
 

 

 

 

 .شركة إعمار العقارية ش.م.ع

  2019تقرير الحوكمة للعام 

من قرار رئيس مجلس إدارة  52لنص المادة  تطبيقاً "( الشركةشركة إعمار العقارية ش.م.ع. )"يصدر هذا التقرير سنويًا عن 
ت المساهمة العامة المؤسسي وحوكمة الشركا االنضباط شأن معاييرب 2016ر.م( لسنة /7هيئة األوراق المالية والسلع رقم )

 "(.قرار الحوكمة)"

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

، نود أن نوّضح أّن نظام الحوكمة للشركة 2019متطلبات قرار الحوكمة خالل عام  الستيفاءفيما يتعّلق باإلجراءات المّتخذة 
وفيا لجميع الّشروط والقواعد األساسية الواردة بقرار الحوكمة، وبالّتالي فإّنه ال توجد إجراءات تكميلّية مست جاء 2018لسنة 
 في هذا الخصوص. 2019تم اتخاذها خالل العام  ذكرهامة ت  

 اعتمدهاتعّددة التي قامت الشركة بتطبيق الّسياسات الم فقد، أّما بخصوص كيفّية تطبيق الشركة للقواعد الواردة بقرار الحوكمة
مصالح الّشركة والمساهمين وكاّفة األطراف األخرى ذات الّصلة وذلك  االعتبارفي مجال الحوكمة أخذًا في  اإلدارةمجلس 

 على الّنحو الّتالي:  

 :اإلدارةمـجلـس  -أ

لّنظام األساسي للّشركة وقواعد عمله مع متطلبات قانون الشركات التجارية وقرار الحوكمة وا اإلدارةيتوافق تشكيل مجلس 
ما يتّم تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعّلقة بالمجلس وذلك بالقدر الممكن ومع باقي القوانين والقرارات ذات الّصلة ك

 لزيادة فعاليته. 

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

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

الواجب عقدها والّنصاب المطلوب لعقد  االجتماعاتوعدد  ةاإلدار ومدد العضوية ومسئوليات رئيس مجلس 
 القرارات والمهارات الفّنية المطلوبة لعضوية المجلس.  اتخاذالقرارات وشروط  التخاذواألغلبية الالزمة  االجتماعات

الّشركة واطمأّنت  2019عن الشركة خالل العام  استقاللهم استمراريةون على المستقلّ  اإلدارةأّكد أعضاء مجلس  -2
 المتطّلبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحّد األدنى لعدد األعضاء المستقّلين في المجلس.  استيفاءى إل

عشرة ماليين مجموعها غير تنفيذيين ال اإلدارةألعضاء مجلس  2019بدفع مكافأة سنوية للعام  اإلدارةأوصى مجلس  -3
 الجمعّية العمومّيةبشرط موافقة  إماراتيدرهم ( )10,128,333ن يوثالث ن ألفًا وثالثمائة وثالثةيومائة وثمانية وعشر 

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



 

 

 

 

الخاصة بتنظيم  الل القواعدلعمله من خ الالزمةأقّر المجلس المسئوليات والمهام والّصالحيات والمتطلبات األخرى  -4
 .اإلدارةعمل مجلس 

المهام المنصوص عليها في قرار الحوكمة وقد نّصت على ذلك  اإلدارةتتضّمن مهام ومسئوليات رئيس مجلس  -5
 .اإلدارةالقواعد الخاّصة بتنظيم عمل مجلس 

. وتتضّمن تلك اإلدارةمجلس تحّدد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسئوليات الجهاز اإلداري بالّشركة تجاه  -6
الجدد وإتاحة المعلومات بشكل  اإلدارةالمسئوليات على سبيل المثال ال الحصر تنظيم جولة تعريفية ألعضاء مجلس 

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

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

طبيعة  -لحصرعلى سبيل المثال ال ا -إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك  اتلتزامال اإلدارةضع أعضاء مجلس يخ -8
ومعامالتهم على األوراق المالية للّشركة،  استقالليتهمي تغيير يطرأ على وضعهم في الّشركات المساهمة األخرى وأ

التغيير. كما يجب عليهم اإلفصاح في حالة وجود يتم تقديمها سنويًا فور حدوث ذلك  التيوأي تغيير على البيانات 
 لة ينظر فيها المجلس أو أحد لجانه.تعارض في المصالح فيما يتعلق بأي مسأ

 :اإلدارةلجان مجلس  -ب

  :هيلجان أربعة بتشكيل  اإلدارةقام مجلس 

 لجنة التدقيق  (1)
 لجنة الّترشيحات والمكافآت  (2)
 االستثمارلجنة  (3)
 لجنة المخاطر (4)

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

القواعد تّتفق مع  المعنية وتلكأو من قبل الّلجنة  اإلدارةإما من قبل مجلس  اعتمادهاكاّفة القواعد الخاّصة بعمل الّلجان تم 
دور الّلجنة ومتطّلبات  -على سبيل المثال ال الحصر-د العمل الخاصة بلجان المجلس متطلبات قرار الحوكمة. تشمل قواع

لطات أعضاءها وإجراءات المتابعة الخاصة بها.تشكيلها ومدد العض  وية بها وواجبات وس 

فيذيين وعدد األعضاء غير الّتن االستقالليةوقد روعي في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت متطّلبات 
 .هاتين الّلجنتينالمنصوص عليها في قواعد عمل 



 

 

 

 

 

 الرقابة الداخلية -ج

اخلية في شكل سياسة للّرقابة الّداخلية ويهدف هذا الّنظام إلى تقييم وسائل وإجراءات قابة الدنظام للرّ  اإلدارةوضع مجلس 
بالقوانين واّللوائح المطبقة والسياسات الّداخلية، ومراجعة  لتزامواالإدارة المخاطر، والّتأكد من الّتطبيق الّسليم لقرار الحوكمة، 

ية للّشركة. تقوم لجنة الّتدقيق بمساعدة المجلس في اإلشراف على تطبيق ائم المالعداد القو البيانات المالية المستخدمة في إ 
 نظام الرقابة الّداخلية، وتقوم إدارة الرقابة الّداخلية بتنسيق األعمال اليومية المتعّلقة بهذا الّنظام. 

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

 مراقب الحسابات الخارجي -د

مراقب الحسابات الخارجي وفقًا لمتطّلبات قرار الحوكمة والنظام األساسي للّشركة والقوانين والّلوائح والقرارات  اختياريتم  
 المعمول بها.

روط والقيود الواردة على غهم بالشّ ابات بإبالوسوف تقوم لجنة الّتدقيق بعد موافقة الجمعية العاّمة على تعيين مراقبي الحس
 متطّلبات قرار الحوكمة.  االعتبارعملهم أخذًا في 

 قواعد الّسلوك المهني -هـ

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

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

 سياسة الّتعامل في األوراق المالية المصدرة من الّشركة -و

لّشركة في األوراق المالية التي تصدرها الّشركة في اوموظّ  اإلدارةسياسة تنّظم تعامل أعضاء مجلس  اإلدارةوضع مجلس 
 لوائح والقرارات ذات الّصلة. تّتفق مع أحكام القانون والّ 

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

 حقوق المساهمين سياسة  -ز

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

 وتشجيع المساهمين على ممارسة حقوقهم بطريقة فّعالة. لّسياسة هي تمكينوالغاية من تلك ا



 

 

 

 

 صاحاتلجنة اإلف -ح

العليا بالّشركة وتهدف لجنة اإلفصاحات إلى وضع نظم للتأّكد  اإلدارة فريق تم تشكيل لجنة لإلفصاحات تتكّون من أعضاء
 معة الّشركة وتوفير الّشفافية لمساهمي الّشركة الحاليينبالقوانين واّللوائح المتعّلقة باإلفصاح والحفاظ على س لتزاممن اال

 سوق األوراق المالية.  استغاللوالمستقبليين واألطراف ذوي الّصلة ومنع 

 2019تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل العام ملكية و بيان ب -2

 صلة القرابة اإلدارةعضو مجلس  اسم
سهم المملوكة كما ألا

 في

 2019ديسمبر  31

 صافي إجمالي عملية الشراء

)بدون ضريبة القيمة المضافة أو أي 
 مصاريف أخرى(

 العبارعلي محمد  سعاّدة/

 رئيس مجلس اإلدارة

 ال يوجد سهم 2,700,500 نفسه

 ال يوجد سهم 55,000 الزوجة

 ال يوجد سهم 3,196 االبن

 أحمد جاوه /السّيد 

 اإلدارة مجلسعضو 
ةزوجال  ال يوجد  

سهم بقيمة  250,355بيع عدد 
 درهم اماراتي 1,076,526.50

 عارف الّدحيل /السّيد

 عضو مجلس اإلدارة

 ال يوجد سهم 13,581 نفسه

 ال يوجد سهم 26,546 الزوجة

 عبدالّرحمن الحارب/السّيد

 عضو مجلس اإلدارة
 ال يوجد سهم 5,940 نفسه

 يجاسم العل /السّيد

 عضو مجلس اإلدارة
 ال يوجد سهم 1,000 نفسه

تعامالت أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في األوراق المالية للشركة ملكيات أو ما سبق، ال يوجد بخالف 
 .2019خالل عام 



 

 

 

 

 

   اإلدارةتشكيل مجلس  -3

 أعضاء على النحو التالي: (تسعة) 9يتكون مجلس إدارة الشركة من  -أ

 /سم اال

 الصفة

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

 مستقل(

والمناصــــب في شــــركات مســــاهمة العضــــوية 
 أخرى داخل الدولة وجهات حكومية

 تاريخ ومدة التعيين

    

علي محمد  سععععععععععععاّدة/
 العبار

 رئيس مجلس اإلدارة

عضعععععععو تنفيذي، غير 
 مستقل

عضعععععععععععععو مجلس  – .إعمار مولز ش.م.ع -1
 دارةاإل

جلس رئيس م -ش.م.ع.إعمععععار للتطوير  -2
 اإلدارة

 تاريخ التعيين:
 1997ديسمبر  30

المععععدة التي قضععععععععععععععععاهعععا 
كعضععععععععععععو مجلس إدارة: 

 عاماً  22
    

 جمال بن ثنيه /السّيد

نعععععائعععععب رئيس مجلس 
 اإلدارة

عضعععععععو غير تنفيذي، 
 مستقل

 

نععععائععععب رئيس  -إعمععععار للتطوير ش.م.ع. -1
 مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس  –موانئ دبي العالمية  -2
 دارةاإل

 تاريخ التعيين: 
 2012أبريل  23

المععععدة التي قضععععععععععععععععاهعععا 
 كعضو مجلس إدارة: 

 سنوات 8
    

 أحمد جاوه /السّيد

 عضو مجلس إدارة
عضعععععععو غير تنفيذي، 

 مستقل
عضعععععععععععععو مجلس  -إعمعععععار للتطوير ش.م.ع.

