
 
 

 

 

 .ش.م.ع للتطويرشركة إعمار 

  2019تقرير الحوكمة للعام 

من قرار رئيس مجلس إدارة  52"( تطبيقًا لنص المادة الشركةش.م.ع. )" للتطويريصدر هذا التقرير سنويًا عن شركة إعمار 
المساهمة العامة المؤسسي وحوكمة الشركات  االنضباطبشأن معايير  2016ر.م( لسنة /7هيئة األوراق المالية والسلع رقم )

 "(.قرار الحوكمة)"

 وكيفية تطبيقها:  9201متطلبات قرار الحوكمة خالل عام  الستيفاء اتخاذهابيان باإلجراءات التي تم  -1

، نود أن نوّضح أّن نظام الحوكمة للشركة 2019فيما يتعّلق باإلجراءات المّتخذة الستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خالل عام 
وبالّتالي فإّنه ال توجد إجراءات تكميلّية ، لجميع الّشروط والقواعد األساسية الواردة بقرار الحوكمة ستوفياجاء م 2018لسنة 

 في هذا الخصوص. 2019تم اتخاذها خالل العام  ذكرهامة ت  

 اعتمدهاّددة التي قامت الشركة بتطبيق الّسياسات المتع 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

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

 لزيادة فعاليته. 

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

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  اإلدارةومدد العضوية ومسئوليات رئيس مجلس 
 القرارات والمهارات الفّنية المطلوبة لعضوية المجلس.  اتخاذالقرارات وشروط  التخاذواألغلبية الالزمة  االجتماعات

 ّشركةواطمأّنت ال 2019عن الشركة خالل العام  استقاللهم استمراريةالمستقّلون على  اإلدارةأّكد أعضاء مجلس  -2
 المتطّلبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحّد األدنى لعدد األعضاء المستقّلين في المجلس.  استيفاءإلى 
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ن يستمائة وخمسقدرها  غير تنفيذيينال اإلدارةألعضاء مجلس  2019بدفع مكافأة سنوية للعام  اإلدارةأوصى مجلس  -3
لرئيس درهم إماراتي  (1,000,000)ومليون  غير تنفيذي مجلس إدارةدرهم إماراتي لكل عضو  (650,000) ألف

الّسنوية للّشركة على ذلك وأخذًا في االعتبار القوانين واّللوائح  الجمعّية العمومّيةبشرط موافقة مجلس اإلدارة، 
  والقرارات ذات الّصلة والّنظام األساسي للّشركة.

لعمله من خالل القواعد الخاصة بتنظيم  الالزمةبات األخرى أقّر المجلس المسئوليات والمهام والّصالحيات والمتطل -4
 .اإلدارةعمل مجلس 

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

. وتتضّمن تلك اإلدارةالجهاز اإلداري بالّشركة تجاه مجلس تحّدد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسئوليات  -6
الجدد وإتاحة المعلومات بشكل  اإلدارةيم جولة تعريفية ألعضاء مجلس المسئوليات على سبيل المثال ال الحصر تنظ

رات ذات منتظم ألعضاء المجلس مما يتيح ألعضاء المجلس القيام بمهاّمهم بكفاءة وفقًا للقوانين والتشريعات والقرا
 الصلة وسياسات الّشركة.

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

طبيعة  -لمثال ال الحصرعلى سبيل ا -مل ذلك إفصاح خاصة بهم ويش اتلتزامال اإلدارةيخضع أعضاء مجلس  -8
ومعامالتهم على األوراق المالية للّشركة،  استقالليتهموضعهم في الّشركات المساهمة األخرى وأي تغيير يطرأ على 

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

 :اإلدارةلجان مجلس  -ب

  :يهلجان  ثالثبتشكيل  اإلدارةقام مجلس 

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

 العمل الخاصة بها. لجان المجلس وفقًا لقواعدويجوز تشكيل لجان أخرى وفقًا لما يقرره المجلس وتعمل كل من 
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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-متطلبات قرار الحوكمة. تشمل قواعد العمل الخاصة بلجان المجلس 

لطات أعضاءها وإجراءات المتابعة الخاصة بها.تشكيلها وم  دد العضوية بها وواجبات وس 

وعدد األعضاء غير الّتنفيذيين  االستقالليةكافآت متطّلبات وقد روعي في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والم
 .هاتين الّلجنتينالمنصوص عليها في قواعد عمل 

 الرقابة الداخلية -ج

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

لقوائم المالية للّشركة. تقوم لجنة الّتدقيق بمساعدة المجلس في اإلشراف على تطبيق د اعداالبيانات المالية المستخدمة في إ 
 نظام الرقابة الّداخلية، وتقوم إدارة الرقابة الّداخلية بتنسيق األعمال اليومية المتعّلقة بهذا الّنظام. 

 لية بالّشركة بشكل دوري.اخالدّ تتطّلب 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.

ت بإبالغهم بالّشروط والقيود الواردة على وسوف تقوم لجنة الّتدقيق بعد موافقة الجمعية العاّمة على تعيين مراقبي الحسابا
 متطّلبات قرار الحوكمة.  اراالعتبعملهم 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. لتزامواالية والحرص ببذل العنا اتلتزامواالالمصلحة 

 والموّظفون ومدققو الحسابات الّداخليين بتلك القواعد في أداء مهامهم. اإلدارةتزم أعضاء مجلس يل
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 سياسة الّتعامل في األوراق المالية المصدرة من الّشركة -و

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

والموّظفين بالقيود الواردة على الّتعامل في األوراق المالية ومتطلبات  اإلدارةأعضاء مجلس  التزاموتتطّلب تلك الّسياسة 
 لمسموح به وتوّضح أيضًا األفعال المحظورة وذلك وفقًا ألحكام تلك الّسياسة. ل ااإلفصاح المتعّلقة بالّتعام

 سياسة حقوق المساهمين  -ز

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

 لّسياسة هي تمكين وتشجيع المساهمين على ممارسة حقوقهم بطريقة فّعالة.من تلك اوالغاية 

 لجنة اإلفصاحات -ح

العليا بالّشركة وتهدف لجنة اإلفصاحات إلى وضع نظم للتأّكد  اإلدارة فريقّون من أعضاء تم تشكيل لجنة لإلفصاحات تتك
الّشركة الحاليين اظ على سمعة الّشركة وتوفير الّشفافية لمساهمي بالقوانين واّللوائح المتعّلقة باإلفصاح والحف لتزاممن اال

 سوق األوراق المالية.  استغاللوالمستقبليين واألطراف ذوي الّصلة ومنع 

 9201وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل العام  اإلدارةأعضاء مجلس  تعامالتملكية و ببيان  -2

