
2019
تقـــــــريــــــر الحــــوكــــمـــــــة



شركة إعمار العقارية ش.م.ع.
تقرير الحوكمة للعام 2019



شركة إعمار العقارية ش.م.ع.

تقرير الحوكمة للعام 2019 

يصــدر هــذا التقريــر ســنويً عــن شــركة إعمــار العقاريــة ش.م.ع. )»الشــركة«( تطبيقــً لنــص المــادة 52 مــن قــرار رئيــس مجلــس إدارة 
هيئــة األوراق الماليــة والســلع رقــم )7/ر.م( لســنة 2016 بشــأن معاييــر االنضبــاط المؤسســي وحوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة 

ــرار الحوكمة«(. )»ق

بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خالل عام 2019 وكيفية تطبيقها:   -1

فيمــا يتعّلــق باإلجــراءات المّتخــذة الســتيفاء متطلبــات قــرار الحوكمــة خــال عــام 2019، نــود أن نوّضــح أّن نظــام الحوكمــة للشــركة 
لســنة 2018 جــاء مســتوفيا لجميــع الّشــروط والقواعــد األساســية الــواردة بقــرار الحوكمــة، وبالّتالــي فإّنــه ال توجــد إجــراءات تكميلّيــة 

هامــة ُتذكــر تــم اتخاذهــا خــال العــام 2019 فــي هــذا الخصــوص.

أّمــا بخصــوص كيفّيــة تطبيــق الشــركة للقواعــد الــواردة بقــرار الحوكمــة، فقــد قامــت الشــركة بتطبيــق الّسياســات المتعــّددة التــي 
اعتمدهــا مجلــس اإلدارة فــي مجــال الحوكمــة أخــذًا فــي االعتبــار مصالــح الّشــركة والمســاهمين وكاّفــة األطــراف األخــرى ذات الّصلــة 

وذلــك علــى الّنحــو الّتالــي:  

مـجلـس اإلدارة: أ- 

يتوافــق تشــكيل مجلــس اإلدارة وقواعــد عملــه مــع متطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة وقــرار الحوكمــة والّنظــام األساســي 
للّشــركة ومــع باقــي القوانيــن والقــرارات ذات الّصلــة كمــا يتــّم تطبيــق أفضــل المعاييــر والممارســات المتعّلقــة بالمجلــس وذلــك 

ــه.  ــادة فعاليت بالقــدر الممكــن لزي

 تلتزم الّشركة بقواعد العمل التي وضعها مجلس اإلدارة والخاّصة بكيفية تشكيله وطريقة عمله ومسئولياته كما يلي:

الّرئيســية المنصــوص عليهــا فــي قواعــد عملــه والمتعّلقــة بمســائل  1-  التــزم مجلــس اإلدارة بشــكل عــام بالمتطلبــات 
متعــّددة منهــا -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة والتــوازن المطلــوب بيــن أعضائــه وفقــً للمعاييــر 
المحــّددة ومــدد العضويــة ومســئوليات رئيــس مجلــس اإلدارة وعــدد االجتماعــات الواجــب عقدهــا والّنصــاب المطلــوب لعقــد 

ــة المجلــس.  ــة لعضوي االجتماعــات واألغلبيــة الازمــة التخــاذ القــرارات وشــروط اتخــاذ القــرارات والمهــارات الفّنيــة المطلوب

2-  أّكــد أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقّلون علــى اســتمرارية اســتقالهم عــن الشــركة خــال العــام 2019 واطمأّنــت الّشــركة إلــى 
اســتيفاء المتطّلبــات القانونيــة فــي هــذا الخصــوص مــن حيــث الحــّد األدنــى لعــدد األعضــاء المســتقّلين فــي المجلــس. 

3-  أوصــى مجلــس اإلدارة بدفــع مكافــأة ســنوية للعــام 2019 ألعضــاء مجلــس اإلدارة الغيــر تنفيذييــن مجموعهــا عشــرة ماييــن 
ومائــة وثمانيــة وعشــرين ألفــً وثاثمائــة وثاثــة وثاثيــن 10٫128٫333(( درهــم إماراتــي بشــرط موافقــة الجمعّيــة العمومّيــة 
الّســنوية للّشــركة علــى ذلــك وأخــذًا فــي االعتبــار القوانيــن والّلوائــح والقــرارات ذات الّصلــة والّنظــام األساســي للّشــركة. 

4-  أقــّر المجلــس المســئوليات والمهــام والّصاحيــات والمتطلبــات األخــرى الازمــة لعملــه مــن خــال القواعــد الخاصــة بتنظيــم 
عمــل مجلــس اإلدارة.

5-  تتضّمــن مهــام ومســئوليات رئيــس مجلــس اإلدارة المهــام المنصــوص عليهــا فــي قــرار الحوكمــة وقــد نّصــت علــى ذلــك 
القواعــد الخاّصــة بتنظيــم عمــل مجلــس اإلدارة.

6-  تحــّدد القواعــد الخاصــة بتنظيــم عمــل المجلــس مســئوليات الجهــاز اإلداري بالّشــركة تجــاه مجلــس اإلدارة. وتتضّمــن تلــك 
المســئوليات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تنظيــم جولــة تعريفيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد وإتاحــة المعلومــات بشــكل 
منتظــم ألعضــاء المجلــس ممــا يتيــح ألعضــاء المجلــس القيــام بمهاّمهــم بكفــاءة وفقــً للقوانيــن والتشــريعات والقــرارات 

ذات الصلــة وسياســات الّشــركة.

7-  تــم تفويــض بعــض ُســلطات مجلــس اإلدارة مــن خــال وضــع جــداول لتفويــض الّســلطات معتمــدة مــن المجلــس ويتــم 
الجــداول دوريــً ويتــم إرســالها ألعضــاء الجهــاز اإلداري المعنييــن لالتــزام بهــا. مراجعــة تلــك 
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8-  يخضــع أعضــاء مجلــس اإلدارة اللتزامــات إفصــاح خاصــة بهــم ويشــمل ذلــك - علــى ســبيل المثال ال الحصــر- طبيعة وضعهم 
فــي الّشــركات المســاهمة األخــرى وأي تغييــر يطــرأ علــى اســتقاليتهم ومعاماتهــم علــى األوراق الماليــة للّشــركة، وأي 
تغييــر علــى البيانــات التــي يتــم تقديمهــا ســنويً فــور حــدوث ذلــك التغييــر. كمــا يجــب عليهــم اإلفصــاح فــي حالــة وجــود 

تعــارض فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بــأي مســألة ينظــر فيهــا المجلــس أو أحــد لجانــه.

لجان مجلس اإلدارة:  ب- 

قام مجلس اإلدارة بتشكيل أربعة لجان هي: 

لجنة التدقيق   )1(

لجنة الّترشيحات والمكافآت   )2(

لجنة االستثمار  )3(

لجنة المخاطر  )4(

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

كاّفــة القواعــد الخاّصــة بعمــل الّلجــان تــم اعتمادهــا إمــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة أو مــن قبــل الّلجنــة المعنيــة وتلــك القواعــد 
تّتفــق مــع متطلبــات قــرار الحوكمــة. تشــمل قواعــد العمــل الخاصــة بلجــان المجلــس -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- دور الّلجنــة 

ــلطات أعضاءهــا وإجــراءات المتابعــة الخاصــة بهــا. ــات وُس ــة بهــا وواجب ــات تشــكيلها ومــدد العضوي ومتطّلب

وقــد روعــي فــي تشــكيل لجنــة التدقيــق ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت متطّلبــات االســتقالية وعــدد األعضــاء غيــر الّتنفيذييــن 
المنصــوص عليهــا فــي قواعــد عمــل هاتيــن الّلجنتيــن.

الرقابة الداخلية  ج- 

وضــع مجلــس اإلدارة نظــام للّرقابــة الداخليــة فــي شــكل سياســة للّرقابــة الّداخليــة ويهــدف هــذا الّنظــام إلــى تقييــم وســائل 
وإجــراءات إدارة المخاطــر، والّتأكــد مــن الّتطبيــق الّســليم لقــرار الحوكمــة، وااللتــزام بالقوانيــن والّلوائــح المطبقــة والسياســات 
الّداخليــة، ومراجعــة البيانــات الماليــة المســتخدمة فــي إعــداد القوائــم الماليــة للّشــركة. تقــوم لجنــة الّتدقيــق بمســاعدة المجلــس 
فــي اإلشــراف علــى تطبيــق نظــام الرقابــة الّداخليــة، وتقــوم إدارة الرقابــة الّداخليــة بتنســيق األعمــال اليوميــة المتعّلقــة بهــذا 

الّنظــام. 

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

مراقب الحسابات الخارجي  د- 

 يتــم اختيــار مراقــب الحســابات الخارجــي وفقــً لمتطّلبــات قــرار الحوكمــة والنظــام األساســي للّشــركة والقوانيــن والّلوائــح والقــرارات 
المعمــول بها.

وســوف تقــوم لجنــة الّتدقيــق بعــد موافقــة الجمعيــة العاّمــة علــى تعييــن مراقبــي الحســابات بإباغهــم بالّشــروط والقيــود الــواردة 
علــى عملهــم أخــذًا فــي االعتبــار متطّلبــات قــرار الحوكمــة. 

قواعد الّسلوك المهني هـ- 

وضعــت الّشــركة قواعــد للّســلوك المهنــي توّضــح مــن خالهــا المعاييــر األخاقيــة للّشــركة وواجباتهــا إزاء األطــراف المختلفــة ذوي 
المصلحــة وااللتزامــات ببــذل العنايــة والحــرص وااللتــزام بتطبيــق القوانيــن والقــرارات المعمــول بهــا.

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة والموّظفون ومدققو الحسابات الّداخليين بتلك القواعد في أداء مهامهم.



سياسة الّتعامل في األوراق المالية المصدرة من الّشركة و - 

وضــع مجلــس اإلدارة سياســة تنّظــم تعامــل أعضــاء مجلــس اإلدارة وموّظفــي الّشــركة فــي األوراق الماليــة التــي تصدرهــا الّشــركة 
تّتفــق مــع أحــكام القانــون والّلوائــح والقــرارات ذات الّصلــة. 

وتتطّلــب تلــك الّسياســة التــزام أعضــاء مجلــس اإلدارة والموّظفيــن بالقيــود الــواردة علــى الّتعامــل فــي األوراق الماليــة ومتطلبــات 
اإلفصــاح المتعّلقــة بالّتعامــل المســموح بــه وتوّضــح أيضــً األفعــال المحظــورة وذلــك وفقــً ألحــكام تلــك الّسياســة. 

سياسة حقوق المساهمين ز-  

وضــع مجلــس اإلدارة سياســة توّضــح حقــوق المســاهمين وتتضّمــن هــذه الّسياســة الحقــوق الــواردة فــي القوانيــن والقــرارات ذات 
الّصلــة وتلــك الــواردة فــي الّنظــام األساســي. 

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

لجنة اإلفصاحات ح - 

تــم تشــكيل لجنــة لإلفصاحــات تتكــّون مــن أعضــاء فريــق اإلدارة العليــا بالّشــركة وتهــدف لجنــة اإلفصاحــات إلــى وضــع نظــم للتأّكــد 
مــن االلتــزام بالقوانيــن والّلوائــح المتعّلقــة باإلفصــاح والحفــاظ علــى ســمعة الّشــركة وتوفيــر الّشــفافية لمســاهمي الّشــركة 

الحالييــن والمســتقبليين واألطــراف ذوي الّصلــة ومنــع اســتغال ســوق األوراق الماليــة. 

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

األسهم المملوكة كما صلة القرابةاسم عضو مجلس اإلدارة
في 31 ديسمبر 2019

صافي إجمالي عملية الشراء 
)بدون ضريبة القيمة المضافة أو 

أي مصاريف أخرى(

 سعاّدة/ محمد علي العبار
رئيس مجلس اإلدارة

ال يوجد2٫700٫500نفسه

ال يوجد55٫000الزوجة

ال يوجد3٫196االبن

السّيد/ أحمد جاوه
بيع عدد 250٫355 سهم بقيمة ال يوجدالزوجةعضو مجلس اإلدارة

1٫076٫526٫50 درهم اماراتي

السّيد/ عارف الّدحيل
عضو مجلس اإلدارة

ال يوجدسهم13٫581نفسه

ال يوجد26٫546 سهمالزوجة

السّيد/عبدالّرحمن الحارب
ال يوجد5٫940 سهمنفسهعضو مجلس اإلدارة

السّيد/ جاسم العلي
ال يوجد1٫000 سهمنفسهعضو مجلس اإلدارة

3

بخــاف مــا ســبق، ال يوجــد ملكيــات أو تعامــات أخــرى ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو أزواجهــم أو أبنائهــم فــي األوراق الماليــة للشــركة 
خــال عــام 2019.
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األسهم المملوكة كما في 31 صلة القرابةاسم عضو مجلس اإلدارة
ديسمبر 2019

صافي إجمالي عملية 
الشراء )بدون ضريبة 
القيمة المضافة أو أي 

مصاريف أخرى(

 سعاّدة/ محمد علي العبار
رئيس مجلس اإلدارة

عضو تنفيذي، 
غير مستقل

1- إعمار مولز ش.م.ع.
تاريخ التعيين:عضو مجلس اإلدارة

30 ديسمبر 1997
المدة التي قضاها كعضو 

مجلس إدارة: 22 عامً
2- إعمار للتطوير ش.م.ع.

