخلية ل برفعقامت على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و 
 .اً تقرير  39لجنة التدقيق لمة المقد التدقيق ومذكرات تقاريرعدد 

 المخالفات -11

 .0202خالل العام  دليل الحوكمةلم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية ل

 تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة -10

 :ساهمت الّشركة في عدد من المبادرات المتعّلقة بتنمية المجتمع المحّلي ومنها على سبيل المثال

 ."18-كوفيدلـ "صندوق التضامن االجتماعي ضد  إماراتي مليون درهم 122بمبلغ رع تتبّ  "إعمار العقارية" .1
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م في دعم تقدّ  الشيخ/ أحمد بن سعيد يشيد بمساهمات الجهات المانحة لمؤسسة الجليلة، بما فيها شركة "إعمار العقارية"، .0
 العربية المتحدة. األبحاث الطبية في دولة اإلمارات

 ".دار البر"طلقتها جمعية أحملة "إعانة طالب العلم" التي دعمًا لجهاز لوحي ذكي  422"إعمار الخيرية" تتبّرع بـ  .3
 "إعمار مصر" توّقع بروتوكول تعاون مع صندوق "تحيا مصر" لتطوير قرية "سيدي عبد الرحمن" في مصر.  .4
 ،توصيلخدمة الو  ،الصحةي مجال العاملين فو  ،األمامية الصفوفالعاملين في لتكريم العديد من الفعاليات  " تنّظمكيدزانيا" .5

األمامية تجاه المجتمع خالل  صفوفاألطفال أهمية دور العاملين في ال لكي يدرك ،البقالة قطاعو  ،واألمن ،واإلعالم
 .حجر الصحيفترة ال

جر حخالل فترة ال موالمشروبات كبادرة شكر لشرطة دبي على دعمه طعمةبترتيب فعاليات األ "ريل سينما" قامت .6
 .الصحي

بترتيب زيارات ألبطال القطاع الصحي وتنظيم عرض أفالم مجاني ألبطال قطاع الرعاية الصحية  "ريل سينماقامت " .7
 .حجر الصحيكبادرة شكر لهم على دعمهم خالل فترة ال

 م ساعة مجانية ألصحاب الهمم.ظّ ين (Dig It) "ديغ إت" .9
 جمعية تنظم زيارة مجانية ألصحاب الهمم من (VR Park)و"فيرتشوال رياليتي بارك" ، "دبي أكواريومو"، البرج"قمة " .8

 ."بيت الخير"
افة إلى تنظيم ، باإلضالحيوانات لتربيةم برنامج تعليمي نظّ يو  التدريب، يقّدم "دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية" .12

 .يتهاالحيوانات وحما بالحفاظ علىلتعزيز الوعي ي برنامج تدريب
"، دبي العطاءة "مؤسسها تمع الموظفين على المشاركة في المسيرة التي نظّ شجّ ي "الحيوانات المائيةدبي أكواريوم وحديقة " .11

 ."دبي أكواريوم"رفع علم اإلمارات بنجاح من قبل فريق حيث تم 
 "خّلك في البيت"( حملة 3( متالزمة أنجلمان؛ )0ووهان؛ )مدينة ( دعم 1: )ةبرج خليفالعروض الضوئية على واجهة   .10

( أقوى 7من أجل اإلنسانية؛ ) صالة( 6ل؛ )ابطق األ( تألّ 5؛ )"18-"كوفيد( الضوء األحمر الدولي لـ4ات مختلفة؛ )بلغ
 -العالمي  الغذاء( برنامج 12إلعاقة؛ )ذوي ال العالمي( اليوم 8( يوم التوعية بسرطان الثدي؛ )9؛ )18-دكوفي – معاً 

من خالل  كافة دول العالمإلى  وتصلة التي تدعم معنويات الناس ( العديد من الرسائل المهمّ 11طوال العام؛ و)
 برج خليفة. واجهة علىعبر عرضها على نطاق واسع منتشرة المشاركات ال

، ، وهو ما يمّثل وجبة واحدةدراهم 12ع بقيمة كل تبرّ  مع -"أطول صندوق تبرعات في العالم" برج" تنّظم مبادرة قمة ال"  .13
، أصدر وبهذه المناسبةبرج خليفة. نقطة مضيئة على واجهة مليون  1.0 يح البالغ عددهاستتم إنارة إحدى المصاب

ى المجتمعات إل البسيطة الخيرعكس األمل في وصول أعمال ه الفعالية تهذ أعلن فيه أنّ  دبي بياناً لالمكتب اإلعالمي 
 .18-كوفيد الدولة معركتها ضد جائحة بينما تواصل، األقل حظاً 

 حجر الصحيفترة ال عبر اإلنترنت لتعزيز المواهب الفنية المحلية أثناء هابثّ تم  – "أوبرا دبي"مسرح  العروض على  .14
اإلنترنت  على دبي" أوبرا" منصة مشارك( وتنظيم حفالت موسيقية متنوعة للفنانين المحليين من خالل 922)أكثر من 

 الناس.معنويات  ه من أجل رفعوبعد فترة الحجر الصحي أثناء
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خدمات  زّوديال البناء ومعلى عمّ من خالل "مؤسسة إعمار الخيرية" فطار خالل شهر رمضان اإل اتوجبوزيع ت  .15
 .اتعالمجمّ 

حاب رات األيدي لكبار السن وأصومطهّ  ،ومناديل مضادة للبكتيريا ،وقفازات المتضمنة كمامات، التعقيم حزمتوزيع   .16
 عات.الهمم في المجمّ 

 لكبار السن وأصحاب الهمم. عداالستشارات الصحية عن بُ   .17

 معلومات عامة -11

 شهر في السوق في نهاية كل سهم الشركة سعرمراجعة الملحق )ه( المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول  ُيرجى -أ
 .0202خالل العام 

مراجعة الملحق )و( حول األداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي  ُيرجى -ب
 .0202خالل العام  إليه الشركة

 .0202ديسمبر 31مراجعة الملحق )ز( حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ  ُيرجى -ج
لتي ا الحكوميةدبي لالستثمارات  مؤسسةتثناء باس ،أو أكثر من رأسمال الشركة %5 ال يوجد مساهمين يملكون  -د

من خالل ملكيتها  0202ديسمبر 31بتاريخ  %00,09ة تبلغ نسبة األسهم التي تمتلكها في رأسمال الّشرك
 .اً همس 0228021142752لعدد 

 

  .0202ديسمبر 31لحجم الملكّية كما في تاريخ  مراجعة الملحق )ح( حول توزيع المساهمين وفقاً  ُيرجى -ه
 .0202مراجعة الملحق )ط( حول األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام  ُيرجى -و
أو أكثر  %5والتي تساوي  0202الصفقات التي قامت بها الشركة خالل عام  ( حوللمراجعة الملحق ) ُيرجى -ز