 .2019خالل عام جلس اإلدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في األوراق المالية للشركة ألعضاء متعامالت ملكيات أو ال يوجد 

   اإلدارةتشكيل مجلس  -3

 أعضاء على النحو التالي: ة(سبع) 7يتكون مجلس إدارة الشركة من  -أ
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 /  االسم

 الصفة

 غير/تنفيذي) الفئة
 تنفيذي

 غير/مستقل
 (مستقل

 أخرى  مساهمة شركات في والمناصب العضوية
 حكومية وجهات الدولة داخل

 انتخاب أول تاريخ
 المجلس لعضوية

محمد علي  /سعاّدة
 العّبار

 اإلدارة مجلس رئيس

 غير تنفيذي، عضو
 مستقل

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

 إدارة مجلس عضو – .ع.م.ش مولز إعمار -2

 

 تاريخ التعيين:

 2017 نوفمبر 20

 كعضااااو اقضاااااه التي المدة
 :إدارة مجلس

 سنتين

 ثنيه بن جمال /السّيد

 مجلس رئيس نائب
 اإلدارة

 تنفيذي،غير  عضو
 مستقلغير 

 

 مجلس رئيس نااائااب -.ع.م.ش العقاااريااة إعمااار -1
 اإلدارة

 مجلس رئيس نااااائااااب – العااااالميااااة دبي موانئ -2
 اإلدارة

 تاريخ التعيين:

 2017 نوفمبر 20

 كعضااااو قضاااااها التي المدة
 :إدارة مجلس

 سنتين

 جاوه أحمد /السّيد

 إدارة مجلس عضو

 تنفيذي، غير عضو
 مستقلغير 

 تاريخ التعيين: دارةاإل مجلس عضو -.ع.م.ش العقارية إعمار

 2017 نوفمبر 20

 كعضااااو قضاااااها التي المدة
 :إدارة مجلس

 سنتين
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 الّدحيل عارف /السّيد

 إدارة مجلس عضو

 تنفيذي، غير عضو
 مستقلغير 

 دارةاإل مجلس عضو -.ع.م.ش ةالعقاري إعمار -1

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

 مجلس عضو -( أبوظبي) للقطارات االتحاد -3
 دارةاإل

 والخدماات للنقل العامة اإلمارات مؤسسة -4
 دارةاإل مجلس عضو -( اإلمارات مواصالت)

 التنفيذي الرئيس – دبي موانئ سلطاة -5

 ن:التعييتاريخ 

 2017 نوفمبر 20

 كعضااااو قضاااااها التي المدة
 :إدارة مجلس

 سنتين

 كاظم عدنان/السّيد

 إدارة مجلس عضو

 تنفيذي، غير عضو
 مستقل

 التجارية للشؤون  التنفيذي الرئيس - اإلمارات طيران

 

 تاريخ التعيين:

 2017 نوفمبر 20

 كعضااااو قضاااااها التي المدة
 :إدارة مجلس

 سنتين

 عائشة /الدكتورة سعاّدة
  بشر بن بطي بنت

 إدارة مجلس عضو

 تنفيذي، غير عضو
 مستقل

 العام المدير – الذكية دبي -1
االصطناعي مجلس اإلمارات للذكاء  -2

 عضو - والتعامالت الرقمية
 عضو – الحاسوب لنظام االستشاري  المجلس -3

 مجلس اإلدارة
 األمناء مجلس عضو – العليا التقنية كليات -4
 والبنية الذكية ماتالخد لمسار القيادة فريق -5

 عضو مجلس اإلدارة – الرقمية التحتية
 – الحكومية التنمية مسار تحت دبي مجلس -6

 عضو

 التعيين:تاريخ 

 2017 نوفمبر 20

 كعضااااو قضاااااها التي المدة
 :إدارة مجلس

 سنتين
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  العور عبدهللا /السّيد

  إدارة مجلس عضو

 غير عضو
 مستقل تنفيذي،

 عضو - ادلالعتم العالمي االمارات مركز -1
 دارةاإل مجلس

 االمارات لبنك التابع العقاري  االستثمار صندوق  -2
 الرقابة لجنة عضو -الوطني

المدير  -مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي  -3
 دارةاإلالتنفيذي وعضو مجلس 

 

 تاريخ التعيين:

 2017 نوفمبر 20

 كعضااااو قضاااااها التي المدة
 :إدارة مجلس

 سنتين

 جلس اإلدارة:ؤّهالت وخبرات أعضاء مم

 يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالمؤّهالت والخبرات الّتالية:

  رئيس مجلس اإلدارة:، العّبارمحمد علي سعاّدة/ 

 عضوو  مؤّسسشركة "إعمار العقارية"،  مؤّسس ورئيس مجلس إدارة، "سيز انتربر إ مؤّسس ورئيس مجلس إدارة شركة "العبار
 ".، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أمريكاناارة شركة "إيجل هيلز"جلس إدرئيس مو مؤّسس ، مجلس إدارة شركة "نون"

 ،والضيافة ،وتجارة التجزئة ،العبار هو من أبرز رواد األعمال الدوليين في قطاعات التطوير العقاري محمد علي راشد 
 ستثماري.ال اإلس المأور  ،واألغذية والمشروبات ،والخدمات اللوجستية ،والتكنولوجيا ،والتجارة اإللكترونية

منها شركة  ةتطوير عقاري متميز  اتمن خالل قيادة شركالدولية  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 

لمشروعات من ا سبوق شركة إعمار العقارية والوصول بها إلى سجل غير مبنمو ال عجلةفي دفع  بارالع وقد نجح .(الناشئة
والترفيهية والتي ساهمت في تطوير نمط الحياة في العديد من مناطق  ،والفندقية ،والتجارية ،المتميزة في القطاعات السكنية

 العالم.