رئيس مجلس اإلدارة

السّيد/ جمال بن ثنيه
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير 
تنفيذي، 
مستقل

1-إعمار للتطوير ش.م.ع. نائب رئيس 
تاريخ التعيين: مجلس اإلدارة

23 أبريل 2012
المدة التي قضاها كعضو 

مجلس إدارة: 8 سنوات
2- موانئ دبي العالمية نائب رئيس 

مجلس اإلدارة

السّيد/ أحمد جاوه
عضو مجلس اإلدارة

عضو غير 
تنفيذي، 
مستقل

إعمار للتطوير ش.م.ع. عضو مجلس 
اإلدارة

تاريخ التعيين:
8 مـارس 2006

المدة التي قضاها كعضو 
مجلس إدارة: 14 عامًا 

السّيد/ أحمد المطروشي
العضو المنتدب

عضو تنفيذي، 
غير مستقل

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

تاريخ التعيين: 
1 ديسمبر 2005

المدة التي قضاها كعضو 
مجلس إدارة: 14 عامً 

السّيد/ جمال المري
عضو مجلس اإلدارة

عضو غير 
تنفيذي، 
مستقل

1- المدير التنفيذي للحسابات المركزية 
في الدائرة المالية بحكومة دبي

تاريخ التعيين: 
24 أبريل 2013

المدة التي قضاها كعضو 
مجلس إدارة: 

7 سنوات 

2- عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي 
ورئيس لجنة التدقيق لمؤّسسة 

اإلّتصاالت المتخصصة »نداء«

3- شركة »إمداد« لخدمات المرافق 
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 

التدقيق

4- رابطة المحترفين لكرة القدم - 
نائب رئيس الرابطة

تشكيل مجلس اإلدارة    -3

يتكون مجلس إدارة الشركة من 9 )تسعة( أعضاء على النحو التالي:  أ- 
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األسهم المملوكة كما في 31 صلة القرابةاسم عضو مجلس اإلدارة
ديسمبر 2019

صافي إجمالي عملية 
الشراء )بدون ضريبة 
القيمة المضافة أو أي 

مصاريف أخرى(

السّيد/ عارف الّدحيل
عضو مجلس إدارة

عضو غير 
تنفيذي، 
مستقل

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

تاريخ التعيين: 
23 أبريل 2012

المدة التي قضاها كعضو 
مجلس إدارة: 

8 سنوات 

2- شركة اإلتحاد للقطارات دي بي 
)أبوظبي( - عضو مجلس اإلدارة

3- االتحاد للقطارات )أبوظبي( - عضو 
مجلس اإلدارة

4- مؤسسة اإلمارات العامة للنقل 
والخدمـات )مواصات اإلمارات( - عضو 

مجلس إدارة

5- سلطـة موانئ دبي - الرئيس 
التنفيذي

السّيد/ عبدالّرحمن الحارب
عضو مجلس إدارة

عضو غير 
تنفيذي، 
مستقل

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

تاريخ التعيين: 
23 أبريل 2012

المدة التي قضاها كعضو 
مجلس إدارة: 

8 سنوات 

2- مؤسسة األوقاف وشؤون القصر - 
نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة 

التدقيق الداخلي

3- مواصات اإلمارات - عضو مجلس 
اإلدارة )حتى يونيو 2019(

4- دبي القابضة - الرئيس التنفيذي 
للتدقيق الداخلي

السّيد/ عبداهلل باليوحه
عضو مجلس اإلدارة

عضو غير 
تنفيذي، 
مستقل

1- مؤّسسة الصكوك الوطنية - عضو 
مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين: 
23 أبريل 2012

المدة التي قضاها كعضو 
مجلس إدارة:

8 سنوات 

2- الدائرة المالية لحكومة دبي - مدير 
إدارة الدين العام

3- مؤسسة االوقاف وشؤون القصر - 
عضو مجلس اإلدارة

4- إعمار مولز ش.م.ع - عضو مجلس 
اإلدارة

السّيد/ جاسم العلي 
عضو مجلس إدارة 

عضو غير 
تنفيذي، غير 

مستقل

جبل علي لألسمنت ش.م.ع - عضو 
مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين: 
22 أبريل 2018

المدة التي قضاها كعضو 
مجلس إدارة: سنتان 
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مؤّهالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة:

يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالمؤّهات والخبرات الّتالية:

سعاّدة/ محمد العبار، رئيس مجلس اإلدارة: 

ــة«، مؤّســس  ــزس«، مؤّســس ورئيــس مجلــس إدارة شــركة »إعمــار العقاري ــار إنتربراي مؤّســس ورئيــس مجلــس إدارة شــركة »العب
وعضــو مجلــس إدارة شــركة »نــون«، مؤّســس ورئيــس مجلــس إدارة شــركة »إيجــل هيلز«، ورئيــس مجلس إدارة مجموعــة »أمريكانا«.

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 1997 فــي األســواق العقاريــة الدوليــة مــن خــال قيــادة شــركات تطويــر عقــاري متميــزة منهــا شــركة 
ــر العقــاري الرائــدة فــي األســواق  ــة )الشــركة المطــورة ألطــول بــرج فــي العالــم( وشــركة إيجــل هيلــز )شــركة التطوي إعمــار العقاري
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 20 دولــة 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 اإلقليميــة  لتصبــح شــركات رائــدة علــى المســتوى الدولــي ومنهــا 
مجموعــة أمريكانــا )أكبــر شــركة فــي منطقــة الشــرق األوســط للمــواد الغذائيــة المتكاملــة(  وموقــع التجــارة اإللكترونيــة »نون.كــوم« 
)noon.com( )منصــة 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. 

ويعــّد العبــار مــن أبــرز داعمــي قطــاع التكنولوجيــا الناشــئة حيــث يتولــى حاليــً قيــادة فريــق عمــل لتطويــر برنامــج جديــد لمكافــأة 
العمــاء لوالئهــم وإلحالــة عمــاء جــدد مــن خــال تطبيقــات الهاتــف المحمــول وباســتخدام تقنيــة التعامــات الرقميــة )»بلــوك 

ــة تمنحهــا قطاعــات الشــركة المختلفــة للعمــاء. ــَات مادي ــا ومكاف تشــين«(، والتــي تتيــح مقايضــة النقــاط المكتســبة بمزاي

ويعــد العبــار شــريكً 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 بعاقــات قويــة متميــزة مــع الجهــات الحكوميــة فــي العديــد مــن الــدول باإلضافــة إلــى البنــوك الدوليــة واإلقليميــة وشــركات 

ــا.  التكنولوجي

وتقديــرًا لمســاهماته فــي قطــاع األعمــال واالقتصــاد، فــاز العبــار بالعديــد مــن الجوائــز، منهــا جائــزة »أريبيــان بزنــس« لإلنجــازات لعــام 
2017، وجائــزة »إنجــاز مــدى الحيــاة« المقدمــة مــن »جلــف بيزنــس« لعــام 2014، باإلضافــة إلــى احتالــه 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 لاقتصــاد والعلــوم السياســية، وجامعــة »صــن مــون« 

فــي كوريــا الجنوبيــة.



السّيد/ جمال بن ثنية، نائب رئيس مجلس اإلدارة:

جمال بن ثنيه مواطن إماراتي يبلغ من العمر 58 عامً ويحمل شهادة البكالوريوس في اإلدارة العامة. 

انضــم بــن ثنيــة إلــى مينــاء راشــد فــي أكتوبــر 1981 وراح يتقــّدم فــي المناصــب اإلداريــة حتــى مايــو 1991 عندمــا قامــت حكومــة دبــي 
بدمــج مينــاء راشــد مــع مينــاء جبــل علــي تحــت ســلطة موانــئ دبــي، حيــث تــم تعيينــه كمســاعد العضــو المنتــدب.

وفــي العــام 1999، أّدت إحــدى أولــى المبــادرات التــي قــام بهــا بــن ثنيــة مــع رئيــس مجلــس إدارة ســلطة موانــئ دبــي فــي ســوق 
تشــغيل الموانــئ الدوليــة والتــي شــملت كًا مــن بيــروت، وجيبوتــي، وجــدة إلــى إنشــاء موانــئ دبــي الدوليــة.

ــر جبــل علــي ليصبــح أحــد أكبــر المحطــات فــي  وفــي العــام 2001، تــم تعيينــه كعضــو منتــدب إلعــداد المخطــط الرئيســي لتطوي
العالــم مــن خــال رفــع طاقتــه االســتيعابية مــن 20 مليــون حاويــة نمطيــة فــي ذلــك الوقــت إلــى 50 مليــون حاويــة نمطيــة.

وفــي العــام 2004، اضطلــع بــن ثنيــة بــدور رئيســي فــي االســتحواذ علــى محطــات »ســياند وورلــد« لمنــح موانــئ دبــي الدوليــة بصمــة 
دوليــة حقيقية.

ويعــد بــن ثنيــة مــن الشــركاء المؤّسســين لموانــئ دبــي العالميــة، رابــع أكبــر مشــّغل للموانــئ فــي العالــم بطاقــة اســتيعابية 
تبلــغ 100 مليــون حاويــة نمطيــة كمــا فــي العــام 2006. واســتكملت موانــئ دبــي الدوليــة عمليــة االســتحواذ علــى موانــئ »بــي أنــد أو 
بورتــس« لتصبــح بذلــك ثالــث أكبــر مشــغل موانــئ فــي العالــم، وتــم إنشــاء موانــئ دبــي العالميــة لتصبــح شــركة دوليــة حقيقيــة 

لتشــغيل الموانــئ بقيمــة 22 مليــار دوالر أمريكــي.

وفــي العــام 2006، تــم تعييــن بــن ثنيــة نائبــً لرئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للمجموعــة فــي شــركة الموانــئ والمناطــق 
الحــرة العالميــة، والتــي تشــمل موانــئ دبــي العالميــة، وشــركة المناطــق الحــرة العالميــة، وشــركة »بــي أنــد أو فيريــز« حتــى تقاعــده 

فــي ينايــر 2017.

وفــي العــام 2008، وفــي أعقــاب األزمــة العالميــة، تولــى بــن ثنيــة قيــادة عمليــة إعــادة هيكلــة شــركة دبــي العالميــة، المجموعــة التــي 
تضــم كل مــن شــركة نخيــل، وشــركة اســتثمار، وشــركة األحــواض الجافــة العالميــة.

ومنــذ العــام 2012، يشــغل بــن ثنيــة منصــب عضــو مســتقل فــي مجلــس إدارة شــركة إعمــار دبــي، كمــا ســبق أن شــغل عضويــة 
مجالــس إدارة العديــد مــن الشــركات.

وفي سبتمبر 2017، تم انتخاب بن ثنية كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إعمار المدينة االقتصادية.

ويعــد بــن ثنيــة متحــدث دائــم فــي المؤتمــرات الدوليــة التــي ُتنّظــم حــول الموانــئ والنقــل البحــري، وهــو مــن القائــل الذيــن حصــدوا 
ثــاث جوائــز دوليــة مرموقة:

ففي العام 2006، فاز بجائزة شخصية العام في حفل توزيع جوائز قائمة »لويدز«،   -

وفي العام 2007، فاز بجائزة شخصية العام في حفل جوائز »سيتريد«،  -

وفي العام 2010، فاز بجائزة اإلنجاز مدى الحياة، وهي أعلى جائزة تمنحها »سيتريد«.  -

ويحظــى بــن ثنيــة بشــهرة واســعة وباحتــرام كبيــر لــدى الشــركات الدوليــة الرئيســية فــي مجــال تشــغيل الموانــئ وخطــوط 
الشــحن، ويتمّتــع بالدرايــة الكافيــة لتطويــر عمليــة تشــغيل الموانــئ علــى نطــاق واســع، فضــًا عــن تطويــر منطقــة لوجســتية، بمــا 

فــي ذلــك المعرفــة والدرايــة الازمــة فــي مــا يتعلــق بمســارات ومحــاور خطــوط الشــحن.
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السّيد/ أحمد جمال حسن جاوه، عضو مجلس إدارة:

رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة »ستارلينج هولدنج ليمتد«.

خــاض رائــد األعمــال الســعودي، أحمــد جــاوه، مســيرة عمــل عصاميــة وهــو يتمّتــع بخبــرة عميقــة فــي مجــال االســتثمارات الدوليــة 
االســتراتيجية وحوكمــة الشــركات، ولديــه مصالــح تجاريــة واســعة فــي مجــال النفــط والغــاز، والرعايــة الصحيــة، والضيافــة، والترفيــه 

المنزلــي، والتطويــر العقــاري فــي الشــرق األوســط، وأوروبــا، والواليــات المتحــدة األمريكيــة، وشــمال أفريقيــا، وجنــوب آســيا.