 دارةاإل

 تاريخ التعيين:
 2006معارس  8

المععععدة التي قضععععععععععععععععاهعععا 
كعضععععععععععععو مجلس إدارة: 

 عاماً  14



 

 

 

 

    
 

د أحــــمـــــد  /السعععععععععععععععععععيعععععععّ
 المطروشي

 العضو المنتدب

عضعععععععو تنفيذي، غير 
 مستقل

نعععائعععب رئيس مجلس  –إعمعععار مولز ش.م.ع 
 اإلدارة

 تاريخ التعيين: 
 2005ديسمبر  1

المععععدة التي قضععععععععععععععععاهعععا 
كعضععععععععععععو مجلس إدارة: 

 عاماً  14
    

 جمال المري  /السّيد

 عضو مجلس إدارة
عضعععععععو غير تنفيذي، 

 مستقل

ات المركزية في سعععععععععععععابللحالمدير التنفيذي  -1
 الدائرة المالية بحكومة دبي

ورئيس  مجلس اإلدارة غير تنفيذي عضعععععو -2
سععععععععععععة اإلّتصععععععععععععاالت ل لجنة التدقيق مؤسععععععععععععّ

 المتخصصة "نداء"
عضعععععو  –شعععععركة "إمداد" لخدمات المرافق  -3

 مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق
 نائب رئيس -رابطة المحترفين لكرة القدم  -4

 الرابطة
 

 تاريخ التعيين: 
 2013أبريل  24

المععععدة التي قضععععععععععععععععاهعععا 
 كعضو مجلس إدارة: 

 سنوات  7

 عارف الّدحيل /السّيد

 عضو مجلس إدارة
عضعععععععو غير تنفيذي، 

 مستقل

عضععععععو مجلس  -إعمار للتطوير ش.م.ع. -1
 دارةاإل

)أبوظبي(  دي بي اإلتحاد للقطارات شركة -2
 دارةاإلعضو مجلس  -

عضعععععععععععععو  - )أبوظبي( للقطععاراتاالتحععاد  -3
 دارةاإلمجلس 

مؤسسة اإلمارات العامة للنقل والخدمععععععععات  -4
 عضو مجلس إدارة -)مواصالت اإلمارات( 

 الرئيس التنفيذي –سلطعة موانئ دبي  -5

 تاريخ التعيين: 
 2012أبريل  23

المععععدة التي قضععععععععععععععععاهعععا 
 كعضو مجلس إدارة: 

 سنوات  8



 

 

 

 

    

عبدالّرحمن  /السعععععععععععععّيد
 الحارب

 عضو مجلس إدارة

تنفيذي، عضعععععععو غير 
 مستقل

عضعععععععععععععو مجلس  –ش.م.ع.  مولزإعمار  -1
 إدارة 

نائب  –مؤسععسععة األوقاف وشععؤون القصععر  -2
وعضععو لجنة التدقيق  رئيس مجلس اإلدارة

 الداخلي

عضعععععععععععو مجلس  –مواصعععععععععععالت اإلمارات  -3
 (2019يونيو  )حتى دارةاإل

التنفيذي للتدقيق الرئيس  –دبي القابضععععععععة  -4
 الداخلي

 تاريخ التعيين: 
 2012أبريل  23

المععععدة التي قضععععععععععععععععاهعععا 
 كعضو مجلس إدارة: 

 سنوات  8

    

د عــبـــــد   /السعععععععععععععععيعععععععّ
 باليوحه

 عضو مجلس إدارة

عضعععععععو غير تنفيذي، 
 مستقل

سعععععععة الصعععععععكوك الوطنية  -1 عضعععععععو  -مؤسعععععععّ
 مجلس اإلدارة

مدير إدارة  -الدائرة المعاليعة لحكومة دبي  -2
 الدين العام

عضو  -شؤون القصر و  مؤسسة االوقاف -3
 مجلس اإلدارة

عضععععو مجلس  –.ع ولز ش.مإعمار م -4
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 :اإلدارةمؤّهالت وخبرات أعضاء مجلس 

 بالمؤّهالت والخبرات الّتالية: اإلدارةيتمتع أعضاء مجلس 

  :اإلدارةرئيس مجلس ، محمد العبار /سعاّدة

 عضوو  ّسسؤ مشركة "إعمار العقارية"،  مؤّسس ورئيس مجلس إدارة، "سيز انتربر إ إدارة شركة "العبارمؤّسس ورئيس مجلس 
 ".، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أمريكانارئيس مجلس إدارة شركة "إيجل هيلز"و مؤّسس ، مجلس إدارة شركة "نون"

 ،والضيافة ،وتجارة التجزئة ،قطاعات التطوير العقاري محمد علي راشد العبار هو من أبرز رواد األعمال الدوليين في 
 ستثماري.س المال اإلأور  ،واألغذية والمشروبات ،ت اللوجستيةخدماوال ،والتكنولوجيا ،والتجارة اإللكترونية

منها شركة  ةتطوير عقاري متميز  اتالدولية من خالل قيادة شرك اريةسواق العقاألفي  1997تواجد العبار بقوة منذ عام ي 
عقاري الرائدة في األسواق التطوير الشركة )يجل هيلز إوشركة  (الشركة المطورة ألطول برج في العالم)إعمار العقارية 

من المشروعات  سبوق شركة إعمار العقارية والوصول بها إلى سجل غير مبنمو ال عجلةالعبار في دفع  وقد نجح .(الناشئة
والترفيهية والتي ساهمت في تطوير نمط الحياة في العديد من مناطق  ،والفندقية ،والتجارية ،ي القطاعات السكنيةالمتميزة ف
 العالم.

المستويات الدولية في  علىعمرانية متكاملة على أ  مشروعاتفي المجال العقاري بتطوير  هقام العبار خالل سنوات عملد وق
 ،جنوب شرق آسياجنوب و و  ،وسط وشرق أوروباو  ،شمال وجنوب الصحراء اإلفريقيةو  ،دولة في الشرق األوسط 20كثر من أ

 .مريكيةوالواليات المتحدة األ

رائدة على المستوى الدولي ومنها مجموعة  اتلتصبح شركنمو في العديد من الشركات اإلقليمية ر قيادة عجلة الكما تولى العبا
( noon.com) كوم"نون."وموقع التجارة اإللكترونية الغذائية المتكاملة(  وسط للموادكبر شركة في منطقة الشرق األأأمريكانا )

 (.اع األزياءمنصة التجارة اإللكترونية المتخصصة في قط) "نمشي"وموقع  (المنطقةمنصة التجارة اإللكترونية القيادية في )

  .كما قام العبار فى األونة األخيرة بالتوسع فى إستثماراته بالصين من خالل شركة "ديدى تشو شينغ" الرائدة فى مجال النقل

ًا قيادة فريق عمل لتطوير برنامج جديد لمكافأة ويعّد العبار من أبرز داعمي قطاع التكنولوجيا الناشئة حيث يتولى حالي
لوالئهم وإلحالة عمالء جدد من خالل تطبيقات الهاتف المحمول وباستخدام تقنية التعامالت الرقمية )"بلوك تشين"(، العمالء 

 والتي تتيح مقايضة النقاط المكتسبة بمزايا ومكافَات مادية تمنحها قطاعات الشركة المختلفة للعمالء.

تراتيجيين وعلى وجه الخصوص صناديق الثروة السيادية وصناديق سالعبار شريكًا موثوقًا به للعديد من المستثمرين اإل عدوي
كما يتمتع بعالقات  ،طويلة األجل ستثمار العامة نظراً لما يتمتع به من سجل قوي في خلق قيمة مضافةستثمار وجهات اإلاإل
  وشركات التكنولوجيا. ةلبنوك الدولية واإلقليميالعديد من الدول باإلضافة إلى امتميزة مع الجهات الحكومية في  ةقوي



 

 

 

 

العبار بالعديد من الجوائز، منها جائزة "أريبيان بزنس" لإلنجازات لعام  فاز قطاع األعمال واالقتصاد، ته فيالمساهم اً تقدير و 
المرتبة الخامسة على  لهحتالا، باإلضافة إلى 2014 " لعام"جلف بيزنسمن  مدى الحياة" المقدمةإنجاز " ، وجائزة2017

 .2019على قائمة مجلة "كونستركشن ويك" للقادة األكثر تأثيرًا في القطاع للعام  عالممستوى ال

األمريكية. وحصل  المتحدة الواليات في "سياتل" جامعة من واألعمال المالية اإلدارة في البكالوريوس شهادة العبار يحمل
لالقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة "صن مون" في "سياتل"، وكلية لندن  الفخرية من كل من جامعة راه كتو الد درجة على

 كوريا الجنوبية.

 

 :اإلدارةجمال بن ثنية، نائب رئيس مجلس  /السّيد

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

حكومة  قامتعندما  1991حتى مايو  قّدم في المناصب اإلداريةتراح يو  1981بن ثنية إلى ميناء راشد في أكتوبر م نضا
 .مساعد العضو المنتدبك ، حيث تم تعيينهسلطة موانئ دبيتحت يناء راشد مع ميناء جبل علي دبي بدمج م

 تشغيلفي سوق  س مجلس إدارة سلطة موانئ دبيمع رئية نيث التي قام بها بنالمبادرات  ، أّدت إحدى أولى1999وفي العام 
 وجدة إلى إنشاء موانئ دبي الدولية. ،وجيبوتي ،بيروت شملت كاًل منالتي و الموانئ الدولية 

أكبر المحطات في  ليصبح أحدطوير جبل علي كعضو منتدب إلعداد المخطط الرئيسي لتتم تعيينه ، 2001وفي العام 
 .نمطيةمليون حاوية  50في ذلك الوقت إلى  نمطيةمليون حاوية  20من  االستيعابيةته طاقرفع  من خاللالعالم 

لمنح موانئ دبي الدولية بصمة  "سيالند وورلد"دور رئيسي في االستحواذ على محطات ببن ثنية  اضطلع، 2004عام الفي و 
 دولية حقيقية.

 100 بطاقة استيعابية تبلغل للموانئ في العالم بع أكبر مشغّ لموانئ دبي العالمية، را شركاء المؤّسسينمن البن ثنية ويعد 
 موانئ "بي أند أو بورتس" عملية االستحواذ على موانئ دبي الدولية واستكملت .2006عام الكما في  نمطيةمليون حاوية 

لموانئ اتشغيل يقية لدولية حقالعالمية لتصبح شركة  موانئ دبي تم إنشاء، و في العالم موانئثالث أكبر مشغل بذلك لتصبح 
 مليار دوالر أمريكي. 22بقيمة 

الموانئ والمناطق الحرة في شركة الرئيس التنفيذي للمجموعة ، تم تعيين بن ثنية نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة و 2006عام الفي و 
حتى تقاعده في يناير  يز"المناطق الحرة العالمية، وشركة "بي أند أو فير موانئ دبي العالمية، وشركة ، والتي تشمل العالمية
2017. 