المستويات الدولية في  علىعمرانية متكاملة على أ  مشروعاتبتطوير  في المجال العقاري  هوقد قام العبار خالل سنوات عمل
 ،جنوب شرق آسياجنوب و و  ،وسط وشرق أوروباو  ،وشمال وجنوب الصحراء اإلفريقية ،في الشرق األوسط دولة 20كثر من أ

 .مريكيةوالواليات المتحدة األ
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رائدة على المستوى الدولي ومنها مجموعة  اتلتصبح شركمية كما تولى العبار قيادة عجلة النمو في العديد من الشركات اإلقلي
( noon.com) كوم"نون."وموقع التجارة اإللكترونية الغذائية المتكاملة(  وسط للموادكبر شركة في منطقة الشرق األأأمريكانا )

 (.اع األزياءة المتخصصة في قطمنصة التجارة اإللكتروني) "نمشي"وموقع  (منصة التجارة اإللكترونية القيادية في المنطقة)

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

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

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

وعلى وجه الخصوص صناديق الثروة السيادية وصناديق ستراتيجيين ن اإلويعد العبار شريكًا موثوقًا به للعديد من المستثمري
كما يتمتع بعالقات  ،طويلة األجل ستثمار العامة نظراً لما يتمتع به من سجل قوي في خلق قيمة مضافةستثمار وجهات اإلاإل
  وشركات التكنولوجيا. ةقليميمتميزة مع الجهات الحكومية في العديد من الدول باإلضافة إلى البنوك الدولية واإل 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  المقدمةمدى الحياة" إنجاز " ، وجائزة2017

 .2019على قائمة مجلة "كونستركشن ويك" للقادة األكثر تأثيرًا في القطاع للعام  توى العالممس

األمريكية. وحصل  ةالمتحد الواليات في "سياتل" جامعة من واألعمال المالية اإلدارة في البكالوريوس شهادة العبار يحمل
وم السياسية، وجامعة "صن مون" في دن لالقتصاد والعل"سياتل"، وكلية لن الفخرية من كل من جامعة الدكتوراه  درجة على

 كوريا الجنوبية.

 

 جمال بن ثنية، نائب رئيس مجلس اإلدارة: /السّيد

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

حكومة عندما قامت  1991قّدم في المناصب اإلدارية حتى مايو وراح يت 1981انضم بن ثنية إلى ميناء راشد في أكتوبر 
 حيث تم تعيينه كمساعد العضو المنتدب. دبي بدمج ميناء راشد مع ميناء جبل علي تحت سلطة موانئ دبي،

ل ، أّدت إحدى أولى المبادرات التي قام بها بن ثنية مع رئيس مجلس إدارة سلطة موانئ دبي في سوق تشغي1999وفي العام 
 الموانئ الدولية والتي شملت كاًل من بيروت، وجيبوتي، وجدة إلى إنشاء موانئ دبي الدولية.
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كعضو منتدب إلعداد المخطط الرئيسي لتطوير جبل علي ليصبح أحد أكبر المحطات في  ، تم تعيينه2001وفي العام 
 مليون حاوية نمطية. 50لوقت إلى مليون حاوية نمطية في ذلك ا 20العالم من خالل رفع طاقته االستيعابية من 

نح موانئ دبي الدولية بصمة لم "سيالند وورلد"، اضطلع بن ثنية بدور رئيسي في االستحواذ على محطات 2004وفي العام 
 دولية حقيقية.

 100تبلغ  ويعد بن ثنية من الشركاء المؤّسسين لموانئ دبي العالمية، رابع أكبر مشّغل للموانئ في العالم بطاقة استيعابية
ورتس" أند أو ب. واستكملت موانئ دبي الدولية عملية االستحواذ على موانئ "بي 2006مليون حاوية نمطية كما في العام 

لتصبح بذلك ثالث أكبر مشغل موانئ في العالم، وتم إنشاء موانئ دبي العالمية لتصبح شركة دولية حقيقية لتشغيل الموانئ 
 .مليار دوالر أمريكي 22بقيمة 

الحرة ، تم تعيين بن ثنية نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الموانئ والمناطق 2006وفي العام 
العالمية، والتي تشمل موانئ دبي العالمية، وشركة المناطق الحرة العالمية، وشركة "بي أند أو فيريز" حتى تقاعده في يناير 

2017. 

لعالمية، تولى بن ثنية قيادة عملية إعادة هيكلة شركة دبي العالمية، المجموعة التي في أعقاب األزمة ا، و 2008وفي العام 
 خيل، وشركة استثمار، وشركة األحواض الجافة العالمية.تضم كل من شركة ن

ية ، يشغل بن ثنية منصب عضو مستقل في مجلس إدارة شركة إعمار دبي، كما سبق أن شغل عضو 2012ومنذ العام 
 مجالس إدارة العديد من الشركات.

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

ويعد بن ثنية متحدث دائم في المؤتمرات الدولية التي ت نّظم حول الموانئ والنقل البحري، وهو من القالئل الذين حصدوا ثالث 
 ة مرموقة:جوائز دولي

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

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

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



 
 

 

 

10 

يسية في مجال تشغيل الموانئ وخطوط الشحن، ويتمّتع ام كبير لدى الشركات الدولية الرئويحظى بن ثنية بشهرة واسعة وباحتر 
طوير عملية تشغيل الموانئ على نطاق واسع، فضاًل عن تطوير منطقة لوجستية، بما في ذلك المعرفة بالدراية الكافية لت

 والدراية الالزمة في ما يتعلق بمسارات ومحاور خطوط الشحن.

 

 ل حسن جاوه، عضو مجلس إدارة:د جماأحم /السّيد

 ".ليمتدرئيس مجلس اإلدارة، الرئيس والرئيس التنفيذي، شركة "ستارلينج هولدنج 

خاض رائد األعمال السعودي، أحمد جاوه، مسيرة عمل عصامية وهو يتمّتع بخبرة عميقة في مجال االستثمارات الدولية 
رية واسعة في مجال النفط والغاز، والرعاية الصحية، والضيافة، والترفيه االستراتيجية وحوكمة الشركات، ولديه مصالح تجا

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

شرق األوسط وعلى الصعيد الدولي، حيث ويعّد أحمد جاوه مستشارًا استراتيجيًا حائزًا على ثقة الشركات الكبرى المدرجة في ال
 .ة طويلة األجلق قيميقّدم توجيهات سديدة بشأن االستثمارات التي تحقّ 

ومع حرصه على مقترحات الجيل القادم في مجال األعمال، يعتبر أحمد جاوه مستثمرًا رائدًا من العالم العربي في القطاعات 
 .حيوية، والضيافة، والمشاريع العقاريةاالستراتيجية كالنفط والغاز، والتكنولوجيا ال

س مجلس إدارة شركة "ستارلينج هولدنج ليمتد"، وهي مجموعة ويشغل أحمد جاوه منصب الرئيس والرئيس التنفيذي ورئي
استثمار عالمية تتمّيز باستثماراتها المتنّوعة، بما فيها الصفقات المباشرة مع شركة "يورو ديزني"، باعتبارها إحدى أكبر 

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

  .يد مستوى األنسجة، والتي تتخذ من الواليات المتحدة األمريكية مقّرًا لهامجال البحوث الطبية والتنمية لتجد