ويعــّد أحمــد جــاوه مستشــارًا اســتراتيجيً حائــزًا علــى ثقــة الشــركات الكبــرى المدرجــة فــي الشــرق األوســط وعلــى الصعيــد الدولــي، 
حيــث يقــّدم توجيهــات ســديدة بشــأن االســتثمارات التــي تحّقــق قيمــة طويلــة األجــل.

ومــع حرصــه علــى مقترحــات الجيــل القــادم فــي مجــال األعمــال، يعتبــر أحمــد جــاوه مســتثمرًا رائــدًا مــن العالــم العربي فــي القطاعات 
االســتراتيجية كالنفــط والغــاز، والتكنولوجيــا الحيوية، والضيافة، والمشــاريع العقارية.

ويشــغل أحمــد جــاوه منصــب الرئيــس والرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجلــس إدارة شــركة »ســتارلينج هولدنــج ليمتــد«، وهــي 
ــي«، باعتبارهــا  ــورو ديزن ــز باســتثماراتها المتنّوعــة، بمــا فيهــا الصفقــات المباشــرة مــع شــركة »ي ــة تتمّي مجموعــة اســتثمار عالمي
ــرج خليفــة« و«دبــي مــول«؛  ــم العمرانيــة العالميــة، بمــا فيهــا »ب ــة«، مطــّور المعال إحــدى أكبــر مســاهميها؛ وشــركة »إعمــار العقاري
وشــركة »بتــرول رأس الخيمــة«، إحــدى أضخــم شــركات النفــط والغــاز فــي الشــرق األوســط؛ وشــركة »ســاموميد«، شــركة التكنولوجيا 
الحيويــة الرائــدة فــي مجــال البحــوث الطبيــة والتنميــة لتجديــد مســتوى األنســجة، والتــي تتخــذ مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

مقــّرًا لهــا. 

وقــام أحمــد جــاوه بتأســيس شــركة »ســتارلينج هولدنــج« بعــد تخّرجــه مــن الجامعــة مباشــرًة، فــي الوقــت الــذي كان فيــه مفهــوم 
ــد فــرص النمــو  ــة فــي تحدي ــه المهنيــة الامعــة بفطنتــه القوي ــز حيات الملكيــة الخاصــة غيــر موجــود عمليــً فــي المنطقــة. وتتمّي

العاليــة القيمــة، والتزامــه بأعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات والشــفافية.

ويشــغل أحمــد جــاوه عضويــة مجلــس إدارة شــركة »إعمــار العقاريــة«، ويتــرأّس لجنــة االســتثمار فيهــا، ويشــغل عضويــة لجنــة 
المخاطــر فيهــا، فيقــّدم الدعــم االســتراتيجي للتوّســع القــوي الــذي تشــهده الشــركة علــى الصعيــد العالمــي. كمــا يتــرأّس مجلــس 
إدارة »إعمــار تركيــا«، ويشــغل عضويــة مجلــس إدارة »إعمــار مصــر« فــي مصــر، ويتــرأّس لجنــة التدقيــق فيهــا ويشــغل عضويــة لجنــة 

االســتثمار فيهــا.

ويشــغل أحمــد جــاوه جــاوه أيضــً عضويــة مجلــس إدارة »إعمــار المدينــة االقتصاديــة«، الشــركة المطــّورة لـ«مدينــة الملــك عبــداهلل 
االقتصاديــة« فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تعــّد أضخــم مجّمــع متكامــل فــي المنطقــة. كمــا يشــغل أحمــد جــاوه عضويــة 

لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي هــذه الشــركة المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(.

ويشــغل أحمــد جــاوه عضويــة مجلــس إدارة شــركة »بتــرول رأس الخيمــة«، شــركة االســتثمار فــي مجــال النفــط والغــاز المدرجــة فــي 
بورصــة أوســلو، ويتــرأّس لجنــة التدقيــق فيهــا.

فضــًا عــن ذلــك، يشــغل أحمــد جــاوه عضويــة مجلــس إدارة »إعمــار للتطويــر«، الشــركة المنبثقــة حديثــً والتــي يتــم تــداول أســهمها 
فــي ســوق دبــي المالــي، كمــا يشــغل عضويــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ولجنــة االســتثمار فيهــا.

ويتمّتــع أحمــد جــاوه بخبــرة واســعة فــي قيــادة الشــركات، فقــد تــرأّس مجلــس إدارة شــركة »ديزنــي جــاوه«، التــي أدخلــت مجموعــة 
مــن منتجــات »والــت ديزنــي« المرخصــة إلــى منطقــة الشــرق األوســط. كمــا تقّلــد منصــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجلــس إدارة 
كل مــن شــركة »ســتاليونز هــوم فيديــو«، التــي قّدمــت مفهومــً جديــدًا للترفيــه المنزلــي فــي المنطقــة، وشــركة »كوفليكســيب«، 

المشــروع المشــترك مــع الشــركة الفرنســية »ألــف أكيتيــن« لتمديــد أنابيــب نقــل النفــط الخــام تحــت المــاء.

وتــم تســليط الضــوء علــى الخبــرة المهنيــة الواســعة التــي يتمّتــع بهــا أحمــد جــاوه وإســهاماته فــي قطــاع األعمــال العالمــي ضمــن 
»المنتــدى االقتصــادي العالمــي« بمدينــة دافــوس السويســرية حيــث تــم تكريمــه كواحــد مــن »قــادة العالــم المســتقبليين«.

ويحمــل أحمــد جــاوه شــهادتي البكالوريــوس والماجســتير فــي علــوم إدارة األعمــال مــن جامعــة »ســان فرانسيســكو«. وهــو يجيــد 
التحــّدث بطاقــة باللغــات العربيــة، واإلنجليزيــة، والفرنســية.
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السّيد/ أحمد المطروشي، العضو المنتدب: 

ــة المّتحــدة، حيــث  ــارات العربي ــة اإلم ــة فــي دول ــي المطروشــي منصــب العضــو المنتــدب لشــركة إعمــار العقاري يشــغل أحمــد ثان
يشــرف بشــكل مباشــر علــى جميــع العمليــات الخاّصــة بالّشــركة فــي اإلمــارات. وباإلضافــة إلــى منصبــه فــي شــركة إعمــار العقاريــة، 

يشــغل المطروشــي حاليــً المناصــب التاليــة:

المنصب الّشركة      

رئيس مجلس اإلدارة        جمعية دبي العقارية                    

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

نائب رئيس مجلس اإلدارة   مجموعة إعمار مولز      

عضو اللجنة االستشارية  المجلس األعلى للّطاقة     

رئيس مجلس اإلدارة        إعمار للمرافق     

عضو مجلس الّشركات اإلماراتية المستثمرة في الخارج   

ــة« التــي  ــي العقاري ــة دب ــى »جمعي ــة إل ــي، باإلضاف ــارة دب ــة فــي إم ــة عــدد مــن المؤّسســات الهاّم كمــا يشــغل المطروشــي عضوي
إلــى إرســاء مجموعــة مــن المعاييــر األخاقيــة فــي الممارســات  أّسســها ويرأســها بنفســه، وهــي جمعيــة غيــر ربحيــة تهــدف 

واإلجــراءات الخاصــة بالقطــاع العقــاري.

وشــغل المطروشــي، قبــل انضمامــه إلــى شــركة إعمــار فــي العــام 2005، منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجلــس اإلعمــار التابــع لحكومــة 
ــة  ــل عقاري ــة وأســعار تموي ــر مــن 10 أعــوام علــى تأميــن وحــدات ســكنية بكلفــة معقول ــي، حيــث عمــل مــن خــال موقعــه ألكث دب

تنافســية لجميــع ســكان اإلمــارة. كمــا شــغل المطروشــي علــى مــدى 14 عامــً 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.

السّيد/ جمال حامد المّري، عضو مجلس إدارة:

تم تعيين جمال المّري كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة »إعمار العقارية ش.م.ع.« في مايو 2013.

ــي وعضــو مؤّسســة االّتصــاالت  ــة بحكومــة دب ــرة المالي ــة فــي الدائ ــر التنفيــذي للحســابات المركزي ويشــغل المــّري منصــب المدي
ــي العالميــة«. ــمؤّسسة »دب ــة ورئاســة لجنــة التدقيــق فــي شــركة »إمــداد« التابعــة لـ ــداء«. كمــا يشــغل عضوي المتخّصصــة »ن

فضــًا عــن ذلــك، شــغل جمــال المــّري علــى مــدى عشــر ســنوات مناصــب عــّدة فــي مؤسســة »اإلمــارات العامــة للبتــرول« )إمــارات( إلــى 
أن أصبــح المحاســب المالــي ورئيــس لجنــة المناقصــات. 

وفــي العــام 2006، انضــم المــّري إلــى الدائــرة الماليــة فــي ديــوان ســمو الحاكــم بدبــي حيــث تولــى مناصــب عديــدة حتــى تــم تعيينــه 
فــي منصبــه الحالــي كمديــر تنفيــذي للحســابات المركزيــة بالدائــرة الماليــة.

فــي العــام 2010، تــرأّس المــّري الفريــق المالــي لحكومــة دبــي. وســبق أن قــام بتمثيــل حكومــة دبــي فــي لجنــة إعــادة هيكلــة شــركة 
»أمــاك للتمويــل«.

وباإلضافــة إلــى مهامــه اليوميــة، يشــارك جمــال المــّري فــي صياغــة ومراجعــة العديــد مــن الّتشــريعات المحلّيــة التــي تتــم إحالتهــا 
إلــى الدائــرة الماليــة.
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وجمــال المــّري مــن مواليــد العــام 1971 فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وهــو رئيــس شــركة نــادي الشــباب العربــي ســابقا، وعضــو 
المكتــب التنفيــذي للجنــة دوري المحترفيــن لكــرة القــدم. وفــي العــام 1995، حــاز المــّري شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال 

)الماليــة والمصرفيــة( مــن كّليــة األعمــال واالقتصــاد بجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

السّيد/ عارف عبيد سعيد الّدحيل، عضو مجلس إدارة: 

يشــغل ســعادة عــارف عبيــد الدحيــل المهيــري منصــب الرئيــس التنفيــذي لـــ »سلطــــــة موانــئ دبــي- مؤسســة الموانــئ والجمــارك 
والمنطقــة الحــرة منــذ ينــــــاير 2017.

ويحظــى عــارف عبيــد الدحيــل المهيــري بخبــرة واســعة فــي مجــال إدارة وتشــغيل الموانــئ الدوليــة مــن خــال تقلــده لعــدد مــن 
المناصــب القياديــة علــى مــدى ال 28 ســنة الماضيــة فــي مجــال إدارة الموانــئ والنقــل البحــري. 

وشــغل الدحيــل أيضــً عــدة مناصــب قياديــة فــي قطــاع الموانــئ والنقــل البحــري مثــل رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
لشــركة بــي انــد او بورتــس مــن الفتــرة بيــن 2014 و2016، وشــغل أيضــا« منصــب الرئيــس التنفيــذي لدائــرة التخطيــط والتطويــر- 
تراخيــص، الــذراع التنظيمــي لمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة خــال الفتــرة مــن عــام 2012 إلــى عــام 2016. كمــا شغـــل 
الدحيــل مناصــب قياديــة ســابقة فــي موانــئ دبــي العالميــة كنائبــً للمديــر العــام إلقليــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتولــى قبــل 
ذلــك منصــب نائــب الرئيــس األول للعمليــات الدوليــة والهندســية، ونائــب الرئيــس األول باإلنابــة إلقليــم قــارة أفريقيــا. كمــا تقلــد 
عــدة مناصــب بــارزة فــي شــركة موانــئ دبــي العالميــة وســلطة موانــئ دبــي مثــل المديــر التنفيــذي للعمليــات فــي إقليــم اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة.

ــي العالميــة علــى  ــئ دب ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وضمــن محفظــة موان وعمــل الدحيــل علــى عــدة مشــاريع رئيســية فــي دول
الصعيــد الدولــي، كمــا شــارك بفعاليــة فــي وضــع المخطــط الرئيســي لتطويــر مينــاء جبــل علــي، ومحطــات الحاويــات المســتقبلية. 
وكان الدحيــل عضــوًا فــي مجلــس إدارة موانــئ دبــي العالميــة فــي مينــاء الســخنة بمصــر عــام 2008. كمــا أســهم بشــكل بــارز فــي 
ــد  ــي العالميــة وشــركتي ســي إس إكــس وورل ــئ دب ــي ومشــروعات دمــج موان ــئ دب نجــاح مشــروع التحــول اإلداري لســلطة موان

تيرمينالــز وشــركة بــي آنــد أو فــي 2007. 

ويشــغل الدحيــل حاليــا عضويــة مجلــس إدارة شــركة اإلتحــاد للقطــارات باإلضافــة إلــي عضويــة مجلــس إدارة اإلتحــاد للقطــارات دي 
بــي - المشــغل الحالــي للقطــارات فــي المرحلــة االولــى، وعضويــة مجلــس إدارة مواصــات اإلمــارات وعضويــة مجلــس إدارة موانــئ 

دبــي العالميــة - إقليــم اإلمــارات.

