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 تمهيد

 

 من شركة 
ً
 معايير االنضباطبشأن  2016/ر.م( لسنة 7قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )بما نّص عليه   ع.م.الدار العقارية شالتزاما

، تقوم الشركة بشكل سنوي بإصدار تقرير الحوكمة الذي يعكس حرص الشركة الشديد على التطبيق األمثل  الشركات املساهمة العامة وحوكمة املؤسس ي

 التنفيذية وموظفيها في سبيل ذلك. تضافر الجهود املشتركة املبذولة من قبل مجلس إدارة الشركة وإدارتها ء  يظهر بجال والسليم لقواعد الحوكمة، و 

 

يلتزم املجلس بتعزيز حيث  على املدى البعيد، ونموها الدار العقاريةمن الركائز األساسية الزدهار شركة  حوكمةلل محكمعتبر مجلس إدارة الشركة وجود نظام ي

موظفين وموردين وعمالء وشركاء  مساهمين و من    ةاملعنياألطراف  ، مع األخذ بعين االعتبار مصالح كافة  مستمرمباشر و ن بشكل  ياملساهم  تنعكس علىالقيمة التي  

 املجتمعات التي تعمل فيها الشركة.كذلك و  ،العمل

 

باعتبارها شركة مساهمة    الدار العقاريةمن خالله شركة  النظام األساس ي للشركة اإلطار الذي يجب أن تعمل    ويحدد  ،يمثل املساهمون أعلى مستويات الحوكمة

أبوظبي  سوق و  هيئة األوراق املالية والسلع :دة من قبل كل منبعة واملعايير املحّد املبادئ املتّ تطبيق بعين االعتبار  في الشركةحوكمة ال يأخذ إطار  ، حيثعاّمة

 الشركة ومتطلباتها سياسة  وضع وذلك من أجل، بشأن الشركات التجارية والقوانين املعدلة له 2015لسنة ( 02قانون االتحادي رقم )الكذلك و  ،لألوراق املالية

 .وتطلعاتها

 

 الدار العقاريةشركة تطبيق الحوكمة في  1.0

 يعتبر مجلس اإلدارة  
ً
 ومسؤوال

ً
 وطموحاتهم  ضمان تماش ي أهداف الشركة مع توقعات املساهمينعن    الشركةأمام مساهمي    مكلفا

ّ
 ، كما أنه مكل

 
فعالية بضمان    ف

  هيئة األوراق املالية والسلع املحددة من قبل كل من  قواعد السلوك املنهي  ، مع التركيز على أن تتفق أهداف الشركة مع املتطلبات التشريعية و إدارة الشركة  أعمال

 .أبوظبي لألوراق املاليةسوق و 

 

 كي يمثل  ،وتطويره حوكمة ال إطار  رسم مالمح من خالل حوكمة الشركات ل  ال م فعّ انظتطبيق على صعيد الخطوة األولى  تمثلت
ً
 عّ ف  آلية

ً
في   تسهم بكفاءة عاليةالة

 اإلدارة بإجراءمجلس يقوم ، ةم حوكمة الشركافعالية تطبيق نظوفي سياق الجهود الرقابية الدؤوبة لقياس مدى  ،األمثل إلطار الحوكمة هذا التطبيقإتمام 

 وذلك لضمان توافقه مع الضوابط التنظيمية وبيئة األعمال املتغيرة. ،(الحاجة)حيثما دعت  لعناصره وإجراء التعديالت الالزمة  ،الحوكمةإلطار دورية  مراجعة  

 

 حوكمة الشركات: نظام ة الناتجة عن عملية تطبيق يالرئيس والعناصر الحوكمة إطارالتالي يوضح الرسم البياني و 
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 .الداخلية نظام الرقابةاإلدارة التنفيذية، مجلس اإلدارة،  :مستويات مختلفة تشملعلى تنطوي م الحوكمة انظتطبيق ن عملية فإ ،أعاله  موضحوكما هو 

 

القانونية والضوابط مع األخذ بعين االعتبار مراعاة املتطلبات  ،كمة في الشركةو الحونظم تطبيق معايير دورية  فيما يتعلق ب ة  يقوم مجلس اإلدارة بإجراء مراجع

بحوكمة الشركات على مستوى  الخاصةالعناصر ب تتعلقعامة  نظرة  فيما يلي عرضسنو ، املجال في هذا املعايير العامليةأرقى  تطبيقو ، لهذه النظم والتنظيمية

 لداخلية وضابط االمتثال.امجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، ونظام الرقابة 

 

 مجلس اإلدارةعناصر الحوكمة املتعلقة ب  1.1

مجلس  م ألهداف ومسؤوليات وإطار عمل تتضمن العناصر األساسية لحوكمة الشركة على مستوى مجلس اإلدارة مجموعة من اللوائح التي تحدد اإلطار العا

 ما يلي:  مل هذه العناصرتتش اللجان املنبثقة عنه، حيثاإلدارة و 

 

 ميثاق مجلس اإلدارة.  •

  .ميثاق لجنة التدقيق •

 . ميثاق لجنة الترشيحات واملكافآت •

 .ميثاق اللجنة التنفيذية •

 ميثاق قواعد السلوك املنهي. •

يعتبر جدول   األخرى، حيث املتممةاملهمة  العناصر باعتباره أحد اتجدول التفويض تنفيذوضع و بقام مجلس اإلدارة د لقجدول التفويضات،  •

على أكمل وجه،  ومهامهم  واجباتهم  لأدائهم    بغية يتم من خاللها تفويض الصالحيات لكافة أعضاء اإلدارة التنفيذّية،    يةتنظيمبمثابة أداة    اتالتفويض

ولضمان كفاءة وفعالية جدول التفويضات،   ويسهم في خلق بيئة عمل منظمة تتسم بتسيير األعمال واألنشطة التي تمارسها الشركة على وجه أمثل.  

 ملتطلبات مصلحة العمل لدى الشركة، حيث تّم إجراء آخر مراجعة شامل
ً
ة لجدول يقوم مجلس اإلدارة بمراجعته بشكل دوري وتعديله وفقا

 . 2018مايو  14 ( الذي انعقد بتاريخ05/2018التفويضات من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )

 هيئة  األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية 

 املساهمون 

  

  

 مجلس اإلدارة

  

  

  

 لجنة التدقيق

 إدارة الرقابة الداخلية

مدقق الحسابات 

لجنة الترشيحات 

 واملكافآت

 اللجنة التنفيذية

 اإلدارة التنفيذية
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 اإلدارة التنفيذيةعناصر الحوكمة املتعلقة ب  1.2

 لخطة العمل املعتمدة من 
ً
ويكون لإلدارة التنفيذية   مجلس اإلدارة،قبل تتولى اإلدارة التنفيذية تطبيق استراتيجية الشركة وإدارة األعمال اليومية فيها وفقا

 اليومية بشكل عملي. العمليات  اجات  أفضل املمارسات الدولية وتلبية احتي  تطبيقو   ،مع مراعاة حماية مصالح املساهمين  ،صالحية إدارة شؤون الشركة وأعمالها

اللوائح التي تحدد اإلطار العام ألهداف  من تشمل العناصر األساسية لحوكمة الشركة على مستوى اإلدارة التنفيذية مجموعة جدول التفويضات، إلى جانب 

 واملهام املوكلة لها، وهي كاآلتي:  ،ومسؤولياتها اإلدارة التنفيذية

 

 اإلدارية.ميثاق اللجنة  •

 ميثاق لجنة املناقصات. •

 .املخاطر إدارة  ميثاق لجنة •

 ميثاق قواعد السلوك املنهي. •

 

 الداخلية  نظام الرقابةعناصر الحوكمة املتعلقة ب  1.3

يسهم  مما  ،ةالرقابة الداخليبأهمية نظام تامة على دراية  نوظفي امل جميعيجعل لعمل الشركة على نحو التنظيمية  والقواعد األسس  الشركةمجلس إدارة وضع 

 .كبيرة مشاركتهم في ضمان استمرارية هذا النظام بفعالية في 

 

 العناصر الرئيسّية لنظام الرقابة الداخلية:وتتضمن 

 

 فة إداراتها وأقسامها.   ال الشركة وأنشطتها على مستوى كاوضع وإقرار السياسات واملواثيق واللوائح التي تضبط أعم •

 .الرقابة الداخلية وإدارة الخارجي  املدقق •

 .والجمعية العموميةالشركة مساهمي  •

 .املسؤولية االجتماعية للشركة •

 . ن املخالفاتسياسة اإلبالغ ع •

 . لسوق لاملستمر  اإلفصاح  •

 

أقاربهم من الدرجة األولى في أسهم الشركة خالل العام  2.0  2019تعامالت وتداوالت أعضاء مجلس إدارة الشركة و

 بأهمية وضرورة االلتزام بالقواعد واألنظمة
ً
 راسخا

ً
لعين لدى الشركة( إيمانا

ّ
التي تضبط تعاملهم   يؤمن مجلس إدارة الشركة )إلى جانب كافة العاملين واملط

هم الشديد على تقديم اإلقرارات واإلفصاحات الالزمة في هذا الشأن في وقتها، وذلك صوتداولهم في أسهم الشركة وأية أوراق مالية تصدرها الشركة، إلى جانب حر 

دفع ضرر محض قد يصيبهم  غالل أية معلومات داخلية غير مفصح عنها بعد في تحقيق نفع شخص ي أو ت تبني واتباع مبادئ تساوي الفرص، وعدم اسمن منطلق 

مشاريع الشركة،  جّراء أية معلومات جوهرية غير مفصح عنها، األمر الذي يعزز من ثقة املستثمرين واملساهمين، ويشجعهم على املزيد من النظر والدراسة في

 واالستثمار في أسهمها وأصولها ومشاريعها الحالية واملستقبلية.

 

يبّين الجدول التالي األسهم واألوراق املالية التي يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة  ،صاحات املقدمة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بناًء على ما تقدم، وفي ضوء اإلف و 

 : 2019ام  الع  أسهم الشركة خاللالتي تّمت من قبلهم في  تداوالت  وال  ،  2019ديسمبر    31كما في  في رأسمال الشركة  )أزواجهم وأبناؤهم(  وأقاربهم من الدرجة األولى  
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املنصب/صلة  االسم 

ابة  القر

األسهم اململوكة 

ديسمبر   31كما في 

2019 

 )سهم(

األسهم اململوكة من قبل  

األقارب من الدرجة األولى  

ي رأسمال الشركة ف

 )سهم(

إجمالي عمليات  

 البيع

 )سهم(

إجمالي عمليات  

 الشراء

 )سهم(

معالي/ محمد خليفة 

 املبارك
 1,275 رئيس مجلس اإلدارة 

- - - 

السيد/ وليد أحمد  

 سالم املقرب املهيري 

نائب رئيس مجلس  

 اإلدارة 

431,466 - - - 

حمد سالم  السيد/

 محمد العامري 
 عضــو

- - - - 

السيد/ منصور محمد 

 املال 
 عضــو

100,000 - - - 

مريم سعيد   السيدة/

 أحمد غباش
 عضــو

- - - - 

 عبد سعيد السيد/ علي

 الفالس ي  سليم هللا
 عضــو

211,580 314,560  

 ))صلة القرابة "الزوجة"

- - 

 - - - - عضــو السيد/ مارتن لي إيدملان 

 

 مجلس اإلدارة 3.0

 ،الحوكمةإطار يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية متابعة فعالية و  ،القائمون عليهاشركة وشؤونها التي يتوالها اليكمن دور مجلس اإلدارة في اإلشراف على أعمال 

)لجنة التدقيق،  إلى اللجان املنبثقة عنهاملوكلة له بعض الصالحيات بتفويض املجلس قام  وقد ،عليهاواإلشراف  ،الشركةاملطبقة في ضوابط الاإلدارة و متابعة و 

  ،(–يانهكما سيأتي ب–جنة التنفيذية لجنة الترشيحات واملكافآت، الل
ً
 للمواثيق وا والتي تعمل وفقا

ّ
 وائح املعتمدة من قبله.لل

 

 لضوابط    الرئيس التنفيذيكما أناط املجلس مهام اإلدارة اليومية ألعمال الشركة إلى  
ً
وذلك ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد،  ،  في هذا الصدد  املحددة   تهسلطوفقا

بين مستوى الرقابة وإدارة املخاطر ومتطلبات  املالءمةو ملراجعة دورية لضمان التوازن بدوره خضع الذي يويتم توثيق هذه التفويضات في جدول التفويضات 

إجراء مراجعة شاملة وجوهرية  وقد تم ،التشغيليةأنشطتها وعملياتها رات التي تطرأ على واملتغيّ ات املستجدو مواكبة املتطلبات إلى جانب  ،داخل الشركةالعمل 

، إلى جانب إجراء بعض التعديالت واملراجعات  2018  مايو  14( الذي انعقد بتاريخ  05/2018قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )  ه مناعتمادلجدول التفويضات و 

 ملتطلبات   2019العام  من قبل مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية التابعة له خالل االجتماعات التي انعقدت خالل  جدول التفويضات بعض بنود لالجزئية 
ً
وفقا

 .ومصلحة سير أعمال الشركة

 

 رئيس مجلس اإلدارة  3.1

 

جتماعه رقم امجلس إدارة الشركة في بناء على القرار الصادر عن   الدار العقارية ش.م.ع" منصب رئيس مجلس إدارة شركة معالي "محمد خليفة املباركتولى ي

عملية إعادة انتخاب وتشكيل مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن املساهمين في اجتماع وذلك عقب  ،  2019  مارس  20بتاريخ    انعقدالذي    (02/2019)

املجلس مسؤولية قيادة املجلس وضمان أدائه ملسؤولياته وواجباته على نحو فّعال، كما  يتولى رئيسو ، 2019مارس  20الجمعية العمومية الذي انقد بتاريخ 

يتولى رئيس مجلس اإلدارة و  .اإلدارة التنفيذية للشركةمع  مستمر بشكلة بين املجلس واإلدارة التنفيذية، ويعمل يوصل رئيسمجلس اإلدارة حلقة  يعتبر رئيس

 واملسؤوليات التالية:على وجه الخصوص املهام 



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  9 الصفحة

 

 ضمان عمل مجلس اإلدارة بفعالية وقيامه بمسؤولياته ومناقشته لكافة القضايا الرئيسية واملناسبة في موعدها. •

 الشركة أومقرر  اإلدارة التنفيذية أو وجلس اإلدارة، مع األخذ بعين االعتبار أية مسائل يقترح األعضاء أمل اجتماع وضع واعتماد جدول أعمال كل  •

لرئيس مجلس اإلدارة صالحية أن يعهد بهذه املسؤولية إلى عضو معين  إدراجها على جدول األعمال، و  مدير إدارة الرقابة الداخلية ضابط االمتثال أو

 تحت إشرافه.  أو إلى مقرر الشركة

 مصالح الشركة. يضمن تحقيق  على وجهف مجلس اإلدارة  تشجيع كافة األعضاء على املشاركة الكاملة والفعالة لضمان تصرّ  •

 ونقل آرائهم إلى مجلس اإلدارة.  ،ال مع املساهمينالعمل على اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتأمين التواصل الفعّ  •

 ين. التنفيذيّ ين وغير اءة بين األعضاء التنفيذيّ ين، وإيجاد عالقات بنّ الة ألعضاء مجلس اإلدارة خاصة غير التنفيذيّ تسهيل املساهمة الفعّ  •

 

 مجلس اإلدارة  اتاختصاص 3.2

 

 
ً
والقانون االتحادي    )إلى جانب ما تّم النص عليه من واجبات ومسؤوليات في عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ي  باألمور الخاضعة لرقابته  وضع املجلس قائمة

معايير بشأن    2016/ر.م( لسنة  7قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )لة له، و بشأن الشركات التجارية والقوانين املعّد   2015لسنة    (02)رقم  

 أمور  والتي تعتبر  الشركات املساهمة العامة، وحوكمة املؤسس ي  االنضباط
ً
تتجاوز حدود   وفي ذات الوقت فهي ، وتمتاز بحساسية عالية، ذات طبيعة استراتيجية ا

 .التنفيذية للشركة ضة لإلدارة السلطة املفوّ 

 

 ما يلي:  وتشمل هذه األمور 

 .اللشركة ومراجعته ةاالستراتيجيالسياسات والخطط وضع  •

 . للمهام املوكلة إليهم إدارتها التنفيذيةمتابعة ممارسة و  ،الشركةعمليات أعمال اإلشراف والرقابة على  •

 باعتبارها املقصد األمثل للباحثين عن عمل.  تعزيز ثقافة الشركة وقيمها األساسية •

 وضع وتنفيذ السياسات واإلجراءات والضوابط الرقابية الالزمة للشركة. •

 وخطط العمل والبيانات والسياسات املالية. العامة اعتماد ومتابعة املوازنات  •

 .حوكمة الشركةإطار مالءمة وفاعلية إدارة املخاطر و متابعة مدى  •

 . اإلدارة التنفيذيةاإلنفاق املقترحة من قبل وسياسات  ،التصديق على املقترحات املتعلقة باالستثمارات الكبرى  •

ذلك بالتنسيق املباشر مع لجنة الترشيحات  ج اإلداري، و التدرّ خطط    الءمةومدى م  ، للتأكد من مدى كفاءة هذه املوارداإلدارية  املوارد  سياسة  متابعة مالءمة   •

 . واملكافآت بهذا الشأن

  ،في الوقت املناسب تتسم بالدقة والجودة العاليةاملساهمين بمعلومات تزويد ضمان  •
ّ
ن والتأك

ّ
  د من تمك

ً
األوراق املالية  التداول في من املستثمرين عامة

 .والشفافية والدراية ،يةالكفاءة والتنافسبدرجة عالية من يتسم الذي   املالي سوق الفي املدرجة الشركة الخاصة ب

 ألنتعيين عضو/أعضاء مجلس اإلدارة  متابعة عملية ترشيح و  •
ً
 . لجنة الترشيحات واملكافآت  ظمة هيئة األوراق املالية والسلع، وذلك بالتنسيق املباشر معوفقا

 .دير إدارة الرقابة الداخليةم - الشركةمقرر  - ضابط االمتثال -  الرئيس التنفيذي أو إقالة كل من: تعيين •

 . (بهذا الشأن لجنة التدقيق تصدر عنعلى توصية  )بناءً  مدقق الحسابات الخارجيعيين قديم توصيات إلى الجمعية العمومية السنوية حول تت •

 

 تشكيل مجلس اإلدارة   3.3

  الدار العقاريةشركة يضم مجلس إدارة  
ً
 هم: أعضاء سبعةحاليا

 املنصب  األعضاء  م

 رئيس مجلس اإلدارة  معالي/ محمد خليفة املبارك  1



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  10 الصفحة

 

 املنصب  األعضاء  م

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  السيد/ وليد أحمد سالم املقرب املهيري  2

 عضــو حمد سالم محمد العامري  السيد/ 3

 عضــو السيد/ منصور محمد املال  4

 عضــو مريم سعيد أحمد غباش /ة السيد 5

 عضــو الفالس ي سليم هللا عبد سعيد السيد/ علي 6

 عضــو السيد/ مارتن لي إيدملان  7

 :مالحظات

الجمعية العمومية ملساهمي الشركة الذي انعقد  اجتماع مهامه ومسؤولياته بناًء على القرار الصادر عن الحاليتولى مجلس إدارة الشركة  •

 .2019مارس  20بتاريخ 

تّم تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من عدد تسعة أعضاء إلى عدد سبعة أعضاء بموجب القرار الصادر عن مساهمي الشركة في   •

 .2019مارس  20اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 

، والسيد: تسعة أعضاء هم 2019مارس  20في عضويته حتى تاريخ  ضّم مجلس إدارة الشركة •
ً
"أبوبكر  معالي "محمد خليفة املبارك" رئيسا

 صديق الخوري" 
ً
 لرئيسنائبا

ً
 وليد أحمد سالم املقرب املهيري ، والسيد " املجلس أوال

ً
 لرئيس املجلس" نائبا

ً
"حمد سالم محمد   والسيد ، ثانيا

، والسيد "علي سعيد عبدهللا سليم  
ً
، والسيد "أحمد خليفة محمد املهيري" عضوا

ً
، والسيد "منصور محمد املال" عضوا

ً
العامري" عضوا

.
ً
، والسيد "مارتن لي ايدملان" عضوا

ً
، والسيد "محمد حاجي الخوري" عضوا

ً
 الفالس ي" عضوا

 ملجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )معالي "محمد خليفة املبارك" ر تّم انتخاب   •
ً
( 02/2019ئيسا

 .وتّم ذلك من خالل التصويت السري  ،2019 مارس 20ريخ االذي انعقد بت

 لرئيس مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن   •
ً
مجلس اإلدارة في اجتماعه تّم انتخاب السيد "وليد أحمد سالم املقرب املهيري" نائبا

 .، وتّم ذلك من خالل التصويت السري 2019مارس  20( الذي انعقد بتاريخ 02/2019رقم )

 

  من منذ تأسيس الشركةفي غالبيتها مجلس اإلدارة تمثلت عضوية  تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن
ّ
 ين، وذلك األعضاء املستقل

ً
قرار رئيس مجلس إدارة  لوفقا

اإلدارة الذي تمت   مجلس وميثاق الشركات املساهمة العامة، وحوكمة املؤسس ي معايير االنضباطبشأن   2016/ر.م( لسنة 7راق املالية والسلع رقم )هيئة األو 

 .املصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارة 

 

ون جميعهم ، غير تنفيذيينجميع أعضاء مجلس اإلدارة 
ّ
يتم بموجبها تقييم استقاللية كل عضو   ،وقد تبنى املجلس سياسة تختص باستقاللية األعضاء ،مستقل