 من رأس مال الشركة.
 ي:هي كا ت 0202و 0218و 0219األعوام  نسبة التوطين في الشركة بنهاية -ح

- 0219 :1% 
- 0218: 1.11% 
- 0202 :1% 

مراجعة الملحق )ي( حول بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها  ُيرجى -ط
 .0202خالل العام 

 المستثمرين عالقات ضوابط -ي

 :معه التواصل وبيانات المستثمرين عالقات مسؤول اسم

 السّيد/ ابهاي سينغفي 
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 : التواصل معهبيانات 

o  :24 360 7466رقم الهاتف  

o  :البريد اإللكترونيinvestor-relations@emaar.ae 
 

 :للشركة اإللكتروني الموقع على المستثمرين عالقات لصفحة اإللكتروني الرابط

o  :الرابطrelations-https://www.emaar.com/en/investor 

ت نظرًا كمسؤول عالقات المستثمرين هو تعيين مؤق ابهاي شيف سينغ سينغفييرجى العلم بأن تعيين السّيد/ 
لمستثمرين اول عالقات ئتعمل على تعيين مس تزال الستقالة مسؤول عالقات المستثمرين السابق وأن الشركة ال

 .دليل الحوكمة( من 51يكون مستوفيًا لمتطلبات المادة )أن و في أقرب وقت ممكن 
واإلجراءات المتخ ة  0202المنعقدة خالل عام  الجمعّية العمومّيةالقرارات الخاصة التي تم عرضها في  -ك

 :هي كاآلتي بشأنها
تلك بشرط أال تزيد  0202تفويض مجلس اإلدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام  بموجب قرار خاص تقّرر -

وعليه،  .( من متوسط األرباح الصافية للشركة خالل السنتين الماليتين السابقتين%0المساهمات الطوعية على )
 إماراتي درهم 10227892771بمبلغ إجمالي قدره  0202عدة تبرعات خالل عام في  المجلس اإلدارة ساهمفقد 

 خالل شركةلل رباحاأل صافيمن متوسط  ٪1.86تمثل والتي كما هو موضح في البيانات المالية للشركة 
 .السابقتين الماليتين السنتين

 :( من النظام األساسي للشركة لُتقرأ كا تي38تعديل المادة ) بموجب قرار خاص تقّرر -

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين "
( أو بالبريد اإللكتروني أو أي وسيلة إلكترونية SMSبرسائل نصية ) باللغة العربية وبكتب مسجلة أوتصدران 

يوماً على األقل وذلك بعد الحصول  (15) وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بخمسة عشرأخرى قابلة لإلثبات 
رسل صورة من أوراق الدعوة إلى على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع وتُ 

 "الهيئة والسلطة المختصة.
( من النظام األساسي للشركة بإضافة العبارة التالية في نهاية 46تعديل المادة ) بموجب قرار خاص تقّرر -

 المادة:
"ويجوز التصويت اإللكتروني على قرارات الجمعية العمومية بما في ذلك القرارات الخاصة والتصويت السري 

 "التراكمي وذلك وفقًا لآللية والشروط المعتمدة من الهيئة بهذا الشأن.
 
 
 

https://www.emaar.com/en/investor-relations
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 ( من النظام األساسي للشركة بإضافة البند )ط( والذي ُيقرأ كا تي:57بموجب قرار خاص تعديل المادة ) تقّرر -
ساس على أ مع عدم اإلخالل بما سبق وبشرط موافقة الجمعية العمومية، يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية"

 ".نصف سنوي أو ربع سنوي 
 

 :وتاريخ تعيينه اإلدارةمجلس  اجتماعاتاسم مقرر  -ل

 اجتماعاتمساعد مقرر ك رنا مطرة/ السّيدو  اإلدارةمجلس  الجتماعات رر مقك أيمن حمدي/ السّيدتم تعيين 
 ،الشركة أيمن حمدي/ السّيد، غادر 0202أكتوبر  9التاريخ وفي   .0218 أبريل 00في  اإلدارةمجلس 
 .0202ديسمبر  12في  الجتماعات مجلس اإلدارة كمقرر رنا مطرة/ تم تعيين السّيدوعليه، 

 

 / أيمن حمديالسّيد

 .0202أكتوبر  9وغادر الشركة في  0226/ أيمن حمدي إلى إعمار في العام السّيدانضّم 

وتوّلى أيمن مسئولية وضع االستراتيجية القانونية لمجموعة شركات إعمار، واإلشراف على الشئون القانونية 
تنفيذ  لىاإلشراف عو والحوكمة وتأمين الحماية القانونية ألصول الشركة، واإلعداد وهيكلة الصفقات الرئيسية، 

 مدة بها.النظام األساسي للشركة، ولوائحها الداخلية، والسياسات المعت

وقد بدأ أيمن مسيرته المهنية بالعمل لدى أحد المكاتب القانونية الكبرى بمصر، حيث عمل في مجال المعامالت 
التجارية الدولية واالستثمار األجنبي. كما تولى منصب وكيل النائب العام بمصر لمدة ثالث سنوات قبل 

 قليمي لشئونها القانونية. انضمامه إلى شركة "يونيليفر" بدبي ليشغل منصب المدير اإل

درس أيمن القانون في مصر وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية. وهو حائز على شهادة الماجستير في القانون 
 األمريكي من كلية الحقوق في جامعة واشنطن في سانت لويس.

 

 ة/ رنا مطرالسّيد

شؤون أمانة  رنا مهامتتولى ، 0216 عام . منذ0229انضّمت رنا إلى الدائرة القانونية لشركة إعمار في مارس 
ديسمبر  12في  الجتماعات مجلس اإلدارة كمقرر وبعد مغادرة أيمن حمدي، قد تم تعيينهاالسر للمجموعة. 