بتأسيس شركة "ستارلينج هولدنج" بعد تخّرجه من الجامعة مباشرًة، في الوقت الذي كان فيه مفهوم الملكية  وقام أحمد جاوه
القوية في تحديد فرص النمو العالية القيمة،  الخاصة غير موجود عمليًا في المنطقة. وتتمّيز حياته المهنية الالمعة بفطنته

 .يةوالتزامه بأعلى معايير حوكمة الشركات والشفاف

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

"إعمار مصر" في مصر، ويترّأس لجنة التدقيق فيها ويشغل عضوية لجنة االستثمار  تركيا"، ويشغل عضوية مجلس إدارة
 .فيها
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"مدينة الملك عبدهللا ويشغل أحمد جاوه جاوه أيضًا عضوية مجلس إدارة "إعمار المدينة االقتصادية"، الشركة المطّورة لا
امل في المنطقة. كما يشغل أحمد جاوه عضوية لجنة االقتصادية" في المملكة العربية السعودية والتي تعّد أضخم مجّمع متك

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

المدرجة في س الخيمة"، شركة االستثمار في مجال النفط والغاز ويشغل أحمد جاوه عضوية مجلس إدارة شركة "بترول رأ
 .تدقيق فيهابورصة أوسلو، ويترّأس لجنة ال

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

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

يب"، المشروع المشترك ليونز هوم فيديو"، التي قّدمت مفهومًا جديدًا للترفيه المنزلي في المنطقة، وشركة "كوفليكسشركة "ستا
 .مع الشركة الفرنسية "ألف أكيتين" لتمديد أنابيب نقل النفط الخام تحت الماء

ته في قطاع األعمال العالمي ضمن وتم تسليط الضوء على الخبرة المهنية الواسعة التي يتمّتع بها أحمد جاوه وإسهاما
 ."تم تكريمه كواحد من "قادة العالم المستقبليينيسرية حيث "المنتدى االقتصادي العالمي" بمدينة دافوس السو 

ويحمل أحمد جاوه شهادتي البكالوريوس والماجستير في علوم إدارة األعمال من جامعة "سان فرانسيسكو". وهو يجيد التحّدث 
 ت العربية، واإلنجليزية، والفرنسية.بطالقة باللغا

 

  إدارة:، عضو مجلس الّدحيلعارف عبيد سعيد  /السّيد

مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة  -"سلطااااة موانئ دبييشغل سعادة عارف عبيد الدحيل المهيري منصب الرئيس التنفيذي لا 
 .2017الحرة منذ يناااااير 

 الموانئ الدولية من خالل تقلده لعدد من المناصبخبرة واسعة في مجال إدارة وتشغيل ويحظى عارف عبيد الدحيل المهيري ب
 الموانئ والنقل البحري. إدارة سنة الماضية في مجال  28القيادية على مدى ال 

شركة وشغل الدحيل أيضًا عدة مناصب قيادية في قطاع الموانئ والنقل البحري مثل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ل
تراخيص،  –التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير، وشغل أيضا" منصب الرئيس 2016و 2014بي اند او بورتس من الفترة بين 

. كما شغال الدحيل 2016إلى عام  2012الذراع التنظيمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خالل الفترة من عام 
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ذلك منصب العام إلقليم اإلمارات العربية المتحدة، وتولى قبل  المية كنائبًا للمديرمناصب قيادية سابقة في موانئ دبي الع
نائب الرئيس األول للعمليات الدولية والهندسية، ونائب الرئيس األول باإلنابة إلقليم قارة أفريقيا. كما تقلد عدة مناصب بارزة 

 نفيذي للعمليات في إقليم اإلمارات العربية المتحدة.في شركة موانئ دبي العالمية وسلطة موانئ دبي مثل المدير الت

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

. كما أسهم بشكل بارز في نجاح مشروع 2008ر عام في ميناء السخنة بمص عضوًا في مجلس إدارة موانئ دبي العالمية 
وشركة  سي إس إكس وورلد تيرمينالز  وشركتي  التحول اإلداري لسلطة موانئ دبي ومشروعات دمج موانئ دبي العالمية 

 . 2007في بي آند أو 

ة اإلتحاد للقطارات دي ارة شركة اإلتحاد للقطارات باإلضافة إلي عضوية مجلس إدار يا عضوية مجلس إدويشغل الدحيل حال
موانئ  عضوية مجلس إدارةو  المشغل الحالي للقطارات في المرحلة االولى، وعضوية مجلس إدارة مواصالت اإلمارات –بي 

 .إقليم اإلمارات –دبي العالمية 

، 1989سنة قتصادية من جامعة اإلمارات العربية المتحدة ا بكالوريوس في الجغرافيا االويحمل الدحيل عدة شهادات منه
مريكية، والدبلوم الدولي لتخطيط وإدارة ودبلوم إدارة الموانئ والشحن البحري من هيئة ميناء سنغافورة وجامعة ديالوير األ

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

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

 

 :عدنان كاظم، عضو مجلس اإلدارة /السّيد

 عدنان كاظم منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية ويقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس طيران اإلمارات.يتولى 

 160ويشرف بموجب منصبه على إدارة العمليات التجارية عبر شبكة خطوط طيران اإلمارات الواسعة، التي تغطي نحو 
رة اإللكترونية ومراكز مبيعات التجزئة ومراكز االتصال دولة، بما في ذلك إدارات رئيسة في دبي، مثل التجا 86وجهة في 

 وبرنامج سكاي واردز طيران اإلمارات لمكافأة والء المسافرين الدائمين واإلمارات للشحن الجوي.

اري التي تؤدي وظائف مهمة ودورًا أساسيًا يدعم النجاح التج ويرأس أيضًا فرق التخطيط االستراتيجي وتعظيم اإليرادات،
 ن اإلمارات.لطيرا
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وتدرج سريعًا في عدة مناصب ليقود بنجاح العمليات التجارية  1992وكان عدنان كاظم قد التحق بطيران اإلمارات في عام 
منطقة الخليج والشرق األوسط وإيران، للناقلة في مناطق عدة. وشملت هذه المناصب نائب رئيس أول العمليات التجارية ل

 ت التجارية لمنطقة أفريقيا.وكذلك نائب رئيس أول العمليا

وقد ساعدته خبراته الواسعة في االرتقاء إلى دور قيادي لتشكيل استراتيجية الناقلة للنمو في مجاالت تخطيط األسطول 
ئب رئيس أول إدارة التخطيط االستراتيجي وتعظيم وتوسيع السوق والعالقات الحكومية. وكان قد شغل مؤخرًا منصب نا

 ات الجوية.اإليرادات والسياس

 تخرج عدنان كاظم في جامعة اإلمارات العربية المتحدة )العين(، ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة.