ويحمــل الدحيــل عــدة شــهادات منهــا بكالوريــوس فــي الجغرافيــا االقتصاديــة مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســنة 1989، 
ــي لتخطيــط  ــر األمريكيــة، والدبلــوم الدول ــاء ســنغافورة وجامعــة دياوي ــئ والشــحن البحــري مــن هيئــة مين ودبلــوم إدارة الموان
وإدارة الموانــئ مــن جامعــة نيــو أورلينــز فــي واليــة لويزيانــا بالواليــات المتحــدة بالتعــاون مــع مينــاء نيــو أورلينــز فــي الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة. وأكمــل فــي عــام 2004 البرنامــج التنفيــذي األول فــي كليــة إدارة األعمــال بجامعــة »هارفــرد« فــي مدينــة بوســطن 
األمريكيــة، باإلضافــة إلــي اجتيــازه بنجــاح برنامــج إعــداد القــادة فــي حكومــة دبــي - برنامــج الشــيخ محمــد بــن راشــد إلعــداد القــادة.

السّيد/ عبدالّرحمن 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.
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تربــو مســيرة الحــارب المهنيــة علــى 23 ســنة حيــث إكتســب الخبــرة فــي مجــاالت التدقيــق وإدارة المخاطــر والخدمــات المصرفيــة. 
وقبــل انضمامــه إلــى دبــي القابضــة، تبــّوأ العديــد مــن المناصــب فــي دائــرة الرقابــة الماليــة وبنــك دبــي الوطنــي. وقــد شــغل منصــب 
رئيــس مجلــس إدارة بنــك طيــب وشــركة شــعاع كابيتــال وشــركة الخليــج للتمويــل والشــركة العمانيــة الوطنيــة لاســتثمار القابضــة، 
وكان أيضــً عضــو مجلــس إدارة شــركة مواصــات اإلمــارات وStandard Aero US، كمــا 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 School وبكالوريــوس فــي 
إدارة األعمــال شــعبة المحاســبة مــن جامعــة ســياتل، الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وهــو محاســب قانونــي معتمــد )CPA(، ومدقــق 

.)CIA( داخلــي معتمــد

السّيد/ عبداهلل باليوحه، عضو مجلس إدارة:

تــم تعييــن عبــداهلل ســعيد باليوحــة كعضــو غيــر تنفيــذي فــي مجلــس إدارة شــركة إعمــار العقاريــة ش.م.ع. فــي 23 أبريــل 2012، كمــا 
تــّم تعيينــه فــي ســبتمبر 2014 كعضــو مجلــس إدارة بإعمــار مولــز ش.م.ع.

ويشــغل عبــداهلل باليوحــة عضويــة مجلــس اإلدارة ولجنــة الّتدقيــق فــي مؤّسســة »الصكــوك الوطنيــة« منــذ 20 ديســمبر 2010 
باإلضافــة لتعيينــه عضــو مجلــس إدارة مؤسســة األوقــاف وشــؤون القصــر فــي 10 اغســطس 2019.

وكان فــي وقــت ســابق مســؤوالً عــن قســم المشــتريات والتســويق فــي مصنــع معكرونــة اإلمــارات المملــوك لعائلتــه. واســتهّل 
مســيرته المهنيــة مــع شــركة »اســتثمار العالميــة« حيــث عمــل فــي قطاعــات المنتجــات االســتهاكية والعقــارات. كمــا شــارك فــي 
ــد مــن فــرص االســتثمار العقــاري علــى الصعيــد  ــى تقييــم العدي عمليــات اســتحواذ رئيســية وبيــع اســتثمارات اســتراتيجية، وتولّ

العالمــي.

ويتولـّـى عبــداهلل باليوحــة أيضــً منصــب مديــر إدارة الديــن العــام فــي الّدائــرة الماليــة فــي حكومــة دبــي، وهــو مســؤول عــن عمليــة 
تجميــع ديــون دبــي الّســيادية وعاقــات المســتثمرين. كمــا شــغل منصــب رئيــس العمليــات لـ«صنــدوق دبــي للدعــم المالــي.

وشــارك عبــداهلل باليوحــة فــي العديــد مــن المبــادرات التمويليــة الّرئيســية التــي قامــت بهــا حكومــة دبــي، بمــا فيهــا إصــدار صكــوك 
بقيمــة 1٫93 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 2009، وســندات بقيمــة 1٫25 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 2012، واصــدار ســندات بقيمــة 
500 مليــون دوالر امريكــي لمــدة 30 ســنة وصكــوك بقيمــة 750 مليــون دوالر امريكــي لمــدة 10 ســنوات فــي العــام 2013. كمــا اضطلــع 
بــدور فّعــال فــي نجــاح عمليــة إعــادة هيكلــة شــركة »دبــي العالميــة« وشــركة »نخيــل«.  كان أيًضــا جــزًءا مــن الفريــق الــذي مثــل دائــرة 

الماليــة، بقيــادة مديرهــا العــام، للفــوز بجائــزة دبــي األولــى للتميــز الحكومــي.

ويحمــل عبــداهلل باليوحــة شــهادة فــي الّتجــارة واإلدارة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي دبــي، وحــاز العديــد مــن الجوائــز عــن عملــه فــي 
توريــق ســالك واســتراتيجيات ماليــة أخــرى.

السّيد/ جاسم العلي، عضو مجلس إدارة:

ــع بخبــرة  ــة«. ويتمّت يشــغل جاســم محمــد عبــد الرحيــم العلــي منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة »العلــي لاســتثمارات العقاري
ــر األصــول المملوكــة ألســرته. واســعة فــي مجــال التخطيــط، والبنــاء، وتطوي

كمــا يشــغل العلــي منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة »العلــي لاســتثمارات العقاريــة للفنــادق والمنتجعــات«.  ويعمــل مــع 
شــركات رائــدة فــي مجــال تشــغيل الفنــادق علــى غــرار »شــركة »أكــور« و«مجموعــة فنــادق إنتركونتيننتــال« )»آي اتــش جــي«(.

فــي العــام 2006، حــاز العلــي شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن الجامعــة األمريكيــة فــي الشــارقة. وبعــد تخّرجــه، انضــم 
ــر التجــاري للشــركة.  فــي العــام نفســه إلــى شــركة »العلــي لاســتثمارات العقاريــة« المملوكــة ألســرته حيــث شــغل منصــب المدي
ــة  ــة فــي دول ــر مــن 50 منشــأة عقاري ــً عــن أكث ــد مــن المشــاريع، وهــو مســؤول حالي ــه، شــارك العلــي فــي العدي وخــال فتــرة عمل

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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ويتمّيــز العلــي بأفــكاره اإلبداعيــة والمبتكــرة، وهــو قــارئ شــغوف يســتثمر وقتــه فــي المطالعــة واالطــاع الدائــم علــى آخــر 
الســوق.  واقتصــاد  الراهنــة  العالميــة  والشــؤون  المســتجّدات 

ويتمّتــع العلــي برؤيــة ثاقبــة وهادفــة فــي مــا يتعلــق بالمســتأجرين المقيميــن فــي عقاراتــه حيــث يســعى إلــى إحــداث تغييــر فــي 
طريقــة العيــش التقليديــة وإلــى تقديــم تجربــة فريــدة مــن نوعهــا للمســتأجرين عــن طريــق إدخــال التكنولوجيــا وطــرق جديــدة 

لجعــل حياتهــم أفضــل.      

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر الّنسائي في مجلس اإلدارة للعام 2019:

ال يوجد تمثيل للعنصر الّنسائي في مجلس اإلدارة للعام 2019.

ت- بيان بأسباب عدم ترّشح أّي عنصر نسائي لعضوّية مجلس اإلدارة:

أكــدت الشــركة علــى تشــجيعها للعنصــر الّنســائي ودعمهــا المتواصــل لــه حيــث تقّلــدت عناصــر نســائّية أرفــع المناصــب داخــل 
إدارة الّشــركة وذلــك إيمانــا منهــا بكفاءتهــا وســعيا منهــا إلــى االســتفادة مــن خبراتهــا.

وقامــت الّشــركة بفتــح بــاب الّترّشــح لعضوّيــة مجلــس اإلدارة لــكّل مــن تتوّفــر فيــه الّشــروط القانونّيــة بمــا فــي ذلــك العناصــر 
الّنســائية، وتقّدمــت عــدة عناصــر نســائية لطلــب الترشــح فــي العــام 2018 ولكــن لــم يحصلــن علــى أصــوات كافيــة مــن المســاهمين 

لعضويــة مجلــس اإلدارة.

ث- مكافآت وبدالت حضور الجلسات:

مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام 2018:   -1

  تــم دفــع مكافــأة ســنوية عــن العــام 2018 ألعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر الّتنفيذييــن قدرهــا اإلجمالــي ســبعة ماييــن وتســعمائة 
وأربعــة وســبعون ألــف )7٫974٫000( درهــم إماراتــي علــى الّنحــو الــذي أقّرتــه الجمعّيــة العمومّيــة الّســنوية للّشــركة.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام 2019:   -2

  قــام مجلــس اإلدارة باقتــراح دفــع مكافــأة ســنوية للعــام 2019 ألعضــاء مجلــس اإلدارة الغيــر ّتنفيذييــن قدرهــا اإلجمالــي 
عشــرة ماييــن ومائــة وثمانيــة وعشــرين ألفــً وثاثمائــة وثاثــة وثاثيــن )10٫128٫333( درهــم إماراتــي، بشــرط موافقــة الجمعّيــة 
العمومّيــة الّســنوية للّشــركة علــى ذلــك. فــي حــال موافقــة الجمعّيــة العمومّيــة الّســنوية للّشــركة علــى دفــع المكافــأة 
الســنوية المقترحــة، ســيتم ســداد خمســين بالمائــة )50%( مــن المكافــأة عنــد الموافقــة بينمــا ســيتم ســداد باقــي الخمســين 

بالمائــة )50%( قبــل نهايــة ديســمبر 2020.

بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2019:   -3

  تقــّرر دفــع بــدالت حضــور الجتماعــات لجــان المجلــس للعــام 2019 بلغــت ســتمائة وســتين ألــف )660٫000( درهــم إماراتــي علــى 
الّنحــو المبّيــن بالملحــق )ب-1(، وذلــك وفقــا للمعــدل المبيــن أدنــاه عــن كل اجتمــاع مــع عــدم حصــول أي مــن أعضــاء مجلــس 

اإلدارة الّتنفيذييــن علــى بــدالت حضــور جلســات. 
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4- تفاصيــل البــدالت أو الرواتــب أو األتعــاب اإلضافيــة التــي تقاضاهــا عضــو مجلــس اإلدارة بخــاف بــدالت حضــور 
اللجــان وأســبابها:

لجنة الترشيحات لجنة االستثمارلجنة المخاطرلجنة التدقيق 
والمكافآت

25٫00025٫00020٫00020٫000رئيس اللجنة

20٫00020٫00015٫00015٫000عضو اللجنة

االسم
البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاضها عضو

مجلس اإلدارة بخاف بدالت حضور اللجان
السبب

السّيد/ جمال بن ثنيه
أعمال إضافية 2٫778٫333نائب رئيس مجلس اإلدارة

للشركة

4- تفاصيــل البــدالت أو الرواتــب أو األتعــاب اإلضافيــة التــي تقاضاهــا عضــو مجلــس اإلدارة بخــالف بــدالت حضــور اللجــان 
ــبابها: وأس

ج- عدد اجتماعات المجلس خالل العام 2019:

عقــد مجلــس اإلدارة خمــس )5( اجتماعــات خــال العــام المالــي 2019 فــي التواريــخ التاليــة لمناقشــة أمــور ال تتطلــب اإلفصــاح وفقــً 
لقواعــد اإلفصــاح والشــفافية الصــادرة عــن الهيئــة بهــذا الشــأن عــدا االجتمــاع المنعقــد بتاريــخ 20 مــارس 2019 والــذي ناقــش أيضــً 

النتائــج الماليــة لعــام 2018 والدعــوة الجتمــاع الجمعّيــة العمومّيــة الســنوي:

20 مارس 2019  -

16 يوليو 2019  -

17 يوليو 2019  -

17 أكتوبر 2019  -

10 ديسمبر 2019  -

وقد جاء الحضور الشخصي ألعضاء المجلس على النحو المبين بالملحق )ب-2( المرفق بهذا التقرير.
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ح- عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها:

أصــدر مجلــس االدارة عشــرة )10( قــرارات بالتمريــر خــال الســنة الماليــة 2019 وذلــك فــي التواريــخ التاليــة بشــأن أمــور ال تتطلــب اإلفصــاح 
وفقــً لقواعــد اإلفصــاح والشــفافية الصــادرة عــن الهيئــة بهذا الشــأن:

12 مارس 2019  -

8 ابريل 2019  -

24 ابريل 2019  -

29 مايو 2019  -

30 يوليو 2019  -

1 اغسطس 2019  -

19 اغسطس 2019  -

28 اغسطس 2019  -

29 اغسطس 2019  -

10 ديسمبر 2019  -

خ- تفويض الّصالحيات:

 ّفــوْض مجلــس اإلدارة لــإلدارة التنفيذيــة صاحيــات تتعلــق بأمــور عــدة مثــل صاحيــات اعتمــاد عقــود البنــاء والخدمــات االستشــارية 
ومصروفــات التشــغيل والتعامــات البنكيــة وذلــك فــي حــدود ماليــة معينــة ويتــم مراجعــة التفويــض ســنويً.