 
ً
  ، وذلك لجنة الترشيحات واملكافآت، والتي تدخل ضمن مسؤوليات سنويا

ً
  2016/ر.م( لسنة 7قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )لوفقا

تطرأ على قد  عالقاتنشوء صالح أو تعارض في امل أياإلفصاح عن  ، يتم، وبناًء على ذلكالشركات املساهمة العامة وحوكمة املؤسس ي معايير االنضباطبشأن 

ين  األعضاء
ّ
 للوائح التنظيمية إذا وجد املجلس أي خلل أو   الخاصة بذلك إلجراءاتيتم اتخاذ ا و  ،تؤدي بدورها إلى اإلخالل بصفة االستقالليةقد  املستقل

ً
وفقا

 االستقاللية.  صفةنتقاص في ا

 : الخاصة بكل عضو وسنة التعيينتصنيف أعضاء مجلس اإلدارة )تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل / غير مستقل( يوضح الجدول التالي 

 

سنة 

 التعيين

 الصفة 
 األعضاء  املنصب 

 مستقل  تنفيذي

 معالي/ محمد خليفة املبارك  رئيس مجلس اإلدارة  نعم ال 2017



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  11 الصفحة

 

 السيد/ وليد أحمد سالم املقرب املهيري  نائب رئيس مجلس اإلدارة  نعم ال 2016

 حمد سالم محمد العامري   السيد/ عضــو نعم ال 2015

 السيد/ منصور محمد املال   عضــو نعم ال 2011

 مريم سعيد أحمد غباش /ة السيد عضــو نعم ال 2019

 الفالس ي  سليم هللا عبد سعيد السيد/ علي عضــو نعم ال 2013

 السيد/ مارتن لي إيدملان   عضــو نعم ال 2011

 :مالحظات

( الذي انعقد  02/2019جلس اإلدارة في اجتماعه رقم ) من قبل متم انتخاب معالي "محمد خليفة املبارك" لتولي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة  •

  .2019 مارس 20بتاريخ 

( 02/2019جلس اإلدارة في اجتماعه رقم )من قبل مرئيس مجلس إدارة الشركة  نائب    " لتولي منصبسالم املقرب املهيري وليد أحمد  تم انتخاب السيد " •

  .2019 مارس 20الذي انعقد بتاريخ 

 

 عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في شركات ومؤسسات أخرى  3.4

، األخرى ومناصبهم الحالية في الجهات الرقابية أو الحكومية أو االقتصادية أو التجاريةيبين الجدول التالي عضوية أعضاء املجلس في الشركات والجهات العامة 

 : 2019ديسمبر  31كما هو في 

 

 املنصب / الوظيفة  الجهة / الشركة العضو 

 معالي/ محمد خليفة املبارك 

 )رئيس مجلس اإلدارة(

 عضو في املجلس التنفيذي  املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

 رئيس مجلس اإلدارة  أبوظبي -دائرة الثقافة والسياحة 

 رئيس مجلس اإلدارة  شركة ميرال إلدارة العقارات ذ.م.م 

 رئيس مجلس اإلدارة  شركة التطوير واالستثمار السياحي 

 عضو مجلس إدارة  مجموعة االتحاد للطيران 

 رئيس مجلس اإلدارة  إيمج نيشن شركة 

 عضو مجلس إدارة  لالستثمار شركة القطارة 

 عضو مجلس إدارة  عالميةهيئة املنطقة اإل 

 عضو مجلس إدارة  شركة الجزيرة لالستثمار والتطوير العقاري 

السيد/ وليد أحمد سالم املقرب  

 املهيري 

 )نائب رئيس مجلس اإلدارة( 

 ش.م.ع  لالستثمارشركة مبادلة 
والرئيس التنفيذي نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة 

 لقطاع االستثمارات البديلة والبنية التحتية

 رئيس مجلس اإلدارة  شركة الواحة كابيتال ش.م.ع

 رئيس مجلس اإلدارة  مستشفى كليفالند كلينك أبوظبي

 عضو مجلس األمناء   الواليات املتحدة  –مستشفى كليفالند كلينك 

 عضو مجلس إدارة  سوق أبوظبي العاملي 

 عضو مجلس إدارة  شركة مبادلة للبترول

 عضو مجلس إدارة  شركة طموح لالستثمار ذ.م.م 



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  12 الصفحة

 

 املنصب / الوظيفة  الجهة / الشركة العضو 

 عضو مجلس إدارة  ( Investcorpبنك إنفستكورب )

 عضو مجلس إدارة  شركة تمكين أبوظبي 

 عضو مجلس إدارة  جهاز اإلمارات لالستثمار

 

 السيد/  حمد سالم محمد العامري 

 )عضو( 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب القابضة مجموعة تروجان 

 عضو مجلس إدارة  الشركة العاملية القابضة ش.م.ع 

 عضو مجلس إدارة  شركة مينا القابضة ذ.م.م 

 عضو مجلس إدارة  شركة طموح لالستثمار ذ.م.م 

 عضو مجلس إدارة  الشركة امللكية للتطوير ذ.م.م 

 عضو مجلس إدارة  األصول ذ.م.م مجموعة التزام إلدارة 

 عضو مجلس إدارة  شركة الريم ملواد البناء ذ.م.م 

 عضو مجلس إدارة  شركة الجزيرة للحلول الفنية واالستثمارات ذ.م.م 

 السيد/ منصور محمد املال 

 )عضو( 

 والبتروكيماوياتالرئيس املالي لقطاع البترول     لالستثمار ش.م.عشركة مبادلة 

 عضو مجلس إدارة  شركة أو إم في

 عضو مجلس إدارة  شركة مبادلة للبترول ذ.م.م 

 عضو مجلس إدارة  طاقة الخليج البحرية )جي.اي.ام( ش.م.خ 

 مريم سعيد أحمد غباش السيدة/

 )عضــو(

 مدير فى دائرة الفرص الخاصة العاملية مجلس أبوظبي لالستثمار

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  ”Invest AD“شركة أبوظبى لإلستثمار 

 عضو مجلس إدارة  شركة اإلمارات لإلتصاالت ش.م.ع "إتصاالت"

 عضو مجلس إدارة  مصرف اإلمارات للتنمية

 عضو مجلس الجامعة جامعة زايد

 سليم هللا عبد سعيد السيد/ علي

 الفالس ي 

 )عضــو(

 مجلس إدارة عضو  شركة ريسكو ذ.م.م 

 الرئيس التنفيذي  شركة هيدرا العقارية ذ.م.م 

 عضو لجنة التدقيق رويال جروب

 مستشار  لالستثمار ش.م.ع  شركة مبادلة  السيد/ مارتن لي إيدملان 

 :مالحظة

 . 2019ديسمبر  31تستند هذه املعلومات على اإلفصاحات املقّدمة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  كما هي في  •

 

 مع ميثاق مجلس اإلدارة،  
ً
 تاملؤهال ونعرض في الجدول التالي  القطاع العقاري.    وبوجه خاص فياألعمال واإلدارة،  مجال  خبرة كبيرة في  باألعضاء    يتمتع كافةوتماشيا

 الخبرات التي يتمتع بها أعضاء املجلس:مية و لالع

 



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  13 الصفحة
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✓  ✓  ✓  ✓ 12+ 

تخصص مزدوج في االقتصاد   •

والعلوم السياسية من جامعة 

الواليات املتحدة  نورث ايسترن، 

 األمريكية.

معالي/ محمد خليفة  

 املبارك

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 18+ 

العامة  السياساتماجستير في  •

مع تخصص في إدارة األعمال 

والحكومة من جامعة هارفارد في 

 الواليات املتحدة األمريكية.

بكالوريوس العلوم في الشؤون  •

 الدولية من جامعة جورج تاون 

 .مريكيةاأل 

السيد/ وليد أحمد سالم 

 املقرب املهيري 

 
 ✓  ✓ ✓ ✓ 15+ 

ماجستير في إدارة األعمال من  •

 .جامعة الكنديةال 

بكالوريوس في الهندسة املدنية  •

 . من الجامعة األمريكية في دبي

حمد سالم  السيد/

 محمد العامري 

  
✓  ✓ ✓ ✓ +19 

بكالوريوس في إدارة األعمال من   •

جامعة والية بورتالند، أوريغون  

 .في الواليات املتحدة األمريكية

محمد السيد/ منصور 

 املال 

  ✓  ✓ ✓ ✓ +12 

بكالوريوس في االقتصاد من   •

وارتن، من جامعة والية بنسلفانيا  

 في الواليات املتحدة األمريكية.

مريم سعيد   /ة السيد

 أحمد غباش

 

 ✓  ✓  ✓ +23 

ماجستير في إدارة األعمال من  •

 .جامعة الشارقة

مجال  -بكالوريوس في العلوم  •

العمليات من  نتاج وإدارة اال 

 .جامعة والية كاليفورنيا

 عبد سعيد السيد/ علي

 الفالس ي  سليم هللا



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  14 الصفحة
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بكالوريوس في املحاسبة من  •

 .جامعة اإلمارات

  ✓    ✓ +46 

دكتوراه في العلوم القانونية من  •

جامعة كولومبيا، الواليات 

 .املتحدة األمريكية

 

بكالوريوس في العلوم السياسية  •

 . برينستون من جامعة 

 السيد/ مارتن لي إيدملان 

 

 2019تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة خالل العام  3.5

 يضم مجلس اإلدارة في تشكيلته الحالية عنصر 
ً
( يتمثل في  انضمام السيدة "مريم سعيد أحمد غباش" إلى عضوية مجلس إدارة نسائيّ  ا

ً
 واحدا

ً
 )عضوا

ً
 واحدا

ً
ا

القرار الصادر عن مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية  خالل عملية وإجراءات إعادة انتخاب وتشكيل مجلس إدارة الشركة بموجبالشركة، وذلك من 

 . 2019مارس  20العمومية الذي انعقد بتاريخ 

 البرنامج التعريفي  3.6

كأعضاء في مجلس إدارة   ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ومسؤوليات يتم خالله بيان ،لبرنامج تعريفي همتعيين عقبأعضاء مجلس اإلدارة الجدد  يخضع

ملواقع  ميدانية  زياراتالقيام بو  ،اإلدارة قبل معلومات شاملة من الحصول على  الذي يهدف إلىتعريفي الرنامج هذا الباألعضاء الجدد بويتم إلحاق  الشركة،

فيما يتعلق بالشركة   بمعلومات شاملة أعضاء املجلس داالتصال التي من شأنها أن تزّو  قامت الشركة بتوفير جميع األدوات وسُبل  إلى جانب ذلك فقد  .الشركة

 ،  ونشاطاتها
ّ
التنفيذية    اإلدارة آخر املستجدات التي تطلعهم عليها  ب  تزويدهمباإلضافة إلى  ن أعضاء مجلس اإلدارة من تأدية مسؤولياتهم على أكمل وجه،  لكي يتمك

ة وتطورات القطاع  ياألعمال الرئيسما يتعلق بفيداخل الشركة وخارجها مختّصين كما يحصل األعضاء على معلومات دورية من خالل اجتماعات املجلس، 

 واملسائل الجوهرية املرتبطة بمهامهم كأعضاء في مجلس اإلدارة.

 

 أحقية الحصول على استشارات مستقلة 3.7

 مليثاق و 
ً
وذلك بعد استشارة   تقوم على أساس عدم التعارض في املصالحيحق لكل عضو طلب الحصول على استشارات خارجية مستقلة ، مجلس اإلدارة فقا

 عنه. ل الشركة تكلفة هذه االستشارات الخارجية وفقما يرتئيه مجلس اإلدارة أو اللجان املنبثقةوتتحّم  ،مجلس اإلدارة أو اللجان املنبثقة عنه



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  15 الصفحة

 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور جلسات اجتماعات املجلس واللجان املنبثقة عنه  3.8

 ( من النظام األساس ي لشركة الدار العقارية على ما يلي:28تنص املادة )

 

االرباح للسنة املالية، كما يجوز أن تدفع الشركة  % من تلك 10على أن ال تتجاوز للشركة "تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة مئوية من الربح الصافي 

 بالقدر الذي يقرره مجلس اإلدارة ألّي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو ي 
ً
 شهريا

ً
 أو مرتبا

ً
 إضافية

ً
 أو مكافأة

ً
 أو أتعابا

ً
عمل في أي لجنة أو يبذل مصاريفا

 خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته ال
ً
 عادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. جهودا

 

تهية من مكافآت  تخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات مجلس اإلدارة للقانون أو للنظام األساس ي للشركة خالل السنة املالية املن

 رامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس اإلدارة". ن لها أن تلك الغمجلس اإلدارة، ويجوز للجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات إذا تبيّ 

 

توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع املصروفات العمومية  ( من النظام األساس ي كيفية توزيع صافي األرباح، حيث 48وتحدد املادة )

 والتكاليف األخرى كما يلي: 

 يوازي ( تخصص لحساب 10%تقتطع عشرة باملائة ) -
ً
% من رأسمال  50االحتياطي القانوني، ويقف هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطي قدرا

ن العودة إلى االقتطاع. وال يجوز توزيع االحتياطي القانوني على املساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد  الشركة املدفوع، وإذا نقص االحتياطي تعيّ 

  ي توزيع أرباح  منه على نصف رأس املال املدفوع ف
ً
  على املساهمين وذلك في السنوات التي ال تحقق فيها الشركة أرباحا

ً
 كافية. صافية

رباح الصافية بعد خصم االحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح األرباح  تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على املساهمين من األ  -

 يع أرباح، فال يجوز املطالبة بها من أرباح السنين الالحقة.الصافية في سنة من السنين بتوز 

 على أن ال تزيد هذه املكافأة عن   -
ً
% من الربح الصافي للسنة املالية املنتهية  10يتقاض ى أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة تحددها الجمعية العمومية سنويا

 بعد خصم كل من االستهالكات واالحتياطي القانوني. 

 ملا  أو يخصص إلنشاء مال احتياطي اختياري، ،املقبلةأو يرّحل إلى السنة  ،صافي األرباح أو جزء منه بعد ذلك على املساهمين  يوزع الباقي من -
ً
وفقا

 يقرره مجلس اإلدارة.

 لسياسة و/أو  قرارات توزيع أرباح يقترحها مجلس -
ً
اإلدارة، وتعتمدها   يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية على املساهمين وفقا

 الجمعية العمومية للشركة.

 

 2018العام  مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن •

، فقد بلغ مجموع املكافآت التي تقاضاها  2019مارس  20ناًء على القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ ب

درهم )ستة عشر مليون وخمسة وسبعون ألف   16,075,000.00/-مبلغ  2018ديسمبر   31السنة املالية املنتهية في أعضاء مجلس إدارة الشركة عن 

 للتفصيل الذي تّم اإلفصاح عنه في   2018درهم(، ويشمل هذا املبلغ بدالت حضور اجتماعات اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل العام 
ً
وفقا

 .2018لدار العقارية ش.م.ع للعام تقرير الحوكمة الخاص بشركة ا

 

 .2019العام  مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املقترحة عن  •

، فقد بلغ مجموع املكافآت التي تقاضاها  2020مارس  18بناًء على القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 

ن  درهم )ثالثة عشر مليون وتسعمائة وخمسو  13,950,000.00/- مبلغ  2019ديسمبر  31أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 للتفصيل الوارد في البند التالي. 2019بويشمل هذا املبلغ دالت حضور اجتماعات اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل العام ألف درهم(، 
ً
 وفقا

 

 



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  16 الصفحة

 

 2019العام  بدالت حضور جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه خالل •

 :2019ضاء مجلس اإلدارة نظير حضور اجتماعات اللجان املنبثقة عن املجلس خالل العام بّين الجدول التالي البدالت التي تقاضاها أع

 

2019بدالت حضور اجتماعات اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل العام  االسم  

 قيمة البدل عدد االجتماعات اسم اللجنة

 - - - معالي/ محمد خليفة املبارك 

 200,000.00 5 اللجنة التنفيذية املقرب املهيري السيد/ وليد أحمد سالم 

 حمد سالم محمد العامري  السيد/
 100,000.00 5 اللجنة التنفيذية

 75,000.00 3 لجنة التدقيق

 السيد/ منصور محمد املال 
 200,000.00 5 لجنة التدقيق

 50,000.00 2 لجنة الترشيحات واملكافآت 

 غباش مريم سعيد أحمد سعيد  السيدة/
 100,000.00 5 اللجنة التنفيذية

 25,000.00 1 لجنة الترشيحات واملكافآت 

 100,000.00 5 لجنة التدقيق الفالس ي  هللا عبد سعيد السيد/ علي 

 100,000.00 2 لجنة الترشيحات واملكافآت  السيد/ مارتن لي إيدملان 

 950,000.00 اإلجمالي

 

اتبالبدالت أو  •  .2019ها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان وأسبابها خالل العام اأو األتعاب اإلضافية التي تقاض الرو

   2019لم يتقاض ى أعضاء مجلس اإلدارة أية بدالت أو رواتب إضافية خالل العام 

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة 3.9

 

واتخاذ القرارات الالزمة     املسائل االستراتيجية والتشغيلية التي تتعلق بالشركة  ملناقشة، وذلك  2019العام    اجتماعات خالل  (5)  خمسة  قام املجلس بعقد 

 االجتماعات: هذه ويوضح الجدول التالي تواريخ انعقاد  ،بشأنها

 

 االجتماع  تاريخ االنعقاد 

 01/2019 2019فبراير  13

 02/2019 2019مارس  20

 03/2019 2019 مايو 13

 04/2019 2019 أغسطس 07

 05/2019 2019 نوفمبر  11

 : ةمالحظ  

ملناقشة املسائل ذات األهمية   2019العام  خالل اجتماعات (5) خمسةباإلضافة إلى اجتماعات مجلس اإلدارة، عقدت اللجنة التنفيذية   •

كما تّم  ، (ملزيد من املعلومات عن اللجنة التنفيذية (6.3)  البند )انظر: ملجلس اإلدارة  التوصيات بشأنهااالستراتيجية والتشغيلية وتقديم 



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  17 الصفحة

 

 االجتماع  تاريخ االنعقاد 

 ( الذي يوضح ذلك(. 3.10اتخاذ مجموعة من القرارات من قبل مجلس اإلدارة بالتمرير )انظر: البند )
 

 :على النحو التاليالذكر  سالفةوكان حضور االجتماعات 

 العضو 

اع 
تم

الج
ا

 

01/
20

19
 

اع 
تم

الج
ا

 

02/
20

19
 

اع 
تم

الج
ا

 

03/
20

19
 

اع 
تم

الج
ا

 

04/
20

19
 

اع 
تم

الج
ا

 

05/
20

19
 

 عدد مرات الحضور 

 الشخص ي 

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ معالي/ محمد خليفة املبارك 

 3 ✓ - ✓ - ✓ السيد/ وليد أحمد سالم املقرب املهيري 

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ حمد سالم محمد العامري  السيد/

 4 ✓ ✓ - ✓ ✓ السيد/ منصور محمد املال 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓  مريم سعيد أحمد غباش  السيدة/

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الفالس ي  هللا عبد سعيد السيد/ علي 

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ السيد/ مارتن لي إيدملان 

 :مالحظات

 (  أثناء فترة شغله عضوية مجلس إدارة الشركة.01/2019مجلس إدارة الشركة رقم  )حضر السيد "أبوبكر صديق الخوري" اجتماع  •

(، حيث لم تكن تشـــــغل عضـــــوية مجلس إدارة الشـــــركة آنذاك، 01/2019لم تحضـــــر الســـــيدة "مريم ســـــعيد أحمد غباش" " اجتماع مجلس إدارة الشـــــركة رقم  ) •

مارس  20الصــــــــادر عن مســــــــاهمي الشــــــــركة في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ   حيث انضــــــــمت إلى عضــــــــوية مجلس إدارة الشــــــــركة بناًء على القرار

2019. 

ة كل اجتمـاع كافة االعتـذارات املقـّدمة من قبـل أعضـــــــــــــاء املجلس عن عدم تمكنهم من حضـــــــــــــور بعض االجتمـاعات يتم النظر فيهـا وأخذها بعين االعتبـار في بدايـ  •

 لعقد تأسيس الشركة ونظامها األ 
ً
 مع القوانين واألنظمة املعمول بها في هذا الشأن.وفقا

ً
 ساس ي، وتماشيا

  لهذا الجدول من خالل حضورهم الشخص ي باألصالة.  •
ً
ل حضور أعضاء املجلس في هذه االجتماعات وفقا

ّ
 تمث

 

 القرارات التي تم إصدارها بالتمرير 3.10
 

( من  24املادة )في عليها بالتمرير، وقد تمت مراعاة الضوابط الخاصة بذلك واملنصوص  قرارات  (4) أربعة، قام مجلس إدارة الشركة بإصدار 2019العام  خالل

 وحوكمة املؤسس ي معايير االنضباطبشأن  2016/ر.م( لسنة 7قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )و  ،النظام األساس ي الخاص بالشركة

 حيث:  الشركات املساهمة العامة،

 طارئة. لقرار بشأنها بالتمرير تعتبر حاالتالتي تّم إصدار ا تتمت املوافقة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة باألغلبية على أن الحاال  •

 للموافقة عليه •
ً
 خطيا

ً
 بكافة املستندات والوثائق الالزمة ملراجعته.و  ،تّم تسليم أعضاء مجلس اإلدارة القرار مكتوبا

ً
 مصحوبا

في ها عرضها في االجتماع التالي ملجلس اإلدارة لتضمين، كما تّم مجلس اإلدارة بالتمريرالتي أصدرها قرارات الاملوافقة الخطية باألغلبية على  تمت •

 املحضر الخاص بذلك االجتماع.