المجموعة التي إعادة هيكلة شركة دبي العالمية،  قيادة عملية بن ثنية تولىفي أعقاب األزمة العالمية، و ، 2008عام الفي و 
 العالمية. األحواض الجافةوشركة  ،استثمارل، وشركة نخي تضم كل من شركة



 

 

 

 

 كما سبق أن شغل عضويةشركة إعمار دبي،  ي مجلس إدارةعضو مستقل ف منصب بن ثنية يشغل، 2012عام النذ مو 
 .العديد من الشركاتلس إدارة امج

 إعمار المدينة االقتصادية. شركة ، تم انتخاب بن ثنية كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في2017في سبتمبر و 

ثالث حصدوا من القالئل الذين هو ، و حري البوالنقل الموانئ  ت الدولية التي ت نّظم حولدائم في المؤتمرابن ثنية متحدث  ويعد
 :مرموقةجوائز دولية 

 ،"لويدز"قائمة في حفل توزيع جوائز فاز بجائزة شخصية العام  ،2006عام الفي ف -

 ،"سيتريد" في حفل جوائزشخصية العام بجائزة فاز ، 2007عام الفي و  -

 تريد".نحها "سيجائزة تمأعلى بجائزة اإلنجاز مدى الحياة، وهي ، فاز 2010عام الفي و  -

 يتمّتعوخطوط الشحن، و في مجال تشغيل الموانئ الدولية الرئيسية  الشركات لدىباحترام كبير بن ثنية بشهرة واسعة و  ويحظى
بما في ذلك المعرفة  ،منطقة لوجستية، فضاًل عن تطوير نطاق واسع تشغيل الموانئ على عملية تطويربالدراية الكافية ل

 خطوط الشحن. ومحاور مساراتا يتعلق بوالدراية الالزمة في م

 

 :عضو مجلس إدارةجمال حسن جاوه، أحمد  /السّيد

 ، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "ستارلينج هولدنج ليمتد".اإلدارةرئيس مجلس 

ية السعودي، أحمد جاوه، مسيرة عمل عصامية وهو يتمّتع بخبرة عميقة في مجال االستثمارات الدولخاض رائد األعمال 
ية الصحية، والضيافة، والترفيه االستراتيجية وحوكمة الشركات، ولديه مصالح تجارية واسعة في مجال النفط والغاز، والرعا

 .اليات المتحدة األمريكية، وشمال أفريقيا، وجنوب آسياالمنزلي، والتطوير العقاري في الشرق األوسط، وأوروبا، والو 

المدرجة في الشرق األوسط وعلى الصعيد الدولي، حيث  يًا حائزًا على ثقة الشركات الكبرى ويعّد أحمد جاوه مستشارًا استراتيج
 .يقّدم توجيهات سديدة بشأن االستثمارات التي تحّقق قيمة طويلة األجل

عات جيل القادم في مجال األعمال، يعتبر أحمد جاوه مستثمرًا رائدًا من العالم العربي في القطاومع حرصه على مقترحات ال
 .االستراتيجية كالنفط والغاز، والتكنولوجيا الحيوية، والضيافة، والمشاريع العقارية

تد"، وهي مجموعة ويشغل أحمد جاوه منصب الرئيس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "ستارلينج هولدنج ليم
رة مع شركة "يورو ديزني"، باعتبارها إحدى أكبر استثمار عالمية تتمّيز باستثماراتها المتنّوعة، بما فيها الصفقات المباش

المعالم العمرانية العالمية، بما فيها "برج خليفة" و"دبي مول"؛ وشركة "بترول رأس مساهميها؛ وشركة "إعمار العقارية"، مطّور 
وية الرائدة في إحدى أضخم شركات النفط والغاز في الشرق األوسط؛ وشركة "ساموميد"، شركة التكنولوجيا الحي الخيمة"،

  .ات المتحدة األمريكية مقّرًا لهامجال البحوث الطبية والتنمية لتجديد مستوى األنسجة، والتي تتخذ من الوالي



 

 

 

 

جه من الجامعة مباشرًة، في الوقت الذي كان فيه مفهوم الملكية وقام أحمد جاوه بتأسيس شركة "ستارلينج هولدنج" بعد تخرّ 
يمة، ي المنطقة. وتتمّيز حياته المهنية الالمعة بفطنته القوية في تحديد فرص النمو العالية القالخاصة غير موجود عمليًا ف

 .والتزامه بأعلى معايير حوكمة الشركات والشفافية

ركة "إعمار العقارية"، ويترّأس لجنة االستثمار فيها، ويشغل عضوية لجنة المخاطر ويشغل أحمد جاوه عضوية مجلس إدارة ش
مجلس إدارة "إعمار ّدم الدعم االستراتيجي للتوّسع القوي الذي تشهده الشركة على الصعيد العالمي. كما يترّأس فيها، فيق

قيق فيها ويشغل عضوية لجنة االستثمار تركيا"، ويشغل عضوية مجلس إدارة "إعمار مصر" في مصر، ويترّأس لجنة التد
 .فيها

، الشركة المطّورة لع"مدينة الملك عبدهللا "إعمار المدينة االقتصادية" جاوه أيضًا عضوية مجلس إدارةه ويشغل أحمد جاو 
عضوية لجنة االقتصادية" في المملكة العربية السعودية والتي تعّد أضخم مجّمع متكامل في المنطقة. كما يشغل أحمد جاوه 

 .الترشيحات والمكافآت في هذه الشركة المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(

ويشغل أحمد جاوه عضوية مجلس إدارة شركة "بترول رأس الخيمة"، شركة االستثمار في مجال النفط والغاز المدرجة في 
 .بورصة أوسلو، ويترّأس لجنة التدقيق فيها

 جاوه عضوية مجلس إدارة "إعمار للتطوير"، الشركة المنبثقة حديثًا والتي يتم تداول أسهمها في فضاًل عن ذلك، يشغل أحمد
 .سوق دبي المالي، كما يشغل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة االستثمار فيها

لتي أدخلت مجموعة من ويتمّتع أحمد جاوه بخبرة واسعة في قيادة الشركات، فقد ترّأس مجلس إدارة شركة "ديزني جاوه"، ا
لرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة كل من منتجات "والت ديزني" المرخصة إلى منطقة الشرق األوسط. كما تقّلد منصب ا

ًا للترفيه المنزلي في المنطقة، وشركة "كوفليكسيب"، المشروع المشترك شركة "ستاليونز هوم فيديو"، التي قّدمت مفهومًا جديد
 .نسية "ألف أكيتين" لتمديد أنابيب نقل النفط الخام تحت الماءمع الشركة الفر 

أحمد جاوه وإسهاماته في قطاع األعمال العالمي ضمن  مهنية الواسعة التي يتمّتع بهاوتم تسليط الضوء على الخبرة ال
 ."ستقبليين"المنتدى االقتصادي العالمي" بمدينة دافوس السويسرية حيث تم تكريمه كواحد من "قادة العالم الم

"سان فرانسيسكو". وهو يجيد التحّدث ويحمل أحمد جاوه شهادتي البكالوريوس والماجستير في علوم إدارة األعمال من جامعة 
 سية.بطالقة باللغات العربية، واإلنجليزية، والفرن

 

 

 

 



 

 

 

 

  ، العضو المنتدب:المطروشيأحمد  /السّيد

المنتدب لشركة إعمار العقارية في دولة اإلمارات العربية المّتحدة، حيث يشرف يشغل أحمد ثاني المطروشي منصب العضو 
شركة إعمار العقارية، يشغل باإلضافة إلى منصبه في ات الخاّصة بالّشركة في اإلمارات. و بشكل مباشر على جميع العملي

 المطروشي حاليًا المناصب التالية:

 المنصب      الّشركة

 رئيس مجلس اإلدارة                             جمعية دبي العقارية

 رة رئيس مجلس اإلدا  إمريل للخدمات ش.ذ.م.م.                 

   نائب رئيس مجلس اإلدارة     مجموعة إعمار مولز

 عضو اللجنة االستشارية           المجلس األعلى للّطاقة          

 رئيس مجلس اإلدارة                                       إعمار للمرافق

 عضو  مجلس الّشركات اإلماراتية المستثمرة في الخارج

لهاّمة في إمارة دبي، باإلضافة إلى "جمعية دبي العقارية" التي أّسسها ية عدد من المؤّسسات اكما يشغل المطروشي عضو 
لى إرساء مجموعة من المعايير األخالقية في الممارسات واإلجراءات الخاصة ويرأسها بنفسه، وهي جمعية غير ربحية تهدف إ

 بالقطاع العقاري.

، منصب الرئيس التنفيذي لمجلس اإلعمار التابع لحكومة 2005في العام  شغل المطروشي، قبل انضمامه إلى شركة إعمارو 
أعوام على تأمين وحدات سكنية بكلفة معقولة وأسعار تمويل عقارية تنافسية  10دبي، حيث عمل من خالل موقعه ألكثر من 

 رة والصناعة.غرفة دبي للتجانائب مدير عامًا منصب  14لجميع سكان اإلمارة. كما شغل المطروشي على مدى 

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

 

 :عضو مجلس إدارةجمال حامد المّري،  /السّيد

 .2013إدارة شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." في مايو  عضو غير تنفيذي في مجلستم تعيين جمال المّري ك

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



 

 

 

 

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

عيينه ى مناصب عديدة حتى تم تمو الحاكم بدبي حيث تول، انضم المّري إلى الدائرة المالية في ديوان س2006وفي العام 
 في منصبه الحالي كمدير تنفيذي للحسابات المركزية بالدائرة المالية.

، ترّأس المّري الفريق المالي لحكومة دبي. وسبق أن قام بتمثيل حكومة دبي في لجنة إعادة هيكلة شركة 2010في العام 
 "أمالك للتمويل".

جعة العديد من الّتشريعات المحلّية التي تتم إحالتها إلى ل المّري في صياغة ومراامه اليومية، يشارك جماوباإلضافة إلى مه
 الدائرة المالية.

عضو و  في اإلمارات العربية المتحدة. وهو رئيس شركة نادي الشباب العربي سابقا، 1971وجمال المّري من مواليد العام 
، حاز المّري شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال 1995لعام رفين لكرة القدم. وفي االمكتب التنفيذي للجنة دوري المحت

 )المالية والمصرفية( من كّلية األعمال واالقتصاد بجامعة اإلمارات العربية المتحدة.

 

  :عضو مجلس إدارة، الّدحيلعارف عبيد سعيد  /السّيد

مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة  -يموانئ دب "سلطععععةيشغل سعادة عارف عبيد الدحيل المهيري منصب الرئيس التنفيذي لع 
 .2017الحرة منذ ينععععاير 

ويحظى عارف عبيد الدحيل المهيري بخبرة واسعة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ الدولية من خالل تقلده لعدد من المناصب 
 الموانئ والنقل البحري. إدارة سنة الماضية في مجال  28ة على مدى ال القيادي

لدحيل أيضًا عدة مناصب قيادية في قطاع الموانئ والنقل البحري مثل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة ل اوشغ
تراخيص،  –، وشغل أيضا" منصب الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير2016و 2014بي اند او بورتس من الفترة بين 

. كما شغعل الدحيل 2016إلى عام  2012لمنطقة الحرة خالل الفترة من عام الذراع التنظيمي لمؤسسة الموانئ والجمارك وا
عربية المتحدة، وتولى قبل ذلك منصب العام إلقليم اإلمارات ال مناصب قيادية سابقة في موانئ دبي العالمية كنائبًا للمدير

قليم قارة أفريقيا. كما تقلد عدة مناصب بارزة نائب الرئيس األول للعمليات الدولية والهندسية، ونائب الرئيس األول باإلنابة إل
 حدة.لعمليات في إقليم اإلمارات العربية المتفي شركة موانئ دبي العالمية وسلطة موانئ دبي مثل المدير التنفيذي ل

عيد وعمل الدحيل على عدة مشاريع رئيسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وضمن محفظة موانئ دبي العالمية على الص
ن الدحيل الدولي، كما شارك بفعالية في وضع المخطط الرئيسي لتطوير ميناء جبل علي، ومحطات الحاويات المستقبلية. وكا

. كما أسهم بشكل بارز في نجاح مشروع 2008لمية في ميناء السخنة بمصر عام عضوًا في مجلس إدارة موانئ دبي العا



 

 

 

 

وشركتي سي إس إكس وورلد تيرمينالز وشركة بي  دمج موانئ دبي العالميةالتحول اإلداري لسلطة موانئ دبي ومشروعات 
 . 2007في آند أو 

ة إلي عضوية مجلس إدارة اإلتحاد للقطارات دي ويشغل الدحيل حاليا عضوية مجلس إدارة شركة اإلتحاد للقطارات باإلضاف
موانئ  عضوية مجلس إدارةو  واصالت اإلماراتالمشغل الحالي للقطارات في المرحلة االولى، وعضوية مجلس إدارة م –بي 

 .إقليم اإلمارات –دبي العالمية 

، 1989ويحمل الدحيل عدة شهادات منها بكالوريوس في الجغرافيا االقتصادية من جامعة اإلمارات العربية المتحدة سنة 
، والدبلوم الدولي لتخطيط وإدارة يكيةاألمر ودبلوم إدارة الموانئ والشحن البحري من هيئة ميناء سنغافورة وجامعة ديالوير 

الواليات المتحدة في  ية لويزيانا بالواليات المتحدة بالتعاون مع ميناء نيو أورلينزالموانئ من جامعة نيو أورلينز في وال
 البرنامج التنفيذي األول في كلية إدارة األعمال بجامعة "هارفرد" في مدينة بوسطن 2004. وأكمل في عام األمريكية

 برنامج الشيخ محمد بن راشد إلعداد القادة. – بنجاح برنامج إعداد القادة في حكومة دبي اجتيازهاألمريكية، باإلضافة إلي 

 

  :عضو مجلس إدارةعبدالّرحمن الحارب،  /السّيد

عالمية.  ريةاستثماعبد الرحمن حارب راشد الحارب هو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في دبي القابضة، وهي مجموعة 
ومن خالل منصبه في دبي القابضة، الحارب مسؤول عن إدارة وتخطيط واإلشراف على المراجعة السنوية والتقييم الشامل 

لحارب على تدقيق جميع الشركات امة الشركات في دبي القابضة. كما يشرف للمخاطر، وهيكل الرقابة الداخلية وتقييم حوك
 التابعة لدبي القابضة.