 

 سعاّدة الدكتورة/ عائشة بنت بطي بن بشر، عضو مجلس اإلدارة:

أوكل إليها مهمة اإلشراف لعام لدائرة دبي الذكية، التي بطي بن بشر، منصب المدير ا ل سعادة الدكتورة عائشة بنتتشغّ 
على عملية التحول الذكي، وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

 الوزراء حاكم دبي.

جالس ادتها رئاسة مجلس دبي لمستقبل التعامالت الرقمية أحد "موباإلضافة إلى مسؤولياتها في دائرة دبي الذكية، تولت سع
دبي للمستقبل" والمنصة االستشرافية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس 

أيضًا سعادتها  لحيوية في إمارة دبي خالل الخمسين عامًا المقبلة. تترأسالمجلس التنفيذي لصناعة مستقبل القطاعات ا
س العالمي للسعادة"، وهي رئيس المجلس العالمي للهدف الحادي عشر من "مجلس المدن السعيدة" وهو جزء من "المجل

مجلس جارتنز العالمي أهداف التنمية المستدامة. وهي المرأة الوحيدة في منطقة الشرق األوسط التي أصبحت عضوًا في 
ي، وعضو فريق مؤشر لس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى االقتصادي العالمللدراسات واألبحاث، وهي عضو في مجا

 استعداد المدن الصناعية للثورة الصناعية الرابعة، إحدى مبادرات المنتدى االقتصادي العالمي. 

لعربية المتحدة، ية مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا في اإلمارات اوتشغل أيضًا سعادة الدكتورة عائشة بن بشر عضو 
لجنة التدقيق في إعمار للتطوير. كذلك هي عضو في كل من مجلس اإلمارات عضو و إدارة مجلس في كما أنها عضو 

دمات الذكية والبنية للذكاء االصطناعي، والمجلس االستشاري لنظام الحاسوب. كما أنها عضو في فريق القيادة لمسار الخ
الدكتورة عائشة عضوية في  ي لكلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة. كذلك لدىالتحتية الرقمية، والمجلس االستشار 

 مجلس جامعة ولونغونغ ومجلس دبي تحت مسار التطوير الحكومي. 
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قياس ومقارنة المدن الذكية على اإلطالق في وهو أول أداة ل -تعمل الدكتورة عائشة على مشروع "مؤشر المدينة الذكية" 
صاالت واألمم المتحدة.  وبصفتها القيادية المعروفة في لعالم، الذي تم إعداده بالتعاون مع االتحاد الدولي لالتجميع أنحاء ا

صات مجال التحول الرقمي والتحول الذكي عالميًا، شغلت سعادتها مناصب أخرى ذات صلة، كتمثيل دبي الذكية في من
 المي.ية والمؤتمر العالمي للمدن الذكية، ومؤتمر الجواالت الععالمية عديدة منها "سيتي برتوكول" ومعرض المدن الذك

وقبل منصبها الحالي، شغلت سعادتها منصب مساعد مدير عام المكتب التنفيذي.  كما شغلت سعادتها منصب وكيل مساعد 
علومات واالتصاالت، عاماً في مجال تطوير تكنولوجيا الم 25ل خبرتها البالغة لخدمات الدعم المؤسسي في وزارة العمل. طوا

لتحول الرقمي، واالنتقال به من تطوير التقنيات إلى تحويل التجارب اإلنسانية. مع التزمت سعادة عائشة بن بشر بأنسنة ا
وضعت سعادة عائشة بن بشر أساسًا قويًا تميزها بأنها أول امرأة تقود عملية التحول في مدينة ذكية على مستوى العالم، 

 أصبحت مصدر إلهام للشباب في مسيرة بناء الدولة.لتنمية المواهب و 

 التعليم

تحمل سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، شهادة الدكتوراه في اإلدارة والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، إلى جانب 
جت من برنامج "القادة والعلوم والتكنولوجيا من كلية مانشستر لألعمال، كما تخر  ماجستير في السياسات والبحوث في الهندسة

 شد إلعداد القادة. الشباب" الذي نظمه مركز محمد بن را

 الجوائز

خالل مسيرتها المهنية، حصدت الدكتورة عائشة بن بشر العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة التميز في القيادة 
"، وجائزة الريادة في Entrepreneur Middle Eastضمن جوائز "إنتربرايز أجيليتي" الصادرة عن مجلة  "االستراتيجية 

التحول الرقمي ضمن جوائز أفضل الخريجين من قبل مركز الشرق األوسط التابع لكلية  مانشستر لألعمال، وجائزة "المرأة 
ادي رأة في القطاع الحكومي" من منتدى المرأة القيادية االقتص، وجائزة "الم2016في الحكومة" ضمن جوائز المرأة العربية 

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء  من الفريق  2013العالمي، وميدالية الخدمة المجتمعية 
، كما حصلت على  "2012 وزير الداخلية، وجائزة "التميز في إدارة الشركات" ضمن جوائز الشرق األوسط لتميز القياديات

ية المدينة الذكية لصاحب رة واالستثمار وإريكسون، نظرًا  إلنجازاتها  في تمكين رؤ جائزة من السفارة السويدية  ومجلس التجا
سيدات  10ضمن أفضل  2020السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما تم تصنيف الدكتورة عائشة بن بشر في فبراير 

 من ِقَبل مجلة فوربس الشرق األوسط. أعمال في الشرق األوسط

 

 



 
 

 

 

15 

 جلس اإلدارة:لعور، عضو معبدهللا ا /السّيد

يتولى عبد هللا محمد العور حاليًا منصب المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي، حيث يشرف على أعمال 
المركز، وتشمل مهامه أيضا التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص على تطبيق 

الل ابتكار مبادرات تسهم في تطوير قطاعات اقتصادية متوافقة مع االقتصاد اإلسالمي" من خ استراتيجية دبي "عاصمة
 أحكام الشريعة اإلسالمية بدءًا من التمويل والصيرفة اإلسالمية وصواًل إلى األغذية والمنتجات والخدمات الحالل.   