 ملجلس إدارة الشركة، ومن ثم فقد تّم االلتزام بالحد األدنى لع •
ً
النظام في  دد اجتماعات مجلس اإلدارة املحددعدم اعتبار القرار بالتمرير اجتماعا

 لذي يوضح ذلك(. ا(3.9) األساس ي )انظر: البند 
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 48 من  18 الصفحة

 

 العالقةالصفقات التجارية مع األطراف ذات    3.11

 :2019العام  ة خاللاف ذات العالقالتعامالت التي تمت مع األطر  التالييبين الجدول 

 

 الطرف ذو العالقة  طبيعة )نوع( التعامل قيمة التعامل )باأللف درهم(

 حكومة أبوظبي إيرادات 1,770,831

 إيرادات 45,786
 رئيس ي مساهم 

 إيرادات تمويل  8,982

 مشاريع تمويلية ومشاريع مشتركة  تمويل إيرادات  7,553

 إيرادات تمويل  36,530
 بنوك تحت سيطرة  حكومة أبوظبي ومساهم رئيس ي 

 تكاليف تمويل  176,910

   ةاإلدارة التنفيذي الهيكل التنظيمي و  4.0

 

 الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة: 4.1

هيكل تنظيمي متطّور يتسم بالكفاءة والفعالية على مستوى إدارات الشركة وأقسامها  على تطوير وتطبيق    شركة الدار العقارية منذ تأسيس الشركة  عملت إدارة 

، والذي تتم  سواقعال  من اإلفصاح والشفافية والتفاعل مع األ   عل اإلداري، إلى جانب ضمان مستوى عال  من التنسيق والتفا  ًى على وجه يضمن مستو   ،املختلفة

 ويمثل الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة: .مراجعته بصورة مستمرة من قبل اللجان املختصة

 

 
 



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  19 الصفحة

 

 فريق اإلدارة التنفيذية 4.2

  التنفيذّيين إلداراتها وأقسامهارؤساء  الو   للشركة  الرئيس التنفيذيضم  ذي يالفريق اإلدارة التنفيذية )يعمل  
ً
إدارة مجلس  من قبل  لهم  املحددة  للصالحيات  ( وفقا

 الخطة  ضمنو  ،الشركة
ّ
  ،ساسية املتعلقة بسير األعمالشركة واملسائل األ لل ةاليوميالعمليات مسؤولية إدارة  ون االستراتيجية املعتمدة؛ وهم يتول

ً
مع تماشيا

تجدر اإلشارة هنا إلى أنه في حال  و .مباشرة دورية و بصورة في الشركة فريق اإلدارة التنفيذية مع  الرئيس التنفيذيلتقي وي ،للشركةاالستراتيجية الخطة إطار 

 اجتماعاتهاهذه اللجنة تعقد اللجنة اإلدارية متابعة كافة العمليات واألنشطة الخاصة بالشركة، حيث تولى ئيس التنفيذي ألي سبب من األسباب، تغياب الر 

   .أسبوعي على أساس

 :2019، وتواريخ تعيينهم، والرواتب واملكافآت التي تقاضوها خالل العام الشركةلدى  فريق اإلدارة التنفيذية الجدول التالي أعضاء نويبيّ 

 

 

  

 املنصب 

  

 تاريخ التعيين

اتب   مجموع الرو

والبدالت خالل العام  

 )بالدرهم( 2019

 مكافآت قصيرة املدة 

املكافآت الخاصة 

 2019بالعام 

 )بالدرهم(

 )أ(

أية مكافآت أخرى عينية أو 

أو   2019نقدية للعام 

 
ا
 تستحق مستقبال

 )ب(

الرئيس  

 التنفيذي
 انظر املالحظة )ب(  629,077.00 3,895,500.00 2,712,564.00 )ج( 2006أبريل  15

نائب الرئيس 

 التنفيذي
 ال يوجد 0.00 ال يوجد )ه( 1,072,152.00 )د( 2013يونيو  27

الرئيس  

التنفيذي 

 لإلدارة املالية

 انظر املالحظة )ب(  559,947.00 1,557,500.00 2,216,316.00 2011نوفمبر  01

الرئيس  

التنفيذي 

 لالستثمار

 انظر املالحظة )ب(  401,383.00 1,234,800.00 1,934,964.00 2016أبريل  17

 :مالحظات

 ملعايير الدفع    أرقام مجّمعة تستنداملبالغ الواردة بالدرهم اإلماراتي عبارة عن  (أ
ً
إلى قيمة وحدات األسهم املقيدة التي تدفع في السنة ذات الصلة وفقا

 الخاصة بخطة املكافآت التحفيزية طويلة األجل . 

قيدة عبر اريع سنوات كاألتي:تابعين لبرنامج مكافآت تحفيزية طويلة األجل ، حيث يتم    موظفو اإلدارة التنفيذية املؤّهلون لدى الشركة، (ب
ُ
 دفع األسهم امل

 سهم مقيد. 296,524: سهم مقيد، الرئيس التنفيذي لالستثمار  374,017سهم مقيد، الرئيس التنفيذي لإلدارة املالية:  935,463  الرئيس التنفيذي:

 من تاريخ   (ج
ً
، وذلك بناء على القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم 2017نوفمبر  12شغل الرئيس التنفيذي للشركة منصبه اعتبارا

 لدى الشركة حتى ذلك التاريخ.   حيث كان يشغل منصبه كرئيس  تنفيذّي إلدارة املشاريع التطويرية  ،2017نوفمبر  12( الذي انعقد بتاريخ 06/2017)

 من تاريخ  (د 
ً
، وذلك بناء على القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم 2018يناير  28شغل نائب الرئيس التنفيذي للشركة منصبه اعتبارا

 غيلية لدى الشركة حتى ذلك التاريخ.  حيث كان يشغل منصبه كرئيس  تنفيذّي للعمليات التش  ،2018يناير   28( الذي انعقد بتاريخ 01/2018)

 من تاريخ  (ه 
ً
 ملنصبه لدى الشركة إلى حين تقّدمه باستقالته من هذا املنصب اعتبارا

ً
 .2019يونيو  30ظّل نائب الرئيس التنفيذي شاغال

 طوال العام (و
ً
 .2019 ظل منصب "الرئيس التنفيذي إلدارة املشاريع التطويرية "شاغرا

  

 اإلدارة التنفيذيةمسؤوليات وصالحيات  4.3

مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس  يتم  التشغيلية التي  اإليرادات واملصروفات  ة  يانيز إطار الخطة التشغيلية ومضمن  ف  الصالحية للتصرّ ب  الرئيس التنفيذييتمتع  

 للصالحيات    ،اإلدارة 
ً
إلى فريق اإلدارة التنفيذية، املوكلة إليه  تفويض بعض املهام    للرئيس التنفيذيكما يجوز  جدول التفويضات،  له بموجب    املمنوحةوذلك وفقا



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  20 الصفحة

 

 إلى سياسات املجلس القائمة
ً
، وتسري صالحية املسؤوليات واملهام ضالتفويهذا واملتطلبات القانونية التي تحدد صالحيات  وجدول التفويضات ،وذلك استنادا

 سنوات قابلة للتجديد. 3)ث )ال ث للرئيس التنفيذي ملدة املوكلة 

 

 :اإلدارة التنفيذيةوأعضاء   للرئيس التنفيذي مجلس اإلدارة ضها املهام واملسؤوليات التي فوّ  وفيما يلي نوجز

 

اتيجيةالقيادة  .أ  واإلدارة األعمال  واستر

الشركة للعمالء واملوردين واملساهمين واملؤسسات املالية واملوظفين  معلومات كافية وشاملة عن    ، بما في ذلك تقديمللشركة  متكاملةتأمين إدارة   -

 ووسائل اإلعالم.

 مساهميها وعمالئها وموظفيها.   الشركة تجاه مع مراعاة مسؤوليات  ،التشغيلية للشركةوالعمليات تطوير املشاريع  -

  رة العمليات واألعمال اليومية.، وإداداءاأل توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تطوير استراتيجيات رفع  -

  .التي اعتمدها مجلس اإلدارة  تاوالسياس  األعمال وخطط اتعلى نحو يتماش ى مع االستراتيجيالشركة إدارة  -

 . بحق اتخاذ القرار بشأنهالنفسه رة العمليات والشؤون اليومية، مع مراعاة األمور التي يحتفظ مجلس اإلداإدارة  -

والنزاهة في الشركة، بما في ، وقواعد السلوك املنهيالثقافة املؤسسية وترسيخ ا املختلفة، بين أقسام الشركة وإداراته تكاملالو  التنسيق ضمان -

 املمارسات. ذلك ما يتعلق بعطاءاتها وعقودها وغيرها من 

 بهذا الخصوص.  وإجراء التعديالت الالزمة ،املراجعة الدورية للهيكل التنظيمي للشركة -

 م.واإلشراف على أدائه ،اليومية للشركة مإدارتهمهام اإلدارة التنفيذية في أعضاء توجيه  -

 اإلدارة في املسائل التي  التشاور مع مجلس -
ً
  تأخذ طابعا

ً
بما يضمن   ، وذلك تندرج ضمن املسائل الجوهرية أو  ،ةيحساستتسم بال أو  استراتيجيا

 واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها. ،لفت انتباه املجلس إليها

 

 إدارة املخاطر والرقابة الداخلية .ب

 

   قواعد السلوك املنهي.ضمان امتثال املوظفين مليثاق   -

 .إدارة املخاطر -

بإدارة املخاطر والرقابة الداخلية واالمتثال، وذلك لدعم السياسات التي يتبناها   التطبيق واإلدارة الفاعلين لجميع الجوانب الجوهرية املتعلقة -

 . مجلس اإلدارة 

 2015لسنة  (02قانون االتحادي رقم )الو  ،وسوق أبوظبي لألوراق املالية ،والقانونية لهيئة األوراق املالية والسلعااللتزام باملتطلبات التشريعية  -

 .بشأن الشركات التجارية والقوانين املعدلة له

 

 اإلشراف املالي وإدارة األصول  .ج

 

 لشركة. لجميع العمليات التشغيلية كلفة الخاصة بتالكفاءة وفاعلية دراسة  -

  .سالمة البيانات والسجالت والنظام املاليضمان  -

 عالية. بكفاءة  ضمان استغاللهاو  الشركة،حماية األموال واألصول التي تديرها  -

 بنشاط الشركة. الصلةاملعلومات املالية واإلدارية ذات  مصداقية ودقة وموثوقية -

 . اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وضع ميزانية سنوية من أجل  -

 ونتائج أعمالها وعملياتها التشغيلية.وضع املالي للشركة لعن ا صورة حقيقية وعادلةللشركة تقارير املالية ال تعكس ضمان أن -

لجنة إلى  هاورفع الشركة، ووضع املقترحات والتوصيات املناسبة بشأنها، مالة لرأسيت وعمليات اإلنفاق الرئيسستثمارااال ق من جميع التحّق  -

 عتمادها.ال أو مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية و/التدقيق و/أو 
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 48 من  21 الصفحة

 

 

 عدد  عضويتهامن اللجان اإلدارية، والتي تضم في    تشكيل عدد  إلى  إلى جانب ذلك، فقد وّجه مجلس اإلدارة  
ً
التنفيذية لدى الشركة، وقام  من أعضاء فريق اإلدارة  ا

 على أنشطة الشركة باملجلس بتفويضها مجموعة من االختصاصات والصالحيات التي من شأنها دعم وتعزيز مهام اإلدارة التنفيذية، األمر الذي ينعكس إيجا
ً
ا

وآلية عملها، وإعداد   ،حياتها، ومسؤولياتها، ووظيفتهاتخضع كل لجنة من هذه اللجان مليثاق خاص يحدد أعضاءها وكيفية تعيينهم، وصال و  .وأعمالها اليومية

 ، كفاءة عمل هذه اللجان وفعاليتها، وتتم مراجعة هذه املواثيق من قبل مجلس اإلدارة بشكل دوري لضمان  إلخ...    التقارير الخاصة بها، وتقييم أدائها بشكل دوري

وتتمثل  . 2018نوفمبر  14( الذي انعقد بتاريخ 07/2018خاصة بهذه اللجان في اجتماعه رقم )حيث قام مجلس اإلدارة بإجراء مراجعة شاملة لكافة املواثيق ال 

 هذه اللجان في اآلتي:

 

 من فريق اإلدارة التنفيذية لدى الشركة، وتعقد تها يرأسها الرئيس التنفيذي، وتضم في عضوي :اللجنة اإلدارية  •
ً
  اجتماعاتها بشكل أسبوعي  اللجنة عددا

 في اللجنة هذه تختص و  .وعند اقتضاء الضرورة 
ّ
د من أن ممارسات الشركة وأعمالها وأنشطتها التشغيلية تتوافق مع املواثيق والسياسات املقّررة من  التأك

...   ينفي مصلحة األطراف ذات العالقة من عمالء ومساهمين ومستثمرين وموردين وعامل  ممارستها والقيام بها على وجه يصّب يتم  أنه  قبل مجلس اإلدارة، و 

 امراجعة ومتابعة أداء األقسام املختلفة د، إلى جانب إلخ
ّ
إصدار التوصيات الالزمة ملجلس و ، ةيد من تحقيقها ملؤشرات األداء الرئيسخل الشركة، والتأك

 لجدول التفويضات املعمول به لدى الشركة، وذلك فيما يتصل بـإطار عمل الحوكمةذلكمر  ا تطلب األ مة و/أو اللجان التابعة له حيثاإلدار 
ً
جدول ، و ، ووفقا

ية الشركة  استراتيج، و رؤية الشركة وقيمها وأهدافها، و خطة العمل الخاصة بالشركة، و التفويضات والسياسات واإلجراءات املعمول بها داخل الشركة

والحوافز احتياجات الشركة من املوارد البشرية واالمتيازات والبدالت ، وكذلك ، وخطط بيئة األعمالبهاة الخاصة يومبادراتها ومؤشرات األداء الرئيس

 ، املمنوحة لهم
ً
ستحواذات والفرص االستثمارية  اال و  عملية ضبط االستثمار املعتمدة من قبل الشركة، واملسائل والتوصيات والفرص املتعلقة بها، وأيضا

 ملتطلبات سير  املتاحة، واملسائل املتعلقة بالشركات التابعة واملشاريع املشتركة
ً
، إلى جانب أية اختصاصات أخرى يتم تفويضها للجنة من وقت آلخر وفقا

 األعمال.

 

 وتنقسم إلى لجنتين على النحو اآلتي:  :املناقصات لجان •

 من فريق اإلدارة التنفيذية لدى الشركة لجنة املناقصات )أ(: 1.4
ً
، وتعقد اللجنة اجتماعاتها يرأسها الرئيس التنفيذي، وتضم في عضويتها عددا

 بشكل أسبوعي وعند اقتضاء الضرورة.

 من فريق اإلدارة التنفيذية لدى الشركة، وتعقد اللجنة  يرأسها املستشار القانوني العام، وتضم فيلجنة املناقصات )ب("  1.5
ً
عضويتها عددا

 اجتماعاتها بشكل أسبوعي وعند اقتضاء الضرورة. 

 

، وإصدار العروضبمتابعة والنظر في األنشطة واملمارسات املتصلة بإدارة العقود واملشتريات وقوائم مزودي الخدمات ومقدمي  هاتين اللجنتينتختص و 

 للحدود  املتعلقة بيخص إرساء العطاءات والتكليف باألعمال  ماالتوصيات الالزمة في
ً
إدارة املشاريع التطويرية وإدارة األصول والعقود املؤسساتية، وذلك وفقا

ب أية اختصاصات أخرى يتم تفويضها  ، إلى جانواملواثيق الخاصة بهاتين اللجنتين  والضوابط واملعايير املقّررة في جدول التفويضات املعمول به لدى الشركة

 ملتطلبات سير األعمال.لهاتين اللجنتين 
ً
 من وقت آلخر وفقا

 

 من فريق اإلدارة التنفيذية لدى الشركة، وتعقد:  لجنة االستثمار •
ً
اجتماعاتها بشكل شبه أسبوعي    اللجنة  يرأسها الرئيس التنفيذي، وتضم في عضويتها عددا

 لجدول التفويضات املعمول به لدى الشركة( وذلك فيما يخص  اللجنة تختص و وعند اقتضاء الضرورة. 
ً
في املراجعة و/أو املوافقة و/أو التوصية )وفقا

إلى جانب أية اختصاصات ، املسائل املتصلة بعملية ضبط االستثمار، والفرص واالستثمارات االستراتيجية للشركة، واملسائل املتعلقة بالسيولة النقدية

 ملتطلبات سير األعمال.أخرى يتم 
ً
 تفويضها للجنة من وقت آلخر وفقا

 

 من فريق اإلدارة التنفيذية لدى الشركة، وتعقد : لجنة إدارة املخاطر •
ً
اجتماعاتها بشكل ربع  اللجنة يرأسها الرئيس التنفيذي، وتضم في عضويتها عددا

 مهام واختصاصات هذه اللجنة(. نزيد من املعلومات بشأمن هذا التقرير مل (9.0)الفقرة رقم  انظر:) سنوي وعند اقتضاء الضرورة 

 

د من فعاليتها.بمسؤلياتهم يقر أعضاء هذه اللجان عن نظام هذه اللجان 
ّ
 في الشركة، وعن مراجعة آليات عملها، والتأك



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  22 الصفحة

 

 

 الخارجي الحسابات مدقق  5.0

من خالل قرار صادر عن الجمعية العمومية   2019ديسمبر  31تم تعيين شركة "ديلويت آند توش" كمدقق خارجي لشركة الدار العقارية للسنة املالية املنتهية في 

جي ذات الخبرة الواسعة في ، وتعتبر شركة "ديلويت آند توش" واحدة من مؤسسات التدقيق الخار 2019مارس  20العادية للشركة في اجتماعها الذي انعقد في 

آند توش" مكاتب في   مجال التدقيق واملعتمدة لدى وزارة االقتصاد، وتعمل باستقاللية عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الشركة، وتمتلك شركة "ديلويت 

 أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

 

 والرسوم التي تقاضاها في مقابل هذه الخدمات: 2019يبين الجدول التالي الخدمات التي قدمها املدقق الخارجي خالل عام 

 

 

 اسم مكتب التدقيق ديلويت آند توش 

 اسم املدقق الشريك  جورج نجم

 عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة سنة واحدة 

894,000.00 
ديسمبر  31أتعاب التدقيق للبيانات املالية الخاصة بالسنة املالية املنتهية في إجمالي 

 )بالدرهم( 2019

 والرسوم التي تقاضاها في مقابل هذه الخدمات   2019الخدمات األخرى التي قدمها املدقق الخارجي خالل العام 

 الخدمة تفاصيل وطبيعة الخدمة املبلغ )بالدرهم( 

 أعمال تدقيق أخرى  التدقيق على ميزانيات عمومية أخرى  415,000

822,638  
ً
 أعمال استشارية أخرى  خدمات استشارية وإجراءات تدقيق متفق عليها مسبقا

 املجموع 1,237,638

 

 وذلك على النحو اآلتي:  ،مالية ومحاسبيةو إلى الحصول على خدمات استشارية  2019خالل العام إلى جانب ذلك، فقد لجأت شركة الدار العقارية 

 

 املبلغ )بالدرهم( تفاصيل وطبيعة الخدمة الشركة 

1 Ernst & Young   728,737 خدمات استشارية 

2 UBS 3,858,750 مستشار مالي 

3 Knight Frank UAE  504,222 خدمات استشارية ودراسة السوق 

4 Ardent Advisory & Accounting LLC 775,000 خدمات استشارية مهنية 

5 JLL 460,000 خدمات استشارية تتعلق بأعمال تقييم 

6 CBRE 490,000 خدمات استشارية تتعلق بأعمال تقييم 

7 PWC 
خدمات تدقيق ضريبة القيمة املضافة ومراجعة املحفظة العقارية وتقييم سوق  

 الضيافة

615,700 

 7,432,409 املجموع 

 

 .2019و/أو السنوية الخاصة بالشركة خالل العام  املرحليةالبيانات املالية  ما يخصولم يورد مدقق حسابات الشركة أية تحفظات في

 



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  23 الصفحة

 

 اإلدارة  مجلسلجان  6.0

 

اللجان وتتمثل  .هتطبيق القرارات الصادرة عنتكفل وقام بتخويلها صالحيات ومسؤوليات  ،في تنفيذ مهامهلإلسهام لجان  (3) ثالث يلاإلدارة بتشك مجلس قام

 :باللجان التاليةمجلس اإلدارة  املنبثقة عن

 

  .لجنة التدقيق •

 . لجنة الترشيحات واملكافآت •

 .اللجنة التنفيذية •

 

، وتتم مراجعة املواثيق الخاصة بهذه اللجان بشكل دوري  الصادرة عنها  وآلية رفع التقارير  عملهايوجد لكل لجنة ميثاق يحدد أهدافها ومسؤولياتها وهيكلها وإطار  

توافق وانسجام املهام واملسؤوليات  جميع اللجان لضمان  هيكلةوقام املجلس بإعادة  لضمان تحديثها وتعديلها بما يضمن كفاءة عمل هذه اللجان وفعاليتها. 