 مؤسسة األوقاف وشؤون القصر وهو أيضامنصب نائب الرئيس ليشغل الحارب ولياته في دبي القابضة، إلى مسؤ  باإلضافة
 .ولزعضو مجلس إدارة في إعمار العقارية وإعمار م

الخبرة في مجاالت التدقيق وإدارة المخاطر والخدمات المصرفية.  كتسبإسنة حيث  23المهنية على تربو مسيرة الحارب 
ية وبنك دبي الوطني. وقد شغل منصب مامه إلى دبي القابضة، تبّوأ العديد من المناصب في دائرة الرقابة المالوقبل انض

ة لالستثمار القابضة، شركة شعاع كابيتال وشركة الخليج للتمويل والشركة العمانية الوطنيو  بنك طيب رئيس مجلس إدارة
لجنة التدقيق في دبي  كما ترأس، Standard Aero USو مواصالت اإلمارات أيضًا عضو مجلس إدارة شركةوكان 

 للتدقيق الداخلي في بنك دبي اإلسالمي. -وقبل ذلك شغل الحارب منصب نائب الرئيس  لصناعات الطيران،

بكالوريوس و  Hult International Business Schoolعبدالرحمن الحارب حاصل على الماجستير في إدارة األعمال من 
(، CPAو محاسب قانوني معتمد )جامعة سياتل، الواليات المتحدة األمريكية. وهعمال شعبة المحاسبة من في إدارة األ

 (.CIAومدقق داخلي معتمد )

 



 

 

 

 

 :عضو مجلس إدارة، هعبد  باليوح /السّيد

، 2012يل أبر  23تم تعيين عبدهللا سعيد باليوحة كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في 
 كعضو مجلس إدارة بإعمار مولز ش.م.ع. 2014كما تّم تعيينه في سبتمبر 

باإلضافة  2010ديسمبر  20 منذ ويشغل عبدهللا باليوحة عضوية مجلس اإلدارة ولجنة الّتدقيق في مؤّسسة "الصكوك الوطنية"
 .2019اغسطس  10لتعيينه عضو مجلس إدارة مؤسسة األوقاف وشؤون القصر في 

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

 تقييم العديد من فرص االستثمار العقاري على الصعيد العالمي. استحواذ رئيسية وبيع استثمارات استراتيجية، وتوّلى

وهو مسؤول عن عملية تجميع  ويتوّلى عبدهللا باليوحة أيضاً منصب مدير إدارة الدين العام في الّدائرة المالية في حكومة دبي،
 لدعم المالي.كما شغل منصب رئيس العمليات لع"صندوق دبي ل ديون دبي الّسيادية وعالقات المستثمرين.

وشارك عبدهللا باليوحة في العديد من المبادرات التمويلية الّرئيسية التي قامت بها حكومة دبي، بما فيها إصدار صكوك بقيمة 
، واصدار سندات 2012مليار دوالر أمريكي في العام  1.25، وسندات بقيمة 2009كي في العام مليار دوالر أمري 1.93
. 2013سنوات في العام  10مليون دوالر امريكي لمدة  750سنة وصكوك بقيمة  30مريكي لمدة مليون دوالر ا 500بقيمة 

شركة "نخيل".  كان أيًضا جزًءا من الفريق الذي كما اضطلع بدور فّعال في نجاح عملية إعادة هيكلة شركة "دبي العالمية" و 
 لى للتميز الحكومي.مثل دائرة المالية، بقيادة مديرها العام، للفوز بجائزة دبي األو 

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

 

 :عضو مجلس إدارةجاسم العلي،  /السّيد

اسعة في لشركة "العلي لالستثمارات العقارية". ويتمّتع بخبرة و  يشغل جاسم محمد عبد الرحيم العلي منصب الرئيس التنفيذي
 مجال التخطيط، والبناء، وتطوير األصول المملوكة ألسرته.

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

في الشارقة. وبعد تخّرجه، انضم  ، حاز العلي شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية2006في العام 
دير التجاري للشركة. وخالل في العام نفسه إلى شركة "العلي لالستثمارات العقارية" المملوكة ألسرته حيث شغل منصب الم



 

 

 

 

منشأة عقارية في دولة اإلمارات  50فترة عمله، شارك العلي في العديد من المشاريع، وهو مسؤول حاليًا عن أكثر من 
 لمتحدة.العربية ا

مستجّدات ويتمّيز العلي بأفكاره اإلبداعية والمبتكرة، وهو قارئ شغوف يستثمر وقته في المطالعة واالطالع الدائم على آخر ال
 والشؤون العالمية الراهنة واقتصاد السوق. 

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

       أفضل.

 :2019للعام  اإلدارةبيان بنسبة تمثيل العنصر الّنسائي في مجلس  -ب

 .2019للعام  اإلدارةتمثيل للعنصر الّنسائي في مجلس  ال يوجد
 

 :اإلدارةبيان بأسباب عدم ترّشح أّي عنصر نسائي لعضوّية مجلس  -ت

نسائّية أرفع المناصب داخل إدارة المتواصل له حيث تقّلدت عناصر  تشجيعها للعنصر الّنسائي ودعمها أكدت الشركة على
 من خبراتها. االستفادةالّشركة وذلك إيمانا منها بكفاءتها وسعيا منها إلى 

ة بما في ذلك العناصر الّنسائية، لكّل من تتوّفر فيه الّشروط القانونيّ  اإلدارةوقامت الّشركة بفتح باب الّترّشح لعضوّية مجلس 
على أصوات كافية من المساهمين لعضوية  نولكن لم يحصل 2018عدة عناصر نسائية لطلب الترشح في العام  تقّدموت

 .اإلدارةمجلس 

 وبدالت حضور الجلسات:مكافآت  -ث

 :8201المدفوعة عن العام  اإلدارةمجموع مكافآت أعضاء مجلس  -1

 تسعمائةماليين و سبعة قدرها اإلجمالي  الّتنفيذيينغير  اإلدارةألعضاء مجلس  2018تم دفع مكافأة سنوية عن العام 
 الّسنوية للّشركة. الجمعّية العمومّيةعلى الّنحو الذي أقّرته إماراتي درهم  (7,974,000ألف ) أربعة وسبعون و 

 :2019المقترحة عن العام  اإلدارةمجموع مكافآت أعضاء مجلس  -2

عشرة  غير ّتنفيذيين قدرها اإلجماليال اإلدارةألعضاء مجلس  2019للعام  اقتراح دفع مكافأة سنويةقام مجلس اإلدارة ب
الجمعّية ، بشرط موافقة إماراتي( درهم )10,128,333ن ين ألفًا وثالثمائة وثالثة وثالثيماليين ومائة وثمانية وعشر 

 سنويةالمكافأة على دفع ال ركةالّسنوية للشّ  الجمعّية العمومّيةموافقة في حال  .الّسنوية للّشركة على ذلك العمومّية
 (%50)خمسين بالمائة عند الموافقة بينما سيتم سداد باقي المن المكافأة  (%50)بالمائة ن يسيتم سداد خمسالمقترحة، 
 .2020ديسمبر قبل نهاية 



 

 

 

 

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

درهم إماراتي ( 660,000ن ألف )يئة وستاستم بلغت 2019ر دفع بدالت حضور الجتماعات لجان المجلس للعام رّ تق
عن كل اجتماع مع عدم حصول أي من أعضاء وفقا للمعدل المبين أدناه وذلك  (،1-على الّنحو المبّين بالملحق )ب

 مجلس اإلدارة الّتنفيذيين على بدالت حضور جلسات. 

   لجنة التدقيق لجنة المخاطر لجنة االستثمار والمكافآت ترشيحاتلجنة ال

     

 رئيس اللجنة 25,000 25,000 20,000 20,000

     

 عضو اللجنة 20,000 20,000 15,000 15,000
 

 

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

 االسم
البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي 
تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت 

 حضور اللجان
 السبب

 ثنيه بن جمال /السّيد

 اإلدارةرئيس مجلس  نائب
 للشركة إضافية أعمال 2,778,333

 :2019عدد اجتماعات المجلس خالل العام  -ج

ال تتطلب اإلفصاح  لمناقشة أمور في التواريخ التالية 2019( اجتماعات خالل العام المالي 5)عقد مجلس اإلدارة خمس 
والذي ناقش  2019مارس  20الشأن عدا االجتماع المنعقد بتاريخ وفقًا لقواعد اإلفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا 

 :لعمومّية السنوي والدعوة الجتماع الجمعّية ا 2018أيضًا النتائج المالية لعام 

 2019مارس  20 -

 2019يوليو  16 -

 2019يوليو  17 -



 

 

 

 

 2019أكتوبر  17 -

 2019ديسمبر  10 -

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

 :هااريخ انعقادمع بيان تو  2019عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية  -ح

بشأن أمور ال تتطلب  في التواريخ التالية ذلكو  2019( قرارات بالتمرير خالل السنة المالية 10)عشرة مجلس االدارة أصدر 
 :اإلفصاح وفقًا لقواعد اإلفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن

 2019مارس  12 -

 2019ابريل  8 -

 2019ابريل  24 -

 2019مايو  29 -

 2019و يولي 30 -

 2019اغسطس  1 -

 2019اغسطس  19 -

 2019اغسطس  28 -

 2019اغسطس  29 -

 2019ديسمبر  10 -

 تفويض الّصالحيات: -خ

 االستشاريةعقود البناء والخدمات  اعتمادلإلدارة التنفيذية صالحيات تتعلق بأمور عدة مثل صالحيات  اإلدارةمجلس  وض  فّ  
 .التفويض سنوياً مراجعة يتم و  حدود مالية معينةومصروفات التشغيل والتعامالت البنكية وذلك في 

 تعامالت األطراف ذات العالقة: -د

 لم تقم الشركة بأية صفقات مع أي من األطراف ذوي العالقة وفقاً للتعريفات المقررة لهذه المصطلحات الواردة بقرار الحوكمة. 