وقد تولى خالل  .2012إلى  2009لعالمي من وشغل العور قبل ذلك مهام الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي ا
سنوات، مناصب تنفيذية متعددة مستفيدًا من مهاراته االستثنائية  8مسيرته مع مركز دبي المالي العالمي التي امتدت لفترة 

العالمي في مجاالت التخطيط االستراتيجي وإدارة عمليات التشغيل والرقابة المالية للمساعدة على تطوير مركز دبي المالي 
 . عالمياً ليصبح مركز مالياً 

كما شغل العور عضوية العديد من اللجان والمجالس في دبي، بما في ذلك اللجنة االقتصادية للمجلس التنفيذي إلمارة دبي، 
 مجلس المناطق الحرة بدبي، وبورصة دبي، ولجنة االستثمار في الصندوق العقاري لبنك اإلمارات دبي الوطني.

ل من مجلس إدارة شركة اعمار للتطوير )ش.م.ع.( ولجنة الرقابااة فاااي صندوق عضوياااة ك 2017منذ عام  ويشغل العور 
عضوية مجلس إدارة  2016، كما يشغال مناذ عااام (ENBD REIT)االستثمااار العقااااااري التاباع لبنك االمااااااارات الوطني 

 .(EIAC)مركز االمارات العالمي لالعتماد 

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال من جامعة كولورادو في بولدر، الواليات المتحدة األمريكية. وتخرج على  حاصل العور
أيضًا من برنامج محمد بن راشد إلعداد القادة، وهو برنامج متخصص في التعليم التنفيذي من خالل الزمالة مع جامعة 

 .كرانفيلد، المملكة المتحدة، وآي إم دي وإنسياد

 :2019للعام  اإلدارةبنسبة تمثيل العنصر الّنسائي في مجلس بيان  -ب

الجمعّية وتعينت في  2019النسائي في مجلس إدارة الشركة للعام  العنصر عائشة بنت بطي بن بشر /الدكتورة ةثل سعادّ مّ ت  
 . 2017نوفمبر  20التأسيسّية للشركة بتاريخ  العمومّية

للعنصر الّنسائي ودعمها المتواصل له حيث تقّلدت عناصر نسائّية أرفع المناصب داخل  تشجيعها أكدت الشركة علىكما 
  منها بكفاءتها وسعيا منها إلى اإلستفادة من خبراتها. إدارة الّشركة وذلك إيماناً 
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 مكافآت وبدالت حضور الجلسات: -ت

 :8201المدفوعة عن العام  اإلدارةمجموع مكافآت أعضاء مجلس  -1

درهم إماراتي  (650,000ألف ) نيستمائة وخمسقدرها  اإلدارةألعضاء مجلس  2018ة سنوية عن العام مكافأ تم دفع
درهم إماراتي ( 1,000,000ومليون ))بما في ذلك نائب رئيس مجلس اإلدارة( مجلس إدارة غير تنفيذي لكل عضو 

 وية للّشركة.ّسنال الجمعّية العمومّيةعلى الّنحو الذي أقّرته  رئيس مجلس اإلدارةل

 :9201المقترحة عن العام  اإلدارةمجموع مكافآت أعضاء مجلس  -2

ن يستمائة وخمسّتنفيذيين قدرها  الغير اإلدارةمجلس  ألعضاء 2019سنوية للعام مكافأة  اقتراح دفعقام مجلس اإلدارة ب
لرئيس مجلس درهم إماراتي  (1,000,000)ومليون  غير تنفيذيمجلس إدارة درهم إماراتي لكل عضو  (650,000) ألف

 الّسنوية للّشركة الجمعّية العمومّيةموافقة في حال  .على ذلك للّشركة الّسنوية العمومّية الجمعّية ، بشرط موافقةاإلدارة
( من المكافأة عند الموافقة بينما سيتم سداد باقي %50خمسين بالمائة )سيتم سداد المقترحة،  سنويةالمكافأة على دفع ال

 .2020( قبل نهاية ديسمبر %50خمسين بالمائة )لا

 :9201عن العام  اإلدارةبدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس  -3

( 258,000ألف ) خمسينو  ثمانيةو ن يمئت بلغت 2019تقّرر دفع بدالت حضور الجتماعات لجان مجلس اإلدارة للعام 
( درهم إماراتي لرؤساء اّللجان 12,000اثني عشر ألف )وذلك بمعدل  (،1-ّنحو المبّين بالملحق )بدرهم إماراتي على ال

وتوزعت البدالت على النحو  .( درهم إماراتي ألعضاء اللجان عن كل اجتماع10,000وعشر أالف )عن كل اجتماع 
 (.1-المبين في الملحق )ب

التي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان  تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية .4
 بها.وأسبا

 ضاها أي عضو مجلس إدارة بخالف بدالت حضور اللجان.اقتبدالت أو رواتب أو أتعاب إضافية  ال يوجد

 :9201اجتماعات المجلس خالل العام  عدد -ث

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

 :والدعوة الجتماع الجمعّية العمومّية السنوي  2018أيضًا النتائج المالية لعام 
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 2019مارس  20 -

 2019ابريل  23 -

 2019يوليو  17 -

 2019أكتوبر  17 -

 2019ديسمبر  10 -

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

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

بشأن أمور ال تتطلب  في التواريخ التالية ذلكو  2019قرارات بالتمرير خالل السنة المالية  (4)أربع أصدر مجلس االدارة 
 :اإلفصاح وفقًا لقواعد اإلفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن

 2019مايو  23 -

 2019يوليو  30 -

 2019اغسطس  19 -

 2019ديسمبر  10 -

 تفويض الّصالحيات: -ح

ة التنفيذية صالحيات تتعلق بأمور عدة مثل صالحيات اعتماد عقود البناء والخدمات االستشارية لإلدار  اإلدارةمجلس  وض  فّ 
 .يتم مراجعة التفويض سنوياً و  ومصروفات التشغيل والتعامالت البنكية وذلك في حدود مالية معينة

 تعامالت األطراف ذات العالقة: -خ

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

أبرز تعامالت األطراف ذوي العالقة وفقًا لقواعد المعايير الدولية إلعداد التقارير  يوضح الملحق )ك( المرفق بهذا التقرير
تمت خالل السنة في السياق العادي  ، والتي2019( والتي سبق وأوردناها في البيانات المالية الموحدة لعام IFRSالمالية )

 .لألعمال وفقًا للشروط المتفق عليها بين األطراف
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 بالّشركة:الخاص  الّتنظيميالهيكل  -د

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

 كبار الموظفين: -ذ

كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم  عنجعة الملحق )د( المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي مرا ي رجى
 .2019والرواتب والبدالت المدفوعة لعام 

 مدّقق الحسابات الخارجي -4

 نبذة عن مدّقق حسابات الشركة: -أ

مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية م خدمات تي تقدّ المستقلة الهي شبكة عالمية من الشركات األعضاء كيه بي إم جي" 
 219.000 توّظف مجتمعًة ما يزيد على، و بلداً  147في "كيه بي إم جي"  تعمل الشركات األعضاء فيواالستشارية. و 

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

 والشارقة، التي تضم ،ودبي ،من خالل مكاتبها في أبو ظبي عاماً  40أكثر من منذ اإلمارات العربية المتحدة  دولة في ليمتد"
 .موظف 1300 ما يزيد علىو  شريك ومدير 100 ثر منكّلها معًا أك

 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 ،يتوالكو 
 األوسط.