مع مكتب "أبو سليمان وشركاه"، الرائد في مجال المحاماة  0222وبدأت رنا مسيرتها المهنية في العام  .0202
ي لبنان في العام المتوسط ف في لبنان. ثّم التحقت بالدائرة القانونية التابعة لبنك البحر واالستشارات القانونية

قبل انتقالها إلى دبي. درست رنا القانون في لبنان، وفرنسا، والواليات المتحدة األمريكية. وهي تحمل  0225
انية"، باريس الث –ن أّساس شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة القديس يوسف وجامعة "بانتيو 

 شهادة الماجستير في القانون األمريكي من جامعة واشنطن في سانت لويس بالواليات المتحدة األمريكية. رناو 
   عضو في نقابة المحامين في بيروت وهي تحمل شهادة أمين سر مجلس إدارة من "حوكمة".
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 الملحق )أ(

 تقرير جدول أتعاب التدقيق

"كيه بي إم جي"  مكتب  –إميليو بيرا   مدققاسم الاسم مكتب التدقيق و  
 الشريك

  

عدد السنوات التي قضاها كمدقق  سنتان
 حسابات خارجي للشركة

  

إجمالي أتعاب التدقيق للعام   3322222 
 )بالدرهم( 0202

  

 026462853  
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة 

تدقيق البيانات بخالف الاألخرى 
 )بالدرهم( 0202المالية لعام 

  
األتعاب المهنية مقابل المراجعة الربع سنوية للبيانات المالية لشركة "إعمار العقارية 

 ICDارير بإعداد تقش.م.ع."، وشركاتها التابعة المختلفة، واألتعاب المهنية المتعلقة 
، والمساعدة في إعداد سائر التقارير المالية، وتوفير األنشطة االقتصادية الواقعيةو 

 الدعم المحاسبي.

مة المقدتفاصيل وطبيعة الخدمات 
 األخرى )إن وجدت(

  

                                                                           
724712089  

بيان بالخدمات األخرى التي قام 
 ير  مدقق حسابات خارجي آخر

مدقق حسابـات الشركة بتقديمهـا 
 )إن وجد( 0202خالل العام 
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 :0202في العام  غير مدقق حسابـات الشركة خرآمدقق حسابات خارجي بيان بالخدمات األخرى التي قام بتقديمها 

 )بالدرهم( 0202 المالحظات
المستفيد من 

 الخدمة
اسم شركة 

 التدقيق

 0642386 تمّثل أتعاب التدقيق واالستشارات

 -"دبي هيلز" 
"تبريد المناطق"، 
و"الضيافة 
 والتجزئة"

"برايس ووتر 
 هاوس كوبرز"

تمّثل أتعاب التدقيق لمختلف الشركات التابعة، والخدمات االستشارية 
 321632459 الضريبية، والخدمات االستشارية األخرى 

"إعمار العقارية 
ش.م.ع"، "إعمار 
للضيافة"، "إعمار 

للفنلدق 
والمنتجعات"، 
"روف للضيافة"، 
"إعمار لتبريد 
المناطق"، "كازا 
فيدا"، إعمار 
تركيا، إعمار 
مصر، إعمار 
جيجا كراتشي، 
"إعمار دي اتش 
إيه إسالم أباد"، 
 -إعمار المغرب 

أملكيس، إعمار 
 الشرق األوسط

"إرنست 
 ويونغ"

إعمار مصر  127782442 تتعلق باالستشارات المتعلقة بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة
 للتطوير

"فاين سيرف 
 لالستشارات"

 0802924 تمّثل أتعاب التدقيق واالستشارات الضريبية

إعمار للفنادق 
والمنتجعات، 
و"إعمار تركيا"، 
 و"إعمار لبنان"

 ديلويت

إعمار العقارية  32522 لالستثمار ذ.م.م تقرير تدقيق شركة عماركو
 ش.م.ع

مريم بن بليلة 
لتدقيق 
 الحسابات

 إعمار للترفيه 052222 تدقيق اإليرادات والبلدية

 
الجيرودي 
للتدقيق 
 والمحاسبة
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إن آر دوشي  إعمار للترفيه 82997 تدقيق اإليرادات والبلدية
 وشركاه

 1102609 والتنظيميةتمّثل أتعاب التدقيق والخدمات الضريبية 

"منارات المنزل"، 
"وايت نايت 

كابيتال ذ.م.م."، 
و"إعمار 

 القابضة/هولدنج"

جرانت 
 ثورنتون 

 062767 تتعلق بخدمات مرتبطة بأمانة سر الشركة

سايبر أباد 
لمراكز 
المؤتمرات 
الخاصة 
المحدودة"، 

و"بولدر هيلز"، 
و"إعمار هيلز 
 تاونشيب"

"جي ام آر 
 وشركاه"

 إعمار تركيا 092648 برسوم االستشاراتتتعلق 

أزتيك وأحمد 
يلماز 

(Aztek 
and Ahmet 

Yılmaz 
Smmm) 

 إعمار تركيا 902405 تتعلق برسوم االستشارات

 
AHMET 
YILDIZ - 
YILDIZ 
MALİ 

MÜŞAVİR
LİK 

 1812340 تتعلق بتقييم األراضي والخدمات األخرى 
إعمار الشرق 

 اباد العقارية األوسط

 372404 بالتدقيق الداخلي والضريبيتتعلق 

شركة سايبر أباد 
لمراكز 
المؤتمرات 
الخاصة 
المحدودة"، 

و"بولدر هيلز"، 
و"إعمار هيلز 
 تاونشيب"

"ان ايه سي 
وشركاه ال ال 

 بي"
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 372176 تتعلق بالتدقيق الداخلي والضريبي

"سايبر أباد 
لمراكز 
المؤتمرات 
الخاصة 
المحدودة"، 
 و"بولدر هيلز"

"بي دي أو 
الهند ال ال 

 BDOبي" )
India LLP) 

 142972 تتعلق بالتدقيق الداخلي

"سايبر أباد 
لمراكز 
المؤتمرات 
الخاصة 
 المحدودة"

"اس بي سي 
 وشركاه"

 142972 تتعلق بخدمات استشارية بخصوص ضريبة السلع والخدمات
"بولدر هيلز"، 
و"إعمار هيلز 
 تاونشيب"

"اس جي بي 
 وشركاه"

 502641 التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية للشركات التابعةأتعاب 
"إعمار ام جي 
 راجيف وأجاي اف الند ليمتد"

073243 أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية للشركات التابعة  
"إعمار ام جي 
 اف الند ليمتد"

"ام ان فيه 
 وشركاه"

"إعمار ام جي  02342 المراجعة الضريبية للشركات التابعةأتعاب التدقيق القانوني وأتعاب 
 اف الند ليمتد"

 
سانجاي 
راستوجي 
 وشركاه

 8062567 أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية للشركات التابعة

"إعمار ام جي 
اف الند ليمتد"، 
"سايبر أباد 
لمراكز 
المؤتمرات 
الخاصة 
المحدودة"، 

هيلز"،  و"بولدر
و"إعمار هيلز 
 تاونشيب"

"ووكر 
تشانديوك 

وشركاه ال ال 
 بي"

"إعمار ام جي  32319 رسوم االستشارات
 اف الند ليمتد"

"أم جي بي 
أدفايزرز 
الخاصة 
 المحدودة"

 052019 رسوم االستشارات
"إعمار ام جي 
 اف الند ليمتد"