 

 

 

 

ر الدولية إلعداد التقارير لعالقة وفقًا لقواعد المعاييأبرز تعامالت األطراف ذوي ا يوضح الملحق )ك( المرفق بهذا التقرير
، والتي تمت خالل السنة في السياق العادي 2019وأوردناها في البيانات المالية الموحدة لعام  ( والتي سبقIFRSالمالية )

 .لألعمال وفقًا للشروط المتفق عليها بين األطراف

 الهيكل الّتنظيمي الخاص بالّشركة: -ذ

 .2019ديسمبر  31المرفق بهذا الّتقرير والذي يتّضمن الهيكل الّتنظيمي للّشركة بتاريخ  ج(ة الملحق )اجعمر  ي رجى

 كبار الموظفين: -ر

كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم عن مراجعة الملحق )د( المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي  ي رجى
 .2019وعة لعام والرواتب والبدالت المدف

 مدّقق الحسابات الخارجي -4

 نب ة عن مدّقق حسابات الشركة: -أ

الضريبية مراجعة الحسابات، والخدمات م خدمات هي شبكة عالمية من الشركات األعضاء المستقلة التي تقدّ كيه بي إم جي" 
 219.000 ى ما يزيد علتوّظف مجتمعةً ، و بلداً  147في "كيه بي إم جي"  تعمل الشركات األعضاء فيواالستشارية. و 

االستشارية الضريبية و  والخدمات مراجعة الحسابات،د خدمات يزو . وتتولى شركة "كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد" تشخص
"كيه بي إم جي لوار جلف  تعمل. و ليين في جميع قطاعات األعمال واالقتصادلمجموعة واسعة من العمالء المحليين والدو 

 والشارقة، التي تضم ،ودبي ،من خالل مكاتبها في أبو ظبي عاماً  40أكثر من منذ بية المتحدة ات العر اإلمار  دولة في ليمتد"
 .موظف 1300 ما يزيد علىشريك ومدير و  100 كّلها معًا أكثر من

 النطاق واسع تتمّتع "كيه بي إم جي" بتمثيلمان، في دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة ع   حضورها القوي باإلضافة إلى و 
 ،واألردن ،ومصر ،والبحرين ،كاتب في اإلمارات العربية المتحدةديها مول ،عاماً  50أكثر من منذ الشرق األوسط  منطقة في

الشرق منطقة موظف في  8000أكثر من  وتضمّ السعودية، المملكة العربية و  ،وقطر ،وفلسطين ،مانوع   ،ولبنان ،والكويت
 األوسط.

 هذه الهيكلية نتهامكّ حيث  – بما يتوافق مع مجاالت القطاعاتم نفسها تنظّ  التيكبرى ات الشركال ىأولي" وتعّد "كيه بي إم ج
قامت "كيه بي إم جي" ، ينالسن على مرّ و . واسع االطالع قة بأنشطة عمالئها وتزويدهم بمنظوريمن تطوير معرفة عم

الذين يتمّتعون مستشارين المحترفين من الالعمالء لتلبية متطلبات  القطاعات مختلف في متخّصصةمجموعات بتطوير 
المناطق واسعة عبر مختلف بخبرة  "كيه بي إم جي" عتتمتّ كما مجاالت األعمال. العديد من  بإدراك عميق وخبرة كبيرة في

التي تنتمي القطاعات لمستقبل  الجوهريةمجموعة من القضايا  ة حولالرائد الشركات عمل مع عدد منالجغرافية الرئيسية، وت
الشرق األوسط منطقة الرائدة في  الجهات والمنظماتالعديد من وباإلضافة إلى امتالكها قاعدة عمالء كبيرة تشمل . إليها



 

 

 

 

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

 األتعاب: -ب

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

إضافة إلى بيان بعدد الّسنوات التي قّضاها كمدّقق حسابات خارجي  2019ا خالل العام ركة بتقديمهمدّقق حسابات الشّ 
 للّشركة.

 بيان يوضح التحفظات من مدقق حسابات الشركة: -ج

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

 لجنة الّتدقيق  -5

كرئيس لجنة التدقيق بمسعععععععؤوليته عن نظام اللجنة في الشعععععععركة وعن مراجعته  لية عملها  عبد  باليوحة /لسعععععععّيدار قّ ي .أ
 والتأكد من فعاليتها.

 

 تشكيلها واختصاصاتها: .ب

 على النحو التالي: 2019تألفت لجنة التدقيق بالشركة خالل العام 

 )رئيسًا(. جمال بن ثنيه /السّيد -1
 )عضوًا(. لحارباعبد الرحمن  /السّيد -2
 )عضوًا(. عبد  باليوحه /السّيد -3

 تم إعادة تشكيل "لجنة التدقيق" لتتألف من األعضاء التالية أسماؤهم: 2019أبريل  24بتاريخ و 

 )رئيسًا(. عبد  باليوحه /السّيد -1
 )عضوًا(. عبد الرحمن الحارب /السّيد -2
 )عضوًا(. جمال بن ثنيه /السّيد -3

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

مراجعة أنظمة ّمة و/أو غير معتادة ترد أو يجب إدراجها في تلك الّتقارير، و الّنظر في أّية بنود هاالمالية للّشركة وتقاريرها و 
 الّرقابة المالية والّرقابة الّداخلية وإدارة المخاطر وكذلك الّسياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في الّشركة. 



 

 

 

 

الّسلوك المهني وضمان تطبيق قواعد العمل  ى تقّيد الّشركة بقواعدباإلضافة إلى ذلك، مراقبة مد لجنة الّتدقيق كما تتوّلى
، وتضع ا ليات لتمكين الموّظفين من اإلبالغ عن أّية اإلدارةالخاّصة بمهاّمها والّصالحيات الموكلة إليها من قبل مجلس 

جراءات الالزمة وتّتخذ اإل االنتهاكاتالّرقابة الّداخلية أو غيرها من  محتملة فيما يتعّلق بالّتقارير المالّية أو انتهاكات
بخصوصها، وتقوم كذلك بمراجعة معامالت األطراف ذات العالقة والموافقة عليها وفقا للسياسات المعتمدة من المجلس في 

 هذا المجال.

 والحضور االجتماعاتج. 

 :لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي 2019ت اللجنة اجتماعاتها خالل عام وعقد

 2019فبراير  13 -
 2019مارس  7 -
 2019مايو  2 -
 2019أغسطس  1 -
 2019نوفمبر  3 -
 2019ديسمبر  12 -

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

 لجنة الّترشيحات والمكافآت: -6

اللجنة في الشعععععركة وعن مراجعته كرئيس لجنة الترشعععععيحات والمكافآت بمسعععععؤوليته عن نظام  عارف الدحيل /السعععععّيديّقر  .أ
  لية عملها والتأكد من فعاليتها.

 تشكيلها واختصاصاتها: .ب

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

 )رئيسًا(. عارف الّدحيل /السّيد -1
 )عضوًا(. جمال بن ثنية /السّيد -2
 )عضوًا(. جمال المري  /السّيد -3

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

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



 

 

 

 

 والحضور: االجتماعات ج.

 كما يلي:   2019وعقدت اللجنة اجتماعاتها خالل عام 

 2019يناير  29 -
 2019مارس  13 -

 (.1-حق )بالحضور الشخصي ألعضاء اللجنة على النحو المبين في الملان كو 
 

 :االستثمارلجنة  -7

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

 

 تشكيلها واختصاصاتها: .ب

 على النحو التالي: 2019تألفت لجنة االستثمار بالشركة خالل العام 

 رئيسًا(.) أحمد جاوه /السّيد -1
 )عضوًا(. العّبارعلي محمد سعاّدة/  -2
 )عضوًا(.  عارف الّدحيل /السّيد -3

 كعضو في "لجنة االستثمار". جمال بن ثنيه /السّيدتم إضافة  2019ديسمبر  10بتاريخ و 

الجديدة  االستثماراتالّنظر في  -على سبيل المثال ال الحصر  -وتقوم اّللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها 
 للّشركة ودراسات الجدوى وطرق الّتمويل المتعّلقة بها.

 االجتماعات والحضور -ج

 .2019عقد أي اجتماع للجنة االستثمار خالل العام لم ي  

 لجنة المخاطر:  -8

كرئيس لجنة المخاطر بمسععععععؤوليته عن نظام اللجنة في الشععععععركة وعن مراجعته  لية عملها  جمال بن ثنيه /يّقر السععععععّيد .أ
 تأكد من فعاليتها.وال

 

 

 



 

 

 

 

 شكيلها واختصاصاتها:ت .ب

 على النحو التالي: 2019تألفت لجنة المخاطر بالشركة خالل العام 

 )رئيسا(. جمال بن ثنية /السّيد -1
 )عضوا(. أحمد جاوه /السّيد -2
 )عضوًا(. عبدالرحمن الحارب /السّيد -3
 )عضوًا(.  عبد  باليوحة /السّيد -4

 

 االجتماعات والحضور .ج
 2019أبريل  29 -
 2019سبتمبر  12 -

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

 لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت االشخاص المطلعين -9
 

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

 

 اأسماء أعضاء لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لهب. 

 )الرئيس التنفيذي للمجموعة(. أميت جاين /السّيدالمنتدب( و  اإلدارة)عضو مجلس  المطروشيأحمد  /السّيداللجنة مشكلة من 
واالحتفاظ بالسجل الشركة ألسهم ولية إدارة ومتابعة واإلشراف على تعامالت االشخاص المطلعين وملكيتهم ئتتولى اللجنة مسو 

 ير الدورية إلى السوق. الخاص بهم ورفع الكشوف والتقار 
 

 2019ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام  ج.

قامت اللجنة بإعداد وتحديث السجل الخاص بالمطلعين وتكليف األشخاص الواردة أسمائهم به بمتطلبات سياسة "تعامالت 
 لجنة عند التعامل على أسهم الشركة.االشخاص المطلعين" وبضرورة اخطار ال

 الداخلية نظام الرقابة -10

القواعد  اإلدارةوتتبع  اإلدارةتقوم إدارة الرقابة الداخلية بوظيفة الرقابة الداخلية تحت إشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس 
بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته  اإلدارةالتي تنظم عمليات الرقابة الداخلية بالشركة ويقر مجلس 

 ويؤكد فعاليته.  لية عمله



 

 

 

 

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

 ولديه المؤهالت التالية: االمتثال ضابط ، وهو أيضاً 2014

 ، المملكة المتحدة.(FCCA)محاسب قانوني معتمد  -1
 .األمريكية الم ّتحدة، الواليات (CPA)محاسب عام معتمد  -2
 .(، كنداCPA)محاسب مهني معتمد  -3
 .األمريكية الم ّتحدةالواليات (، CIAمدّقق داخلي معتمد ) -4
 .األمريكية الم ّتحدةالواليات (، CFEمكتشف تحايل معتمد ) -5

ومنضبط هدفه تقييم وتحسين كفاءة تساعد إدارة الرقابة الداخلية الشركة على تحقيق أغراضها عن طريق إتباع منهج منظم 
 إدارة المخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة.

صاح عنها في التقارير في حال وجود مخالفات جوهرية تدخل ضمن اختصاصات إدارة الرقابة الداخلية أو مسائل يلزم اإلف
والتي تقوم باتخاذ التدابير الالزمة  اإلدارة والحسابات السنوية، يتم إعداد تقارير بشأنها تقدم إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس

اءات للتعامل مع كٍل من هذه الحاالت بما في ذلك قيام اللجنة بمطالبة إدارة الشركة بتقديم اإليضاحات الالزمة أو اتخاذ اإلجر 
 الضرورية للتعامل مع هذه الحاالت.