،  الشركات املساهمة العامة وحوكمة املؤسس ي   معايير االنضباط بشأن    2016/ر.م( لسنة  7قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )مع  املوكلة لها  

عملية انتخاب مجلس اإلدارة من قبل    عقب ،2019 مارس 20( الذي انعقد بتاريخ 02/2019بإعادة تشكيل هذه اللجان في اجتماعه رقم )املجلس كما قام 

 .2020مارس  20املساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 

 

 لجنة التدقيق    6.1

 

د من فعاليتها.يقر السيد "منصور محمد املال" رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن 
ّ
 مراجعته آللية عملها، والتأك

وأنظمة الرقابة الداخلية وسياسات العمل ات فيما يتعلق بإدارة املخاطر باملسؤوليات التي تفرضها حوكمة الشرك اإلدارة  مجلسفي قيام لجنة التدقيق تسهم 

 ملتقومهام التدقيق الداخلي والخارجي، حيث  املحاسبية وإعداد التقارير املالية
ً
ة التي تنشدها الشركة يجلس اإلدارة أن األهداف الرئيسدم لجنة التدقيق ضمانا

 وإدارة املخاطر والحوكمة. ،من الرقابة والضوابط الداخلية محكم وفي إطار ،وبكفاءة عاليةفّعال بشكل  يتم تحقيقها 

 

  جميعهمين، أعضاء غير تنفيذيّ  ثالثةتتألف لجنة التدقيق من 
ّ
  ، ين بالنواحي املالية ويقتض ي ميثاق لجنة التدقيق أن يكون جميع أعضاء اللجنة ملّم  ،ون مستقل

ومدير اإلدارة التنفيذية اجتماعات دورية مع رئيس اللجنة  الية، ومن ناحية أخرى يعقداملو حاسبية في مجال األعمال امل على األقل خبرة  ألحد أعضائهاوأن يكون 

 اإدارة الرقابة الداخلية للتأكد من 
ّ
 - وبدون وجود أعضاء من اإلدارة التنفيذية  - ة، كما تجتمع اللجنة باملدقق الخارجييالع أعضاء اللجنة على األمور الرئيسط

.اللجنة حسبما تراه 
ً
 مناسبا

 

 تضم لجنة التدقيق األعضاء التالية أسماؤهم:

 

 التدقيق أعضاء لجنة  املنصب 

 السيد/ منصور محمد املال  اللجنة رئيس

 السيد/  علي سعيد عبدهللا سليم الفالس ي عضو 

 حمد سالم محمد العامري  /السيد عضو 

 :اتمالحظ

  .2019 مارس 20( الذي انعقد بتاريخ 02/2019تّم إعادة تشكيل لجنة التدقيق بموجب القرار الصادر عن مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )  •

•   
ّ
( 03/2019رقم ) افي اجتماعهلجنة التدقيق بناًء على القرار الصادر عن ي منصب رئيس لجنة التدقيق تّم انتخاب السيد "منصور محمد املال" لتول

 . 2019 أغسطس 07الذي انعقد بتاريخ 



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  24 الصفحة

 

 

 على النحو التالي: بلجنة التدقيقاملناطة  سؤولياتامليحدد ميثاق لجنة التدقيق 

 

 املاليةالتقارير  (أ

 

السنوية ونصف السنوية وربع السنوية، و إيالء االهتمام الالزم   والبيانات املالية معتادة ترد أو يجب إيرادها في التقارير النظر في أية بنود هامة وغير  •

 وصيات بشأنها ملجلس اإلدارة العتمادها.توإصدار  ،بها، ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية واملدقق الخارجي

 .اق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املاليةضمان وجود آلية لإلفصاح املستمر لهيئة األور  •

التركيز  و البيانات املالية للشركة وتقاريرها )السنوية ونصف السنوية وربع السنوية( ومراجعتها كجزء من عملها العادي خالل السنة، ضمان سالمة  •

 بشكل خاص على ما يلي: 

 أية تغييرات في السياسات واملمارسات املحاسبية. -

 إبراز النواحي الخاضعة لتقدير اإلدارة. -

 الناتجة عن التدقيق.التعديالت الجوهرية  -

 افتراض استمرارية عمل الشركة.  -

 .هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املاليةرها د باملعايير املحاسبية التي تقرّ التقيّ  -

 د بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من املتطلبات القانونية املتعلقة بإعداد التقارير املالية. التقيّ  -

 

 ة الشركةمحوك (ب

 لتزام التام بالنظم القانونية والتشريعية الخاصة بذلك.اإلشراف والرقابة على التطبيق الداخلي إلطار حوكمة الشركة، وضمان اال •

 لتزام إدارة الشركة وامتثالها إلطار عمل الحوكمة الذي تّم إقراره واعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة.ااملنتظمة ملدى املراجعة الدورية  •

لهيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية، وإصدار التوصيات الالزمة ملجلس   سنوي اله بشكل  سمراجعة تقرير الحوكمة الذي يتم إر  •

 اإلدارة بهذا الشأن.

 

 إدارة املخاطر الرقابة الداخلية و  نظام (ج

 ملتطلبات  •
ً
 العمل، وتحديد أتعابهم، والنظر في طلبات استقاالتهم وإنهاء خدماتهم.تعيين أي طرف خارجي للقيام بمهام التدقيق الداخلي وفقا

 . تهاوفعالي تهااملراجعة الدورية ألنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، لتقييم كفاء •

مهامها على وجه يسهم بفعالية عالية في و رسالتها  ة، وتقييم فاعليتها وكفاءتها في أداءكمناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة التنفيذية في الشر  •

 تطوير أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة.

على وجه يسهم في تطوير هذه   ،ء رسالتها بفعاليةابعة في الشركة مع إدارتها التنفيذية، لضمان أدمناقشة ومراجعة السياسات واإلجراءات املتّ  •

 السياسات واإلجراءات. 

 الرقابة الداخلية  ونظمار عمل إدارة املخاطر مراقبة ومتابعة تطبيق إط •
ً
سياستها واستراتيجيات العمل الخاصة بها، ومتابعة وتقييم كفاءة  ل وفقا

  للسجالت ولقاعدة املعلومات، وأنظمة أمن الشبكات والتحكم  عمليات تدقيقوفعالية هذه السياسات واالستراتيجيات، وذلك من خالل إجراء 

 . لهذه اإلدارات ستراتيجيةللوحدات التشغيلية واال 

ة في مسائل الرقابة الداخلية )والتي من ضمنها قضايا النصب واالحتيال التي تقع داخل الشركة( املوكلة من  يدراسة نتائج عمليات التدقيق الرئيس •

 على موافقة املجلس. أو بمبادرة من اللجنة بناءً  ،قبل مجلس اإلدارة 

،   2019مارس  20ضّمت لجنة التدقيق في عضويتها حتى تاريخ  •
ً
 للجنة، والسيد "علي سعيد الفالس ي" عضوا

ً
كل من: السيد "منصور محمد املال" رئيسا

 .
ً
 والسيد "أحمد خليفة املهيري" عضوا



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  25 الصفحة

 

 

 ارجياملدقق الخ (د

ملجلس اإلدارة تحدد فيه املسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء  وتوصيات وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير •

 مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها.  ،بشأنها

إلدارة املالية في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة االجتماع مع  لتنفيذي لرئيس االالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية و  •

 مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على األقل في السنة.

 مناقشة طبيعة ونطاق وفاعلية عمليات التدقيق، مع األخذ بعين االعتبار توافقها مع معايير التدقيق املعتمدة. •

  ،التدقيق ، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملياتومدى موضوعيته ،لحسابات الخارجيمتابعة ومراقبة استقاللية مدقق ا •
ً
ومدى فعاليتها وفقا

 .ملعايير التدقيق املعتمدة 

 مناقشة املدقق الخارجي بشأن مدى مالءمة السياسات املحاسبية املطّبقة في التقارير املالية. •

 اإلدارة في هذا الشأن. وتقديم التوصيات ملجلس  ،مراجعة أداء املدقق الخارجي •

بخصوص  التنفيذية وأية استفسارات جوهرية يطرحها املدقق على مجلس اإلدارة أو اإلدارة  ،مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله •

 ةالسجالت املحاسبية أو الحسابات املالية أو أنظمة الرقاب
ّ
وتقديم الردود   ،مراجعتها ومناقشتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها قد تّم  د بأنه، والتأك

 بشأنها في الوقت املطلوب. 

أو الحصول   ،مناقشة أية مشاكل قد يواجهها املدقق الخارجي أثناء أدائه للتدقيق واملراجعة املالية، بما في ذلك القيود التي قد تحد من نطاق العمل •

 م العمل. على املعلومات الالزمة إلتما

 وتوافر املوارد الضرورية إلدارة الرقابة الداخلية، ومراجعة ومراقبة كفاءة هذه اإلدارة.    ،ينين والخارجيّ ضمان التنسيق بين مدققي الحسابات الداخليّ  •

 

 إدارة الرقابة الداخلية  (ه

ار عمل إدارة الرقابة الداخلية ومراجعة واعتماد خطة ، ومراجعة إطمراجعة األنشطة واملوارد والهيكل التنظيمي الخاص بإدارة الرقابة الداخلية •

 التدقيق السنوية.

 .أو إنهاء خدماتهمتهم أو استقاال ،النظر في عملية اختيار وتعيين مدير إدارة الرقابة الداخلية ومقدمي خدمات التدقيق الداخلي •

وضمان أن النتائج والتوصيات  مة إلى اللجنة من قبل مدير إدارة الرقابة الداخلية، والردود الواردة من قبل إدارة الشركة عليها،  مراجعة التقارير املقّد  •

ناقشة وما،  مة من املدقق الداخلي واالقتراحات والردود الصادرة عن اإلدارة التنفيذية قد تم استالمها ومناقشتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنهاملقّد 

أو صعوبة الحصول    ،مدير إدارة الرقابة الداخلية فيما إذا كان هناك أية صعوبات تواجهه في القيام بمهام التدقيق كالقيود املفروضة على نطاق عمله

 على املعلومات الالزمة ملمارسة مسؤولياته.

 واملدقق الداخلي )إن وجد( تقييم جودة مهام إدارة الرقابة الداخلية •
ً
فيما يتعلق بالتخطيط واملتابعة وإعداد التقارير، وتقييم أداء مدير   ، خاصة

 وتزويده باملشورة والتوجيه في الوقت املالئم. ،إدارة الرقابة الداخلية

•  
ّ
 السلطة واملكانة املالئمة داخل الشركة.، إلى جانب امتالكها د من امتالك إدارة الرقابة الداخلية العدد الكافي من الكادر الوظيفيالتأك

 اال  •
ّ
، لضمان عدم وجود أية مسائل معل

ً
 قة. جتماع مع مدير إدارة الرقابة الداخلية مرة واحدة على األقل سنويا

 إعداد تقارير ملجلس اإلدارة بشأن كافة املسائل التي يتم النظر فيها من قبل اللجنة. •

 

 االمتثال (و 

 موظفي الشركة لقواعد السلوك املنهي.مراجعة مدى امتثال  •

 النظر في تعيين ضابط االمتثال أو استقالته أو إقالته. •

 مراجعة مدى مالءمة املمارسات واإلجراءات الخاصة باالمتثال للقوانين واألنظمة واللوائح املعمول بها.  •

 مراجعة ومتابعة: •



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  26 الصفحة

 

)بما  بنشاط الشركة ا من املتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلةفاعلية نظام متابعة االمتثال لقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيره -

 .الداخلية( واللوائح واألنظمة فيها القواعد

. ،رات والتحديثات التي تطرأ على النظم التشريعية والقانونيةالتطوّ  -
ً
 جوهريا

ً
 والتي قد تؤثر على الشركة تأثيرا

 لتزام واالمتثال لقواعد السلوك املنهي. االضمان د املبذولة من قبل إدارة الشركة ل الجهو  -

 

ة( عن األمور املتعلقة باالمتثال، إلى جانب الحصول على تحديثات منتظمة من اإلدارة )ومن املستشار القانوني للشركة أو ضابط االمتثال عند الحاج •

 ،مل على حاالت تضارب املصالح أو مخالفة قواعد السلوك املنهيالتحقيق والنظر في املسائل التي تؤثر على نزاهة فريق اإلدارة في الشركة، والتي تشت 

 ملا تنص عليه السياسات واألنظمة املعمول بها داخل الشركة. 
ً
 وذلك وفقا

 

 مسؤوليات واختصاصات أخرى  (ز 

 وإدارة الشركة.ن يين واملدققين الداخليّ صل الحر واملفتوح بين كل من: لجنة التدقيق واملدققين الخارجيّ اخلق قنوات من التو  •

 . في هذا الشأن مجلس اإلدارة صادرة عن النظر في أي أمور أو مواضيع أخرى بناًء على توجيهات  •

 

 فصاحات املوظفين إ بالغات و  (ح

 

 ابوضع السياسات و القيام    •
ّ
الرقابة الداخلية ن موظفي الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير املالية أو  إلجراءات والضوابط التي تمك

ة دورية لهذه  عتلك املخالفات، وإجراء مراجفيما يخص ات مستقلة وعادلة أو غيرها من املسائل بشكل سري، والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيق

 . السياسات واإلجراءات

  ،التحقيق في هذه املخالفاتإجراءات متابعة  •
ّ
 د من استقاللية التحقيقات ونزاهتها. للتأك

 . اإلبالغ عنها، وتصحيح ما قد يشوبها من انحرافاتفي التعامل مع املخالفات التي يتم  إدارة الشركة التحقيق التي تتخذها ءاتمراجعة إجرا •

 

( بمراجعة سياسة اإلبالغ عن املخالفات لدى الشركة، ومتابعة تطوير وتنفيذ األنظمة الخاصة بذلك،  04/2013قامت لجنة التدقيق في اجتماعها رقم )

  06( الذي انعقد بتاريخ 06/2013، وقامت برفع توصية ملجلس اإلدارة بهذا الشأن، الذي قام بدوره باملصادقة عليها في اجتماعه رقم )فعاليتها لضمان 

 .2013نوفمبر 

 

 ، وذلك على النحو التالي:2019العام  اجتماعات خالل( 5) خمسةقامت لجنة التدقيق بعقد 

 

 االجتماع رقم  تاريخ اإلنعقاد 

 01/2019 2019راير ـــــــبف 12

 02/2019 2019 مايو 12

 03/2019 2019 أغسطس 07

 04/2019 2019 أكتوبر 17

 05/2019 2019بر ـــــــنوفم 11

 

  وكان حضور االجتماعات سالفة الذكر على النحو التالي:

 



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  27 الصفحة

 

 املنصب  العضو 
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الحضور   عدد مرات 

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة السيد/  منصور محمد املال 

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو  السيد/  علي سعيد عبدهللا سليم الفالس ي

 3 ✓ ✓ ✓ -  عضو  السيد/ حمد سالم محمد العامري 

 :ةمالحظ

 في اللجنةآنذاك، حيث تّم إعادة تشكيل لجنة 2019/ 01حضر السيد "أحمد خليفة املهيري" اجتماع لجنة التدقيق رقم )  •
ً
( بصفته عضوا

 .   2019مارس   20( الذي انعقد بتاريخ 2019/ 02التدقيق بموجب القرار الصادر عن مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )

 في اللجنة آنذاك، حيث انضم 01/2019العامري"  اجتماع لجنة التدقيق رقم )لم يحضر السيد "حمد سالم محمد   •
ً
(،  حيث لم يكن عضوا

  2019مارس    20( الذي انعقد بتاريخ  02/2019إلى عضوية لجنة التدقيق بناًء على القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم )

 بشأن إعادة تشكيل هذه اللجنة.

ت املقّدمة من قبل أعضـــــــــــــاء اللجنة  عن عدم تمكنهم من حضـــــــــــــور بعض االجتماعات يتم النظر فيها وأخذها بعين االعتبار في بداية كل كافة االعتذارا •

 مع القوانين واألنظمة املعمول بها في هذا الشأن.
ً
 لعقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ي، وتماشيا

ً
 اجتماع وفقا

ل حضور أعضاء اللجنة في هذه اال . •
ّ
 لهذا الجدول من خالل حضورهم الشخص ي باألصالة.تمث

ً
 جتماعات وفقا

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت  6.2

د من فعاليتها.يقر السيد "مارتن لي ايدملان" رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته آللية عملها، والتأ
ّ
 ك

توصياتها  م التي تعكس أفضل املمارسات، كما تقّد  اتملجلس اإلدارة عن إدارة املوارد البشرية وسياسات التعويضتقاريرها تقدم لجنة الترشيحات واملكافآت 

 .يةوما تحتاجه من مهارات وخبرات مستقبل ،مناصب املجلس مع مراعاة التحديات والفرص التي تواجه الشركةتعاقب خطط بشأن 

 

 أعضاء غير تنفيذيّ ( 3)تتألف لجنة الترشيحات واملكافآت من ثالثة 
ّ
ومدير  اإلدارة التنفيذيةاجتماعات دورية مع رئيس اللجنة  ويعقد ،ون ين، جميعهم مستقل

 الضمان  ،ملوارد البشريةاإدارة 
ّ
 .تندرج ضمن اختصاصات اللجنةالتي  ع أعضاء اللجنة على األمور الجوهريةال ط

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت األعضاء التالية أسماؤهم: تضم

 

 الترشيحات واملكافآتأعضاء لجنة  نصب امل

 السيد/ مارتن لي ايدملان  اللجنة رئيس

 منصور محمد املال السيد/   عضو 

 مريم سعيد أحمد غباش  /ة السيد عضو 

 :مالحظات

  مارس  20( الذي انعقد بتاريخ 02/2019تّم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت بموجب القرار الصادر عن مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )  •

2019 . 

•   
ّ
في    الترشيحات واملكافآتلجنة بناًء على القرار الصادر عن  الترشيحات واملكافآتي منصب رئيس لجنة تّم انتخاب السيد "مارتن لي ايدملان" لتول

 . 2019 مارس 11( الذي انعقد بتاريخ 02/2019رقم ) ااجتماعه



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  28 الصفحة

 

 

 يحدد ميثاق لجنة الترشيحات واملكافآت مسؤوليات اللجنة كما يلي:
 

ين بشكل مستمر، وإذا تب -
ّ
د من استقاللية األعضاء املستقل

ّ
جنة أن أحد األعضاء  يّ التأك

ّ
فقد شروط االستقاللية، وجب عليها عرض األمر على املجلس  قد  ن لل

  ليقوم باتخاذ الالزم
ً
 للقوانين واألنظمة املعمول بها.  في هذا الشأن وفقا

سنوي، وعلى  إعداد السياسة الخاصة بمنح املكافآت واملزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل  -

 عليا معقولة وتتناسب مع أداء الشركة.اللجنة أن تتحقق من أن املكافآت واملزايا املمنوحة لإلدارة التنفيذية ال

 وأسس اختيارهم.  ،تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا واملوظفين -

 تطبيقها، ومراجعتها بشكل دوري.  ومتابعة ومراقبة ،السياسة الخاصة باملوارد البشرية والتدريب في الشركة إعداد -

ح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وتنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وضع واعتماد سياسة وآل -
ّ
مع   يتوافق بما  ،ية الترش

 القوانين واألنظمة املعمول بها. 

 . مراجعة االحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة، وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية املجلس -

 ى مجلس اإلدارة العتماد تطبيقها. غييرات التي يمكن إجراؤها عليه إلورفع التوصيات الصادرة في شأن الت ،مراجعة هيكل مجلس اإلدارة  -

 تصاصات ومهام أخرى يتم تحديدها من قبل مجلس اإلدارة من وقت آلخر. أية اخ -

 

قّرر املجلس أن تعقد لجنة الترشيحات   فقد، 2013 يوليو 01الذي انعقد بتاريخ  (04/2013رقم )في اجتماعه ر عن مجلس إدارة الشركة دبناًء على القرار الصاو 

 واملكافآت  
ً
 واحدا

ً
 للقيام بمسؤولياتها  اجتماعا

ً
 للوائح واألنظمة    ،على األقل سنويا

ً
املعمول بها لدى هيئة األوراق املالية  املقّررة و والوفاء بمتطلباتها التشريعية وفقا

 ، وذلك على النحو التالي: 2019عام الخالل  اجتماعين إثنينقامت لجنة الترشيحات واملكافآت بعقد والسلع، وعليه 

 

 االجتماع رقم  تاريخ االنعقاد 

 01/2019 2019فبراير  13

 02/2019 2019 نوفمبر  11

 

 الذكر على النحو التالي:وكان حضور االجتماعات سالفة 

 

 املنصب  العضو 
 االجتماع 

01/2019 

 االجتماع 

02/2019 
 عدد مرات الحضور 

 2 ✓ ✓ رئيس اللجنة السيد/ مارتن لي ايدملان 

 2 ✓ ✓ عضو  السيد/  منصور محمد املال 

 1 ✓  عضو  السيد/  مريم سعيد أحمد غباش

 :مالحظات

 في اللجنةآنذاك، حيث تّم 01/2019حضر السيد "محمد حاجي الخوري" اجتماع لجنة الترشيحات واملكافآت رقم ) •
ً
( بصفته عضوا

( الذي انعقد بتاريخ 02/2019إعادة تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت بموجب القرار الصادر عن مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )

 .   2019مارس  20

"   2019مارس  20ضّمت لجنة الترشيحات واملكافآت في عضويتها حتى تاريخ  •
ّ

 للجنة، والسيد "منصور محمد املال
ً
كل من: السيد "مارتن لي ايدملان" رئيسا

.
ً
، والسيد "محمد حاجي الخوري" عضوا

ً
 عضوا



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  29 الصفحة

 

 في اللجنة 01/2019دة "مريم سعيد أحمد غباش"اجتماع لجنة الترشيحات واملكافآت رقم )لم تحضر السي •
ً
(،  حيث لم تكن عضوا

آنذاك، حيث انضمت إلى عضوية لجنة الترشيحات واملكافآت بناًء على القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم  

 إعادة تشكيل هذه اللجنة. بشأن  2019مارس  20( الذي انعقد بتاريخ 2019/ 02)

•  
ّ
 لهذا الجدول من خالل حضورهم الشخص ي باألصالة. اللجنةل حضور أعضاء تمث

ً
 في هذه االجتماعات وفقا

 

 اللجنة التنفيذية  6.3
 

د من فعاليتها.يقر السيد "وليد أحمد سالم املقرب املهيري" رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته 
ّ
 آللية عملها، والتأك

 

 ملجلس اإلدارة 
ً
 استشاريا

ً
 استراتيجية الشركة وتحديد األولويات املتعلقة باملشاريع واألداء. تعمل على توفير الضمان والرقابة على و  ،تلعب اللجنة التنفيذية دورا

 

   جميعهمأعضاء غير تنفيذّيين،  (  3)  ثالثة اللجنة التنفيذية من    تتألف
ّ
لضمان    اإلدارة التنفيذية للشركةمع  اجتماعات دورية  رئيس اللجنة    ويعقدهذا    ،ن و مستقل

 
ّ
 أعضاء اللجنة على األمور الجوهرية بشكل منتظم.  العاط

 

 تضم اللجنة التنفيذية األعضاء التالية أسماؤهم: 

 

 أعضاء اللجنة التنفيذية  املنصب 

 السيد/ وليد أحمد سالم املقرب املهيري  اللجنةرئيس 

 السيد/ حمد سالم محمد العامري  عضو 

 السيدة/ مريم سعيد أحمد غباش عضو 

    :اتمالحظ

 .2019 مارس 20( الذي انعقد بتاريخ 02/2019التنفيذية بموجب القرار الصادر عن مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم ) تّم إعادة تشكيل اللجنة •

   وليد أحمد سالم املقرب املهيري"  السيد "  تعيين تّم   •
ّ
 اجتماعهافي    اللجنة التنفيذيةالقرار الصادر عن  اللجنة التنفيذية بموجب  ي منصب رئيس  لتول

 . 2019أبريل  08( الذي انعقد بتاريخ 01/2019رقم )

 كل من: السيد  2019مارس  20ضّمت اللجنة التنفيذيةفي عضويتها حتى تاريخ  •
ً
"وليد أحمد سالم املقرب املهيري" رئيسا

.
ً
، والسيد "حمد سالم محمد العامري" عضوا

ً
 للجنة، والسيد "أبوبكر صديق الخوري" عضوا

 

 كما يلي: املوكلة لها سؤوليات املحدد ميثاق اللجنة التنفيذية 
 

اتيجية االستثمار واعتماد السياسات: ➢  في مجال استر
 

 استراتيجية االستثمار والسياسات على مستوى الشركة ككل. اإلشراف على  -

 للحدود والقيود املقّررة في جدول التفويضات.  املوافقة على القرارات املتعلقة باالستثمارات واملشاريع التطويرية الخاصة بالشركة -
ً
 وفقا

 صول لدى الشركة. مراجعة واعتماد السياسات واالستراتيجيات الخاصة باملشاريع التطويرية وإدارة األ  -

 للحدود والقيود   اعتماد استراتيجية إدارة املناقصات واملشتريات، وإرساء العطاءات التي تتعلق باملناقصات الجوهرية الخاصة بالشركة -
ً
وفقا

 املقّررة في جدول التفويضات. 