"جتندر نافنيت 
 وشركاه"
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 3332324 تمّثل أتعاب التقييم واالستشارات

"منارات المنزل"، 
و"إعمار الشرق 
األوسط"، 

و"إعمار جيجا 
كراتشي"، 
و"إعمار دي 
اتش ايه إسالم 
أباد"، و"إعمار 

 مصر"

شركات تدقيق 
 أخرى 

 المجموع  72,174,7, 
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 (1-الملحق )ب

 0202للعام  اإلدارةالحضور المستحّقة ألعضاء مجلس  1وبدالت اإلدارةحضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس 
 

 
 أي حضور بالوكالة. كن هناكولم ي تم حضور جميع االجتماعات بصفة شخصية 

 

                                                

 بدالت الحضور بالدرهم االماراتي1 

اجتماعات لجنة  اجتماعات لجنة الّتدقيق المخاطر لجنة اجتماعات اجتماعات لجنة االستثمار
 والمكافآت الّترشيحات

 
 االسم
 الحضور البدالت الحضور البدالت الحضور البدالت الحضور البدالت 

          
 1 بن ثنيه جمال /السّيد 9 1022222 5 1222222 3 752222 9 1022222

          
 2 جاوهأحمد  /السّيد - - - - 3 622222 9 1622222

          
محمد علي  /السّيد - - - - - - 5 -

 العبار
3 

          
 4 أحمد المطروشي /السّيد - - - - - - - -
          
 5 جمال المّري  /السّيد 7 125,222 - - - - - -
          

1022222 9 - - - - 216  6 عارف الّدحيل /السّيد 9 222,
          
عبدالّرحمن  /السّيد - - 3 65,222 0 422222 - -

 الحارب
7 

          
 8 عبدهللا باليوحه /السّيد - - 4 122,222 0 422222 - -
          
 8 جاسم العلي /السّيد - - - - - - - -
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 (2-الملحق )ب

  اإلدارةحضور اجتماعات مجلس 

 

 
  أي حضور بالوكالة. يكن هناكتم حضور جميع االجتماعات بصفة شخصية ولم 

 

 

  

 االسم الحضور
  
 جمال بن ثنيه  /السّيد 6
  
 جاوهأحمد  /السّيد 5
  
 العّبارعلي محمد  /السّيد 5
  
 أحمد المطروشي /السّيد 5
  
 جمال المّري  /السّيد 5
  
 عارف الّدحيل /السّيد 6
  
 عبدالّرحمن الحارب /السّيد 5
  
 عبدهللا باليوحه /السّيد 4
  
 جاسم العلي/ السّيد 6



 

Page 36 / 52 

 

 

 الملحق )ج( 

 0202ديسمبر  11كما في  الهيكل الّتنظيمي الخاّص بالّشركة
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 الملحق )د(

  *التنفي يين كبار الموظفين

أي مكافآت أخرى 
نقدية/ عينية 

أو  0202للعام 
 تستحق مستقبالا 

مجموع المكافآت 
عام في  المدفوعة

0202 
(Bonuses) 

 )درهم(

مجموع الرواتب 
 والبدالت المدفوعة

 )درهم( 0202 في
 م المنصب تاريخ التعيين

      

عضو مجلس اإلدارة  1887يناير  1 823222222 ال ينطبق ال ينطبق
 المنتدب

)رئيس مجلس اإلدارة 
ديسمبر  12حتى 
 العضو المنتدبو  0202

ديسمبر  12اعتبارًا من 
 )أ( )ب( (0202

1 

عضو مجلس اإلدارة  0225نوفمبر  1 323492094 ال ينطبق ال ينطبق
 التنفيذي

 12)عضو منتدب حتى 
وعضو  0202ديسمبر 

مجلس إدارة تنفيذي 
ديسمبر  12اعتبارًا من 
 ج() (0202

0 

التنفيذي الرئيس  0226مايو  1 421282974 029352493 -
 للمجموعة

3 



 

Page 38 / 52 

 

رئيس التنفيذي للعمليات  0215سبتمبر  1 023622171 121522413 -
 الدولية

4 

 0217نوفمبر  18 127822241 - -
)غادر الشركة في 

 (0202مارس  31

 يالمال الرئيس التنفيذي
 للمجموعة السابق

5 

 يالمال الرئيس التنفيذي 0202نوفمبر  00 0362622 - -
 للمجموعة

6 

المدير الّتنفيذي لعمليات  0220مارس  12 128342924 6422899 -
 المجموعة

7 

شاريع للمالرئيس التنفيذي  0222سبتمبر  12 126392102 7962436 -
 االستراتيجية

9 

 0226مارس  1 125442411 122012270 -
 9)غادر الشركة في 

 (0202أكتوبر 

ابق السالرئيس التنفيذي 
 للشئون القانونية

8 

المدير التنفيذي للشئون  0202نوفمبر  05 1692222 - -
 القانونية

12 

دقيق لتل التنفيذي رئيسال 0214 مايو 14 127232418 6072034 -
 للمجموعة الداخلي

11 

رئيس قسم تقنية  0202نوفمبر  18 1932032 - -
 المعلومات

10 

مار عإل الرئيس التنفيذي 0229نوفمبر  10 120242594 0752239 -
 للترفيه

13 

 0215 فبراير 1 022722089 0752239 -
 8)غادر الشركة في 

 (0201يناير 

 ابقالس رئيس التنفيذيال
 للعمليات إلعمار للضيافة

14 
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 0218يوليو  08 127142124 7502658 -
)غادر الشركة في 

 (0202يوليو  00

ابق الس الرئيس التنفيذي
 إلعمار نيكست

15 

______________________________________________________________ 
 
من  %1215و %2277ما نسبته إجمالي مستحقات )بما فيها الرواتب و/أو األتعاب( بناًء على موافقة مجلس إدارة الشركة عضو مجلس اإلدارة المنتدب للشركة يستحق  (أ)

. وتجدر اإلشارة إلى أّن العضو المنتدب لم يتقاَض حتى ا ن إجمالي مستحقاته على التوالي وذلك نظير مهامه التنفيذية 0202و 0218صافي أرباح الشركة للعامي ن 
 . عالوة على ذلك، استحق العضو0218وبحسب ما تم اإلفصاح عنه في تقرير الحوكمة للعام  0202إال بالقدر المحّدد في الجدول أعاله للعام  0202و 0218للعامي ن 

من صافي أرباح الشركة للعام  ٪2.13والبالغة نسبة  0202المنتدب استرداد نفقات السفر المتعلقة باألعمال والمصروفات اللوجستية ذات الصلة كالهما عن عام 
 المذكور.