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

الذين يتمّتعون مستشارين المحترفين من اللتلبية متطلبات العمالء  القطاعات مختلف في متخّصصةمجموعات بتطوير 
المناطق واسعة عبر مختلف رة بخب "كيه بي إم جي" عتتمتّ كما ال. مجاالت األعمالعديد من  بإدراك عميق وخبرة كبيرة في

القطاعات التي تنتمي 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" ت ذات الصلة بالحكومة، والكيانا
 البارزة في المنطقة.
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 األتعاب: -ب

مع مرفق بالتقرير جدواًل )ملحق أ( يبّين األتعاب والّتكاليف الخاّصة بالّتدقيق والخدمات التي قّدمها مدّقق الحسابات الخارجي 
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  2019ة بتقديمها خالل العام مدّقق حسابات الّشرك
 للّشركة.

 حسابات الشركة: بيان يوضح التحفظات من مدقق -ج

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

 لجنة الّتدقيق  -5

كرئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد  عبدهللا العور السّيد/ر يقّ  .أ
 من فعاليتها.

 

 واختصاصاتها:تشكيلها  .ب

 على النحو التالي: 2019تألفت لجنة التدقيق بالشركة خالل العام 

 )رئيسًا(. عبدهللا العور /السّيد -1
 )عضوًا(. عائشة بنت بطيسعاّدة الدكتورة/  -2
 )عضوًا(. جمال بن ثنية /السّيد -3

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

مراجعة أنظمة المالية للّشركة وتقاريرها والّنظر في أّية بنود هاّمة و/أو غير معتادة ترد أو يجب إدراجها في تلك الّتقارير، و 
 لّرقابة الّداخلية وإدارة المخاطر وكذلك الّسياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في الّشركة. الّرقابة المالية وا

باإلضافة إلى ذلك، مراقبة مدى تقّيد الّشركة بقواعد الّسلوك المهني وضمان تطبيق قواعد العمل  لجنة الّتدقيق كما تتوّلى
، وتضع اآلليات لتمكين الموّظفين من اإلبالغ عن أّية اإلدارةمجلس الّصالحيات الموكلة إليها من قبل الخاّصة بمهاّمها و 

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

 هذا المجال.
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 االجتماعات والحضور .ج

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

 2019فبراير  12 -
 2019مارس  5 -
 2019ابريل  29 -
 2019يولبو  30 -
 2019كتوبر أ 27 -

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

 لجنة الّترشيحات والمكافآت: -6
كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن  عائشة بنت بطيسعاّدة الدكتورة/ ر تقّ   .أ

 مراجعتها آللية عملها والتأكد من فعاليتها.
 

 تشكيلها واختصاصاتها:  .ب

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

 )رئيسًا(  عائشة بنت بطيسعاّدة الدكتورة/  -1
 )عضوًا(. أحمد جاوه /السّيد -2
 )عضوًا(. عدنان كاظم /السّيد -3

األعضاء  استقالليةالتأكد من  -ى سبيل المثال ال الحصرعل-وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها 
 اإلدارةعضاء مجلس المستقلين بشكل مستمر ووضع السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأ
شركة وتنظيم ومتابعة والموظفين بالشركة وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات وإعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية بال

 .اإلدارةإجراءات ترشيح عضوية مجلس 

 والحضور: االجتماعات ج.

 كما يلي:   2019ا خالل عام هوعقدت اللجنة اجتماع

 2019مارس  17 -
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 (.1-الحضور الشخصي ألعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق )ب وكان

 :االستثمارلجنة  -7
لجنة االستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها كرئيس  بارالعّ علي محمد  /سعاّدةر يقّ  .أ

 والتأكد من فعاليتها.
 

 تشكيلها واختصاصاتها: .ب

 على النحو التالي: 2019تألفت لجنة االستثمار بالشركة خالل العام 

 )رئيسًا(. محمد علي العّبارسعاّدة/  -1
 )عضوًا(. أحمد جاوه /السّيد -2
 )عضوًا(. كاظمعدنان  /السّيد -3
 )عضوًا(. عارف الّدحيل /السّيد -4

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

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

 االجتماعات والحضور ج. 

 كما يلي:   2019خالل عام ا هاتاجتماعوعقدت اللجنة 

 2019مارس  20 -
 2019ابريل  23 -
 2019مايو  23 -

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

 لعينمتابعة واإلشراف على تعامالت االشخاص المطلجنة  -8
كعضو لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام  جمال بن ثنية /السّيدر يقّ   .أ

 اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.
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 الموكلة لها:أسماء أعضاء لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام  .ب
)الرئيس التنفيذي(. وتتولى  بدر حارب /السّيدو  )نائب رئيس مجلس اإلدارة( جمال بن ثنية /سّيدالاللجنة مشكلة من 

واالحتفاظ بالسجل  ألسهم الشركةوملكيتهم ولية إدارة ومتابعة واإلشراف على تعامالت االشخاص المطلعين ئاللجنة مس
 الدورية إلى السوق.  الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير

 2019ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام  ج. 

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

 لداخليةنظام الرقابة ا -9

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

 ويؤكد فعاليته.آللية عمله 

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

 ولديه المؤهالت التالية: االمتثالضابط  ، 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 لم ّتحدةاالواليات (، 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.