 

 : في مجال اإلشراف واملراجعة ➢
 



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  30 الصفحة

 

 ومتابعة مستوى األداء فيها.  ،باملشاريع التطويريةة الخاصة يمراجعة واعتماد مؤشرات األداء الرئيس -

 متابعة األداء الخاص باالستثمارات واملناقصات.  -

 هذا الشأن.في وإصدار التوصيات املناسبة   ،مراجعة املتطلبات الخاصة بالحاجة إلى زيادة رأس املال -

 مراجعة التأثيرات الخاصة بعمليات االستثمار. -

 . ذات االختصاص  ةين اإلدار الجالة التي تضعها ي املالية الرئيسمراجعة األهداف والنسب  -

 

 ، وذلك على النحو التالي:2019عام الخالل  اجتماعات( 5) خمسةبعقد  اللجنة التنفيذيةقامت 

 

 االجتماع  تاريخ االنعقاد 

 01/2019 2019أبريل  08

 02/2019 2019أغسطس  01

 03/2019 2019نوفمبر  10

 04/2019 2019ديسمبر  16

 05/2019 2019ديسمبر  26

 

 وكان حضور االجتماعات سالفة الذكر على النحو التالي:
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 عدد مرات الحضور 

السيد/ وليد أحمد 

 سالم املقرب املهيري 
 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اللجنةرئيس 

السيد/ حمد سالم 

 محمد العامري 
 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو 

السيدة/ مريم سعيد  

 أحمد غباش
 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو 

 :ةمالحظ

 لهذا الجدول من خالل حضورهم الشخص ي باألصالة. •
ً
ل حضور أعضاء اللجنة في هذه االجتماعات وفقا

ّ
 تمث

 

7.0  
 
  ،لعينلجنة متابعة شؤون املط

 
 لعين وأعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة وسياسة تداوالت املط

 

7.1  
 
 لعين سياسة تداوالت املط

 

 لقام مجلس اإلدارة بوضع سياسة 
ّ
 مع تداول املط

ً
 2016/ر.م( لسنة 7قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )لعين في أسهم الشركة تماشيا

( الصادرة عن سوق أبوظبي لألوراق املالية، حيث تتيح  5/2009والالئحة الداخلية رقم ) الشركات املساهمة العامة، وحوكمة املؤسس ي معايير االنضباطبشأن 



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  31 الصفحة

 

ة الوفاء بالتزاماتهم القانونية عندما تكون لديهم معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر سهم الشركة في السوق  هذه السياسة ملجلس اإلدارة والعاملين لدى الشرك

 مفصّ املالي، وتتضّم 
ً
 ن هذه السياسة شرحا

ّ
 للضوابط التي تحكم تداوالت املط

ً
 على التداول  ال

ً
 األوراق املالية الصادرة عن شركة الدار العقاريةفي  لعين، وتضع قيودا

 . عش.م.

 

مفصح عنها ذات عالقة بأعمال الشركة، ولها تأثير على غير تحظر هذه السياسة التداول إن كان هناك احتمال معقول في استغالل معلومات غير منشورة أو  

 
ّ
لعين في األسهم على مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، وجميع املوظ

ّ
 فين العاملأسعار التداول، وتطّبق سياسة تداول املط

ّ
الع على  ين لدى الشركة الذين لديهم اط

   .معلومات وبيانات جوهرية
ّ
لعيها وتحديثها عبر املوقع اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق  وتجدر اإلشارة هنا إلى التزام الشركة التام بإجراء مراجعة دورية لقائمة مط

 اها الشركة.ريع والخطط االستراتيجية والتشغيلية التي تتبنّ بما يتناسب مع املشا 2019عام الكان آخرها في شهر نوفمبر من  ،املالية

 

 
ّ
لعين في فترات تقييد التداوالت التي تفرضها هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي  وبموجب هذه السياسة، يتم حظر التداول على أسهم الشركة من قبل املط

دارة التنفيذية والعاملين في الشركة والشركات التابعة إبالغ إدارة السوق قبل تقديم طلباتهم إلى سوق  لألوراق املالية، ويتعّين على أعضاء مجلس اإلدارة واإل 

لع، وذلك بغض النظر عن قيمة ونوع الصفقة )بيع أو شراء(.  
ّ
 أبوظبي لألوراق املالية بهدف إجراء تداول مط

 

 الستغالل معلومات غير منشورة  تحتفظ شركة الدار العقارية بحقها في منع أو تقييد أي تداول عندم
ً
 معقوال

ً
فيما يتعلق بأعمال  )غير مفصح عنها(  ا ترى احتماال

  .الشركة بشكل قد يؤثر على سعر تداول األسهم في السوق 
ً
لعين   على ذلك، يمكن فرض فترة حظر إضافية يحظر خاللها إجراء أّي  عالوة

ّ
تداوالت من قبل املط

 مع الفترة   سواء كانوا من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو العاملين لدى الشركة أو الشركات التابعة، كفترة حظر التداوالت التي تّم 
ً
فرضها تزامنا

 . "روح العقاريةص"و   "الدار العقارية"الزمنية التي استغرقتها مباحثات ومفاوضات االندماج بين شركتي  

 

رة من  بة عليهم بشأن متطلبات اإلفصاح عن تداوالتهم في أسهم الشركة، وهم ملتزمون بجميع املتطلبات املقرّ مجلس اإلدارة االلتزامات املترتّ أعضاء هذا ويدرك 

 قبل هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية.

 

7.2  
 
 التهم في أسهم الشركة واألوراق املالية املصدرة عنها ومهامهالعين وتداو لجنة متابعة شؤون املط

 ألحكام  
ً
الشركات املساهمة العامة،  وحوكمة املؤسس ي  معايير االنضباطبشأن    2016/ر.م( لسنة  7قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )إعماال

 
ّ
لعين وتداوالتهم في أسهم الشركة واألوراق املالية املصدرة عنها، كما قامت إدارة الشركة بتحديد املهام قامت إدارة الشركة بتشكيل لجنة مختصة بشؤون املط

 للتفصيل اآلتي: 
ً
 واالختصاصات املوكلة لهذه اللجنة وذلك وفقا

 

7.2.1  
 
 لعين وتداوالتهم لجنة متابعة شؤون املط

 

 
ّ
 منتضم لجنة متابعة شؤون املط

ّ
 : لعين وتداوالتهم في عضويتها كال

 املالية. لإلدارة الرئيس التنفيذي  •

 املستشار القانوني العام.  •

 مدير إدرة الرقابة الداخلية. •

 

لعين في الشركة، وعن مراجعتهم آللية عملها، والت
ّ
د من فعاليتها.يقر أعضاء اللجنة بمسؤوليتهم عن نظام املتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املط

ّ
 أك

 

 اللجنةمهام واختصاصات  7.2.2
 

 
ّ
 لعين وتداوالتهم القيام باملهام واالختصاصات التالية:تتولى لجنة متابعة شؤون املط



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

 

 
 
 

 48 من  32 الصفحة

 

لعين -
ّ
لعين بصورة مؤقتة، والذين  ،إعداد سجل خاص ومتكامل يضم األسماء والبيانات الخاصة باملط

ّ
بما فى ذلك األشخاص الذين يمكن اعتبارهم مط

لع
ّ
  .ينيحق أو يتوافر لهم االطالع على املعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل اإلفصاحات املسبقة والالحقة الخاصة باملط

لعين إدارة  -
ّ
 حتفاظ بالسجل الخاص بهم.اال وملكياتهم، و   ،ومتابعة واإلشراف على تعامالت املط

-  
ّ
لعين، للتأك

ّ
د من تحديثها بشكل مستمر، والتشاور مع اإلدارة التنفيذية لدى الشركة بشأن أية  إجراء مراجعة بشكل ربع سنوي لسجالت وكشوفات املط

 ملتطلبات ومقتضيات سير األعمال ،تحديثات يتطلب إجراؤها على هذه السجالت والكشوفات وقت حدوثها
ً
 لدى الشركة. وفقا

لعين إلى كل من هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية.  -
ّ
 رفع الكشوف والتقارير الدورية الخاصة باملط

-  
ّ
 حدوثه.لعي الشركة على املوقع اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق املالية، وإجراء أي تحديث على هذه القائمة فور ضمان التحديث املستمر لقائمة مط

لعين -
ّ
ونشر الوعي الخاص بتداوالتهم في أسهم الشركة واألوراق املالية املصدرة عن الشركة، بما في ذلك توعيتهم وتذكيرهم   ،التواصل املستمر مع املط

 لألنظمة والقواعد    ،املستمر بفترات حظر التداول في أسهم الشركة واألوراق املالية املصدرة عن الشركة
ً
ملعمول بها لدى كل من هيئة األوراق  ااملقّررة و وفقا

 ة مخالفات.  ب ارتكاب أيّ لتزام بها، وتجنّ املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية، لضمان اال

لعين، ورفع التوصية بشأن أيّ  -
ّ
 عليها إلى مجلس اإلدارة العتمادها في الوقت املناسب.  املراجعة الدورية لسياسة تداوالت املط

ً
 ة تعديالت قد تطرا

 إدارة الشركة من وقت آلخر.  مجلس أية اختصاصات أو مهام أخرى يتم تكليف اللجنة بها من قبل -

ومسؤولياتها، كما قامت اللجنة بمراجعة سياسة تداول ، وينظم اختصاصاتها هاالذي يحكم عمل امليثاق وصياغة بوضع، قامت اللجنة 2019وخالل العام 

 
ّ
لعين  لعين لضمان توافقها وانسجامها مع القوانين واألنظمة املعمول بها، إلى جانب الدور املحوري واملهم والفّعال الذي تقوم به اللجنة في املط

ّ
إدارة شؤون املط

، إلى جانب إخطارهم تي تحكمهم، والسياسات واملواثيق الداخلية والتنظيمية التي يخضعون لهاخالل تثقيفهم بالضوابط واإلجراءات ال ونشر الوعي بينهم، من

ة معلومات داخلية أو جوهرية في سبيل ة، وضرورة عدم االستغالل املباشر أو الغير مباشر أليّ املسبق بفترات حظر التداول املفروضة من قبل الجهات املختصّ 

سوق أبوظبي لألوراق املالية لضمان   العمل والتنسيق املستمر مع إدارة  وكذلكاول في األوراق املالية التي تصدرها الشركة. تحقيق نفع أو ربح من خالل التد

لعي الشركة من خالل الخدمات اإللكترونية الخاصة بالسوق، لضمان االلتزام املستمر باألنظمة والقوانين امل 
ّ
 عمول بها.التحديث املستمر لقائمة مط

 

أقاربهم من الدرجة األولى في أسهم الشركة خالل العام تعامال  7.3  2019ت وتداوالت أعضاء مجلس إدارة الشركة و

 ( من هذا التقرير. 2.0يرجى اإلحالة إلى الفقرة رقم )    

 

 نظام الرقابة الداخلية 8.0

 مسؤولية مجلس اإلدارة عن نظام الرقابة الداخلية 8.1
 

  .شركة، ومراجعة مدى فاعليته وكفاءتهال( من هذا التقرير، يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على نظام الرقابة الداخلية في 3.0كما أوضحنا في البند )

ل املجلس لجنةويقر املجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعن مراجعته آللية عمله، والتأكد من فعاليتها.  
ّ
التدقيق   إلى جانب ذلك، فقد شك

رقابة الداخلية وإدارة الرقابة الداخلية لإلسهام في القيام بمسؤوليات حوكمة الشركة التي تقع تحت مسؤوليته، وذلك فيما يخص أنظمة إدارة املخاطر وال

 بموجب إلد  الوظيفيةبتخويل وتفويض لجنة التدقيق مسؤولية أن تكون التبعية  للشركة. عالوة على ذلك، فقد قام مجلس اإلدارة  
ً
ارة الرقابة الداخلية لها مباشرة

 لألنظمة والتشريعات املقّررة من قبل هي
ً
ئة األوراق املالية تفويض رسمي صادر عن مجلس اإلدارة بهذا الشأن، ويتم عرض نتائج هذا التفويض على املجلس وفقا

 على مجلس اإلدارة في ممارسة صالحياته وتحمّ والسلع، األمر الذي يسهم في زيادة فاعلية هذه اإلدارة، وبالتالي ينعكس إيجاب
ً
 ل املسؤوليات امللقاة على عاتقه.ا

 

 

 مدير إدارة الرقابة الداخلية  8.2

( الذي انعقد بتاريخ 05/2013وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم )  ،ترأس إدارة الرقابة الداخلية في الشركة السيد "حيدر نجم"ي

ومنتظم، كما يقوم بتقديم املشورة لإلدارة  مستقّل   بممارسة عمليات التدقيق واملراجعة الداخلية بشكل  السيد "حيدر نجم" حيث يقوم  .2013أغسطس  06

 22 الـ سين وتطوير عمليات الرقابة الداخلية والحوكمة الخاصة بالشركة. يتمتع السيد "حيدر نجم" بخبرة عملية تتجاوز التنفيذية على وجه يضمن فعالية وتح



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    
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 إلى أن السيد "حيدر نجم" حاصل ع
ً
 في مجال التدقيق املحاسبي والعمليات واالمتثال والتدقيق على املخالفات. وتجدر اإلشارة أيضا

ً
البكالوريوس لى شهادة عاما

من قبل والية ديالوير في الواليات املتحدة األمريكية،  ( CPAفي التجارة من جامعة ماكجيل في مونتريال / كندا، إلى جانب كونه محاسب قانوني معتمد مرخص )

 عن حصوله على شهادة "املدقق الداخلي املعتمد )
ً
 .    ("CIAفضال

 

 ضابط االمتثال 8.3

جب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة، وأوكلت إليه مسؤولية ضمان امتثال الشركة وموظفيها بالقوانين واللوائح والقرارات  تم تعيين ضابط االمتثال بمو 

 مع قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية و 
ً
سنة  /ر.م( ل7السلع رقم )الصادرة، إلى جانب السياسات والتدابير الداخلية األخرى. وتأتي هذه الخطوة تماشيا

  الشركات املساهمة العامة. وحوكمة املؤسس ي معايير االنضباطبشأن  2016
 

( الذي انعقد  05/2013عبدالرحمن" ليتولى مهام ضابط االمتثال بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم )حاتم  تّم تعيين السيد "محمد  

  عبدالرحمن" بخبرة عملية في مجال األعمال القانونية وشؤون االمتثال واالنضباط املؤسس ي ملدة تناهز  حاتم "محمد، ويتمتع السيد 2013أغسطس  06بتاريخ 

  12 الـ
ً
 ، وهو حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة والقانون في جامعة اإلمارات العربية املتحدة. عاما

 

 ي يتم اإلفصاح عنها في التفارير والحسابات السنويةتعامل الشركة مع القضايا الجوهرية أو املشاكل الت 8.4

وثوقية، إلى جانب  لقد قام مجلس اإلدارة بوضع معايير وأسس للرقابة الداخلية في الشركة، بهدف تقديم املشورة على وجه يتسم باملوضوعية واالستقاللية وامل

التنفيذية،   مثالية للرقابة الداخلية تلبي متطلبات مجلس اإلدارة، وتسهم في تعزيز الدور الذي يقوم به كل من مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق واللجنة ة  تأمين بيئ

ة الداخلية تخضع للميثاق  كما تجدر اإلشارة هنا إلى أن مسؤوليات إدارة الرقاب .وذلك بغية اإلسهام في أداء واجباتهم ومهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه

بشأن   2016/ر.م( لسنة 7قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )املصادق عليه من قبل لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة، وذلك بما يتماش ى مع   

ة التي تعمل من خاللها إدارة الرقابة الداخلية، وتسهم في  ، ويمثل هذا امليثاق السياسة املحكمالشركات املساهمة العامة وحوكمة املؤسس ي  معايير االنضباط

 تحقيق أهداف الشركة ومواكبة تطلعاتها.

 

 - كما أسلفنا - م إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها إلى لجنة التدقيق، وتمارس عملها تحت إشرافهاتقّد  
ّ
ة وموضوعية، ، األمر الذي يتيح لها العمل بطريقة مستقل

 عن  ز، يكفل تسهيل التعرّ لها التفاعل مع الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة التنفيذية بأسلوب  متميّ كما يتيح  
ً
ف على مبادرات تحسين األداء وتطوير األعمال، فضال

والقيام  ، لداخلية ألنشطتهاولضمان درجة عالية من االستقاللية في تنفيذ إدارة الرقابة افّعال.  توفير الضمانات الكفيلة بتحقيق أهداف الشركة على نحو  

 أمام لج
ً
ومن الناحية   ،نة التدقيقبمهامها، فإن مدير إدارة الرقابة الداخلية يتمتع باتصال مباشر مع أعضاء مجلس اإلدارة، ويعتبر من الناحية الوظيفية مسؤوال

 أمام الرئيس التنفيذي. 
ً
 اإلدارية مسؤوال

 

أو أي وسائل أخرى لإلفصاح؛   ،ة أو املسائل التي يتم الكشف عنها في البيانات املالية السنويةأو األمور امللّح  عندما تواجه الشركة بعض املسائل الجوهرية و

 فيتمثل دور إدارة الرقابة الداخلية في هذا الشأن في اآلتي: 

 

 والقضايا ضمن مراحل التخطيط لعمليات التدقيق.  إدراج هذه املسائل •

 واملستجدات وإيجاد حلول لها. ية )حسبما تقتض ي الضرورة( لإلسهام في بيان هذه املسائلتقديم املشورة والخدمات االستشار  •

 والقضايا.  خذة من أجل معالجة هذه املسائلتأمين املتابعة املنتظمة للخطوات واإلجراءات املتّ  •

 والقضايا. رفع تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق بما يخص وضع هذه املسائل  •
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 التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية ملجلس إدارة الشركة. 8.5

يسهم في خلق بيئة عمل  ،اءشكل فاعل وبنّ ب -من قبل لجنة التدقيق  شرتحت اإلشراف املبا -تقوم إدارة الرقابة الداخلية بممارسة أعمالها ومهامها املوكلة إليها 

الخبرة والكفاءة. وتقوم  مثالية تتسم بالشفاقية والفعالية واالمتثال واالنضباط والكفاءة في األداء واالنتاجية، وتشجع على جذب الكوادر املهنية املؤهلة ذات 

 ألرقى املمارسات املتّ 
ً
الشأن، وبما يتوافق مع األنظمة والقوانين املعمول بها، حيث تمارس هذه اإلدارة مهامها  بعة في هذا  إدارة الرقابة الداخلية بإعداد تقاريرها وفقا

تدخالت أو مؤثرات قد تؤثر على جودة وكفاءة تقاريرها، وتقوم إدارة الرقابة الداخلية برفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق بشكل منتظم  ةبنزاهة وحيادية دون أي

مناقشتها ورفع توصية بشأنها إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرارات املناسبة بشأنها. وتجدر اإلشارة في هذا الشأن إلى أن إدارة  لعرضها و )وعند اقتضاء الحاجة( 

    17بإعداد وعرض    الرقابة الداخلية قامت
ً
ة،  وحدة أعمال قابلة للتدقيق لدى الشرك  26تشمل عدد  ،  2019لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة خالل العام  على  تقريرا

  ّم إصدار القرارات الالزمة بشأنها.تو 

 

 إدارة املخاطر  9.0

 

  ، دارة املخاطر لحماية استثمارات املساهمينإل   وتلتزم بتوفير نظام    ،دة هي من أسس ممارسات اإلدارة الجيّ الة للمخاطر  أن اإلدارة الفعّ   الدار العقاريةشركة  تعتبر  