 ،والتقارير المالية ،رقابة الداخلية حول الفعالية التشغيليةلجنة التدقيق تقارير ومذكرات من إدارة ال تسّلمت، 2019في العام 
ة في اإلشراف تساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدار ا. و بما في ذلك القوانين واللوائح المعمول به ،واالمتثال لسياسات الشركة

المجلس. وبلغ  سجالتحفظها في تقارير ومذكرات إدارة الرقابة الداخلية ل برفعقامت على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و 
 .تقرير 31لجنة التدقيق لالمقدمة  التدقيق ومذكرات تقاريرعدد 

 المخالفات -11

 .2019لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة خالل العام 

 نمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئةت -12

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

مبنى لمركز النور لتدريب وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة يتكون  درهم إماراتي إلنشاء 4,612,853مساهمة بمبلغ  .1
 .ستة طوابقو  من طابق أرضي

 .إماراتيدرهم  41,000,000 لصندوق الوطن بمبلغ تبّرعال .2
 بقيمة 2019للعام  مجمعات إعمارفي مختلف مساجد  الرمضانية وجباتللو  تنظيم مؤسسة إعمار الخيرية للخيم .3

 .إماراتيدرهم  910,401



 

 

 

 

 .حملة للتبّرع بالدم في مجمع "إعمار سكوير" على مدى يومي ن لصالحالتعاون مع هيئة الصحة بدبي  .4
المشاركة في مبادرة "تحدي دبي للرياضة البدنية" والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث أطلقت  .5

في . وحصل الفائز بالمرتبة األولى تحميل تطبيق دبي للياقةإعمار مسابقة لتحفيز الموظفين للمشاركة في التحدي و 
. أما الموظفين الذين احتلوا المراتب العشرين األولى رماني دبييلة واحدة في فندق أللعلى إقامة  قائمة المتصدرين

 30لديهم . أما بالنسبة لجميع الموظفين الذين شاركوا بالتحدي و FitEmaar# على هدايا ممتعة من فريق فحصلوا
 على جائزة وهي إقامة لليلة واحدة في إحدى فنادق لسحبليتأهلون فلفهم الشخصي للياقة، في م مختومين يوم

 العنوان.
حقيبة تضم موادًا  10,000درهم إماراتي تشمل  199,950.74" بقيمة A Pack to Give Backحملة " تنظيم .6

 أساسية تم منحها لعّمالنا.
 علب إفطار على عّمالنا. 500قامت الشركة في شهر رمضان الكريم بتوزيع  .7
الكهرباء  استخدامبي )ديوا(، من خالل خفض مشاركة في مسيرة "ساعة األرض" بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دال .8

 الطاقة. استهالكلمدة ساعة واحدة وتوفير 
على  صندوق يحتوي  1000ع وحدات األعمال الفردية التابعة لع "مجموعة إعمار للضيافة" في إعداد يساهمت جم .9

ظًا في المجتمع خالل منتجات غذائية وقامت بتوزيعها بالتنسيق مع "جمعية رؤيتي لألسرة" على الفئات األقل ح
 شهر رمضان مبارك.

(، وهي منافسة داخلية بين الفنادق Energy Battleتحدي يسمى معركة الطاقة )قامت مجموعة إعمار للضيافة ب .10
لعلمجموعة، بحيث الفائز هو العقار الذي تمّكن من تقليل استهالك الطاقة وساهم ووحدات األعمال الفردية التابعة 

 لمحافظة على المياه.أكثر من غيره في ا
مشاركة فندق "فيدا" في مبادرة نشر الحب بالتعاون مع "جمعية رؤيتي"، بوضع صندوق للتبّرع في كل غرفة في  .11

جمعية رؤيتي  وتم نقل جميع المحتويات في الصناديق إلى " الفندق مع مالحظة لتشجيع المساهمة لصالح المجتمع،
 لألسرة" إليصالها إلى محتاجين.

ادق "روف" النزالء بالمشاركة بحملة "الزجاجات البالستيكية في مطعم ذا ديلي" على جمع وتسليم ما ال شجعت فن .12
على جميع  %50صم بنسبة خ زجاجة بالستيكية في مطعم "ذا ديلي" على مدار اليوم لالستفادة من 20يقل عن 

 الوجبات المطلوبة.
 جمعه من المفقودات لصالح هيئة الهالل األحمر اإلماراتي.ربع سنوي بكل ما تم  بشكلقامت فنادق "روف" بالتبرع  .13
 دبي.بفي حملة طوعية سنوية تهدف إلى تنظيف الشواطئ  "مجموعة إعمار للضيافة" مشاركة .14
 كلغ من علب األلمنيوم لمجموعة اإلمارات للبيئة. 15قام فريق الفندق "العنوان مارينا" بالتبرع بع .15
 كيسًا من المواد القابلة للتدوير. 150بجمع حوالي يومًا  15خالل " فريق الفندق "العنوان ماريناقام  .16



 

 

 

 

تم  "المسيرة من أجل التعليم" التي أطلقتها مؤسسة "دبي العطاء" فيدبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية  مشاركة .17
 .التبرع بجميع العائدات من المسيرة لألطفال األقل حظًا لدى مؤسسة دبي للعطاء

مجموعة عمل  تي أطلقتهاال حملة تنظيف الصحراء في البرشاء أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في دبي مشاركة .18
من حملة التنظيف لمجموعة اإلمارات للبيئة لتأمين معدات التنظيف  وتم التبرع بجميع العائدات اإلمارات للبيئة

 البيئي.
العالمي لثعالب الماء، بالتعاون مع الصندوق  ية احتفاالً باليومحملة تسويق دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائيةنّظم  .19

 (.IOSFمن العائدات للصندوق العالمي لحماية ثعالب الماء ) %10التبرع بنسبة تم و  ،(IOSFلحماية ثعالب الماء )
ألصحاب  نادي دبيل تذكرة 42 :على النحو التاليتذاكر مجانية  دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائيةقدمت  .20

لذوي  -شعب مدرسة تذاكر ل 7 لذوي االحتياجات الخاصة، -اإلبداعية لمدرسة الدولية للعلوم تذكرة  14 الهمم،
تذكرة لمركز المشاعر اإلنسانية لذوي االحتياجات الخاصة،  19ر، تذكرة لجمعية دار الب   48، االحتياجات الخاصة

ألصحاب  تذكرة لمركز المشاعر اإلنسانية 80مارات للتوحد، تذكرة لمركز اإل 74تذكرة لجمعية بيت الخير،  30
 الهمم.

  تذكرة مجانية لشرطة أبوظبي. 1,682في أبوظبي  إدارة كيدزانيا قدمت .21
 مركز الشيخ محمد والهالل األحمرو  مركز الشمسو  تذكرة مجانية لشرطة دبي 2,135قدمت كيدزانيا بدبي مول  .22

 ة للخدمات اإلنسانية وجمعية دار البر ومؤسسة أوتيزم روكس ومركز التوحدأمانة للرعاية الصحية ومدينة الشارقو 
مجموعة دعم أسر و  (Eduscan) ايدو سكانو  وزارة تنمية المجتمع وأيتام بيت الخير ونادي دبي ألصحاب الهممو 

 ذوي االحتياجات الخاصة.
وأطعمة تذاكر مجانية  48وقدمت لهم  مركز التدخل الطبي المبّكر لألطفالبزيارة ريل سينما بدبي مول  ترحيب  .23

 ومشروبات مجانية.
لحضور عرض ريل  مجانية تذكرة 80 لمجموعة دعم أسر ذوي االحتياجات الخاصةريل سينما بدبي مول  قدمت .24

 .طعمة ومشروبات مجانيةمع األ سينما المجاني الخاص لألفالم

 معلومات عامة -13

 .2019لمعلومات حول أداء سهم الشركة خالل العام مراجعة الملحق )ه( المرفق بهذا التقرير  ي رجى -أ
مراجعة الملحق )و( حول األداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي  ي رجى -ب

 تنتمي إليه الشركة.
 .2019ديسمبر 31مراجعة الملحق )ز( حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ  ي رجى -ج
 الحكوميةدبي لالستثمارات  مؤسسةأو أكثر من رأسمال الشركة باستثناء  %5ون ال يوجد مساهمين يملك -د

من خالل  2019ديسمبر 31بتاريخ  %29.22 ةالتي تبلغ نسبة األسهم التي تمتلكها في رأسمال الّشرك
 .همس 2,092,114,750ملكيتها لعدد 



 

 

 

 

 

  .2019ديسمبر  31كما في تاريخ مراجعة الملحق )ح( حول توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكّية  ي رجى -ه
 .2019مراجعة الملحق )ط( حول األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام  ي رجى -و
 هي كا تي: 2019، 2018، 2017األعوام  نسبة التوطين في الشركة بنهاية -ز

- 2017 :2% 
-  2018: 3% 
- 2019 :3.33% 

درات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري مراجعة الملحق )ي( حول بيان بالمشاريع والمبا ي رجى -ح
 .2019تطويرها خالل العام 

 
 ضوابط عالقات المستثمرين -ط

 اسم مسؤول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل معه

  فيصل فلكناز /السّيد

 : بيانات التواصل معه

o  :3487 367 04رقم الهاتف    

o  :البريد اإللكترونيaerelations@emaar.-investor 
 

 اإللكتروني للشركة الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على الموقع

o  :الرابطrelations-ae/investor-https://www.emaar.com/ar 
 

واإلجراءات المتخ ة  2019الل عام المنعقدة خ الجمعّية العمومّيةالقرارات الخاصة التي تم عرضها في  -ي
 :هي كاآلتي بشأنها

بشرط أال تزيد  2019تفويض مجلس اإلدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام  قرار خاصبموجب تقرر  -
  من متوسط األرباح الصافية للشركة خالل السنتين الماليتين السابقتين. %2تلك المساهمات الطوعية على 

كما درهم إماراتي  97,261,000بإجمالي مبلغ  2019خالل العام  اتإلدارة بتبرعبناًء عليه، قام مجلس ا
من متوسط األرباح الصافية للشركة خالل  %1.66وهو ما ي مثل هو موضح في القوائم المالية للشركة 

 .السنتين الماليتين السابقتين
الشركة والذي تم الموافقة  الموظفين من خالل تملك أسهمبرنامج تحفيز إلغاء  قرار خاصبموجب تقرر  -

 .وتم بالفعل الغاء البرنامج 2018أبريل  22العمومية السنوية بتاريخ عليه في الجمعية 

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


 

 

 

 

 
 وتاريخ تعيينه اإلدارةمجلس  اجتماعاتاسم مقرر  -ك

 الجتماعاتمساعد مقرر  رنا مطرة/ السّيدو  اإلدارةمجلس  الجتماعاتر ر مقك أيمن حمدي /السّيدتم تعيين 
 .2018 أبريل 22في  دارةاإلمجلس 

 

 أيمن حمدي /السّيد

 .الرئيس التنفيذي للشئون القانونية للمجموعة

 .2006أيمن حمدي إلى إعمار في العام  /السّيدانضّم 

ويتوّلى أيمن مسئولية وضع االستراتيجية القانونية لمجموعة شركات إعمار، واإلشراف على الشئون القانونية 
تنفيذ  اإلشراف علىاية القانونية ألصول الشركة، واإلعداد وهيكلة الصفقات الرئيسية، والحوكمة وتأمين الحم

 النظام األساسي للشركة، ولوائحها الداخلية، والسياسات المعتمدة بها.