د- تعامالت األطراف ذات العالقة:

لــم تقــم الشــركة بأيــة صفقــات مــع أي مــن األطــراف ذوي العاقــة وفقــً للتعريفــات المقــررة لهــذه المصطلحــات الــواردة بقــرار 
الحوكمــة. 

يوضــح الملحــق )ك( المرفــق بهــذا التقريــر أبــرز تعامــات األطــراف ذوي العاقــة وفقــً لقواعــد المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 
)IFRS( والتــي ســبق وأوردناهــا فــي البيانــات الماليــة الموحــدة لعــام 2019، والتــي تمــت خــال الســنة فــي الســياق العــادي لألعمــال 

وفقــً للشــروط المتفــق عليهــا بيــن األطــراف.

ذ- الهيكل الّتنظيمي الخاص بالّشركة:

ُيرجى مراجعة الملحق )ج( المرفق بهذا الّتقرير والذي يتّضمن الهيكل الّتنظيمي للّشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

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.
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مدّقق الحسابات الخارجي  -4

نبذة عن مدّقق حسابات الشركة:  أ- 

كيــه بــي إم جــي« هــي شــبكة عالميــة مــن الشــركات األعضــاء المســتقلة التــي تقــّدم خدمــات مراجعــة الحســابات، والخدمــات 
الضريبيــة واالستشــارية. وتعمــل الشــركات األعضــاء فــي »كيــه بــي إم جــي« فــي 147 بلــدًا، وتوّظــف مجتمعــًة مــا يزيــد علــى 219٫000 
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 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ أكثــر مــن 40 عامــً مــن خــال مكاتبهــا فــي أبــو ظبــي، ودبــي، والشــارقة، التــي  ليمتــد« فــي دول

تضــم كّلهــا معــً أكثــر مــن 100 شــريك ومديــر ومــا يزيــد علــى 1300 موظــف.

ــع »كيــه بــي إم جــي« بتمثيــل واســع  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة ُعمــان، تتمّت وباإلضافــة إلــى حضورهــا القــوي فــي دول
النطــاق فــي منطقــة الشــرق األوســط منــذ أكثــر مــن 50 عامــً، ولديهــا مكاتــب فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والبحريــن، ومصــر، 
واألردن، والكويــت، ولبنــان، وُعمــان، وفلســطين، وقطــر، والمملكــة العربيــة الســعودية، وتضــّم أكثــر مــن 8000 موظــف فــي منطقــة 

الشــرق األوســط.

وتعــّد »كيــه بــي إم جــي« أولــى الشــركات الكبــرى التــي تنّظــم نفســها بمــا يتوافــق مــع مجــاالت القطاعــات - حيــث مّكنتهــا هــذه 
الهيكليــة مــن تطويــر معرفــة عميقــة بأنشــطة عمائهــا وتزويدهــم بمنظــور واســع االطــاع. وعلــى مــّر الســنين، قامــت »كيــه 
بــي إم جــي« بتطويــر مجموعــات متخّصصــة فــي مختلــف القطاعــات لتلبيــة متطلبــات العمــاء مــن المستشــارين المحترفيــن 
الذيــن يتمّتعــون بــإدراك عميــق وخبــرة كبيــرة فــي العديــد مــن مجــاالت األعمــال. كمــا تتمّتــع »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 امتاكهــا قاعــدة عمــاء كبيــرة تشــمل العديــد مــن الجهــات والمنظمــات الرائــدة فــي 
منطقــة الشــرق األوســط والكيانــات ذات الصلــة بالحكومــة، شــّكلت »كيــه بــي إم جــي« فــي منطقــة الخليــج الســفلي طرفــً فــي 

العديــد مــن المشــاركات والتعاقــدات البــارزة فــي المنطقــة.

األتعاب: ب-  

مرفــق بالتقريــر جــدوالً )ملحــق أ( يبّيــن األتعــاب والّتكاليــف الخاّصــة بالّتدقيــق والخدمــات التــي قّدمهــا مدّقــق الحســابات الخارجــي 
مــع بيــان تفاصيــل وطبيعــة الخدمــات واألجــور المســتحّقة وبيــان بالخدمــات األخــرى التــي قــام مدّققــو حســابات خارجييــن آخريــن 
غيــر مدّقــق حســابات الّشــركة بتقديمهــا خــال العــام 2019 إضافــة إلــى بيــان بعــدد الّســنوات التــي قّضاهــا كمدّقــق حســابات 

خارجــي للّشــركة.

ج- بيان يوضح التحفظات من مدقق حسابات الشركة:

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

لجنة الّتدقيق   -5

ــة كرئيــس لجنــة التدقيــق بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي الشــركة وعــن مراجعتــه آلليــة  ــداهلل باليوح ــر الســّيد/ عب يّق أ . 
عملهــا والتأكــد مــن فعاليتهــا.

تشكيلها واختصاصاتها: ب . 

تألفت لجنة التدقيق بالشركة خال العام 2019 على النحو التالي:

السّيد/ جمال بن ثنيه )رئيسً(.  -1

السّيد/ عبد الرحمن الحارب )عضوًا(.  -2

السّيد/ عبداهلل باليوحه )عضوًا(.  -3
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وبتاريخ 24 أبريل 2019 تم إعادة تشكيل »لجنة التدقيق« لتتألف من األعضاء التالية أسماؤهم:

السّيد/ عبداهلل باليوحه )رئيسً(.  -1

السّيد/ عبد الرحمن الحارب )عضوًا(.  -2

السّيد/ جمال بن ثنيه )عضوًا(.  -3

تقــوم اللجنــة بوظائــف عديــدة مــن ضمنهــا وضــع وتطبيــق سياســة الّتعاقــد مــع مدّقــق الحســابات الخارجــي ومتابعــة ومراقبــة 
اســتقاليته ومناقشــته حــول طبيعــة ونطــاق عمليــة الّتدقيــق ومــدى فعاليتهــا وفــق معاييــر الّتدقيــق المعتمــدة. كمــا تقــوم 
بمراقبــة ســامة البيانــات الماليــة للّشــركة وتقاريرهــا والّنظــر فــي أّيــة بنــود هاّمــة و/أو غيــر معتــادة تــرد أو يجــب إدراجهــا فــي تلــك 
الّتقاريــر، ومراجعــة أنظمــة الّرقابــة الماليــة والّرقابــة الّداخليــة وإدارة المخاطــر وكذلــك الّسياســات واإلجــراءات الماليــة والمحاســبية 

فــي الّشــركة. 

ــى لجنــة الّتدقيــق باإلضافــة إلــى ذلــك، مراقبــة مــدى تقّيــد الّشــركة بقواعــد الّســلوك المهنــي وضمــان تطبيــق قواعــد  كمــا تتولّ
ــاغ  ــة إليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، وتضــع اآلليــات لتمكيــن الموّظفيــن مــن اإلب العمــل الخاّصــة بمهاّمهــا والّصاحيــات الموكل
عــن أّيــة انتهــاكات محتملــة فيمــا يتعّلــق بالّتقاريــر المالّيــة أو الّرقابــة الّداخليــة أو غيرهــا مــن االنتهــاكات وتّتخــذ اإلجــراءات الازمــة 
بخصوصهــا، وتقــوم كذلــك بمراجعــة معامــات األطــراف ذات العاقــة والموافقــة عليهــا وفقــا للسياســات المعتمــدة مــن المجلــس 

فــي هــذا المجــال.

ج. االجتماعات والحضور

وعقدت اللجنة اجتماعاتها خال عام 2019 لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

13 فبراير 2019  -

7 مارس 2019  -

2 مايو 2019  -

1 أغسطس 2019  -

3 نوفمبر 2019  -

12 ديسمبر 2019  -

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

لجنة الّترشيحات والمكافآت:  -6

يّقــر الســّيد/ عــارف الدحيــل كرئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي الشــركة وعــن مراجعتــه  أ . 
آلليــة عملهــا والتأكــد مــن فعاليتهــا.

تشكيلها واختصاصاتها: ب . 

تألفت لجنة الّترشيحات والمكافآت بالشركة خال العام 2019 على الّنحو الّتالي:

السّيد/ عارف الّدحيل )رئيسً(.  -1

السّيد/ جمال بن ثنية )عضوًا(.  -2

السّيد/ جمال المري )عضوًا(.  -3
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وتقــوم اللجنــة بصفــة رئيســية بمراجعــة عــدة أمــور بمــا فيهــا -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- التأكــد مــن اســتقالية األعضــاء 
المســتقلين بشــكل مســتمر ووضــع السياســة الخاصــة بمنــح المكافــآت والمزايــا والحوافــز والرواتــب الخاصــة بأعضاء 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 اجتماعاتها خال عام 2019 كما يلي:  

29 يناير 2019  -

13 مارس 2019  -

وكان الحضور الشخصي ألعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق )ب-1(.

لجنة االستثمار:  -7

يّقــر الســّيد/ أحمــد جــاوه كرئيــس لجنــة االســتثمار بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي الشــركة وعــن مراجعتــه آلليــة عملهــا  أ . 
والتأكــد مــن فعاليتهــا.

تشكيلها واختصاصاتها: ب . 

تألفت لجنة االستثمار بالشركة خال العام 2019 على النحو التالي:

السّيد/ أحمد جاوه )رئيسً(.  -1

سعاّدة/ محمد علي العّبار )عضوًا(.  -2

السّيد/ عارف الّدحيل )عضوًا(.   -3

وبتاريخ 10 ديسمبر 2019 تم إضافة السّيد/ جمال بن ثنيه كعضو في »لجنة االستثمار«.

وتقــوم الّلجنــة بصفــة رئيســية بمراجعــة عــدة أمــور بمــا فيهــا - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - الّنظــر فــي االســتثمارات الجديــدة 
للّشــركة ودراســات الجــدوى وطــرق الّتمويــل المتعّلقــة بهــا.

ج- االجتماعات والحضور

لم ُيعقد أي اجتماع للجنة االستثمار خال العام 2019.

8-  لجنة المخاطر:

يّقــر الســّيد/ جمــال بــن ثنيــه كرئيــس لجنــة المخاطــر بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي الشــركة وعــن مراجعتــه آلليــة عملهــا  أ . 
والتأكــد مــن فعاليتهــا.
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تشكيلها واختصاصاتها: ب . 

تألفت لجنة المخاطر بالشركة خال العام 2019 على النحو التالي:

السّيد/ جمال بن ثنية )رئيسا(.  -1

السّيد/ أحمد جاوه )عضوا(.  -2

السّيد/ عبدالرحمن الحارب )عضوًا(.  -3

السّيد/ عبداهلل باليوحة )عضوًا(.   -4

االجتماعات والحضور ج . 

29 أبريل 2019  -

12 سبتمبر 2019  -

تتولــى لجنــة المخاطــر مســاعدة المجلــس علــى أداء مســؤولياته الرقابيــة، وتعمــل اللجنــة ضمــن الســلطة المفّوضــة لهــا مــن 
المجلــس، وتقــوم اللجنــة بمراجعــة ومراقبــة إطــار إدارة المخاطــر فــي الشــركة بشــكل عــام. 

لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت االشخاص المطلعين  -9

ــة متابعــة واإلشــراف علــى تعامــات األشــخاص المطلعيــن بمســؤوليته عــن  ــي كرئيــس لجن ــد المطروش ــر الســّيد/ أحم يّق أ . 
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

ــن )الرئيــس التنفيــذي  ــي )عضــو مجلــس اإلدارة المنتــدب( والســّيد/ أميــت جاي ــد المطروش ــة مشــكلة مــن الســّيد/ أحم اللجن
للمجموعــة(. وتتولــى اللجنــة مســئولية إدارة ومتابعــة واإلشــراف علــى تعامــات االشــخاص المطلعيــن وملكيتهم ألســهم الشــركة 

واالحتفــاظ بالســجل الخــاص بهــم ورفــع الكشــوف والتقاريــر الدوريــة إلــى الســوق. 

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام 2019

الــواردة أســمائهم بــه بمتطلبــات سياســة  قامــت اللجنــة بإعــداد وتحديــث الســجل الخــاص بالمطلعيــن وتكليــف األشــخاص 
»تعامــات االشــخاص المطلعيــن« وبضــرورة اخطــار اللجنــة عنــد التعامــل علــى أســهم الشــركة.