 عن اعتماد سياسة ، و رة املقرّ ومنع ارتكاب مخالفات للقوانين واللوائح  ،وأصول الشركة ،ةوحقوق األطراف املعنيّ 
ً
 ،املخاطرإدارة يعتبر مجلس اإلدارة مسؤوال

  ،هذه اإلدارة ومراجعة فاعلية عملية 
ّ
اإلدارة التنفيذية للشركة مع  لجنة إدارة املخاطر بالتنسيق املباشر وتتولى. مخاطرللالشركة احتمالية مواجهة د من والتأك

تقوم لجنة كما ة تاّمة، اليّ عوضمان استمرارية أدائه بف  ،الشركةفي تطبيق إطار العمل الخاص بإدارة املخاطر مهمة  من جهة ومع لجنة التدقيق من جهة أخرى 

  .إدارة املخاطر ة أنشطة وجهودبتوفير املشورة ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بكفاءة وفعاليّ في الوقت ذاته التدقيق 
ً
  بتعزيز دور إلى ذلك، تقوم لجنة التدقيق  إضافة

( الذي 04/2013املرتبطة بإدارة املخاطر، وذلك بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم ) وواجباته التزاماتهالوفاء ب في اإلدارة  مجلس

على ذلك صراحة في امليثاق الخاص بلجنة   جنة التدقيق، كما نّص ل للجنة إدارة املخاطر إلى    الوظيفيةتكون التبعية    والذي بموجبه  ،2013يوليو    01انعقد بتاريخ  

 مجلس اإلدارة املشار إليه أعاله.  اجتماع هما فيياعتمادهما واملصادقة عل  اللذين تّم  ،املخاطروامليثاق الخاص بلجنة إدارة التدقيق 
 

لتتماش ى مع  امتهءعلى موا توعمل ،، كما قامت بوضع سجل املخاطر الخاص بالشركةة إلدارة املخاطرإدارة املخاطر في الشركة بإقرار معايير خاصّ  قامت لجنة

جهود إدارة   نسجامابعة في تقييم ومراقبة املخاطر والتواصل فيما يتعلق بها، وضمان  الطرق املتّ   نسجامانظام إدارة املخاطر  ويضمن    املجال،أرقى املعايير في هذا  

 .للشركة ةاالستراتيجيّ  هدافاأل عمال و األ املخاطر مع 
 

لتكون بمثابة  2013ام عالملخاطر في دارة الجنة إل تشكيل  تّم  حيث ،م إدارة املخاطرمكونات نظا أهّم  أحد الدار العقاريةشركة في تعتبر سياسة إدارة املخاطر  

 :مهامها في اآلتي نتكّم  ،لجنة إدارية
 

 تقييمها. تحديد املخاطر التي قد تواجه عمل الشركة و •

 ة.املمارسات الكفيلة بتخفيف أثر املخاطر الحاليّ النظر في  •

 والذي يشتمل على ما يلي: ،وضع وتطوير إطار عمل إدارة املخاطر الخاص بالشركة •
 

 تقييم املخاطر. -

 سجل املخاطر. -

 ة تحّمل املخاطر.مدى إمكانيّ  -

 تحديد األولويات الخاصة باملخاطر. -

 التخفيف من املخاطر وإدارتها. -

 ورفع التقارير.  اإلشراف واملتابعة -
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 .2019عام ال خالل  اجتماعين إثنينوقد قامت هذه اللجنة بعقد من اإلدارة التنفيذية،  أعضاءفي عضويتها تضم و يرأس هذه اللجنة الرئيس التنفيذي للشركة، 

 ملخاطر بما يلي:اإدارة قامت لجنة كما 
 

 .جنة املخاطرميثاق ل  ومناقشة مراجعة •

 .الخاص بإدارة املخاطرتعزيز إطار العمل  •

 .الخاص بالشركةسجل املخاطر   وضع وتحديث •
 

 

 لتواصل مع املساهمين ا 10.0
 

ساهمين  ق الشركة سياسة إفصاح خاصة بالسوق، تقوم على أساس معايير حوكمة الشركات وما يتعلق بها من متطلبات وإجراءات تهدف إلى تزويد كافة املتطبّ 

  ، ه مجلس اإلدارة بتنفيذهان السياسة التي تتبناها إدارة الشركة اإلجراءات التي يوّج باملعلومات الدقيقة في الوقت املناسب، كما تبيّ واملستثمرين في السوق 

 ملتطلبات هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالويحرص على االلتزام بها، لضمان مراعاة اال
ً
 ية.لتزام واإلفصاح املستمر وفقا

 

يعتبر أصحاب املناصب التالية ة في املعلومات املفصح عنها،  ة واملصداقيّ إلى جانب ذلك، ومن منطلق حرص الشركة على تطبيق أعلى درجات اإلفصاح والشفافيّ 

  عامة   تصريحات   ةح لهم باإلفصاح عن أياملصرّ األشخاص وحدهم 
ً
 : يهاة تصريحات أخرى تنسب إلأو أي ،الشركةعن  نيابة

 

 .مجلس اإلدارة وأعضاء رئيس  •

 الرئيس التنفيذي.  •

 .فريق اإلدارة التنفيذية •

 ر الشركة.مقرّ  •
 

 ا عمتعقد الشركة من وقت آلخر اجتماعات  
ّ
 معلومات إال إذا تمّ  ةأيّ هذه الحاالت عن  ، وال يتم اإلفصاح فيالالزمة لهم لين واملستثمرين لتوفير املعلوماتملحل

 لسوق  اإلفصاح عنها لدى ا
ً
ما لم تتعلق   ،توقعات السوق أو ما يشاع فيه  ات بشأنتعليق  ةعن إبداء أيّ   الدار العقاريةأو في الوقت ذاته، كما تحجم شركة    ،مسبقا

 .سوق أبوظبي لألوراق املاليةو  هيئة األوراق املالية والسلعة مثل من جهات رقابيّ  صادر   رسميّ  باستفسار  
 

 لوجه  ة أمام املساهمين لال الفرصة األساسيّ ة هي ة العموميّ تعتبر الجمعيّ 
ً
  مع مجلس اإلدارة واملدراء التنفيذيّ  جتماع وجها

ً
ين، حيث يتلقى املساهمون إشعارا

مع   وكالة  د بالتفصيل زمان ومكان انعقاد االجتماع، باإلضافة إلى املواضيع املدرجة على جدول أعمال هذا االجتماع، كما يرفق باإلشعار نموذج يحّد  ،باالجتماع

من املساهمين على املشاركة في  ل، بهدف تشجيع أكبر عدد  تعليمات عن كيفية تعبئته في ظرف يتم إرساله من قبل الشركة إلى املساهمين بواسطة البريد املسّج 

 هذا االجتماع.
 

االجتماع بمناقشة أكبر عدد من املوضوعات واملسائل التي يتم  يتم خالل االجتماع إتاحة الفرصة أمام املساهمين الحاضرين لطرح استفساراتهم، ويلتزم رئيس 

إلى جانب ذلك، يقوم مدقق الحسابات الخارجي   .ث مع املساهمينطرحها خالل الوقت املتاح، كما يحرص األعضاء على التواجد بعد االجتماع للتحّد 

 لإلجابة عن أية استفساراالجمعية العموميّ  اجتماعبحضور 
ً
 ت يتم طرحها.ة، ويكون متواجدا

 

 لحرص الشركة على التواصل الفّعال مع املساهمين، فقد تّم خالل عام  
ً
إجراء عملية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املرشحين    2019باإلضافة إلى ذلك، وتجسيدا

 من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ  
ً
، حيث تم االلتزام باتباع كافة اإلجراءات 2019مارس    20لتولي إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع اعتبارا

ر معلومات عن واملتطلبات التي تتيح للمساهمين الحصول على املعلومات األساسية والهامة التي تساعدهم في اختيار مرشحيهم لعضوية املجلس، كما تّم نش

اإللكتروني الخاص بالشركة، وقد تّم التواصل مع هيئة األوراق املالية والسلع بشأن  املرشحين وسيرهم الذاتية عبر موقع سوق أبوظبي لألوراق املالية واملوقع 

 . جميع ما يخص ذلك، والحصول على موافقتها على هذه اإلجراءات وااللتزام بالجدول الزمني املقرر من قبلها بما يضبط إجراءات هذه العملية
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 قواعد السلوك املنهي  11.0
 

والقانوني،  املنهي تلتزم بأعلى مستويات السلوك ها أنّ وقدرتها املهنية، حيث  ،والنزاهة في تعامالتها ،دة في تنفيذ املشروعاتسمعتها الجيّ يعتمد نجاح الشركة على 

 
ّ
 ة القوانين واللوائح املعمول بها عند مزاولة أعمالها.مع مراعاة كاف

 

 ت
ّ
  وموظفيها الدار العقاريةملجلس إدارة شركة  بالنسبة قواعد السلوك املنهيل شك

ً
 والتزاما

ً
 ال يتجزأ من أسلوب عملهم ،واجبا

ً
املبادئ  تلخص تو  ،ويعتبر جزءا

اإلشارة    وتجدر  .واملصادق عليه من قبل مجلس اإلدارة   ،الشركة  لدىق  قواعد السلوك املنهي املطبّ بميثاق    الدار العقاريةشركة  التي تلتزم بها  وقواعد السلوك املنهي  

 بمراجعة هذا امليثاق واملصادقة عليه. 2013نوفمبر  06( الذي انعقد بتاريخ 06/2013في هذا املقام إلى أن مجلس اإلدارة قام في اجتماعه رقم )

 

 آلية إفصاح املوظفين  12.0
 

 مع 
ً
 بالعاملين لدى الشركة، ة ، قامت الشركة بوضع سياسة إفصاح خاصّ قواعد السلوك املنهيتماشيا

ً
 ال تعزيزا

ّ
ف على اإلفصاح عن  لتزامها بضمان قدرة املوظ

 ضه لالضطهاد أو املضايقة أو التمييز، وكذلك ضماندون تعرّ  ةغير الئق ياتسلوك ةمخاوفه وقلقه بشأن أي
ً
وبسرية  باألسلوب املالئملقيام بعمليات التحقيق ل ا

بمراجعة سياسة اإلبالغ عن املخالفات لدى الشركة كما تم  2013نوفمبر  06الذي انعقد بتاريخ  (04/2013اجتماعها رقم )، وقد قامت لجنة التدقيق في ةتاّم 

 في الفقرة )
ً
 (. 6.1( من البند )حبيانه سابقا

 

  ، ة )حسب رغبتهم( ح عن بياناتهم الشخصيّ ومن دون اإلفصا  ،ةملوظفي الشركة التعبير عن مخاوفهم على نحو مسؤول وبصورة سريّ هذه  فصاح  اإل آلية  وتتيح  هذا  

 كما  ،دون خوف من تعرضهم لتمييز في املعاملة 
ّ
 .تتصل بهذه اآللية فيما قد يثار من أمور   مستقّل  املالئمة للتحقيق وبشكل   التدابير  الشركة تتخذ

 

 املصالح  ضاربت  13.0

واإلحجام عن  ،شركةالتعارض في املصالح قد ينطوي عليه تعاملهم مع شؤون  ين باإلبالغ عن أّي التنفيذيّ املوظفين تطالب الشركة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  

  . كلما اقتض ى األمر ذلك املشاركة في مناقشة هذه األمور أو التصويت عليها
ً
قواعد  ميثاق النظام األساس ي للشركة و ة التي يتضمنها إلى اإلرشادات العاّم  إضافة

رة من قبل هيئة األوراق املالية والسلع والجهات الرقابية والتشريعية  وبما يتوافق مع القرارات والقوانين واألنظمة املقرّ  ،وميثاق مجلس اإلدارة  السلوك املنهي

قة، كما تحث الشركة أعضاء  أعلى املستويات فيما يتعلق بإدارة تعارض املصالح املطبّ على  االلتزام بالقوانين  ب  الكفيلةءات  وضع سلسلة من اإلجرا  تّم قد  و   .األخرى 

 مجلس اإلدارة.وأعضاء مسألة قد تؤدي إلى تعارض في املصالح لدى رئيس  مجلس اإلدارة على إثارة أّي 

 

  2019عام الاملخالفات املرتكبة من قبل الشركة خالل  14.0

 .2019ديسمبر  31 فياللوائح التنظيمية خالل السنة املنتهية  فيما يخّص جوهرية  ة مخالفات لم ترتكب الشركة أيّ 

 

 املسؤولية االجتماعية للشركة 15.0

 

العمل واملجتمعات التي تعمل فيها،  دين والعمالء وشركاء تهدف الشركة من خالل مسؤوليتها تجاه املجتمع إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين واملوظفين واملوّر 

 في دعم املجتمع املحليّ ،  وذلك من خالل املحافظة على جدوى األعمال
ً
لدولة اإلمارات العربية املتحدة وغيرها من خالل مراعاة املحاور االجتماعية   واملساهمة دوما

 .والبيئية واألخالقية واالقتصادية في كل ما تقوم به الشركة
 

 لهذه ة نحو القيام بكافة املسؤوليات االجتماعية والبيئية واملؤسسية التي تفرضها األنظمة والتشريعات في البيئة التي تعمل من خاللها. وتحكما تهدف الشرك
ً
قيقا

عدها في فهم األثر املباشر وغير الغاية، تعمل شركة الدار العقارية على دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية في عملية صنع القرار وعملياتها التشغيلية، مما يسا

 إلى اتخاذ قرارات  
ً
أفضل، وتحسين فعالية العمل، وإضافة قيمة إلى األعمال املنجزة من قبل الشركة،  املباشر املترتب على عملياتها، األمر الذي يؤدي بدوره حتما

 .ة للعملوتهيئة بيئة مثاليّ  ،ةوتحسين الكفاءة التشغيليّ  ،من خالل تقليل املخاطر
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 :تطبيق سياسة املسؤولية االجتماعية للشركة يتم عبر التركيز على الجوانب التالية إّن 
 

 .عبر قواعد السلوك املنهي واملساءلة  -الحوكمة -

 .ةعبر تهيئة بيئة عمل مثاليّ   -املوظفين -

 .عبر إدارة تأثير عمليات الشركة على البيئة -البيئة  -

 .دي الخدمات من ذوي الخبرة بهدف تعزيز املسؤولية االجتماعية للشركةدين ومزّو عبر العمل مع مجموعة من املوّر  - ديناملوّر  -

 زة و قيمة مضافة.عبر تزويدهم بخبرة معزّ   -العمالء -

 .املجتمعات املحلية التي تعمل الشركة من خاللهاعبر دعمهم واالستثمار في   - املجتمع -
 

ة ضمن مبادرات خاصة باملجتمع والكيان املؤسس ي للشركة، وذلك لغرض تركيز جهود شركة الدار العقارية وتعزيزها على  تصنيف املسؤولية االجتماعيّ  وقد تّم 

ة، ة إلى املساهمة في بناء املجتمعات املحليّ ات في سياق جهودها الدؤوبة الراميّ وقد شاركت شركة الدار العقارية في عدد من األنشطة والفعالي  .نحو  فّعال

 :واملحافظة على بيئتها. وتشتمل هذه األنشطة على ما يلي

 

 يبلغ : صندوق الوطن •
ً
تحقيق التنمية ، وتهدف هذه املبادرة إلى 2019خالل العام  مليون درهم لصندوق الوطن 36قّدمت شركة الدار العقارية دعما

، كما أنها تجّسد األهمية التي توليها شركة الدار تجاه مسؤوليتها .املستدامة، والحياة الكريمة، واملستقبل الواعد لجميع أبناء دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 .االجتماعية، ودورها الريادي في تشجيع املشاريع الوطنية

 إلى املساهمات الطوعية التي قامت الشركة  2019وتأتي هذه املساهمات التي قامت شركة الدار العقارية بتقديمها لصندوق الوطن خالل العام 
ً
إضافة

 مليون درهم.  120مبلغ  لتبلغ في مجموعهابتقديمها في وقت سابق لصندوق الوطن 

 

ز الشعور بالتآزر واالنتماء االجتماعي في املجتمع اإلماراتي، كما تتماش ى هذه املبادرة مع رؤية حكومتنا ويعتبر صندوق الوطن مبادرة مجتمعية تسعى إلى تعزي 

واطن. كما أن هذه املبادرة تغرس في نفوس أبناء الوطن قيم حب الخير والعطاء ملالرشيدة في دعم مشاريع االستدامة، وتحقيق مستقبل أفضل للوطن وا 

ماعي، كما أنها تسعى إلى وضع الخطط واألهداف املستقبلية. كما يسعى صندوق الوطن إلى توجيه االستثمارات في العنصر البشري  وتعّزز من التضامن االجت

ز على القطاعات االستثمارية واالستراتيجية ذات األثر الفاعل واملباشر في حياة أبن
ّ
 اء الوطن.اإلماراتي من خالل املشاريع واملبادرات التي ترك

خالل  في أبوظبي  ت التي قام الدار العقارية إلى دورة األلعاب العاملية لألوملبياد الخاص،شركة : انضمت 2019األلعاب العاملية أبوظبي  - بياد الخاصألوملا •

 للرعاية التي قّدمتها شركة الدار  2019مارس  21-14من الفترة 
ً
. وتأتي هذه الرعاية امتدادا

ً
 رسميا

ً
كشريك  رسمي لدورة األلعاب اإلقليمية بصفتها شريكا

.
ً
 لألوملبياد الخاص التي استضافتها العاصمة اإلماراتية "أبوظبي" مؤخرا

تحت رعاية "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آِل نهيان" ولي عهد ابوظبي،  2019العاصمة أبوظبي دورة األلعاب العاملية لألوملبياد الخاص افت ستضاو 

كبر لى للقوات املسلحة، وذلك للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر األوملبياد الخاص الحدث الرياض ي واإلنساني األنائب القائد األع

 على مستوى العالم، ويعكس قيام شركة الدار بدعم هذا الحدث االستثنائي التزام الشركة بنشر رسالة التسامح والتضامن والعمل الخيري. 

ري كأس ة رحلة طيران: قامت شركة الدار برعاية رحلة طيران متوّجهة إلى الكويت، لنقل مجموعة من الجماهير لتشجيع منتخب اإلمارات في نهائي دو رعاي •

 الخليج.

طئ الراحة، حيث  دعوة مجموعة من األيتام من الهالل األحمر لحضور فعالية "مهرجان ألوها"، وهي فعالية قامت شركة الدار بتنظيمها في منطقة شا •

 قامت الشركة خالل هذه الفعالية بتقديم الهدايا وقسائم املأكوالت لهم.

 قيام شركة الدار بتقديم وجبات إفطار ملوظفيها وعمالها املتواجدين في مواقع العمل خالل وقت اإلفطار في شهر رمضان.  •

 ت البالستيكية في مقر مكتبها الرئيس ي.  نتجاقامت شركة الدار العقارية بتقنين استخدام امل •

لشركة الدار العقارية بإطالق   مبادرة بيئية للحد من استهالك البالستيك في ياس مول، واملول في مركز أبوظبي التجاري العاملي: قامت املراكز التجارية التابعة •

ن طريق توزيع األكياس القماشية القابلة إلعادة االستخدام، وعرض  حملة توعية بيئّية لتشجيع الجمهور على الحد من استهالك البالستيك، وذلك ع

 املنتجات املحلية املستدامة.
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 منها على الصحة العامة واللياقة البدنية، وتحقيق التوازن ب  •
ً
ين العمل  قامت شركة الدار العقارية بتنظيم برامج رياضية أسبوعية للموظفين، حرصا

خصيص الشركة برامج رياضية للموظفات اإلناث العامالت لدى الشركة في النادي الصحي الكائن في املقر الرئيس ي  والطاقة اإليجابية، باإلضافة إلى ت

 للشركة.

طّوعي، لذلك، سياسة التطّوع: في إطار تأسيس قسم املسؤولية االجتماعية للشركات، تتطلع شركة الدار العقارية إلشراك موظفيها في العمل املجتمعي الت •

ة من  مبادرات تطّوعية لتعزيز ثقافة "العطاء"، ومنح موظفي الشركة فرصة املشاركة في إحداث تغيير في املجتمع. وقد تمت املوافقة على السياس  تّم تطوير

 منها في ترسيخ وتأصيل أهمية قيم ومبادرات املسؤولية االجتماعية في نفوس موظفي الشركة كجزء أساس ي من حيا
ً
 تهم اليومية.قبل إدارة الشركة، إيمانا

نشاط ضمن   100، قامت شركة الدار العقارية بخلق أثر إيجابي من خالل القيام بما يزيد عن 2019و  2018: خالل العامين االستثمار في البنية التحتية •

ثراء حياة املقيمين والزّوار  أنشطة مسؤولية الشركة املجتمعية من خالل وحدات العمليات التشغيلية لدى الشركة، ووجهاتها ومجمعاتها، التي تهدف إل

 فيما يتعلق بعدد من 
ً
ة املسؤولية  طأنش على حد سواء، إلى جانب خلق آثار بيئية إيجابية، وكان مجلس إدارة الشركة وفريق اإلدارة التنفيذية جزًء أساسيا

 لوطن.   االجتماعية الرئيسية، بما في ذلك فعالييات أوملبياد الشرق األوسط الخاص، ومبادرات صندوق ا

، قامت شركة الدار العقارية ش.م.ع  باختيار عدد من أفراد كادرها الوظيفي ذوي الكفاءة والخبرة، و املؤهلين  2019خالل العام  دعم وتعزيز االستدامة: •

 رساتها.في مجال االستدامة، تكمن مسؤوليتهم في تعزيز وتحفيز تطبيق متطلبات االستدامة في جميع أعمال الشركة ومجمعاتها ومما

تعزيز ممارسات االداره البيئية  مؤسسات القطاعين العام والخاص تهدف إلى البيئة في أبو ظبي سلسله من معايير لجميع  هيئةوضعت  حماية مجتمعنا:  •

ية على الدوام  بتلبية واستيفاء متطلبات  ر تقوم شركة الدار العقاالسليمة في كافة املشاريع التطويرية وأعمال البنية التحتية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. 