 
درهم إماراتي  02،522،586إجمالي مبلغ وقدره  0202درهم إماراتي(، تم سداد خالل العام  8،322،222)أي  0202باإلضافة إلى الرواتب الجزئية المدفوعة عن العام  (ب)

، والتي كانت مستحقة له وفقًا لسياسة مكافآت مجلس إدارة الشركة ولكن لم 0219و 0217كرواتب لصالح العضو المنتدب وذلك عن مهامه التنفيذية للسنتين الماليتين 
 يتم سدادها له خالل تلك السنتي ن المذكورتي ن.

 
 من الدفعات الشهرية والسنوية المستحقة عن المهام التنفيذية وذلك وفقًا لسياسة مكافآت مجلس إدارة الشركة. تشمل الرواتب كالً  (ج)
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 الملحق )هـ(

  0202م أعلى وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خالل العاسعر اإل الق و ) بيان بسعر سهم الشركة في السوق 

 0202 أعلى سعر أدنى سعر سعر اإل الق
    

 يناير 4.28 3.88 4.04
    

 فبراير 4.06 3.45 3.50
    

 مارس 3.53 1.90 2.22
    

 أبريل 2.80 2.08 2.73
    

 مايو 2.68 2.34 2.51
    

 يونيو 2.96 2.51 2.73
    

 يوليو 2.81 2.54 2.57
    

 أ سطس 3.05 2.56 2.88
    

 سبتمبر 3.01 2.78 2.79
    

 أكتوبر 2.84 2.58 2.67
    

 نوفمبر 3.31 2.55 3.18
    

 ديسمبر 3.69 3.26 3.53
  



 

Page 41 / 52 

 

 

 الملحق )و(

 األداء المقارن لسهم الشركة
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 الملحق )ز(

)أفراد، شركات، حكومات( مصنفة على النحو التالي:  0202ديسمبر  11اهمين كما في سبيان بتوزيع ملكية الم
 عربي وأجنبيو خليجي و محلي 

تصنيف 
 المساهم

(%نسبة األسهم المملوكة )  
 

 المجموع حكومة شركات أفراد
     

 %64.2961 %29.8748 %12.7221 %21.6992 محلي
     

 %7.0449 - %5.1087 %1.9362 خليجي
     

 %1.9345 - %0.0839 %1.8506 عربي
     

 %26.7246 %1.8311 %23.5226 % 1.3709 أجنبي
     

 %100 %31.7059 %41.4373 %26.8569 المجموع
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 الملحق )ح(

 0202ديسمبر  11بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاا لحجم الملكية كما في تاريخ 

نسبة األسهم المملوكة من 
 رأس المال

المساهمين عدد عدد األسهم المملوكة  ملكّية األسهم )سهم( 
 

     

  50,000أقّل من  34,070 361,269,108 5.046%

     

إلى أقّل من  50,000من  3,888 541,826,454 7.568%
500,000 

 

     

إلى أقّل من  500,000من  729 1,085,158,582 15.156%
5,000,000 

 

     

  5,000,000أكثر من  168 5,171,484,738 72.230%

     

  المجموع 38,855 7,159,738,882 100%
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 الملحق )ط(

  0202األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام 

 يناير
 ."إعمار تعلن شراكة مع شركة "شاومي" العالمية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا إلطالق "منزل إعمار الذكي 
  السنوية العاشرة لتدشينه.برج خليفة يحتفل بالذكرى 
  وحدًة في وسط مدينة دبي. 407طابقًا ويضم  44إعمار تطلق "برج كراون"، البرج السكني الفاخر الذي يتألف من 
 فبراير
 ."إعمار تحتفل بالسنة الصينية الجديدة مع عروض الليزر واألضواء على واجهة "برج خليفة 
  مليار درهم إماراتي  6.02صافي ربح بقيمة  عبر تسجيل 0218في السنة المالية  أداًء مرناً  تظهر العقاريةإعمار

مليار دوالر أمريكي(  1.671مليار درهم إماراتي ) 6.138 وقدرهبصافي ربح  مليار دوالر أمريكي( مقارنةً  1.699)
( أمريكي ر دوالرمليا 6.684مليار درهم إماراتي ) 04.596إيرادات بقيمة وتسجيل  ،0219 السنة الماليةفي 
  .0218عام لل

 مارس
  .مجموعة إعمار تعتمد سياسة العمل عن ُبعد للموظفين 
 أبريل
  من نشاط تبريد منطقة وسط مدينة دبي لشركة "تبريد". %92"إعمار العقارية" تبيع 
  18-كوفيدمليون درهم إماراتي لصالح "صندوق التضامن المجتمعي ضد  122"إعمار العقارية" تتبّرع بمبلغ." 
 يونيو
 لسماح بتوزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي.عّدل وثائقها التأسيسية ل"إعمار العقارية" ت 
 يوليو
  يس األلقاب".ول ،المسميات الوظيفية لجميع الموظفين في إطار التركيز على ثقافتها وعلى "الموهبةإعمار تلغي 
  محمد العبار يحضر مؤتمر "عالم( "الذكاء االصطناعي“Ai Everything” ) تفاعلي مباشر لتواصل وهو أول حدث

 .عقب استئناف األنشطة االقتصادية في دبيقطاع األعمال يتم تنظيمه 
 أ سطس
  مليار دوالر أمريكي( وصافي ربح  0.458مليار درهم إماراتي ) 8.230"إعمار العقارية" تسّجل إيرادات بقيمة

 .0202عام المليون دوالر أمريكي( في النصف األول من  546مليار درهم إماراتي ) 0.227 بقيمة
  إعمار للترفيه" تتعاون مع "إيجل هيلز" لتشييد مشروع مراسي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في مجمع "مراسي"

 جاليريا" بالبحرين.
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 في دعم  ؤسسة الجليلة، بما فيها شركة "إعمار العقارية"،الشيخ أحمد بن سعيد يشيد بمساهمات الجهات المانحة لم
 العربية المتحدة. تقدم األبحاث الطبية في دولة اإلمارات

 سبتمبر
 طلقتها جمعية دار البرأحملة "إعانة طالب العلم" التي دعمًا لجهاز لوحي ذكي  422"إعمار الخيرية" تتبّرع بـ.  
  دبي للسياحة" تطّور، باالشتراك مع "دبي القابضة"، و"مراس"، دبي""التقاعد في برنامج بالتزامن مع إطالق" ،

و"إعمار"، إلى جانب بنك اإلمارات دبي الوطني، خيارات مصرفية ستتيح للمتقاعدين امتالك عقارات تناسب أسلوب 
 حياتهم.