نظام الرقابة الداخلية  -10

تقــوم إدارة الرقابــة الداخليــة بوظيفــة الرقابــة الداخليــة تحــت إشــراف لجنــة التدقيــق وتوجيهات مجلــس اإلدارة وتتبــع اإلدارة القواعد 
التــي تنظــم عمليــات الرقابــة الداخليــة بالشــركة ويقــر 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 
ــة الداخليــة منــذ تعيينــه فــي هــذا المنصــب  ــر إلدارة الرقاب ــة الداخليــة بهــا. ويقــوم الســّيد/ عرفــان صــادق بالعمــل كمدي والرقاب

ــة: ــه المؤهــات التالي ــال ولدي ــط االمتث ــخ 1 أغســطس 2014، وهــو أيضــً ضاب بتاري
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محاسب قانوني معتمد )FCCA(، المملكة المتحدة.  -1

محاسب عام معتمد )CPA(، الواليات الُمّتحدة األمريكية.  -2

محاسب مهني معتمد )CPA(، كندا.  -3

مدّقق داخلي معتمد )CIA(، الواليات الُمّتحدة األمريكية.  -4

مكتشف تحايل معتمد )CFE(، الواليات الُمّتحدة األمريكية.  -5

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

فــي 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 
الازمــة للتعامــل مــع كٍل مــن هــذه الحــاالت بمــا فــي ذلــك قيــام اللجنــة بمطالبــة إدارة الشــركة بتقديــم اإليضاحــات الازمــة أو اتخــاذ 

اإلجــراءات الضروريــة للتعامــل مــع هــذه الحــاالت.

فــي العــام 2019، تســّلمت 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 ســجات المجلــس. وبلــغ 

عــدد تقاريــر ومذكــرات التدقيــق المقدمــة للجنــة التدقيــق 31 تقريــر.

المخالفات  -11

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة خال العام 2019.

تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة  -12

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

ــب وتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة يتكــون مــن  ــي إلنشــاء مبنــى لمركــز النــور لتدري مســاهمة بمبلــغ 4٫612٫853 درهــم إمارات  .1
طابــق أرضــي وســتة طوابــق.

التبّرع لصندوق الوطن بمبلغ 41٫000٫000 درهم إماراتي.  .2

تنظيــم مؤسســة إعمــار الخيريــة للخيــم وللوجبــات الرمضانيــة فــي مختلــف مســاجد مجمعــات إعمــار للعــام 2019 بقيمــة 910٫401   .3
درهــم إماراتــي.

التعاون مع هيئة الصحة بدبي لصالح حملة للتبّرع بالدم في مجمع »إعمار سكوير« على مدى يومْين.  .4

المشــاركة فــي مبــادرة »تحــدي دبــي للرياضــة البدنيــة« والتــي أطلقهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتوم، حيــث أطلقت   .5
إعمــار مســابقة لتحفيــز الموظفيــن للمشــاركة فــي التحــدي وتحميــل تطبيــق دبــي للياقــة. وحصــل الفائــز بالمرتبــة األولــى فــي 
قائمــة المتصدريــن علــى إقامــة لليلــة واحــدة فــي فنــدق أرمانــي دبــي. أمــا الموظفيــن الذيــن احتلــوا المراتــب العشــرين األولــى 
ــا ممتعــة مــن فريــق FitEmaar#. أمــا بالنســبة لجميــع الموظفيــن الذيــن شــاركوا بالتحــدي ولديهــم 30  فحصلــوا علــى هداي
يــوم مختوميــن فــي ملفهــم الشــخصي للياقــة، فيتأهلــون للســحب علــى جائــزة وهــي إقامــة لليلــة واحــدة فــي إحــدى فنــادق 

العنــوان.

تنظيــم حملــة »A Pack to Give Back« بقيمــة 199٫950٫74 درهــم إماراتــي تشــمل 10٫000 حقيبــة تضــم مــوادًا أساســية تــم   .6
لعّمالنــا. منحهــا 

قامت الشركة في شهر رمضان الكريم بتوزيع 500 علب إفطار على عّمالنا.  .7
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المشــاركة فــي مســيرة »ســاعة األرض« بالتعــاون مــع هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي )ديــوا(، مــن خــال خفــض اســتخدام الكهربــاء   .8
لمــدة ســاعة واحــدة وتوفيــر اســتهاك الطاقــة.

ســاهمت جميــع وحــدات األعمــال الفرديــة التابعــة لـــ »مجموعــة إعمــار للضيافــة« فــي إعــداد 1000 صنــدوق يحتــوي علــى منتجــات   .9
غذائيــة وقامــت بتوزيعهــا بالتنســيق مــع »جمعيــة رؤيتــي لألســرة« علــى الفئــات األقــل حظــً فــي المجتمــع خــال شــهر رمضــان 

مبــارك.

قامــت مجموعــة إعمــار للضيافــة بتحــدي يســمى معركــة الطاقــة )Energy Battle(، وهــي منافســة داخليــة بيــن الفنــادق   .10
ــلمجموعة، بحيــث الفائــز هــو العقــار الــذي تمّكــن مــن تقليــل اســتهاك الطاقــة وســاهم  ووحــدات األعمــال الفرديــة التابعــة لـ

ــاه. ــى المي ــره فــي المحافظــة عل ــر مــن غي أكث

مشــاركة فنــدق »فيــدا« فــي مبــادرة نشــر الحــب بالتعــاون مــع »جمعيــة رؤيتــي«، بوضــع صنــدوق للتبــّرع فــي كل غرفــة فــي   .11
الفنــدق مــع ماحظــة لتشــجيع المســاهمة لصالــح المجتمــع، وتــم نقــل جميــع المحتويــات فــي الصناديــق إلــى » جمعيــة رؤيتــي 

لألســرة« إليصالهــا إلــى محتاجيــن.

شــجعت فنــادق »روف« النــزالء بالمشــاركة بحملــة »الزجاجــات الباســتيكية فــي مطعــم ذا ديلــي« علــى جمــع وتســليم مــا ال يقــل   .12
عــن 20 زجاجــة باســتيكية فــي مطعــم »ذا ديلــي« علــى مــدار اليــوم لاســتفادة مــن خصــم بنســبة 50% علــى جميــع الوجبــات 

المطلوبــة.

قامت فنادق »روف« بالتبرع بشكل ربع سنوي بكل ما تم جمعه من المفقودات لصالح هيئة الهال األحمر اإلماراتي.  .13

مشاركة »مجموعة إعمار للضيافة« في حملة طوعية سنوية تهدف إلى تنظيف الشواطئ بدبي.  .14

قام فريق الفندق »العنوان مارينا« بالتبرع بـ15 كلغ من علب األلمنيوم لمجموعة اإلمارات للبيئة.  .15

قام فريق الفندق »العنوان مارينا« خال 15 يومً بجمع حوالي 150 كيسً من المواد القابلة للتدوير.  .16

مشــاركة دبــي أكواريــوم وحديقــة الحيوانــات المائيــة فــي »المســيرة مــن أجــل التعليــم« التــي أطلقتهــا مؤسســة »دبــي   .17
العطــاء« تــم التبــرع بجميــع العائــدات مــن المســيرة لألطفــال األقــل حظــً لــدى مؤسســة دبــي للعطــاء.

مشــاركة دبــي أكواريــوم وحديقــة الحيوانــات المائيــة فــي حملــة تنظيــف الصحــراء فــي البرشــاء التــي أطلقتهــا مجموعــة عمــل   .18
اإلمــارات للبيئــة وتــم التبــرع بجميــع العائــدات مــن حملــة التنظيــف لمجموعــة اإلمــارات للبيئــة لتأميــن معــدات التنظيــف البيئــي.

نّظــم دبــي أكواريــوم وحديقــة الحيوانــات المائيــة حملــة تســويقية احتفــاالً باليــوم العالمــي لثعالــب المــاء، بالتعــاون مــع   .19
الصنــدوق لحمايــة ثعالــب المــاء )IOSF(، وتــم التبــرع بنســبة 10 % مــن العائــدات للصنــدوق العالمــي لحمايــة ثعالــب المــاء 

.)IOSF(

قدمــت دبــي أكواريــوم وحديقــة الحيوانــات المائيــة تذاكــر مجانيــة علــى النحــو التالــي: 42 تذكــرة لنــادي دبــي ألصحــاب الهمــم، 14   .20
تذكــرة لمدرســة الدوليــة للعلــوم اإلبداعيــة - لــذوي االحتياجــات الخاصــة، 7 تذاكــر لمدرســة شــعب - لــذوي االحتياجــات الخاصــة، 
48 تذكــرة لجمعيــة دار الِبــر، 19 تذكــرة لمركــز المشــاعر اإلنســانية لــذوي االحتياجــات الخاصــة، 30 تذكــرة لجمعيــة بيــت الخيــر، 74 

تذكــرة لمركــز اإلمــارات للتوحــد، 80 تذكــرة لمركــز المشــاعر اإلنســانية ألصحــاب الهمــم.

قدمت إدارة كيدزانيا في أبوظبي 1٫682 تذكرة مجانية لشرطة أبوظبي.   .21

قدمــت كيدزانيــا بدبــي مــول 2٫135 تذكــرة مجانيــة لشــرطة دبــي ومركــز الشــمس ومركــز الشــيخ محمــد والهــال األحمــر   .22
ــة الصحيــة ومدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية وجمعيــة دار البــر ومؤسســة أوتيــزم روكــس ومركــز التوحــد  ــة للرعاي وأمان
ووزارة تنميــة المجتمــع وأيتــام بيــت الخيــر ونــادي دبــي ألصحــاب الهمــم وايــدو ســكان )Eduscan( ومجموعــة دعــم أســر ذوي 

االحتياجــات الخاصــة.

ــر لألطفــال وقدمــت لهــم 48 تذاكــر مجانيــة وأطعمــة  ــارة مركــز التدخــل الطبــي المبّك ــي مــول بزي ــل ســينما بدب 23.  ترحيــب ري
ومشــروبات مجانيــة.

قدمــت ريــل ســينما بدبــي مــول لمجموعــة دعــم أســر ذوي االحتياجــات الخاصــة 80 تذكــرة مجانيــة لحضــور عــرض ريــل ســينما   .24
المجانــي الخــاص لألفــام مــع األطعمــة ومشــروبات مجانيــة.



21

13- معلومات عامة

ُيرجى مراجعة الملحق )ه( المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول أداء سهم الشركة خال العام 2019.  أ- 

ُيرجــى مراجعــة الملحــق )و( حــول األداء المقــارن لســهم الشــركة مــع مؤشــر الســوق العــام ومؤشــر القطــاع الــذي تنتمــي إليــه   ب- 
الشــركة.

ُيرجى مراجعة الملحق )ز( حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر2019.  ج- 

ال يوجــد مســاهمين يملكــون 5% أو أكثــر مــن رأســمال الشــركة باســتثناء مؤسســة دبــي لاســتثمارات الحكوميــة التــي تبلــغ   د- 
نســبة األســهم التــي تمتلكهــا فــي رأســمال الّشــركة 29٫22% بتاريــخ 31 ديســمبر2019 مــن خــال ملكيتهــا لعــدد 2٫092٫114٫750 

ســهم.

ُيرجى مراجعة الملحق )ح( حول توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكّية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019.   ه- 

ُيرجى مراجعة الملحق )ط( حول األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خال العام 2019.  و- 

نسبة التوطين في الشركة بنهاية األعوام 2017، 2018، 2019 هي كاآلتي:  ز- 

%2 :2017  -

%3 :2018  -

%3.33 :2019  -

ــة التــي قامــت بهــا الشــركة أو جــاري تطويرهــا خــال  ُيرجــى مراجعــة الملحــق )ي( حــول بيــان بالمشــاريع والمبــادرات االبتكاري  ح- 
العــام 2019.

 ط-ضوابط عالقات المستثمرين

اسم مسؤول عاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه

السّيد/ فيصل فلكناز 

بيانات التواصل معه: 

رقم الهاتف: 04 367 3487       

investor-relations@emaar.ae :البريد اإللكتروني    

الرابط اإللكتروني لصفحة عاقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للشركة

https://www.emaar.com/ar-ae/investor-relations :الرابط    
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القــرارات الخاصــة التــي تــم عرضهــا فــي الجمعّيــة العمومّيــة المنعقــدة خــالل عــام 2019 واإلجــراءات المتخــذة بشــأنها   ي- 
هــي كاآلتــي:

تقــرر بموجــب قــرار خــاص تفويــض مجلــس اإلدارة بإقــرار مســاهمات طوعيــة عــن العــام 2019 بشــرط أال تزيــد تلــك المســاهمات   -
ــاح الصافيــة للشــركة خــال الســنتين الماليتيــن الســابقتين.  بنــاًء عليــه، قــام مجلــس  الطوعيــة علــى 2% مــن متوســط األرب
اإلدارة بتبرعــات خــال العــام 2019 بإجمالــي مبلــغ 97٫261٫000 درهــم إماراتــي كمــا هــو موضــح فــي القوائــم الماليــة للشــركة وهــو 

مــا ُيمثــل 1٫66% مــن متوســط األربــاح الصافيــة للشــركة خــال الســنتين الماليتيــن الســابقتين.

تقــرر بموجــب قــرار خــاص إلغــاء برنامــج تحفيــز الموظفيــن مــن خــال تملــك أســهم الشــركة والــذي تــم الموافقــة عليــه فــي   -
الجمعيــة العموميــة الســنوية بتاريــخ 22 أبريــل 2018 وتــم بالفعــل الغــاء البرنامــج.

اسم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة وتاريخ تعيينه  ك- 

تــم تعييــن الســّيد/ أيمــن حمــدي كمقــرر الجتماعــات مجلــس اإلدارة والســّيدة/ رنــا مطــر مســاعد مقــرر الجتماعــات مجلــس اإلدارة 
فــي 22 أبريــل 2018.