سهم بفعالية أكبر في خدمة البيئة وحماية يذلك حدودها على وجه  ومعايير هيئة البيئة، وتقوم الشركة بتطبيق هذه املتطلبات بمعناها األوسع لتتجاوز في

تعانة بخبراء  املجتمع ومقوماته، وذلك من خالل اجراء تقييمات بيئية شاملة، وتطبيق أعلى املمارسات واملعايير الدولية في جميع أنشطة الشركة، واالس

 فاظ على البيئة واملجتمع.حواستشاريين خارجيين بغية ال 

كجزء من بناء دولة مستدامة، سعت قيادة دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى خلق مبادرة تهدف إلى تطوير شريحة الشباب،   باب الدار:مجلس ش •

ر  خالل توفيواالستفادة من مهاراتهم وقدراتهم في بناء مستقبل أفضل للوطن. وقد تم إطالق مجلس شباب الدار كمبادرة تهدف إلى تمكين شباب الدار من 

الع على اإلمكانات الوظيفية املتاحة لهم، ودعم التغيير الجوهري من خالل التعاون مع األطراف املعنية عل
ّ
ن الشباب من االط

ّ
ى مستوى الشركة  منصة  تمك

 وإداراتها املختلفة.

قامت شركة الدار العقارية بإطالق مبادرة "شبكة مبادرة املرأة" كمبادرة داخلية ممّيزة تهدف لتعزيز مكانة املرأة ودمجها في سوق  شبكة مبادرة املرأة: •

ين في  بين الجنسالعمل، وقد تّم إطالق هذه املبادرة لدعم املوظفات اإلناث العامالت لدى الشركة، وتعزيز مبدأ املساواة الذي يساهم في تحقيق التوازن 

 بيئة العمل. 

من قبل نخبة متمّيزة من النساء العامالت لدى مختلف إدارات الشركة، اللواتي يقمن بتحديد مجاالت هذه املبادرة، والنشاطات   وتتم إدارة هذه املبادرة 

  الرئيسية املتصلة بها، ويتفقن بشكل جماعّي على وضع استراتيجية هذه املبادرة.

  ضافة إلى ذلك،باإل  •
ً
لالختالف والتفاوت في املواهب والثقافات واألعراق واألجناس لدى الشركة، قامت شركة الدار العقارية بإطالق لجنة للمساواة  ونظرا

اس إزالة االختالفات والفوارق، وتحقيق املساواة، وتتيح املجال لكافة املواهب  سواالندماج، تتمتع بمهمة ورؤية واضحة تتمثل في بناء ثقافة تقوم على أ

 .واإلبداعات، األمر الذي يدعم تحقيق رؤية الشركة وتعزيز قيمها وأهدافها وثقافتها، على وجه يسهم في تحقيق التمّيز في األعمال
 

 معلومات عامة   16.0

   2019عام الأداء سهم الشركة خالل    16.1
 

 . ويبيّ 2019ديسمبر    31  فيأسهم الشركة حركة نشاط قوية خالل السنة املنتهية    علىشهد التداول  
ً
ة عن سعر سهم الشركة في عاّم   ن الجدول التالي ملحة

  :2019ديسمبر  31نهاية كل شهر من السنة املنتهية في 
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 2019العام  لسوق ومؤشر القطاع خاللالعام لؤشر املمع  الدار العقاريةاألداء املقارن لسهم شركة    16.2
 

 :2019ديسمبر  31املؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع العقار خالل السنة املنتهية في يبّين الرسم البياني التالي األداء املقارن لسهم الشركة مع 

ر    التغي 

 القيمة     عدد الصفقات

اتي(   )درهم إمار

 الكمية

 )سهم(

 اإلغالق 

)درهم 

اتي(   إمار

السعر 

 األدنى 

)درهم 

اتي(   إمار

السعر 

 األعلى 

)درهم 

اتي(   إمار

 االفتتاح

)درهم 

اتي(   إمار

 التاريخ

 بالدرهم  %

 2019يناير  1.56 1.64 1.50 1.59 139,182,706 217,829,089.24 3,620 0.010 0.63

 2019فبراير  1.58 1.86 1.43 1.78 267,149,372 448,092,628.11 5,002 0.190 11.95

 2019مارس  1.79 1.97 1.76 1.78 323,229,184 606,995,557.65 5,209 0.000 0.00

 2019أبريل  1.78 1.93 1.70 1.78 200,337,986 361,651,107.49 3,875 0.000 0.00

 2019مايو  1.78 1.82 1.63 1.82 128,573,919 221,148,915.36 3,424 0.040 2.25

 2019يونيو  1.82 1.90 1.76 1.89 135,752,143 252,916,585.22 3,741 0.070 3.85

 2019يوليو  1.89 2.37 1.86 2.31 262,934,139 564,569,468.28 6,750 0.420 22.22

 2019أغسطس  2.30 2.35 2.07 2.24 233,939,006 519,545,241.19 6,710 0.070 3.03

 2019سبتمبر  2.24 2.26 2.08 2.09 157,003,280 342,299,985.64 4,956 0.150 6.70

 2019أكتوبر  2.09 2.37 1.98 2.35 223,531,491 489,940,620.98 6,388 0.26 12.44

 2019نوفمبر  2.35 2.17 2.15 2.35 124,613,233 279,479,507.22 3,682 0.18 7.66

 2019ديسمبر  2.18 2.21 2.15 2.16 159,795,166 346,747,825.75 3,798 0.010 0.46

 املصدر: سوق أبوظبي لألوراق املالية 
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 املصدر: بلومبيرغ 

 

   –شركات  –)أفراد  2019ديسمبر  31ة املساهمين كما في بيان توزيع ملكي   16.3
 
 أجنبي(  –عربي  –خليجي   –فة على النحو التالي: )محلي حكومات( مصن

 

  – عربي   –خليجي  –فة على النحو التالي: )محلي حكومات( مصنّ  –شركات  –)أفراد العقارية  الدار شركة املساهمين فية توزيع ملكيّ الجدول التالي  يبّين

 :2019ديسمبر  31أجنبي( كما في 

 

 مجموع األسهم 
رأس   فينسبة امللكية 

 املال حسب الفئة

 

 عدد األسهم 

 )سهم(

 

 املستثمر/ املساهم  العميل نوع  عدد املساهمين 

5,828,180,986 

 حكومي 14 3,133,067,629 %39.85

 شركات 454 1,332,789,233 16.95% محلي 

 أفراد 42,779 1,362,324,124 %17.33

146,360,927 

 حكومي 2 13,466,763 %0.17

 شركات 62 116,477,475 1.48% خليجي

 أفراد 160 16,416,689 %0.21

72,552,465 

 حكومي 0 0 %0.00

 شركات 19 8,780,483 0.11% عربي 

 أفراد 999 63,771,982 %0.81
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 مجموع األسهم 
رأس   فينسبة امللكية 

 املال حسب الفئة

 

 عدد األسهم 

 )سهم(

 

 املستثمر/ املساهم  العميل نوع  عدد املساهمين 

1,815,535,225 

 حكومي 1 102,654,590 %1.31

 شركات 604 1,664,583,540 21.17% أجنبي

 أفراد 794 48,297,095 %0.61

 سهم 7,862,629,603

(100)% 
 املجمــوع  45,888 7,862,629,603 100%

 املصدر: سوق أبوظبي لألوراق املالية 

 

 2019ديسمبر  31كما في  % من رأسمال الشركة5 الـ تهماة على املساهمين الذين تتجاوز نسب ملكينظرة عام   16.4
 

 :2019ديسمبر  31كما في  % من رأسمال الشركة5 تتجاوز نسب ملكياتهم الـاملساهمين الذين  الجدول التالي يبّين

 

 ةنسبة امللكي   عدد األسهم  املساهم

 %29.8 2,339,464,326 شركه املعموره دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ 

 %7.6 595,944,021 السارية لال ستثمارات التجارية ذ.م.م 

 املصدر: سوق أبوظبي لألوراق املالية 

 

 لحجم امللكي   16.5
ا
  2019ديسمبر  31ة كما في بيان توزيع املساهمين وفقا

 لحجم امللكيّ  شركة يبّين الجدول التالي توزيع املساهمين في
ً
 :2019ديسمبر  31ة كما في الدار العقارية وفقا

 

 
 

 عدد األسهم اململوكة  عدد املساهمين  ة األسهم  )سهم(ملكي  
 نسبة األسهم اململوكة من  

 رأس املال

 %1.52 120,132,986 43,000 50,000أقل من 

 %4.42 347,676,729 1,988 500,000إلى أقل من  50,000من 

 %13.90 1,093,142,703 720 5,000,000إلى أقل من  500,000من 

 %80.14 6,301,677,185 180 5,000,000أكثر من  

 %100 7,862,629,603 45,888 املجموع 

 املصدر: سوق أبوظبي لألوراق املالية 

 

ابط عالقات املستثمرين  16.6  الشركات املدرجة ب الخاصة ضو

 ل 
ً
الشركات املساهمة العامة،  وحوكمة املؤسس ي معايير االنضباطبشأن  2016/ر.م( لسنة 7قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )وفقا

ألمثل للقواعد والتعميم الصادر عن الهيئة واملتعلق بضوابط عالقات املستثمرين بالشركات املدرجة، ومن منطلق حرص شركة الدار العقارية على التطبيق ا

رة عالقات املستثمرين، وتعزيز دورها من خالل استيفاء  بتحفيز وتطوير إدا 2019 - 2017الفترة واألنظمة املعمول بها في هذا الشأن، فقد قامت الشركة خالل 
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ّ
تساق والجودة في الرد على  على وجه يسهم في رفع مستوى اال ،ة املتطلبات األساسية والثانوية الخاصة بإدارة عالقات املستثمرين لدى الشركةوتطبيق كاف

 
ّ
عزيز العالقات االستثمارية للشركة واالرتباط بالسوق، وكذلك تعزيز درجة معرفة ووعي  لين واملستثمرين واملساهمين، إلى جانب ت االستفسارات الخارجية للمحل

قدمة، باإلضافة أصحاب املصالح وفهمهم للبيانات املتعلقة بأداء الشركة من خالل تطبيق وتفعيل أفضل سبل التواصل مع الشركة، وتحسين مستوى التقارير امل

 والفعالية على مستوى اإلدارة العليا على وجه يضمن مستوًى عال  من اإلفصاح والشفافية والتفاعل مع األسواق. إلى إيجاد هيكل متطّور يتسم بالكفاءة 

إدارة عالقات  ومن هذا املنطلق، فقد قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها اإللكتروني الخاص بإدارة عالقات املستثمرين بما يتوافق مع متطلبات وضوابط 

  ،ول بها لدى هيئة األوراق املالية والسلعاملستثمرين املعم 
ّ
حه من قبل  سم بالكفاءة والفعاليه، وإنه باإلمكان زيارة هذا املوقع اإللكتروني وتصّف على وجه يت

 املساهمين واملستثمرين وأصحاب املصالح والجمهورعبر زيارة الرابط اآلتي:

overview.html-relations-relations/investor-http://www.aldar.com/en/article/investor 

ة عالقات  دار إلى جانب ذلك، ولضمان الفاعلية والكفاءة في تحقيق دور وأهداف إدارة عالقات املستثمرين، فقد قامت الشركة بتعيين مسؤولين مختّصين بإ 

ة، واملعرفة الكاملة بأنشطة الشركة والفرص املتاحة لها،  عون باملؤهالت العلمية والخبرة العملية في مجال األعمال واملحاسبة والعالقات العاّم املستثمرين، يتمتّ 

املهارة والقدرة على التفاعل مع العمالء وتزويدهم باملعلومات  ة، كما لديهم ة ذات الصلة والصادرة عن الجهات املختصّ وامللّمين باملتطلبات القانونية والتشريعيّ 

إلى جانب   .وباللغتين العربية واإلنجليزية، من خالل التواصل عبر قنوات االتصال املختلفة ،ة بالشركة بصورة تتسم بالسهولة والسالسةة الخاصّ ية واملاليّ الفنّ 

ين واملستثمرين املحتملين على  من املساهمين الحاليّ   واسعة    بعقد سلسلة من االجتماعات مع شريحة    2019ذلك، فقد قام القائمون على هذه اإلدارة خالل العام  

عة، لتعزيز الوعي والدراية بمشاريع الشركة ومركزها املالي، على وجه يعّزز من الثقة بأداء الشركة ومشاريعها ومحفظة أصولها املتنوّ  ،املستويين املحلي والعاملي

 ع والنمو املستقبلية التي تستهدفها الشركة. آفاق التوّس إلى جانب 

 

 ووسائل التواصل الخاصة بهذه اإلدارة:  ، ويتضمن الجدول التالي تفاصيل مسؤولي إدارة عالقات املستثمرين

 

 السيد/ كريستوفر ويلسون  • مسؤولو إدارة عالقات املستثمرين 

 السيد/ محمد املازمي  •

 وسائل التواصل 

 00971 2 8105866أو  00971 2 8105555أو  00971 2 8105624 هاتف 

 00971 2 8105550 فاكس

 أبوظبي – 51133 ص.ب. 

 cwilson@aldar.com البريد اإللكتروني

 malmaazmi@aldar.com 

 أبوظبي –منطقة شاطئ الراحة  –( ALDAR HQاملقر الرئيس ي لشركة الدار ) العنوان

 

 2019القرارات الخاصة التي تم  اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية ملساهمي الشركة خالل العام  16.7
 
 خذة بشأنها ، واإلجراءات املت

 للقوانين واألنظمة املقّررة واملعمول بها، فإن القرار الخاص هو: القرار الصـــــادر بأغلبيّ 
ً
ثة أرباع ة أصـــــوات املســـــاهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالوفقا

 
ّ
 الجمعية العمومية للشركة املساهمة. اجتماع لة فياألسهم املمث

 

ــّم   من قبل مســـاهمي   يتطلبان بندين اثنين 2019مارس  20الجمعية العمومية لشـــركة الدار العقارية الذي انعقد بتاريخ  اجتماع جدول ن  تضـ
ً
ــا  خاصـ

ً
قرارا

 من قبل املساهمين الحاضرين في ذلك االجتماع، وتتمثل هذه البنود في اآلتي: عا باإلجماموالتي تّمت املوافقة عليه ،الشركة
 

، وتفويض مجلس اإلدارة صالحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص  2019املوافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خالل العام   ▪

و   2017تين )قة خالل السنتين املاليّ % من متوسط صافي أرباح الشركة املحّق 2على أن ال تتجاوز هذه املساهمات الطوعية ما نسبته هذه املبالغ لها، 

http://www.aldar.com/en/article/investor-relations/investor-relations-overview.html
mailto:cwilson@aldar.com
mailto:malmaazmi@aldar.com
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بشأن  2015( لسنة 02(، وبشرط أن تصب هذه املساهمات الطوعية في أغراض خدمة املجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون االتحادي رقم )2018

 ية في هذا الشأن. الشركات التجار 

 

 
ّ
ة بإقرار وتخصــيص مبالغ ماليّ ة للشــركة، فقد قام مجلس إدارة الشــركة الجمعية العموميّ  اجتماع لة فيبناًء على املوافقة الصــادرة بإجماع األســهم املمث

ـــالحيات واملعاي وبما يتوافق مع املتطلبات القانونية في هذا الشــــأن، والتي كان   ،املمنوحة له  ير ومســــاهمات طوعية تصــــب في خدمة املجتمع، وضــــمن الصـ

 مليون درهم. 36عن قيامها بتقديم مساهمات لدعم صندوق الوطن تبلغ قيمتها  2019 أكتوبر 01من أهمها ما أعلنت عنه الشركة بتاريخ 

   

انتخاب أعضاء  – 17( أعضاء، وتعديل  املادة )7عدد سبعة )( أعضاء إلى 9املوافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من عدد تسعة ) ▪

 ملا يلي )بشرط الحصول على موافقة السلطة املخت
ً
 صة(:مجلس اإلدارة( من الباب الرابع )مجلس إدارة الشركة( من النظام األساس ي للشركة وفقا

 

 نص املادة بعد التعديل  نص املادة قبل التعديل 

 )17املادة )

 أعضاء مجلس اإلدارة انتخاب 

 )17املادة )

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

( تســــــــــعة أعضــــــــــاء يتم 9يتولى إدارة الشــــــــــركة مجلس إدارة يتكون من )"

التراكمي.  انتخــابهم من قبــل الجمعيــة العموميــة بــالتصـــــــــــــويــت الســـــــــــــري 

ويجب ان يكون املرشــــــحون من بين من تنطبق عليهم شــــــروط الترشــــــيح 

التي تحددها من وقت آلخر لجنة الترشــيحات واملكافآت بالشــركة، كما 

يجـــب في جميع األحوال أن يكون أغلبيـــة أعضـــــــــــــــاء مجلس اإلدارة بمن 

فيهم الرئيس من املتمتعين بجنســـــــــــــيـــة دولـــة االمـــارات العربيـــة املتحـــدة. 

 أللجنة الترشــيحات واملكافآت  ويجوز 
ً
ن تضــمن شــروط الترشــيح شــرطا

 لعدد معين 
ً
)ألغراض الترشـــــــــيح فقط( يقضـــــــــ ي بأن يكون املرشـــــــــح مالكا

من األســــــــهم في الشــــــــركة أو أن تتم تزكيته من مســــــــاهم أو أك ر يملكون 

عــدد معين من االســـــــــــــهم وتحــدد لجنــة الترشـــــــــــــيحــات واملكــافــآت في كلتــا 

 يتجاوز خمسة ماليين سهم". بما ال الحالتين ذلك العدد املعين

( ســــــــــبعة أعضــــــــــاء يتم 7"يتولى إدارة الشــــــــــركة مجلس إدارة يتكون من )

التراكمي.  انتخــابهم من قبــل الجمعيــة العموميــة بــالتصـــــــــــــويــت الســـــــــــــري 

ويجب ان يكون املرشــــــحون من بين من تنطبق عليهم شــــــروط الترشــــــيح 

التي تحددها من وقت آلخر لجنة الترشــيحات واملكافآت بالشــركة، كما 

يجـــب في جميع األحوال أن يكون أغلبيـــة أعضـــــــــــــــاء مجلس اإلدارة بمن 

فيهم الرئيس من املتمتعين بجنســـــــــــــيـــة دولـــة االمـــارات العربيـــة املتحـــدة. 

 أللجنة الترشــيحات واملكافآت  ويجوز 
ً
ن تضــمن شــروط الترشــيح شــرطا

 لعدد معين 
ً
)ألغراض الترشـــــــــيح فقط( يقضـــــــــ ي بأن يكون املرشـــــــــح مالكا

من األســــــــهم في الشــــــــركة أو أن تتم تزكيته من مســــــــاهم أو أك ر يملكون 

عــدد معين من االســـــــــــــهم وتحــدد لجنــة الترشـــــــــــــيحــات واملكــافــآت في كلتــا 

 يتجاوز خمسة ماليين سهم". بما ال الحالتين ذلك العدد املعين

 

 
ّ
الجمعية العمومية للشركة، فقد قامت الشركة بمباشرة التدابير الالزمة الستيفاء اإلجراءات   اجتماع لة فيبناًء على املوافقة الصادرة بإجماع األسهم املمث

ة  ة، كما تّم التواصل مع اإلدارات املعنيّ بالشركة، ونشره في الجريدة الرسميّ وتعديل النظام األساس ي الخاص    ،واملتطلبات القانونية الالزمة لتفعيل هذا القرار

 لهذا القرار.  لدى هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية إلى حين إتمام التطبيق والتنفيذ الفعليّ 

 

 ر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وتاريخ تعيينهمقر   16.8

ر اجتماعات مجلس اإلدارة في تنظيم أعمال مجلس اإلدارة واللجان الذي يلعبه مقرّ  بالدور ش.م.ع ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية تؤمن شركة الدار العقارية 

د االجتماعات، وتنظيم جدول األعمال، ابتداًء من تحديد مواعيد انعقا  ،قة عنه، والتنسيق املستمر لألمور واملسائل املتعلقة باجتماعات املجلس ولجانهثاملنب

 بدوره البارز في التنظيم والتنسيق  
ً
والترتيب لتوقيعها واعتمادها، إلى جانب دوره   ،وإعداد محاضرهاها،  أثناء جلساتبين األعضاء قبل انعقاد االجتماعات، و ومرورا

لضمان التنفيذ األمثل لهذه القرارات. إلى جانب الدور   ،الصادرة عن املجلس ولجانهفي تنسيق التواصل بين إدارات الشركة املختلفة فيما يخص القرارات  الفّعال  

على وجه يضمن قيامهم بدور    ،وتوفير املعلومات واملتطلبات املختلفة الخاصة بهم ،ر املجلس في تحقيق التواصل املستمر مع أعضاء املجلسالذي يقوم به مقرّ 

 للقوانين واألنظمة والقرارات املقّررة واملعمول بها.  
ً
 فّعال أثناء قيامهم بمهامهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقا
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 ملجلس إدارة الشركة" برت الكسندر سكريمجويرتّم تعيين السيد "
ً
( الذي 04/2013بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم ) مقّررا

 18 الـ " بخبرة عملية في مجال األعمال القانونية وشؤون االمتثال املؤسس ي ملدة تناهزبرت الكسندر سكريمجوير، ويتمتع السيد "2013 يوليو 01انعقد بتاريخ 

، وهو حاصل على درجة البكالوريوس 
ً
 .القانون ودرجة البكالوريوس في اآلداب من جامعة كوينزالند للتكنولوجيا / أستراليافي عاما

 

 2019العام  أحداث جوهرية مرت بها الشركة خالل 16.9

 على مبيعات الوحدات السكنية في كافة املشاريع التي أطلقتها شركة الدار العقارية، وجاء ذلك بدعم من قلة املشاريع ا 2019شهد العام 
ً
 ملموسا

ً
لسكنية  إقباال

ي تّم اإلعالن عنه في منتصف الذ ،ذات الجودة العالية التي تّم طرحها في السوق في تلك الفترة، إلى جانب التطبيق الفعلي للقانون العقاري الجديد إلمارة أبوظبي

 من مطلع2015العام  
ً
، األمر الذي يسهم في تنظيم السوق العقاري في إمارة أبوظبي، وسيعمل على جذب املستثمرين  2017العام    ، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا

  2019من أبرز األحداث الجوهرية التي مرت بها شركة الدار العقارية خالل العام و . وكذلك، النمو املطرد الذي شهده نشاط إدارة األصول لهذا القطاع الحيوي. 