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

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

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

 

 نا مطرة/ ر السّيد

، كما تتولى حاليًا المساعدة في شؤون أمانة 2008انضّمت رنا إلى الدائرة القانونية لشركة إعمار في مارس 
ركاه"، الرائد في مجال مع مكتب "أبو سليمان وش 2000السر للمجموعة. وبدأت رنا مسيرتها المهنية في العام 
المتوسط في لبنان  بالدائرة القانونية التابعة لبنك البحر المحاماة واالستشارات القانونية في لبنان. ثّم التحقت

قبل انتقالها إلى دبي. درست رنا القانون في لبنان، وفرنسا، والواليات المتحدة األمريكية. وهي  2005في العام 
باريس  –القانون التجاري من جامعة القديس يوسف وجامعة "بانتيون أّساس  تحمل شهادة الماجستير في

بشهادة الماجستير في القانون األمريكي من جامعة واشنطن في  2020ية"، وسوف تتخّرج في مارس الثان
سانت لويس بالواليات المتحدة األمريكية. رنا عضو في نقابة المحامين في بيروت وهي تحمل شهادة أمين 

   مجلس إدارة من "حوكمة".سر 





 

 

 

 

 الملحق )أ(

 تقرير جدول أتعاب التدقيق

"كيه بي إم جي"  مكتب  –إميليو بيرا   
مدقق اسم الاسم مكتب التدقيق و 

 الشريك
  

 سنة واحدة
عدد السنوات التي قضاها كمدقق 

 بات خارجي للشركةحسا
  

 330,000  
إجمالي أتعاب التدقيق للعام 

 )بالدرهم( 2019
  

 3,218,307  
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة 

تدقيق البيانات بخالف الاألخرى 
 )بالدرهم( 2019المالية لعام 

  
قارية األتعاب المهنية مقابل المراجعة الربع سنوية للبيانات المالية لشركة "إعمار الع

التابعة المختلفة، واألتعاب المهنية المتعلقة بالدليل الموّحد ش.م.ع."، وشركاتها 
للحسابات، وإصدار برنامج شهادات االئتمان، واإلجراءات المتفق عليها وخدمات 

 الشهادات المختلفة.

المقدمة تفاصيل وطبيعة الخدمات 
 األخرى )إن وجدت(

  

                                                                           
4,375,546  

بيان بالخدمات األخرى التي قام 
 ير  مدقق حسابات خارجي آخر

مدقق حسابـات الشركة بتقديمهـا 
 )إن وجد( 2019خالل العام 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ةغير مدقق حسابعات الشرك مدقق حسابات خارجي أخربيان بالخدمات األخرى التي قام بتقديمها 

 المالحظات
2019 
 )بالدرهم(

 اسم شركة التدقيق المستفيد من الخدمة

 430,200    تمّثل أتعاب التدقيق واالستشارات

"إعمار العقارية"،  
"تبريد  -و"دبي هيلز" 

المناطق" )"ديستريكت 
كولينج"(، و"الضيافة 
والتجزئة"، و"مجموعة 

 روف للضيافة" 

"برايس ووتر هاوس كوبرز" )"بي دبليو 
 سي"(

عن تمّثل أتعاب التدقيق لمختلف الشركات التابعة 
والخدمات االستشارية  2019الربع األول من 
 مات االستشارية األخرى الضريبية، والخد

"إعمار العقارية    2,151,914
 ش.م.ع" 

 "إرنست ويونغ"

  302,554 تمّثل أتعاب التدقيق واالستشارات الضريبية
إعمار للفنادق  

 ديلويت  والمنتجعات 

  160,982 تمّثل أتعاب التدقيق والخدمات الضريبية والتنظيمية

"منارات المنزل"، "وايت  
نايت كابيتال ذ.م.م."، 

و"إعمار 
 القابضة/هولدنج" 

 جرانت ثورنتون 

  28,175 تتعلق بخدمات مرتبطة بأمانة سر الشركة

إعمار سايبر أباد  
لمراكز المؤتمرات 
الخاصة المحدودة"، 

لدر هيلز"، و"إعمار و"بو 
 هيلز تاونشيب" 

 "جي ام آر وشركاه"

  42,523 تتعلق بالتدقيق الداخلي والضريبي

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

 هيلز تاونشيب" 

 "ان ايه سي وشركاه ال ال بي"

  39,131 تتعلق بالتدقيق الداخلي 
بر أباد "إعمار ساي 

لمراكز المؤتمرات 
 الخاصة المحدودة" 

 "اس بي سي وشركاه"



 

 

 

 

تتعلق بخدمات استشارية بخصوص ضريبة السلع 
  15,653 والخدمات

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

 هيلز تاونشيب" 

 "اس جي بي وشركاه"

اب المراجعة الضريبية أتعاب التدقيق القانوني وأتع
  65,786 للشركات التابعة

"إعمار ام جي اف الند  
 راجيف وأجاي ليمتد" 

التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية أتعاب 
  35,247 للشركات التابعة

"إعمار ام جي اف الند  
 "ام ان فيه وشركاه" ليمتد" 

ة أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبي
  3,078 للشركات التابعة

"إعمار ام جي اف الند  
 سانجاي راستوجي وشركاه ليمتد" 

أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية 
 للشركات التابعة

982,879  

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

 هيلز تاونشيب" 

 "ووكر تشانديوك وشركاه ال ال بي"

أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية 
  924 للشركات التابعة

ف الند "إعمار ام جي ا 
 جاين جيندال وشركاه ليمتد" 

  116,502 تمّثل أتعاب التقييم واالستشارات

"منارات المنزل"،  
و"إعمار الشرق 

ر جيجا األوسط"، و"إعما
كراتشي"، و"إعمار دي 

 اتش ايه إسالم أباد" 

 شركات تدقيق أخرى 

 المجموع   4,375,546 

 

  



 

 

 

 

 (1-الملحق )ب

 اإلدارةالحضور المستحّقة ألعضاء مجلس  1وبدالت اإلدارةحضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس 

 

 
 أي حضور بالوكالة. كن هناكتم حضور جميع االجتماعات بصفة شخصية ولم ي •

 

  

                                                 

 ضور بالدرهم االماراتيبدالت الح 1

اجتماعات لجنة  دقيقاجتماعات لجنة التّ  المخاطر لجنة اجتماعات اجتماعات لجنة االستثمار
 الّتعيينات والّترشيحات

 
 االسم
 الحضور البدالت الحضور البدالت الحضور البدالت الحضور البدالت 

          
علي محمد  /سعاّدة - - - - - - - -

 العّبار
1 

          
 2 جاوهأحمد  /السّيد - - - - 2 40,000 - -
          
 3 جمال بن ثنيه /السّيد 2 30,000 6 130,000 2 50,000 - -
          
 4 أحمد المطروشي /السّيد - - - - - - - -
          
 5 جمال المّري  /السّيد 2 30,000 - - - - - -
          
 6 عارف الّدحيل /السّيد 2 40,000 - - - - - -
          
عبدالّرحمن  /السّيد - - 6 120,000 2 40,000 - -

 ربالحا
7 

          
 8 عبد  باليوحه /السّيد - - 6 140,000 2 40,000 - -



 

 

 

 

 (2-الملحق )ب

  اإلدارةحضور اجتماعات مجلس 

 

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

 

 

  

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



 

 

 

 

 الملحق )ج( 

 2019ديسمبر  31كما في  الهيكل الّتنظيمي الخاّص بالّشركة

 



 

 

 

 

 الملحق )د(

  *كبار الموظفين

أي مكافآت أخرى 
نقدية/ عينية 

أو  2019للعام 
 تستحق مستقبالا 

مجموع المكافآت 
عام في  المدفوعة

2019 
(Bonuses) 

 )درهم(

مجموع الرواتب 
 والبدالت المدفوعة

 رهم()د 2019 في
 م المنصب تاريخ التعيين

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

 1 المنتدب

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

 2 للمجموعة

 2000سبتمبر  10 2,269,089 1,071,000 786,436
الرئيس التنفيذي 

للمشاريع 
 االستراتيجية

3 

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

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

 2008نوفمبر  12 1,425,530 736,892 275,039
 الرئيس التنفيذي

 6 عمار للترفيهإل

 2014 مايو 14 2,182,264 755,568 627,234
 التنفيذي رئيسال
 لتدقيق الداخليل

 للمجموعة
 7 



 

 

 

 

 2015فبراير 1 1,425,530 448,575 200,000
 رئيس التنفيذيال

إلعمار  للعمليات
 للضيافة

8 

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

 2017نوفمبر  19 2,676,273 1,003,374 ال يوجد
 ئيس التنفيذيالر 

 10 المالي للمجموعة

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

 

 ّتم خالل العامو  .2019، لم يتم صرف أي مكافآت عن العام المالي لشركةالتنفيذي لدارة اإلبخصوص رئيس مجلس  •
درهم إماراتي لقاء دوره التنفيذي  130,111,854مكافآت قدره سداد مبلغ إجمالي مقابل رواتب وبدالت و  2019 المالي

تم صرفها خالل العام  2018بما في ذلك مكافأة عن العام المالي  في إدارة شئون الشركة األم والشركات التابعة لها
 .2019المالي 

  



 

 

 

 

 الملحق )هـ(

  2019العامة كل شهر خالل أعلى وأدنى سعر( في نهايسعر اإل الق و ) بيان بسعر سهم الشركة في السوق 

 2019  أعلى سعر أدنى سعر سعر اإل الق
    

 يناير 4.32 3.90 4.31
    

 فبراير 5.02 3.85 4.90
    

 مارس 4.97 3.85 4.68
    

 أبريل 5.23 4.69 4.80
    

 مايو 4.78 4.06 4.47
    

 يونيو 4.63 4.26 4.42
    

 يوليو 5.53 4.43 5.53
    

 أ سطس 5.50 4.76 4.95
    

 سبتمبر 5.17 4.55 4.61
    

 أكتوبر 4.70 4.15 4.27
    

 نوفمبر 4.32 4.04 4.13
    

 ديسمبر 4.18 3.95 4.02
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 األداء المقارن لسهم الشركة
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 الملحق )ح(

 2019ديسمبر  31بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاا لحجم الملكية كما في تاريخ 

نسبة األسهم المملوكة من 
 رأس المال

ينعدد المساهم عدد األسهم المملوكة  ملكّية األسهم )سهم( 
 

     

  50,000أقّل من  34,176 363,122,130 5.0717%

     

  500,000إلى أقّل من  50,000من  3,909 547,421,519 7.6458%

     

14.9602% 1,071,108,277 721 
إلى أقّل من  500,000من 

5,000,000 
 

     

  5,000,000أكثر من  164 5,178,086,956 72.3223%

     

  المجموع 38,970 7,159,738,882 100%

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الملحق )ط(

  2019األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام 

 يناير

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

 الصينية الجديدة مع عروض الليزر واألضواء على واجهة برج خليفة.إعمار تحتفل بالسنة  •
مليار دوالر أمريكي( في  1.965مليار درهم ) 7.216إلى لتصل  %30نمو صافي أرباح "إعمار العقارية" بنسبة  •

 (.مليار دوالر أمريكي 6.995مليار درهم ) 25.694إلى لتصل  %37، ونمو اإليرادات بنسبة 2018السنة المالية 
 مارس

 .#MyDowntownDubaiأسابيع من األنشطة الترفيهية المخّصصة لألطفال مع فعاليات  5إعمار تقّدم  •
آالف من أبرز الشخصيات  10إعمار تستعّد إلطالق "دبي ستارز" في وسط مدينة دبي، ممشى المشاهير الذي يكّرم  •

 ية.العالم
 شعار #تواصل_مع_األرض.مارس تحت  30مجّمعات إعمار تشارك في ساعة األرض يوم  •
 أبريل

والعشرون للجمعية العمومية لشركة "إعمار العقارية ش.م.ع" يوافق على توزيع أرباح على  لثااالجتماع السنوي الث •
 (1,073,960,832) نين وثالثيواثن ن ألف وثمانمائةين مليون وتسعمائة وستيسبعثالثة و مليار و المساهمين بقيمة 