السّيد/ أيمن حمدي

الرئيس التنفيذي للشئون القانونية للمجموعة.

انضّم السّيد/ أيمن حمدي إلى إعمار في العام 2006.

ــى أيمــن مســئولية وضــع االســتراتيجية القانونيــة لمجموعــة شــركات إعمــار، واإلشــراف علــى الشــئون القانونيــة والحوكمــة  ويتولّ
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 

ــر اإلقليمــي لشــئونها القانونيــة.  »يونيليفــر« بدبــي ليشــغل منصــب المدي

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.

السّيدة/ رنا مطر

انضّمــت رنــا إلــى الدائــرة القانونيــة لشــركة إعمــار فــي مــارس 2008، كمــا تتولــى حاليــً المســاعدة فــي شــؤون أمانــة الســر للمجموعــة. 
وبــدأت رنــا مســيرتها المهنيــة فــي العــام 2000 مــع مكتــب »أبــو ســليمان وشــركاه«، الرائــد فــي مجــال المحامــاة واالستشــارات 
القانونيــة فــي لبنــان. ثــّم التحقــت بالدائــرة القانونيــة التابعــة لبنــك البحــر المتوســط فــي لبنــان فــي العــام 2005 قبــل انتقالهــا إلــى 
دبــي. درســت رنــا القانــون فــي لبنــان، وفرنســا، والواليــات المتحــدة األمريكيــة. وهــي تحمــل شــهادة الماجســتير فــي القانــون التجــاري 
مــن جامعــة القديــس يوســف وجامعــة »بانتيــون أّســاس - باريــس الثانيــة«، وســوف تتخــّرج فــي مــارس 2020 بشــهادة الماجســتير 
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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____________________________________________________________________
عرفان صادقعارف الدحيلعبداهلل باليوحةمحمد علي العّبار 

رئيس لجنة الترشيحات رئيس لجنة التدقيقرئيس مجلس اإلدارة
والمكافآت

مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ :..../..../2020التاريخ :..../..../2020التاريخ :..../..../2020التاريخ :..../..../2020
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إميليو بيرا - مكتب »كيه بي إم جي«اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي 
للشركة

سنة واحدة

330,000 درهم إماراتيإجمالي أتعاب التدقيق للعام 2019 )بالدرهم(

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

3٫218٫307 درهم إماراتي

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى )إن 
وجدت(

األتعاب المهنية مقابل المراجعة الربع سنوية للبيانات المالية 
لشركة »إعمار العقارية ش.م.ع.«، وشركاتها التابعة المختلفة، 

واألتعاب المهنية المتعلقة بالدليل الموّحد للحسابات، 
وإصدار برنامج شهادات االئتمان، واإلجراءات المتفق عليها 

وخدمات الشهادات المختلفة.

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات 
خارجي آخر غير مدقق حسابـات الشركة بتقديمهـا 

خال العام 2019 )إن وجدت(

4٫375٫546 درهم إماراتي

الملحق )أ(

تقرير جدول أتعاب التدقيق
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بيان بالخدمات األخرى التي قام بتقديمها مدقق حسابات خارجي أخر غير مدقق حسابـات الشركة

2019 المستفيد من الخدمةاسم شركة التدقيق
الماحظات)بالدرهم(

»برايس ووتر هاوس 
كوبرز« )»بي دبليو 

سي«(

 »إعمار العقارية«، و«دبي هيلز« - 
»تبريد المناطق« )»ديستريكت 

كولينج«(، و«الضيافة والتجزئة«، 
و«مجموعة روف للضيافة« 

تمّثل أتعاب التدقيق واالستشارات   430٫200

2٫151٫914  »إعمار العقارية ش.م.ع« »إرنست ويونغ«
تمّثل أتعاب التدقيق لمختلف 

الشركات التابعة عن الربع األول من 
2019 والخدمات االستشارية الضريبية، 

والخدمات االستشارية األخرى

تمّثل أتعاب التدقيق واالستشارات 302٫554  إعمار للفنادق والمنتجعات  ديلويت
الضريبية

»منارات المنزل«، »وايت نايت كابيتال جرانت ثورنتون
تمّثل أتعاب التدقيق والخدمات 160٫982 ذ.م.م.«، و«إعمار القابضة/هولدنج« 

الضريبية والتنظيمية

»جي ام آر وشركاه«
 إعمار سايبر أباد لمراكز المؤتمرات 
الخاصة المحدودة«، و«بولدر هيلز«، 

و«إعمار هيلز تاونشيب«
تتعلق بخدمات مرتبطة بأمانة سر 28٫175

الشركة

»ان ايه سي وشركاه ال 
ال بي«

 إعمار سايبر أباد لمراكز المؤتمرات 
الخاصة المحدودة«، و«بولدر هيلز«، 

و«إعمار هيلز تاونشيب« 
تتعلق بالتدقيق الداخلي والضريبي42٫523 

»إعمار سايبر أباد لمراكز المؤتمرات »اس بي سي وشركاه«
تتعلق بالتدقيق الداخلي 39٫131 الخاصة المحدودة« 

"اس جي بي وشركاه"
 إعمار سايبر أباد لمراكز المؤتمرات 
الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز"، 

و"إعمار هيلز تاونشيب" 
تتعلق بخدمات استشارية بخصوص 15٫653 

ضريبة السلع والخدمات

أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب 65٫786  "إعمار ام جي اف الند ليمتد" راجيف وأجاي
المراجعة الضريبية للشركات التابعة

أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب 35٫247  "إعمار ام جي اف الند ليمتد" "ام ان فيه وشركاه"
المراجعة الضريبية للشركات التابعة

سانجاي راستوجي 
أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب 3٫078  "إعمار ام جي اف الند ليمتد" وشركاه

المراجعة الضريبية للشركات التابعة

"ووكر تشانديوك 
وشركاه ال ال بي"

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

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

أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب 982٫879 
المراجعة الضريبية للشركات التابعة

أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب 924  "إعمار ام جي اف الند ليمتد" جاين جيندال وشركاه
المراجعة الضريبية للشركات التابعة

شركات تدقيق أخرى
 "منارات المنزل"، و"إعمار الشرق 

األوسط"، و"إعمار جيجا كراتشي"، 
و"إعمار دي اتش ايه إسام أباد" 

تمّثل أتعاب التقييم واالستشارات116٫502 

4٫375٫546المجموع
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الملحق )ب-1(

حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وبدالت1 الحضور المستحّقة ألعضاء مجلس اإلدارة

___________________________
1 بدالت الحضور بالدرهم االماراتي

االسم
اجتماعات لجنة 

الّتعيينات 
والّترشيحات

اجتماعات لجنة 
الّتدقيق

اجتماعات لجنة 
المخاطر

اجتماعات لجنة 
االستثمار

البدالتالحضورالبدالتالحضورالبدالتالحضورالبدالتالحضور

--------سعاّدة/ محمد علي العّبار1

--240٫000----السّيد/ أحمد جاوه2

--230٫0006130٫000250٫000السّيد/ جمال بن ثنيه3

--------السّيد/ أحمد المطروشي4

------230٫000السّيد/ جمال المّري5

------240٫000السّيد/ عارف الّدحيل6

--6120٫000240٫000--السّيد/ عبدالّرحمن الحارب7

--6140٫000240٫000--السّيد/ عبداهلل باليوحه7

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

5سعاّدة/ محمد علي العّبار

5السّيد/ أحمد جاوه

4السّيد/ جمال بن ثنيه

4السّيد/ أحمد المطروشي

5السّيد/ جمال المّري

5السّيد/ عارف الّدحيل

5السّيد/ عبدالّرحمن الحارب

5السّيد/ عبداهلل باليوحه

5السّيد/ جاسم العلي

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

الملحق )ب-2(

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 
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 أي مكافآت
 أخرى نقدية/
 عينية للعام

 2019 أو تستحق
مستقبًا

 مجموع
 المكافآت
 المدفوعة

 في عام 2019
)Bonuses(
)درهم(

 مجموع الرواتب
 والبدالت

 المدفوعة في
)2019 )درهم

تاريخ التعيين المنصب م

671٫660 970٫590 2٫377٫672 1 نوفمبر 2005 عضو مجلس اإلدارة المنتدب 1

2٫835٫484 4٫800٫080 5٫096٫842 1 مايو 2006  الرئيس التنفيذي
للمجموعة 2

786٫436 1٫071٫000 2٫269٫089 10 سبتمبر 2000  الرئيس التنفيذي للمشاريع
االستراتيجية 3

640٫988 988٫552 2٫462٫079 10 مارس 2002  المدير الّتنفيذي لعمليات
المجموعة 4

710٫867 1٫409٫800 2٫207٫318 1 مارس 2006  الرئيس التنفيذي للشئون
القانونية 5

275٫039 736٫892 1٫425٫530 12 نوفمبر 2008  الرئيس التنفيذي إلعمار
للترفيه 6

627٫234 755٫568 2٫182٫264 14 مايو 2014  الرئيس التنفيذي للتدقيق
الداخلي للمجموعة 7

200٫000 448٫575 1٫425٫530 1 فبراير2015  الرئيس التنفيذي للعمليات
إلعمار للضيافة 8

1٫150٫413 1٫627٫420 2٫993٫234 1 سبتمبر 2015  رئيس التنفيذي للعمليات
الدولية 9

ال يوجد 1٫003٫374 2٫676٫273 19 نوفمبر 2017  الرئيس التنفيذي المالي
للمجموعة 10

578٫813 ال يوجد 2٫413٫780 29 يوليو 2019  الرئيس التنفيذي إلعمار
نيكست 11

الملحق )د(

كبار الموظفين

بخصــوص رئيــس مجلــس اإلدارة التنفيــذي للشــركة، لــم يتــم صــرف أي مكافــآت عــن العــام المالــي 2019. وّتــم خــال العــام   •
المالــي 2019 ســداد مبلــغ إجمالــي مقابــل رواتــب وبــدالت ومكافــآت قــدره 130٫111٫854 درهــم إماراتــي لقــاء دوره التنفيــذي فــي إدارة 
شــئون الشــركة األم والشــركات التابعــة لهــا بمــا فــي ذلــك مكافــأة عــن العــام المالــي 2018 تــم صرفهــا خــال العــام المالــي 2019.
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سعر اإلغاق أدنى سعر أعلى سعر  2019

4٫31 3٫90 4٫32 يناير

4٫90 3٫85 5٫02 فبراير

4٫68 3٫85 4٫97 مارس

4٫80 4٫69 5٫23 أبريل

4٫47 4٫06 4٫78 مايو

4٫42 4٫26 4٫63 يونيو

5٫53 4٫43 5٫53 يوليو

4٫95 4٫76 5٫50 أغسطس

4٫61 4٫55 5٫17 سبتمبر

4٫27 4٫15 4٫70 أكتوبر

4٫13 4٫04 4٫32 نوفمبر

4٫02 3٫95 4٫18 ديسمبر

الملحق )ه(

بيان بسعر سهم الشركة في السوق )سعر اإلغاق وأعلى وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خال العام2019 
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تصنيف المساهم

نسبة األسهم المملوكة )٪(

المجموع

حكومةشركاتأفراد

62٫3008%29٫5441%12٫0585%20٫6982%محلي

5٫62%ال يوجد3٫9003%1٫7197%خليجي

1٫6892%ال يوجد0٫1113%1٫5779%عربي

30٫39%2٫2563%26٫7343%1٫3994%أجنبي

100%31٫8004%42٫8044%25٫3952%المجموع

الملحق )ز(

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2019 )أفراد، شركات، حكومات( مصنفة على النحو التالي: 
محلي وخليجي وعربي وأجنبي.
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نسبة األسهم المملوكة 
من رأس المال

 عدد األسهم
المملوكة عدد المساهمين ملكّية األسهم )سهم(

%5٫0717 363٫122٫130 34٫176 أقّل من 50,000

%7٫6458 547٫421٫519 3٫909  من 50,000 إلى أقّل من
500,000

%14٫9602 1٫071٫108٫277 721  من 500,000 إلى أقّل من
5,000,000

%72٫3223 5٫178٫086٫956 164 أكثر من 5,000,000

%100 7٫159٫738٫882 38٫970 المجموع

الملحق )ح(

بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018
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يناير

اإلمارات تستقطب أنظار العالم مع احتفاالت إعمار بالعام الجديد 2019 في وسط مدينة دبي.  •
عروض الليزر واألضواء المذهلة من إعمار مستمّرة في برج خليفة حتى نهاية شهر مارس.  •

فبراير

إعمار تحتفل بالسنة الصينية الجديدة مع عروض الليزر واألضواء على واجهة برج خليفة.  •
•  نمــو صافــي أربــاح »إعمــار العقاريــة« بنســبة 30% لتصــل إلــى 7٫216 مليــار درهــم )1٫965 مليــار دوالر أمريكــي( فــي الســنة الماليــة 

2018، ونمــو اإليــرادات بنســبة 37% لتصــل إلــى 25٫694 مليــار درهــم )6٫995 مليــار دوالر أمريكــي(.