 ما يلي:

 

 جديدة إلدارة العقارات في اإلمارات العربية املتحدة  ➢
ا
 "الدار" تطلق حلوال

ة ش.م.ع عن تأسيس شركة "بروفيس"، بهدف  أعلنت شركة الدار العقاريفي إطار رؤية الشركة الرامية إلى تقديم وجهات استثنائية، ، و2019فبراير  25بتاريخ 

عادة تنظيم استراتيجية "شركة  توفير حلول رائدة ومبتكرة في مجال إدارة العقارات للعمالء في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة، وذلك في خطوة إل 

 خدمة" للتركيز على إدارة املرافق وصيانة املنازل.

 

اتي  1.2الدار لالستثمار تستحوذ بالكامل على "االتحاد بالزا" و "مركز االتحاد للطيران" من خالل صفقة تبلغ قيمتها  ➢  مليار درهم إمار

كز  ، أعلنت شركة الدار للعقارات االستثمارية ذ.م.م )التابعة لشركة الدار العقارية ش.م.ع( عن االستحواذ بالكامل على االتحاد بالزا ومر 2019فبراير  27بتاريخ 

ن االتحاد للطيران ستمتلك بالكامل  مليار درهم إماراتي، وفي إطار هذه الصفقة، فإ 1.2االتحاد للطيران بصفقة تجارية مع االتحاد للطيران ش.م.ع بقيمة 

بشكل مشترك إلى كل من شركة الدار العقارية ش.م.ع واالتحاد  %. وكانت ملكية املجمعات الثالثة قبل هذا االستحواذ تعود 100مجمع مقرها الرئيس ي بنسبة 

 % لكل منهما. 50للطيران بنسبة 

 

 لتصل قيمت ➢
ا
 ه اإلجمالية إلى مليار درهم  الدار تفتتح التوسعة الضخمة للجيمي مول رسميا

، والتي ستضيف حوالي  2019مارس    13بتاريخ  
ً
 100، أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع عن افتتاح التوسعة الضخمة للجيمي مول ومنطقة "ريتيل بارك" رسميا

 في الوجهة املفضلة واألولى للتسوق والترفيه في مدينة العين، ليتجاوز العدد اإلجمالي للمحال التجارية في الجي
ً
 200ي مول إلى أك ر من معالمة تجارية ومطعما

، وتصبح القيمة اإلجمالية ملمتلكات الدار من أصول التجزئة في العين أك ر من مليار درهم.  
ً
 محال

 

اتي  289الدار للعقارات االستثمارية تبيع برج "املرجان" من خالل صفقة تبلغ قيمتها  ➢  مليون درهم إمار

، أعلنت شركة الدار للعقارات االستثمارية ذ.م.م )التابعة لشركة الدار العقارية ش.م.ع( عن إتمام صفقة بيع برج املرجان السكني في  2019مارس  19بتاريخ 

، وذلك بعد  2018ذ إطالقها في شهر سبتمبر مليون درهم، وتعّد هذه الصفقة الثانية لشركة الدار للعقارات االستثمارية ذ.م.م من 289أبوظبي بقيمة بلغت 

 إعالن الشركة عن االستحواذ على أصول عقارية من االتحاد للطيران في شهر فبراير املاض ي. 

 

 لواجهة املائيةا "ِليا" املطل على  الدار تطلق مشروع ➢

، أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع عن إطالق مشروع "ِليا" الذي يطل على الواجهة البحرية للساحل الشمالي لجزيرة ياس، ويوفر  2019أبريل  10بتاريخ 

، حيث انطلقت  متر مربع، كما أنها متاحة لجميع الجنسيات  1800متر مربع وحتى    405ألف درهم وبمساحات تتراوح بين    990تبدأ من  بأسعار  املشروع قطع أراض  

 خالل فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي. 2019أبريل  18إلى  16عمليات البيع الخاصة باملشروع في الفترة ما بين 



 

  2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    
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 خالل معرض سيتي سكيب  جميع أراض ي مشروع ِليا الدار تبيع ➢

ِليا الواقع على الساحل الشمالي لجزيرة ياس خالل معرض سيتي  ، أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع عن بيع جميع قطع أراض ي مشروع 2019أبريل  16بتاريخ 

 مليون درهم.  400سكيب أبوظبي، حيث حققت مبيعات تصل إلى 

 

ك األ ر  ➢
 
 ض ي من قبل املستثمرين األجانب في املناطق االستثمارية في إمارة أبوظبي اتشريعات جديدة تسمح بتمل

 بشأن تمكين كافة املستثمرين األجانب من تملك األراض ي والعقارات في املناطق االستثمارية في إمارة ، أصدرت حكومة أبوظبي ق 2019أبريل،   17بتاريخ 
ً
رارا

 فقط على مواطني دولة اإلمار 
ً
بموجب هذا القرار سيتم   .ت ودول مجلس التعاون الخليجياأبوظبي، وتجدر اإلشارة إلى أن حق التملك كان في السابق مقتصرا

ك الحر في أبوظبي، إلى جانب إصدار سندات ملكية العقارات للمستثمرين،  تسجيل الوحدات العق
ّ
ارية في املناطق االستثمارية املحددة بموجب قانون التمل

 وذلك وفقا لبيان صادر عن حكومة أبوظبي في هذا الشأن. 

  

 استقالة نائب الرئيس التنفيذي للشركة ➢

 ، أعلنت شركة الدار 2019يونيو  19بتاريخ 
ً
العقارية ش.م.ع عن استقالة السيد "فهد سعيد الكتبي" من منصبه كنائب الرئيس التنفذي للشركة اعتبارا

 ألسباب شخصية. 2019يونيو  30من تاريخ 

 

اتيجية مع مجموعة "أناروك" ➢ اكة استر  "الدار العقارية" تدخل السوق الهندية من خالل شر

الشركة الهندية الرائدة في  -قارية ش.م.ع عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة "أناروك للخدمات العقارية" ، أعلنت شركة الدار الع2019يونيو  25بتاريخ 

لعرض مجموعة من أبرز املشاريع العقارية وأك رها جاذبية في أبوظبي على املستثمرين واملشترين في الهند. تأتي هذه   - مجال االستشارات والخدمات العقارية 

 شًيا مع استراتيجية الشركة لتعزيز الحضور الدولي، وجذب االستثمارات األجنبية إلى سوق العقارات في أبوظبيالشراكة تما

 

ف الدار العقارية بتنفيذ مشاريع بقيمة  ➢
 
كل

ُ
 مليارات درهم  5حكومة أبوظبي ت

تّم  ملزاولة األعمال واالستثمار والعيش والسياحة،، وفي إطار رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز مكانة اإلمارة كإحدى أفضل األماكن في العالم 2019يوليو  10بتاريخ 

وتتواجد املشاريع التي تّم   اختيار شركة الدار العقارية ش.م.ع لتنفيذ ثالثة مشاريع اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية لعدد من الجهات الحكومية في أبوظبي.

مليارات درهم إماراتي ضمن وجهات رئيسية في اإلمارة تشمل: جزيرة السعديات   5اختيار شركة الدار لتنفيذها نيابة عن حكومة أبوظبي وبتكلفة إجمالية تبلغ 

 من أبرز املجمعات السكنية العصرية، وأهم املر 
ً
اكز التجارية ووجهات األعمال املزدهرة على مستوى إمارة  وجزيرة ياس ومنطقة الفالح، والتي تحتضن عددا

  .أبوظبي

 

 الدار العقارية تطلق مشروع "السعديات ريزيرف" ➢

مشروع "السعديات ريزيرف"، الذي يعتبر أول مشاريعها الهادفة لبيع قطع أراض  سكنية في قلب   الدار العقارية ش.م.ع، أطلقت شركة 2019سبتمبر  8بتاريخ 

قطعة أرض مجهزة بالبنية التحتية الالزمة للبناء، ومتاحة للمشترين من جميع   306مليون درهم إماراتي، ويضم  722ديات. وتبلغ قيمة املشروع جزيرة السع

ين جديدة قوان 2019الجنسيات. ويعد مشروع "السعديات ريزيرف" أول مشروع قطع أراض  يتم إطالقه في جزيرة السعديات منذ أن أصدرت الحكومة في أبريل 

 تتيح للمشترين األجانب شراء األراض ي بنظام التملك الحر في املناطق االستثمارية في أبوظبي.

  

اتي لصالح صندوق الوطن  36الدار العقارية تساهم بـ  ➢  مليون درهم إمار

مليون درهم إماراتي لصندوق الوطن، املبادرة الهادفة إلى   36بقيمة عن قيامها بتقديم دعم  إضافّي  شركة الدار العقارية ش.م.ع أعلنت  ،2019أكتوبر  01بتاريخ 

 مع التزام الشركة بدعم املشروعات الريادية    120تمويل املشاريع الوطنية، ليصل إجمالي مساهماتها في الصندوق إلى مبلغ  
ً
مليون درهم إماراتي. ويأتي ذلك تماشيا

 لتوجيهات القياد
ً
 ة الرشيدة.املبتكرة في الدولة، امتثاال
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 "الدار" تجري اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت للترويج إلصدار صكوك "الدار لالستثمار" ➢

بعقد سلسلة من   2019أكتوبر  10، أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع أن شركة "الدار لالستثمار" اململوكة لها بالكامل قامت في 2019أكتوبر  09بتاريخ 

سنوات. وتخضع نتيجة هذا   10الدخل الثابت في أوروبا وآسيا والشرق األوسط، وذلك إلصدار صكوك مقّومة بالدوالر األمريكي، ألجل  االجتماعات مع مستثمري 

 اإلصدار لظروف السوق، وسيتم استخدام عائدات اإلصدار لغرض إعادة تمويل ديون قائمة.  

 

 سنوات 10مليون دوالر ألجل  500إقبال قوي على صكوك الدار لالستثمار البالغة قيمتها  ➢

الدار العقارية ش.م.ع(، عن نجاحها في بيع صكوك مقومة بالدوالر اململوكة بالكامل من قبل شركة  )  أعلنت شركة الدار لالستثمار ذ.م.م  -2019أكتوبر    16بتاريخ  

٪، وهو األدنى في تاريخ  3.875سنوات، وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح عند  10مليون دوالر أمريكي، بمعدل ربح ثابت ألجل  500األمريكي بقيمة اسمية بلغت 

رة مقرها أبوظبي، وفاقت    10وتشكل هذه الصكوك أول إصدار عام ألجل  إصدارات شركة الدار، وذلك بفضل الطلب القوي من املستثمرين،  
سنوات لجهة ُمصِدّ

 .% من إجمالي الصكوك للمستثمرين العامليين71مرات، وتم تخصيص  6طلبات االكتتاب املعروض بأك ر من 

 

 في مشروعي "املمش ى" و"جواهر" في جالعقارية  الدار  ➢
ا
 زيرة السعدياتتبدأ تسليم الوحدات السكنية تدريجيا

، أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع البدء بعمليات التسليم على مراحل الثنين من مشاريعها التطويرية الرائدة في جزيرة السعديات،  2019نوفمبر  05 بتاريخ

نية فاخرة  وهما "ممش ى السعديات" و"جواهر". ويمثل "ممش ى السعديات" وجهة متعددة االستخدامات في املنطقة الثقافية بالسعديات، ويوفر وحدات سك

 مطلة على الشاطئ مع إمكانية الوصول إلى العديد من متاجر التجزئة واملطاعم ومرافق الترفيه الواقعة بمحاذاة الشاطئ. كما يعد مشروع "
ً
عا جواهر" ُمجمَّ

 يقع في منطقة شاطئ السعديات املرموقة.
ً
 مسّورا

ً
 حصريا

 

 الجديد الخاص بإصدار شهادات تعزيز القيمة املحلية املضافة الدار العقارية تتعاون مع شركة أدنوك لتطبيق برنامجها ➢

، أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( إلطالق برنامجها الجديد 2019نوفمبر  13بتاريخ 

وتنسجم هذه الشراكة مع التزام الشركة  .تعزيز استراتيجية املشتريات املستدامة للشركة ، وذلك بهدف(ICV)إلصدار شهادات تعزيز القيمة املحلية املضافة 

عتبر أحد األولويات الست التي حّددتها األجندة الوطنية لرؤ 
ُ
، والتي  2021ية اإلمارات بتبني أفضل ممارسات البيئة املستدامة والبنية التحتية املتكاملة التي ت

 .و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللاصاحب السم 2010أطلقها عام 

صدار الشهادات،  وتم توقيع مذكرة التفاهم بين شركتي الدار وأدنوك على هامش "معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول" )أديبك(. وإلى جانب إطالق برنامج إ

تعزيز جهود التعاون بين الطرفين لتوفير فرص عمل  جديدة للكوادر اإلماراتية املاهرة ضمن القطاع الخاص، باإلضافة إلى تحديد   تهدف مذكرة التفاهم إلى

  ي املستمرة في مصادر محلية للسلع والخدمات من داخل دولة اإلمارات. كما يدعم البرنامج الجديد مساهمة الشركة في دعم مسيرة النمو والتنويع االقتصاد 

 .الدولة

 

ايد يطلق   ➢ مليارات درهم    8سعديات غروف" أحدث وجهة متكاملة في قلب املنطقة الثقافية، "الدار" تطور املشروع بتكلفة  "خالد بن محمد بن ز

 ألف متر مربع   242على مساحة 

مشروع  -عضو املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي  -آل نهيان ، أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد 2019نوفمبر  25بتاريخ 

مليارات درهم، على مساحة   8سعديات غروف" في قلب املنطقة الثقافية بجزيرة السعديات في أبوظبي والذي تطوره شركة الدار العقارية بقيمة إجمالية تبلغ "

 متكاملة تعزز نمط املعيشة في العاصمة أبوظبي. ألف متر مربع، ويتميز بهوية ثقافة 242

لع خاللها
ّ
على املخطط   وقام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بجولة في مركز "تجربة سعديات غروف" التفاعلي الواقع في ممش ى السعديات، اط

"طالل الذيبي"    السيداملبارك"، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، و   الرئيس والنماذج التصميمية للمشروع. رافق سموه خالل الجولة معالي "محمد خليفة

 الرئيس التنفيذي للشركة.

ملتوقع أن يتم  املشروع يعزز ثقافة الَعيش في أبوظبي من خالل منظومة متكاملة من املساحات السكنية والتجارية، ويتم تطوير املشروع على مراحل، ومن ا

 .2022تسليم املرحلة األولى في 

 

اتيجية لتبادل األراض ي مع الدار العقارية ➢  حكومة أبوظبي تعقد اتفاقية استر
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 لتبادل األراض ي مع شركة الدار العقارية ش.م.ع سيتم بموجبها إعادة توزيع مجموعة من األراض ي القابلة ، عقدت حكومة  2019ديسمبر    25بتاريخ  
ً
أبوظبي اتفاقية

، حيث سيتبادل الطرفان مجموعة أراض ي في إمارة 2019للتطوير بما يتماش ى مع األولويات االستراتيجية للطرفين. وقد تّم البدء في تنفيذ االتفاقية في ديسمبر 

ماليين متر مربع موزعة  3وبموجب االتفاقية، ستحصل شركة الدار على أرض مجّهزة بالبنية التحتية بمساحة طابقية تصل إلى  .أبوظبي دون أي مقابل مالي

حة مماثلة في املنطقة بالتساوي بين املنطقة الثقافية في جزيرة السعديات ومنطقة ميناء زايد، بينما ستحصل حكومة أبوظبي على مجموعة من األراض ي بمسا

اتيجية لشركة الدار الغربية من شاطئ الراحة وجزيرة اللؤلؤ، باإلضافة إلى مجموعة من األراض ي داخل جزيرة أبوظبي والتي ال تشملها الخطط التطويرية االستر 

 على املدى املنظور. 

وعبر وسائل اإلعالم املختلفة إلى جانب العديد من األحداث الجوهرية األخرى التي تّم اإلفصاح عنها لدى هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية  

 .2019في حينه خالل العام 

2019و  2018و  2017للسنوات نسبة التوطين في الشركة  16.10

تبني ســــــياســــــة تســــــهم في جذب واســــــتقطاب الخبرات والكفاءات الوطنية والكوادر املؤهلة  التي تســــــهم بدور أســــــاســــــ ي وفّعال في دعم قامت شــــــركة الدار العقارية ب

 على نحو يعّزز من إمكانيات الشــركة ومواردها، ويســهم في دعم مســيرة التطّور التي تشــهدها إمارة أبوظبي امتثا ،مســيرة الشــركة، والتقّدم في مشــاريعها وأعمالها
ً
ال

تالي ل. ويوضـــــــح الجدول ا2019تجّدر اإلشـــــــارة في هذا الصـــــــدد إلى النجاح الذي حققته إدارة الشـــــــركة في رفع نســـــــبة التوطين  خالل العام لنهج قيادتنا الرشـــــــيدة. و 

 :2019و  2018و  2017نسب التوطين الخاصة بالشركة لألعوام 

201720182019السنة

%27.00%28.20%27.30نسبة التوطين 

2019املشاريع واملبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة خالل العام  16.11

 بأهمية تبني  املشـــــــــــاريع وامل
ً
 راســـــــــــخا

ً
قة بادرات  تؤمن شـــــــــــركة الدار العقارية إيمانا

ّ
العمالء املجتمعات و تلبية متطلبات واحتياجات التي من شـــــــــــأنها االبتكارية الخال

والتنافســـية على وجه  واملســـاهمين واملســـتثمرين وأصـــحاب املصـــالح على وجه العموم، كما أنها حريصـــة كل الحرص على توفير بيئة اســـتثمارية تتســـم بالشـــفافية 

االســــتثمار في هذا العمل و  ويشــــجعها علىرؤوس األموال الخبرات املهنية، و يعزز من كفاءة القطاع العقاري الذي تعمل من خالله الشــــركة، ويعزز من اســــتقطاب  

 ملـا تّم مبـاشـــــــــــــرتـه في  2019وخالل العـام القطـاع الحيوي. 
ً
 شـــــــــــــركـة الـدار العقـاريـة لعبـت  ،(2018 العـام)وامتـدادا

ً
 جوهريـا

ً
 فدورا

ً
تبني العـديـد من املبـادرات  يومهمـا

، الكيانات الحكومية وشــبه الحكومية وأالشــركات  وأظبي، ســواء على مســتوى األفراد ة أبو ار في القطاع العقاري في إم  املتعاملينصــل مع  االتنســيق املســتمر واملتو و 

 ويتمثل ذلك في اآلتي:

على وجه يسهم في تعزيز  كفاءة هذا تطوير ووضع  السياسات واإلجراءات واألسس التي تسهم في التطبيق األمثل للقانون العقاري الجديد إلمارة أبوظبي،  -

دهار واالز   القطاع الحيوي، ويحقق درجة عالية من التكامل والتنســـــيق بين شـــــركات ومؤســـــســـــات القطاعين العام والخاص، ويســـــهم في دفع  جلة التقّدم

 من املبادئ واألسس
ً
 قيادتنا الرشيدة. التي تنتهجها انطالقا

ل عليهم التقّدم قامت شــــــركة الدار العقارية بإطالق تطبيق إلتكروني ذكي يتضــــــمن كافة الخدمات ذات الصــــــلة باملوظفين والعاملين لدى الشــــــركة، يســــــهّ  -

ء، وإدارة املبيعات والشــــــؤون التجارية ... وغيرها من اإلدارات ووحدات األعمال داخل الشــــــركة، بطلباتهم ذات العالقة بإدارة املوارد البشــــــرية وتقييم األدا

 وذلك لتسهيل وتيسير عملية التقّدم بالطلبات والحصول على الخدمة الالزمة في أسرع وقت ممكن ومن أي مكان من خالل هذا التطبيق.

شركة بإطالقها وطرحها في السوق، األمر الذي الإطالق تطبيق إلكتروني مباشر يتضمن كافة الخيارات واملنتجات التي تقوم بقامت شركة الدار العقارية   -

املهتمين في االسـتثمار في العقارات، وذلك من خالل وأصـحاب املصـالح  يسـهم في تسـهيل عملية التواصـل مع املسـاهمين واملسـتثمرين وكافة شـرائح العمالء  

للبيع أو التأجير، كما تاونهاوس ... إلخ( ســــواء أكانت معروضــــة  –أراضــــ ي   –فلل    –ومات شــــاملة ووافية فيما يخص املنتجات العقارية )وحدات توفير معل

يوفر خدمات الحجز املبكر بسهولة ويسر من خالل زيارة هذا التطبيق و/أو املوقع اإللكتروني للشركة.



2019ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    

48 من  48 الصفحة

التوقيع:

مدير إدارة الرقابة الداخلية رئيس لجنة التدقيق رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت

 السيد مارتن لي ايدملان
 

السيد/ حيدر نجم السيد/ منصور محمد املال

مجلس اإلدارة  اعتماد

ِمد من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه 
ُ
2020 ير ا فبر  12بتاريخ  الذي انعقد( 2/2020رقم )اعت

محمد خليفة املبارك معالي/  

 رئيس مجلس اإلدارة 
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