 ."إعمار مصر" توّقع بروتوكول تعاون مع صندوق "تحيا مصر" لتطوير قرية "سيدي عبد الرحمن"  
  ي اإلمارات ف "الدوري الهندي الممتاز"بطولة  انطالق قبل " للكريكيتكولكاتا نايت رايدرز"مع فريق إعمار تتعاون

 العربية المتحدة.
 يحتضن أول مطعم "كوشر" متوافق مع الشريعة اليهودية في دولة اإلمارات العربية المتحدة فندق أرماني. 
 أكتوبر
  و"إعمار للتطوير" بصفتهم  ،و"إعمار مولز" ،"إعمار العقارية" هاشركة، بما في 14مع يتعاون سوق دبي المالي

 لألسهم.لتداول العقود المستقبلية "شركاء إطالق" منصته 
 نوفمبر
 "مع زيادة في المبيعات على أساس شهري.فترة التسعة أشهر من السنة خالل  اً مرن أداءً  تحّقق "إعمار العقارية 
 " "0202 ين العالميينسوق دبي المالي للمستثمر مؤتمر  فيتشارك إعمار العقارية" و"إعمار مولز" و"إعمار للتطوير. 
 الجادة زفيدا ريزيدنسالمرحلة األولى من مشروع " إلطالق بيع وحدات "أراد"مع  تتعاون  إعمار". 

 ديسمبر
  واألنظمة المعمول بها.تعيين محمد العبار عضوًا منتدبًا تماشيًا مع القواعد 
  .وسط مدينة دبي يحتفل بليلة رأس السنة الجديدة مع تحفة رائعة من األلعاب النارية 
 "لبث احتفاالت ليلة رأس السنة افتراضياً  "زووم"تتعاون مع  "إعمار. 
 ."افتتاح فندق "العنوان منتجع شاطئ جميرا" في "جميرا بيتش رزيدنسز 
  وسط مدينة دبياأللعاب المائية" في  –إطالق "نافورة دبي. 
  الوجهة اإلبداعية الجديدة في وسط مدينة دبي، والتي تتيح لعشاق الفنون وأصحاب المواهب "فاوندري "منصة إطالق ،

اإلبداعية مرفقًا متعدد االستخدامات الستضافة المعارض وصاالت العرض الفنية ومساحات العمل المشتركة، 
 ".بودكاست"ضافة إلى غرفة مخصصة لبث المحتوى الصوتي باإل
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 الملحق )ي(

 0202بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة خالل العام 

  الكفاءة على أساسالمواهب  ستقطابكاملة جديدة ال مليةع -1
  م يتبع ظّ ر على نهج منبعملية التوظيف الجديدة بالشــراكة مع خبير اســتشــاري خارجي للتركيز بشــكل أك وضــعتم

 .درجة من درجات الموظفينسق لكل متّ  اتإطار كفاء
  وظيف وتقنيات تقييم أكثر قوة لضمان ت، حينلمرشّ ل الغامرة تجاربالو  ،النجاح إدخال مفاهيم مثل ملفات تعريفتم

 أفضل المواهب:
i. وشخصية كل منهم. لمرشحينلدى اتبار القياس النفسي عبر اإلنترنت لتقييم اإلدراك اخ 
ii.  الشـــخصـــيات الفاعلة/مغّيري اللعبة لى الكفاءة من قبلمســـتندة إمقابلة إجراء تناســـب الثقافة و تقييم (Game 

Changers لشــــركةا داخلكبار المواهب و  قادة مختارين بعناية الذين يتمثلون فيالمواهب"  رعاة"( بصــــفتهم 
 .اإلدارة العليا حتىإلدارة الوسطى المواهب في ا توظيف أدوار رئيسية في عمليةضطلعون بالذين سيو 

 أكاديمية إعمار للقيادة -0
 ج المســــــــــــتوى التنفيذي شــــــــــــملت يةبرامج تطوير  5أكاديمية إعمار للقيادة من  تأّلفت (C) وكبار المديرين حتى ،

 .(mid-front-line managers)المستوى المتوسط من كبار المديرين 
 " تم إطالق برنامج القيادةFuture Focus Pilot ّمن أفضل المواهب  03ج " كجزء من أكاديمية القيادة حيث تخر

 إماراتيين. 5 همفي نبم ،من البرنامج
 لحلي أولي لهم تطوير كأســــــــاس إمكانات عالية مختارة تتميز ب تم تجريب برنامج القيادة المســــــــتقبلية على مواهب  

وضـــمن اإلطار الذي تم وضـــعه من  ، والعمل من خالل االبتكارالتي تواجه إعماركل ذات األولوية العالية امشـــال
 في إعمار. ينالتنفيذي ةوتقديم الحلول للقاد يجادخبير استشاري إلقبل 

 مشاريع تقدير أفضل المواهب وإشراكها -1
  ة التي سيكون لقيادة المشاريع الرئيسي الشركةداخل  معترف بهاال كبار المواهبو االستثمار في تقييم القادة الداخليين

 Construction) ، وتكنولوجيا البناء(Emaar Playbook) دليل إعمار ويشّكل -األعمال  ولتعزيزلها تأثير قوي 
Technology)( وأسلوب الحياة الموعود للعمالء ،Customer Lifestyle Promise"و ،)One Emaar جزءًا "

 المشاريع الجارية بقيادة أفضل المواهب في إعمار.من 
 إطار إدارة األداء المتجّدد -4

 إدارة األزمات.وتنفيذ  كفاءات "إدارة األزمات" كأبعاد جديدة لقياس أداء القادة أثناء تخطيط إدخال 
 التفكير اإلبداعي و  ،وحل المشكالت ،والمرونة سرعة البديهة فما فوق  8من الدرجة  تشمل الكفاءات الرئيسية للقادة

 .والقيادة وإدارة األفراد ،وإدارة التغيير ،خارج الصندوق 
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  والقدرة على التعامل ةسريعاتخاذ خطوات ، تشمل الكفاءات الرئيسية 9إلى  5من الدرجة  للموظفينبالنسبة أما ،
ى تقديم قدرة علوالالمبادرة،  وحسلح، واالستباقية ا، وإدارة األفراد وأصحاب المصة في العملالعالي اتطو مع الضغ

 .ةاألساسيالوظيفة  ما يفوق متطلبات
 اإلماراتية المواهب أفضل مبادرة -5

  القيادة وبرنامج أفضل المواهب، مشاريع مثلز على المواهب مواهب إماراتية معترف بها في مبادرات تركّ مشاركة 
  (. Game Changersاللعبة" ) (، و"مغّيري Future Focus Leadership Programالمستقبلية )

 بين مجموعة كاملة من المتدرّ اإلماراتيين داخل الشركة لقادة من ال 4رشاد من قبل توجيه واإلالجلسات  تم تقديم
 .خالل برنامج التدريب الصيفياإلماراتيين 

  ّوتمّكن اثنان من ، 0202مواطنًا إماراتيًا من برامج التدريب الصيفي والشتوي من أغسطس إلى ديسمبر  14ج تخر
 .إعمار ة فيدائم وظيفة بنجاح مع احتمال منحهما التوظيف من اجتياز تقييم هؤالء المواطنين فضلأ

 برنامج التدريب االفتراضي -6
 شراكة لتوظيف المواهب الجديدة والشابة بال وفريدة تقديم برنامج التدريب االفتراضي األول من إعمار كفرصة جديدة

 ،وجامعة خليفة ،والجامعة األمريكية في الشارقة ،مثل جامعة نيويورك ،ئدة في العالممع بعض الجامعات الرا
 والمعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس.