مارس

.#MyDowntownDubai إعمار تقّدم 5 أسابيع من األنشطة الترفيهية المخّصصة لألطفال مع فعاليات  •
•  إعمــار تســتعّد إلطــاق »دبــي ســتارز« فــي وســط مدينــة دبــي، ممشــى المشــاهير الــذي يكــّرم 10 آالف مــن أبــرز الشــخصيات 

العالميــة.
مجّمعات إعمار تشارك في ساعة األرض يوم 30 مارس تحت شعار #تواصل_مع_األرض.  •

أبريل

•  االجتمــاع الســنوي الثالــث والعشــرون للجمعيــة العموميــة لشــركة »إعمــار العقاريــة ش.م.ع« يوافــق علــى توزيــع أربــاح علــى 
المســاهمين بقيمــة مليــار وثاثــة وســبعين مليــون وتســعمائة وســتين ألــف وثمانمائــة واثنيــن وثاثيــن )1٫073٫960٫832( 

درهــم إماراتــي وهــو مــا يمّثــل 15٪ مــن رأســمال الشــركة أّي مــا يعــادل 15 فلســً للســهم الواحــد.

مايو

»إعمار إلدارة المجّمعات« تتعاون مع الّسكان لتنظيم مأدبة إفطار لمزّودي الخدمات.  •
•  »إعمــار العقاريــة« تســّجل أحــد أعلــى مســتويات المبيعــات العقاريــة الربــع ســنوية فــي دبــي خــال الربــع األول مــن العــام 2019 
مــع نمــو المبيعــات بنســبة 53% لتصــل إلــى 5٫979 مليــار درهــم )1٫628 مليــار دوالر أمريكــي( مقارنــًة بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام 

2018؛ نمــو المبيعــات للعمــاء الدولييــن بنســبة %123. 

 يونيو

مشروع »سيرف في شاطئ الخور« يقّدم للسكان أسلوب حياة عصري بجوار الواجهة المائية الرائعة لـ«خور دبي«.  •

أغسطس

•  »إعمــار العقاريــة« تســّجل نمــوًا كبيــرًا فــي مبيعاتهــا فــي دبــي بنســبة 52% لتصــل إلــى 9٫443 مليــار درهــم )2٫571 مليــار دوالر 
أمريكــي( مقارنــًة بمبيعــات النصــف األول مــن العــام 2019.

سبتمبر

•  إعمــار تطلــق خدمــة »Ease مــن إعمــار« - مفهــوم جديــد ومبتكــر لتأجيــر بيــوت العطــات يوّفــر إقامــة اســتثنائية فــي أفضــل 
ــي. المنــازل فــي دب

إعمــار تفتتــح »إعمــار كافيــه« بالتعــاون مــع دائــرة األراضــي واألمــاك بدبــي، مــا يتيــح للــزّوار االســتمتاع بتجــارب إعمــار الفريــدة مــن   •
نوعهــا.

إعمار تحتفل بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي وتقرع جرس افتتاح ناسداك دبي.   •

الملحق )ز(

األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خال العام 2019 
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أكتوبر

.)blockchain( »قائمة على تقنية »البلوكشين »EMR« إعمار تطلق منصة جديدة لإلحالة والوالء باسم  •
إعمار ترفع الستار عن »دبي ستارز«، الممشى المرّصع بالنجوم، بحضور نخبة من المشاهير.   •

نوفمبر

•  نمــو مبيعــات إعمــار بنســبة 25% ونمــو صافــي األربــاح بنســبة 20% خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2019 مقارنــًة بالفتــرة ذاتهــا 
مــن العــام الماضــي.

ديسمبر

إعمار تحتفي بنادي الهال السعودي في دبي.  •
إعمار تستعّد إلبهار العالم بعرض ألعاب نارية كبير خال رأس السنة الجديدة 2020.  •

 
الملحق )ي(

بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة خال العام 2019

المنازل الذكية  •

تم إنهاء أول منزل ذكي باستخدام تقنيات الطباعة الثاثية األبعاد في منطقة الشرق األوسط.    

)Blockchain( تقنية البلوك تشين  •

	 فــي مبــادرة هــي األولــى مــن نوعهــا، أطلقــت »إعمــار«  منصــة جديــدة )تســمى EMR( لإلحالــة والــوالء قائمــة علــى تقنيــة   
»البلــوك تشــين« )blockchain( مــع خطــط لتقديــم رمــوز التوكــن الخاصــة بمجمعاتهــا إلــى العمــاء والشــركاء. وتعكــس 
هــذه الخطــوة عمــق تركيــز »إعمــار« علــى االبتــكار وتقديــم تجربــة أكثــر تكامــًا فــي مجــال خدمــة العمــاء وتعزيــز والئهــم 

ورضاهــم وبالتالــي دورهــم فــي التعــرف بمزايــا مشــاريع الشــركة.

Letswork  •

	منصــة عمــل مشــتركة تــم إطاقهــا اعتبــارًا مــن شــهر فبرايــر 2018 مــن خــال إبــرام شــراكات مــع أماكــن ومواقــع مختلفــة  	  
لتوفيــر أماكــن للعمــل حيــث يمكــن ألعضائنــا العمــل واالجتمــاع واالبتــكار. وتشــّكل هــذه األماكــن مزيجــً مــن الشــركاء 
وغيــر الشــركاء لمجموعــة إعمــار للضيافــة )مطاعــم المرابع/فنــادق روف/فيــدا وغيرهــا(. وأصبــح لدينــا حتــى اليــوم 2٫000 

عضــو ودخلنــا فــي شــراكة مــع 20 موقعــً.
إطاق تطبيق Letswork في »آي أو اس« )iOS( و«آندرويد« )Android( )فبراير 2019(. 	  

توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية االقتصادية )ألغراض الترخيص ولتوفير مرونة العمل للشركات الجديدة(. 	  
إطاق مساحات »Letswork« في أبو ظبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة. 	  

 .)Letsmeet(  إطاق النسخة التجريبية من منصة حجوزات غرف االجتماعات الفورية عبر اإلنترنت 	  
إطاق »مساحة العمل المشترك للنساء فقط« في اإلمارات العربية المتحدة باالشتراك مع نادي زعبيل للسيدات. 	  

)Ease( »إيز«  •

	 خدمــة Ease مــن إعمــار: مفهــوم تأجيــر قصيــر األجــل يوّفــر للمســافرين العالمييــن إقامــة اســتثنائية فــي منــازل أنيقــة   
المتكاملــة. مجّمعاتهــا  ضمــن  إعمــار  تختارهــا 
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ــر مــن 20 مبنــى،  ــى أكث ــي موّزعــة عل ــع أنحــاء دب ــى 100 شــقة فــي جمي ــد عل ــا يزي ــً إدارة م ــى Ease« مــن إعمــار« حالي 	 تتول  
وأطلقــت مشــروع »ســاوث بيتــش« فــي جزيــرة »إعمــار بيتشــفرونت«، وهــو أول مبنــى يتألــف بالكامــل مــن بيــوت العطــات 

فــي منطقــة الشــرق األوســط.

)Dubai Stars( »دبي ستارز«  •

ممشى للمشاهير في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد لتكريم أكثر من 10 آالف شخصية بنجمة دبي المميزة. 	  
	يّكــرم ممشــى المشــاهير فــي دبــي الشــخصيات العربيــة والعالميــة الرائــدة التــي أحدثــت تغييــرًا فــي مجالهــا وكان لهــا  	  

تأثيــر علــى العالــم أجمــع، فــي مجــاالت الفــن بأنواعــه والرياضــة والثقافــة وغيرهــا.

)Emaar Cafe( »إعمار كافيه«  -

	 مقهــى جديــد افتتــح فــي دبــي مــول مصّمــم لعــرض روعــة دبــي للــزّوار مــن جميــع أنحــاء العالــم، باالشــتراك مــع دائــرة   
وغيرهــا. بدبــي،  واألمــاك  األراضــي  ودائــرة  التجــاري،  والتســويق  الســياحة  ودائــرة  بدبــي،  االقتصاديــة  التنميــة 

)Emaar Gift card iPad APP( تطبيق بطاقة هدايا إعمار ألجهزة اآليباد  •

	 تطبيــق علــى جهــاز اآليبــاد اللتقــاط والتحقــق مــن صحــة 90٪ مــن  معلومــات العمــاء الذيــن يشــترون بطاقــة هدايــا إعمــار   
أثنــاء المبيعــات الترويجيــة )المواطنين/المقيمين/الســّياح( باســتخدام حزمــة أدوات تطويــر برمجيــات )SDK( مــن الغيــر 

ــا. قبــل شــرائهم لبطاقــة الهداي
منع االحتيال، مع الحد من استخدام العماء الحاليين ألكثر من بطاقة هدايا واحدة. 	  

	ســاهم التطبيــق الجديــد فــي بيــع 2٫539 بطاقــة هدايــا جديــدة بقيمــة 23٫150٫755 درهــم إماراتــي مــن اإليــرادات اإلضافيــة  	  
درهــم(. مليــون   10 كان  المنشــود  )الهــدف 

الذكاء االصطناعي »الروبوت« للموارد البشرية  •

قامت الشركة بإطاق "AMBER" وهو روبوت الموارد البشرية الحصري مع موظفين الشركة.   •
وهو روبوت يقوم باإلجابة على األسئلة الشائعة من الموظفين وتلبية طلبات خدمة المعامات. 	  

				 القدرة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالبحث عن االستفسارات وتقديم إجابات محّددة لتحسين تجربة المستخدم. 	  
قامت الشركة بإطاق روبوت لتحليل مشاعر الموظفين )تحليات تنّبؤية(  •

	 يقــوم هــذا الروبــوت بالتواصــل مــع الموظفيــن بشــكل منتظــم ويســاعد فريــق المواهــب علــى معالجــة المشــاكل التــي   
تواجــه بعــض الموظفيــن غيــر الســعداء أو غيــر المتفاعليــن فــي العمــل.

	 يعمــل هــذا الروبــوت فــي جمــع التعليقــات الصادقــة مــن الموظفيــن، واســتخاص اســتنتاجات وإعــداد تقاريــر بنــاًء علــى   
تعليقاتهــم، لمســاعدة المــوارد البشــرية علــى تحديــد الموظفيــن الذيــن ينــوون مغــادرة الشــركة وتحديــد المشــاكل 

الثقافيــة ورصــد الســلوكيات التفصيليــة ممــا يســاعد علــى نشــر تدابيــر لتعزيــز االحتفــاظ بالموظفيــن.

صفحات التواصل االجتماعي داخل الشركة  •

	تطبيــق "YAMMER": قنــاة للتواصــل االجتماعــي داخــل الشــركة مــع أكثــر مــن 3000 مشــترك. وحقــق نجاحــً كبيــرًا بيــن  	  
الموظفيــن حيــث أصبــح مكانــً لعــرض وإنشــاء مواضيــع مختلفــة وأفــكار متميــزة وتبــادل معلومــات ومشــاركات بطريقــة 

أســهل.
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الملحق )ك(

 بيان بتعامات األطراف ذات العاقة وفقًا لقواعد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRS( والواردة في
البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2019

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة:
83.448125٫263مصروفات تطوير عقارات

26.33354٫466مصروفات الرأسمالية
2.3862٫404إيرادات التمويل اإلسامي

10.1247٫171المصروفات اإلدارية والعمومية ومصروفات البيع
3.9266٫171اإليرادات اإليجار من العقارات المؤجرة واإليرادات ذات الصلة

1.1411٫103تكلفة اإليرادات
2.156849المصروفات الرأسمالية

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا
واألطراف ذات العاقة:

62.720106٫300المصروفات اإلدارية والعمومية ومصروفات البيع
99.22146٫511إيرادات اإليجار من العقارات المؤجرة واإليرادات ذات الصلة

40٫460-إيرادات التمويل األخرى
3389٫076إيرادات التمويل اإلسامي

 مصروفات التمويل المتكبدة من القروض والسلفيات التي تترتب عليها
فوائد اإليرادات من الضيافة

10.7141٫626

749948تكاليف التمويل المتكّبدة على القروض بفائدة
55.073720تكلفة اإليرادات

660-مصروفات تطوير عقارات
-4.700إيرادات أخرى

-23.116إيرادات تشغيلية أخرى

أرصدة األطراف ذات العاقة
فيما يلي األرصدة الهامة مع األطراف ذات العاقة )والمدرجة ضمن بنود بيان 

المركز المالي الموحد(:
2019

ألف درهم
2018

ألف درهم
77.48646٫614الذمم الدائنة التجارية واألخرى

631424الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير
18243مبالغ مدفوعة مقّدمً من العماء

أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا واألطراف ذات العاقة 
معهم:

2.383134٫125النقد واألرصدة المصرفية
55.4987٫895الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير

759.701747٫896الموجودات والذمم المدينة والوداع والمصروفات المدفوعة مقدمً األخرى
14940الذمم الدائنة التجارية واألخرى

27.72112٫084مبالغ مدفوعة مقدمً من العماء

خال السنة، قامت المجموعة ببيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى وقيد أرباح بمبلغ 393٫011 
ألف درهم ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. 