 فلسًا للسهم الواحد. 15ما يعادل  % من رأسمال الشركة أيّ 15ما يمّثل وهو  إماراتيدرهم 
 مايو

 "إعمار إلدارة المجّمعات" تتعاون مع الّسكان لتنظيم مأدبة إفطار لمزّودي الخدمات. •
الربع سنوية في دبي خالل الربع األول من العام  "إعمار العقارية" تسّجل أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية •

مليار دوالر أمريكي( مقارنًة بالفترة  1.628مليار درهم ) 5.979إلى تصل ل %53 مع نمو المبيعات بنسبة 2019
 . %123؛ نمو المبيعات للعمالء الدوليين بنسبة 2018ذاتها من العام 

 يونيو 

 الرائعة لع"خور دبي".أسلوب حياة عصري بجوار الواجهة المائية  مشروع "سيرف في شاطئ الخور" يقّدم للسكان •
 



 

 

 

 

 أ سطس

مليار  2.571مليار درهم ) 9.443لتصل إلى  %52"إعمار العقارية" تسّجل نموًا كبيرًا في مبيعاتها في دبي بنسبة  •
 .2019دوالر أمريكي( مقارنًة بمبيعات النصف األول من العام 

 سبتمبر

 ر إقامة استثنائية فييوفّ  بيوت العطالتتأجير جديد ومبتكر ل مفهوم –من إعمار"  Easeإعمار تطلق خدمة " •
 في دبي. منازلال أفضل

إعمار تفتتح "إعمار كافيه" بالتعاون مع دائرة األراضي واألمالك بدبي، ما يتيح للزّوار االستمتاع بتجارب إعمار  •
 الفريدة من نوعها.

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

 أكتوبر

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

 

 نوفمبر

مقارنًة بالفترة  2019خالل الربع الثالث من العام  %20ونمو صافي األرباح بنسبة  %25نسبة نمو مبيعات إعمار ب •
 .ذاتها من العام الماضي

 ديسمبر

 في دبي. إعمار تحتفي بنادي الهالل السعودي •
 .2020 إلبهار العالم بعرض ألعاب نارية كبير خالل رأس السنة الجديدةإعمار تستعّد  •
 

 

 

 



 

 

 

 

 الملحق )ي(

 2019المشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة خالل العام بيان ب

 المنازل ال كية •
o  األبعاد في منطقة الشرق األوسط.إنهاء أول منزل ذكي باستخدام تقنيات الطباعة الثالثية تم 

 
 (Blockchain) تقنية البلوك تشين •

o تسمى  منصة جديدة إعمار" "، أطلقت في مبادرة هي األولى من نوعها(EMRلإلحالة والوالء قائمة على )  تقنية
وتعكس . والشركاءمع خطط لتقديم رموز التوكن الخاصة بمجمعاتها إلى العمالء  (blockchainشين" )ت بلوكال"

إعمار" على االبتكار وتقديم تجربة أكثر تكاماًل في مجال خدمة العمالء وتعزيز والئهم "هذه الخطوة عمق تركيز 
 .شركةتالي دورهم في التعرف بمزايا مشاريع الورضاهم وبال

• Letswork 
o  مختلفةم شراكات مع أماكن ومواقع ابر إ من خالل 2018منصة عمل مشتركة تم إطالقها اعتبارًا من شهر فبراير 

لتوفير أماكن للعمل حيث يمكن ألعضائنا العمل واالجتماع واالبتكار. وتشّكل هذه األماكن مزيجًا من الشركاء 
 2,000الشركاء لمجموعة إعمار للضيافة )مطاعم المرابع/فنادق روف/فيدا وغيرها(. وأصبح لدينا حتى اليوم  وغير

 موقعًا. 20ع عضو ودخلنا في شراكة م
o  إطالق تطبيقLetswork ( "في "آي أو اسiOS( "و"آندرويد )Android 2019( )فبراير.) 
o ( توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية االقتصادية.)ألغراض الترخيص ولتوفير مرونة العمل للشركات الجديدة 
o " إطالق مساحاتLetswork الخيمة." في أبو ظبي، والشارقة، وعجمان، ورأس 
o  إطالق النسخة التجريبية من منصة حجوزات غرف االجتماعات الفورية عبر اإلنترنت (Letsmeet) . 
o  ات العربية المتحدة باالشتراك مع نادي زعبيل للسيداتإطالق "مساحة العمل المشترك للنساء فقط" في اإلمار. 

 
 (Ease"إيز" ) •

o  خدمةEase  ّر للمسافرين العالميين إقامة استثنائية في منازل أنيقة من إعمار: مفهوم تأجير قصير األجل يوف
 .المتكاملة اهتعامجمّ  ضمنإعمار  تختارها

o تتولى Ease"  مبنى،  20شقة في جميع أنحاء دبي موّزعة على أكثر من  100من إعمار" حاليًا إدارة ما يزيد على
في جزيرة "إعمار بيتشفرونت"، وهو أول مبنى يتألف بالكامل من بيوت العطالت وأطلقت مشروع "ساوث بيتش" 

 في منطقة الشرق األوسط.
 



 

 

 

 

 (Dubai Stars"دبي ستارز" ) •
o شخصية بنجمة دبي المميزة آالف 10 أكثر من ممشى للمشاهير في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد لتكريم. 
o  الرائدة التي أحدثت تغييرًا في مجالها وكان لها  الشخصيات العربية والعالميةيّكرم ممشى المشاهير في دبي

 .في مجاالت الفن بأنواعه والرياضة والثقافة وغيرها، تأثير على العالم أجمع
 (Emaar Cafe"إعمار كافيه" ) •

o  اك مع دائرة مول مصّمم لعرض روعة دبي للزّوار من جميع أنحاء العالم، باالشتر مقهى جديد افتتح في دبي
 التنمية االقتصادية بدبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ودائرة األراضي واألمالك بدبي، وغيرها.

 (Emaar Gift card iPad APP) تطبيق بطاقة هدايا إعمار ألجهزة اآليباد •
o العمالء الذين يشترون بطاقة هدايا معلومات  % من 90من صحة د اللتقاط والتحقق تطبيق على جهاز ا يبا

 SDK))المواطنين/المقيمين/السّياح( باستخدام حزمة أدوات تطوير برمجيات )إعمار أثناء المبيعات الترويجية 
 من الغير قبل شرائهم لبطاقة الهدايا.

o يين ألكثر من بطاقة هدايا واحدة.منع االحتيال، مع الحد من استخدام العمالء الحال 
o درهم إماراتي من اإليرادات  23,150,755بطاقة هدايا جديدة بقيمة  2,539بيق الجديد في بيع ساهم التط

 .مليون درهم( 10اإلضافية )الهدف المنشود كان 
 موارد البشريةال كاء االصطناعي "الروبوت" لل •

o " قامت الشركة بإطالقAMBER د البشرية الحصري مع موظفين الشركة. " وهو روبوت الموار 
 روبوت يقوم باإلجابة على األسئلة الشائعة من الموظفين وتلبية طلبات خدمة المعامالت. وهو -
 القدرة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالبحث عن االستفسارات وتقديم إجابات محّددة لتحسين تجربة المستخدم. -

o  تحليالت تنّبؤية()مشاعر الموظفين قامت الشركة بإطالق روبوت لتحليل 
يقوم هذا الروبوت بالتواصل مع الموظفين بشكل منتظم ويساعد فريق المواهب على معالجة المشاكل التي تواجه  -

 بعض الموظفين غير السعداء أو غير المتفاعلين في العمل.
ات وإعداد تقارير بناًء على التعليقات الصادقة من الموظفين، واستخالص استنتاجفي جمع يعمل هذا الروبوت  -

 تعليقاتهم، لمساعدة الموارد البشرية على تحديد الموظفين الذين ينوون مغادرة الشركة وتحديد المشاكل الثقافية
 ما يساعد على نشر تدابير لتعزيز االحتفاظ بالموظفين.مورصد السلوكيات التفصيلية 

 صفحات التواصل االجتماعي داخل الشركة •
o " تطبيقYAMMER" : مشترك. وحقق نجاحًا كبيرًا بين  3000للتواصل االجتماعي داخل الشركة مع أكثر من قناة

  .الموظفين حيث أصبح مكانًا لعرض وإنشاء مواضيع مختلفة وأفكار متميزة وتبادل معلومات ومشاركات بطريقة أسهل



 

 

 

 

 الملحق )ك(

( والواردة في البيانات IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية ) وفقاا لقواعد المعاييرتعامالت األطراف ذات العالقة بيان ب
 2019المالية الموحدة للشركة لعام 

 

2018  2019 
 

 درهم 000.  درهم 000.
 

 
 

 
 المشتركة: الزميلة واالئتالفاتالشركات 

 مصروفات تطوير عقارات 83,448  125,263

 الرأسمالية مصروفات 26,333  54,466

 إيرادات التمويل اإلسالمي 2,386  2,404

 مصروفات البيعوالعمومية و  اإلداريةالمصروفات  10,124  7,171

 واإليرادات ذات الصلة اإليجار من العقارات المؤجرةاإليرادات  3,926  6,171

 تكلفة اإليرادات 1,141  1,103

 إيرادات تشغيلية أخرى  2,156  849

═══════  ═══════ 
 

 
 

  
2018  2019 

 
 درهم 000.  درهم 000.

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 :العالقة اتاإلدارة العليا واألطراف ذ يأعضاء مجلس اإلدارة وموظف

 المصروفات اإلدارية والعمومية ومصروفات البيع 62,720  106,300

 إيرادات اإليجار من العقارات المؤجرة واإليرادات ذات الصلة 99,221  46,511

 مويل األخرى إيرادات الت -  40,460

 إيرادات التمويل اإلسالمي 338  9,076

1,626 
 

10,714 
مصروفات التمويل المتكبدة من القروض والسلفيات التي تترتب عليها 

 فوائد اإليرادات من الضيافة

 تكاليف التمويل المتكّبدة على القروض بفائدة 749  948

 تكلفة اإليرادات 55,073  720

 عقارات مصروفات تطوير -  660

 إيرادات أخرى  4,700  -

 إيرادات تشغيلية أخرى  23,116  -

═══════  ═══════ 
 

 

 

 
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة

فيما يلي األرصدة الهامة مع األطراف ذات العالقة )والمدرجة ضمن 
 بنود بيان المركز المالي الموحد(:

2018  2019 
 

 درهم 000.  درهم000, 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 الزميلة واالئتالفات المشتركة:كات الشر 



 

 

 

 

 األخرى و  التجارية الذمم الدائنة 77,486  46,614

 التي لم يصدر بها فواتيروالذمم المدينة التجارية الذمم المدينة  631  424

 مبالغ مدفوعة مقّدمًا من العمالء 18  243

═══════  ═══════ 
 

 

 

 

العالقة  اتا واألطراف ذاإلدارة العلي يأعضاء مجلس اإلدارة وموظف
 هم:مع

 المصرفيةاألرصدة و  النقد 2,383  134,125

 الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير 55,498  7,895

 الموجودات والذمم المدينة والوداع والمصروفات المدفوعة مقدمًا األخرى  759,701  747,896

 تجارية واألخرى الذمم الدائنة ال 149  40

 مبالغ مدفوعة مقدمًا من العمالء 27,721  12,084

═══════  ═══════ 
 

 

خالل السعععععععنة، قامت المجموعة ببيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشعععععععاملة األخرى وقيد أرباح بمبلغ 
 ألف درهم ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.   393,011

 

 