  ّالشركة إلضافة قيمة إلى تصميمهاتم تستند إلى األبحاث دة مشاريع محدّ  علىبون عن كثب مع الشركة عمل المتدر 
 أسابيع. 6 على مدىعة من المجاالت المختلفة في مجموعة متنوّ 

7- Letswork 
 " تعّد منصة العمل المشتركةLetswork"  ّد لحلول مساحات العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدةأكبر مزو .

ومساحات العمل المشترك في جميع أنحاء البالد لتقديمها كمساحات  ،والمقاهي ،مع الفنادق وتتعاون هذه المنصة
، "18-"كوفيد على الرغم من جائحةو . الخاص بها عبر تطبيق الهاتف المحمول من خالل االشتراك مشتركةعمل 
في  لبسبب التحوّ  في كل أنحاء الدولة الذي ُفرض اإلغالقمن تحقيق انتعاش سريع بعد  "Letswork" نتتمكّ 

عد بُ عن  العمل جّراء النزعة إلىتحقيق الدخل من  من الشركة وتمّكنتلمستهلك. ل المتوّفرة عملالات خيارات مساح
 من منازلهم أو مكاتبهم.ليعملوا فيها بداًل لعمل افرق لمن خالل توفير مساحات بديلة لألفراد و 

  أطلقت ، 0202في العام"Letswork"  ًوغرف  للمستخدمين حجز مكاتب أتاحمنصة الحجز الخاصة بها، ما  أيضا
 حةنتشار الجائرت عناوين األخبار خالل اتصدّ كما اإلمارات العربية المتحدة. لة دو في  مخّصصة لهم اجتماعات
احثين عن للعمالء الب وقامت بتأجيرهاإلى مكاتب نهارية  نزالء في فنادق "روف"لت بشكل مبتكر غرف العندما حوّ 

 دولةميع أنحاء الشريك في ج 122مع أكثر من  حالياً  "Letswork" منصة تعملو مزيد من الخصوصية والعزلة. 
 .0201عام الفي  ط لتوسيع نطاق أعمالها دولياً وتخطّ 

 مجموعة إعمار للضيافة -8
 سيسكو ويب إكس" خدمات" (Cisco WebEx ) شركة "سيسكو"مها أحدث التقنيات التي تقدّ  - الفعالياتفي 

 .المؤتمرات واالجتماعات من المواقع البعيدة عقد لتسهيل
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 شركة "بويكر" التعاون مع (Boecker) بروتوكول  -الشرق األوسط(  منطقة لصحة العامة فيا ات)أكبر شرك
 .بير التعقيماالنظافة وتد

 االستجابة السريعة  الطعام عبر مسح رمز قائمة(QR Code) " مجموعة إعمار للضيافة"في كافة مطاعم- 
 .بدون تالمس وطلب الطعامالصور المزّودة بالرقمية  الطعام قوائم تتيح تصّفح

  دولة في " المتوافق مع الشريعة اليهودية،كوشرمخّصص لتقديم طعام "أول مطعم  ،"أرماني/كاف"تم إطالق 
يل. وإسرائ العربية المتحدة عة بين اإلمارات، بالتزامن مع االتفاقية الموقّ 0202في أكتوبر  العربية المتحدة اإلمارات

وحّقق المطعم إيرادات تزيد نجوم.  5 من فئة ع داخل فندقالوحيدة التي تق "كوشر"مطاعم  ويعد "أرماني/كاف" أحد
المتعلقة  فعاليات، باإلضافة إلى إيرادات إضافية لل0202عام المليون درهم إماراتي في الربع الرابع من  1على 
 .(Glatt Kosherكوشر" ) جالت"شهادة  بتوّفر

  تم افتتاحها في التي سيلتحل محل بطاقة المفتاح البالستيكية التقليدية لجميع الفنادق  - مستدامةالمفتاح البطاقة
 .المستقبل

 ( المطبخ السحابي االفتراضيCloud Kitchen )تجارية لألطعمة العالمات ال العديد من بالتعاون مع
 الفندق تئجار واستخدام مطبخأو مرافق فعلية( باس اً مطعمالتي ال تمتلك ) الطعامسمح لشركات ي - والمشروبات

ه اسم هذ الطعامُيطلق على شركات و لعمالئهم.  وصيلهحيث يمكنهم إعداد طعامهم وت المخّصص إلعداد الوالئم،
الهاتف أو التطبيق أو الطلبات عبر من خالل "المطاعم االفتراضية" حيث تخدم العمالء عن طريق التوصيل، 

 اإلنترنت.
 سينما في السيارة -9

  جديدة لمشاهدة أفالم السينما في السيارة.تجربة 
 .تم تخصيص الموقع اإللكتروني وتطبيق "ريل سينما" لشراء تذاكر السينما في السيارة 

 (ISO 27001) 07221تجديد شهادة أيزو  -12
  07221أيزو تجديد شهادة (ISO 27001 ) ّد مواصفات نظام إدارة أمن المعلوماتوهي المعيار الوحيد الذي يحد. 

 لشركتْي "إعمار الهند" و"إعمار مصر" خدمات مركز االتصالم تقدي -11
 ."تقديم ومركزة خدمات مركز االتصال ورفع التقارير إلى مكاتب "إعمار الهند" و"إعمار مصر 
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 الملحق )ك(

( والواردة في البيانات IFRSوفقاا لقواعد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )تعامالت األطراف ذات العالقة بيان ب
 2020المالية الموحدة للشركة لعام 

 

0218 0202   
AED’000 AED’000   

 الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة:    
      

 إيرادات التمويل اإلسالمي 2,384 2,386
 مصروفات تطوير العقارات 53,150 83,448
 الشركات الشقيقة -أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  - 26,333
 المصروفات البيعية، والعمومية، واإلدارية 7,374 10,124

3,926 2,890 
إيرادات اإليجار من العقارات المؤجرة واإليرادات ذات 

 الصلة
 تكلفة اإليرادات 837 1,141
 إيرادات تشغيلية أخرى  7,863 2,156

════════ ════════   
      

    
أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، 

 واألطراف ذوو العالقة بهم: 

99,221 78,868 
إيرادات اإليجار من العقارات المؤجرة واإليرادات ذات 

 الصلة
 إيرادات تشغيلية أخرى  54,339 23,116

 إيرادات التمويل اإلسالمي - 338
 إيرادات أخرى  4,700 4,700

10,714 50,180 
التمويل المتكبدة على القروض التي تحمل تكاليف 

 فوائد
 اإليرادات من الضيافة - 749
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 ال!()وفات ال%�$�ة، والع!�م�ة، واإلدار�ة 165,657 62,720

 ت-لفة اإلی)ادات 78,603 55,073

════════ ════════   

      

 أرص$ة األ"!اف ذو� العالقة    

    

األ8)اف ذو7 یل56 ال4/ول ال3الي أب)ز أرص/ة 

العالقة (و�Eان ال!)CD ال!الي ال7B تA ت@!?<ها >�ه) 

 :2019دLM!%)  31و 2020دLM!%)  31ب3ار�خ 

      

2019 2020   

AED’000 AED’000   

 ال���ات ال�'&قة وال��ار#ع ال�����ة:    

 ال(م! ال)ائ�ة ال&%ار#ة وذم! دائ�ة أخ��  70,644 77,486

 ال(م! ال+)ی�ة ال&%ار#ة  881 631

 ال5�4ات ال234قة -ال)فعات ال+ق)مة م. الع+الء  0 18

-  
أع2اء م1ل/ اإلدارة، و�.ار م,+في اإلدارة، 

 واأل;�اف ذوو العالقة به4: 

 األرص)ة ال26�7ة وال�ق) 2,187 2,383

 ال(م! ال+)ی�ة ال&%ار#ة  42,720 55,498

759,701 820,020 
األص;ل األخ��، وال(م! ال+)ی�ة، وال;دائع، وال)فعات 

 ال+=>قة 

 االس&@+ار في األوراق ال+ال2ة <ال23+ة العادلة   -

 ال(م! ال)ائ�ة ال&%ار#ة وذم! دائ�ة أخ��  737,874 149

 ال)فعات ال+ق)مة م. الع+الء 3,092 27,721

════════ ════════   
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 (لالملحق )

 أو أكثر من رأس مال الشركة %5والتي تساوي  0202التي قامت بها الشركة خالل عام  بيان بالصفقات

AED '000  
 المبلغ
 

 اسم الجهة الوصف

مصاريف تطوير المشروع المدفوعة  (1,188,580)
 0202في العام 

China State Construction 
Engineering Corporation 

(Middle East) LLC 

إعمار  -سداد قسط األرض  (782,030)
 Harbour Properties LLC 1بيتشفرونت 

مصاريف تطوير المشروع المدفوعة  (455,773)
 0202في العام 

Tav Tepe Akfen Investment 
Construction And 

Operations-Dubai BR 

مصاريف تطوير المشروع المدفوعة  (413,114)
 0202في العام 

 
Shapoorji Pallonji Mideast 

LLC 

مصاريف تطوير المشروع المدفوعة  (404,766)
 Al Basti & Muktha LLC 0202في العام 

 Ginco General Contracting 0202عقد المشروع المبرم في العام  (594,000)
LLC 

بنك دبي اإلسالمي مع مجموعة  سحب القروض خالل العام 407,042
 بنوك

المدفوعة للشريك توزيعات األرباح  (905,000)
 Meraas Estates LLC في المشروع المشترك

التمويل بموجب اتفاقيات التطوير  (896,393)
 Dubai Creek Harbour LLC المشترك

 بنك أبو ظبي التجاري  سحب القروض خالل العام 904,702
 بنك أبو ظبي التجاري  القروض المسددة خالل العام (957,700)
 بنك أبو ظبي التجاري  الوكالةإيداع  (567,300)
 بنك أبو ظبي التجاري  سحب الوكالة 568,029

 بنك دبي التجاري  إيداع الوكالة (1,737,758)
 بنك دبي التجاري  سحب الوكالة 1,744,047
 بنك دبي اإلسالمي سحب القروض خالل العام 1,043,349
 بنك دبي اإلسالمي القروض المسددة خالل العام (719,233)
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 بنك دبي اإلسالمي إيداع الوكالة (2,706,756)
 بنك دبي اإلسالمي سحب الوكالة 2,716,713
 بنك اإلمارات دبي الوطني إيداع الوكالة (883,955)
 بنك اإلمارات دبي الوطني سحب الوكالة 701,252
 بنك أبوظبي األول سحب القروض خالل العام 374,646

 بنك أبوظبي األول العامالقروض المسددة خالل  (404,030)
 بنك "اتش اس بي سي" سحب القروض خالل العام 374,646

 بنك "اتش اس بي سي" القروض المسددة خالل العام (404,030)
 بنك المشرق  سحب القروض خالل العام 466,230

 بنك المشرق  القروض المسددة خالل العام (448,921)
 بنك المشرق  إيداع الوكالة (4,014,792)
 بنك المشرق  سحب الوكالة 4,030,661
 بنك ستاندرد تشارترد إيداع الوكالة (642,775)
 بنك ستاندرد تشارترد سحب الوكالة 643,686

عائدات بيع الحصة في نشاط تبريد  2,479,275
 تبريد منطقة وسط مدينة دبي منطقة وسط مدينة دبي

عائدات بيع الحصة في شركة  734,500
"ASV Group Limited" العنوان سكاي فيوز 

 بنك "اتش اس بي سي" سحب القروض خالل العام 663,802
 بنك دبي اإلسالمي سحب القروض خالل العام 1,836,495
 بنك دبي اإلسالمي إيداع الوديعة الثابتة (734,600)
 بنك دبي التجاري  إيداع الوديعة الثابتة (734,600)
 بنك دبي التجاري  الثابتةاستحقاق الوديعة  734,600
 بنك دبي اإلسالمي استحقاق الوديعة الثابتة 734,600

 بنك دبي اإلسالمي القروض المسددة خالل العام (1,674,888)
 فواتير البنك العربي األفريقي الدولي االستثمار في األوراق المالية (740,926)
 ليالعربي األفريقي الدو فواتير البنك  التصرف في األوراق المالية 795,380

 فواتير البنك األهلي المصري  االستثمار في األوراق المالية (1,634,433)
 فواتير البنك األهلي المصري  التصرف في األوراق المالية 1,748,680

 المالحظات:
ووفقًا لخطة السداد المتفق عليها، ويتم سداد القسط بقيمة  0217في العام  باألصل. تم إبرام هذه المعاملة 1

 0202درهم إماراتي في العام  79022322222

 