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

ءات للتعامل مع كٍل من هذه الحاالت بما في ذلك قيام اللجنة بمطالبة إدارة الشركة بتقديم اإليضاحات الالزمة أو اتخاذ اإلجرا
 الضرورية للتعامل مع هذه الحاالت.
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 ،والتقارير المالية ،لجنة التدقيق تقارير ومذكرات من إدارة الرقابة الداخلية حول الفعالية التشغيلية تسّلمت، 2019في العام 
في اإلشراف  تساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدارةا. و بما في ذلك القوانين واللوائح المعمول به ،واالمتثال لسياسات الشركة

المجلس. وبلغ  سجالتحفظها في ارير ومذكرات إدارة الرقابة الداخلية لتق برفعقامت على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و 
 .تقرير 26لجنة التدقيق المقدمة ل التدقيق ومذكرات تقاريرعدد 

 المخالفات -10

 .2019لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة خالل العام 

 مية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئةتن -11

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

 على مدى يومي ن.وذلك مجمع "إعمار سكوير"  عندلتبّرع بالدم لحملة  من خاللالتعاون مع هيئة الصحة بدبي  .1
أطلقت حيث مكتوم،  التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن راشد آلو لرياضة البدنية" المشاركة في مبادرة "تحدي دبي ل .2

في لفائز بالمرتبة األولى احصل . و تحميل تطبيق دبي للياقةإعمار مسابقة لتحفيز الموظفين للمشاركة في التحدي و 
مراتب العشرين األولى التلوا . أما الموظفين الذين احيلة واحدة في فندق أرماني دبيللعلى إقامة  قائمة المتصدرين

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

حقيبة تضم موادًا أساسية  10,000درهم إماراتي تشمل  199,950.74" بقيمة A Pack to Give Backحملة " تنظيم .3
 تم منحها لعّمالنا.

 إفطار على عّمالنا. ةعلب 500قامت الشركة في شهر رمضان الكريم بتوزيع  .4
الكهرباء مشاركة في مسيرة "ساعة األرض" بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا(، من خالل خفض استخدام ال .5

 ة واحدة وتوفير استهالك الطاقة.لمدة ساع
 معلومات عامة -12

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

 لشركة.تنتمي إليه ا
 .2019ديسمبر 31مراجعة الملحق )ز( حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ  ي رجى -ج
التي تبلغ  رية ش.م.ع.إعمار العقاأو أكثر من رأسمال الشركة باستثناء  %5ال يوجد مساهمين يملكون  -د

يتها لعدد من خالل ملك 2019ديسمبر 31 بتاريخ %79الّشركة نسبة األسهم التي تمتلكها في رأسمال 
 .سهم 3,160,000,000
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  .2019ديسمبر  31مراجعة الملحق )ح( حول توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكّية كما في تاريخ  ي رجى -ه
 .2019مراجعة الملحق )ط( حول األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام  ي رجى -و
 هي كاآلتي: 2019، 2018، 2017األعوام  بنهايةنسبة التوطين في الشركة  -ز

 ال يوجد: 2017 -
-  2018 :5.02% 
- 2019 :7.52% 

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

 

 ضوابط عالقات المستثمرين -ط
 اسم مسؤول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل معه

 فلكناز السّيد/ فيصل 
 : التواصل معهبيانات 

o  :3487 367 04رقم الهاتف    
o  :البريد اإللكترونيrelations@emaar.ae-investor 

 

 اإللكتروني للشركة الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على الموقع
o  :الرابطrelations-ae/investor-.emaar.com/arhttps://www 

واإلجراءات المتخذة  2019المنعقدة خالل عام  الجمعّية العمومّيةالقرارات الخاصة التي تم عرضها في  -ي
 :هي كاآلتي بشأنها

 .2019ة العمومّية خالل عام الجمعيّ  على لم ت عرض أّي قرارات خاصة

 وتاريخ تعيينه اإلدارةمجلس  اجتماعاتاسم مقرر  -ك

 الجتماعاتمساعد مقرر  مطر رنا /ةالسّيدو  اإلدارة مجلس الجتماعات رر مقك حمدي أيمن /السّيدتعيين  تم
 .2017 نوفمبر 20في  اإلدارة مجلس

 

 

 

 

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


 
 

 

 

25 

 أيمن حمدي /السّيد

 .القانونية للمجموعةالرئيس التنفيذي للشئون 

 .2006انضّم السّيد/ أيمن حمدي إلى إعمار في العام 

سئولية وضع االستراتيجية القانونية لمجموعة شركات إعمار، واإلشراف على الشئون القانونية ويتوّلى أيمن م
الرئيسية، اإلشراف على تنفيذ والحوكمة وتأمين الحماية القانونية ألصول الشركة، واإلعداد وهيكلة الصفقات 

 النظام األساسي للشركة، ولوائحها الداخلية، والسياسات المعتمدة بها.

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

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

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

 

 ة/ رنا مطرالسّيد

حاليًا المساعدة في شؤون ، كما تتولى 2008انضّمت رنا إلى الدائرة القانونية لشركة إعمار في مارس 
مع مكتب "أبو سليمان وشركاه"، الرائد  2000أمانة السر للمجموعة. وبدأت رنا مسيرتها المهنية في العام 

المتوسط  واالستشارات القانونية في لبنان. ثّم التحقت بالدائرة القانونية التابعة لبنك البحرفي مجال المحاماة 
تقالها إلى دبي. درست رنا القانون في لبنان، وفرنسا، والواليات المتحدة قبل ان 2005في لبنان في العام 

س يوسف وجامعة "بانتيون األمريكية. وهي تحمل شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة القدي
بشهادة الماجستير في القانون األمريكي من  2020باريس الثانية"، وسوف تتخّرج في مارس  –أّساس 
واشنطن في سانت لويس بالواليات المتحدة األمريكية. رنا عضو في نقابة المحامين في بيروت جامعة 

 وهي تحمل شهادة أمين سر مجلس إدارة من "حوكمة".
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 الملحق )أ(
 تقرير جدول أتعاب التدقيق

 
 "كيه بي إم جي"مكتب  –إميليو بيرا  مدقق الشريكال اسمو  قيقالتد مكتب اسم 

  
 كمدقق قضاها التي السنوات عدد

 للشركة خارجي حسابات
 (2019) سنة واحدة

  
 2019 لعام التدقيق أتعاب إجمالي

 )بالدرهم(
 درهم إماراتي 250,000

  
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى 

المالية لعام تدقيق البيانات ال بخالف
 )بالدرهم( 2019

 درهم إماراتي 174,000

  
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى 

 وجدت()إن 
تعلق بمراجعة البيانات المالية للفترة المنتهية ترسوم مهنية 

 .2019سبتمبر  30و 2019يونيو  30في 
  

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

)إن  2019الشركة بتقديمهـا خالل العام 
 وجد(

 اسم مدّقق الحسابات: "إرنست ويونغ"
تعلق بمراجعة تتفاصيل الخدمات المقّدمة: رسوم مهنية 

: 2019مارس  31البيانات المالية للفترة المنتهية في 
 درهما   104,450

 اسم مدّقق الحسابات: "بي دبليو سي"
 2019ة: رسوم التدقيق للعام تفاصيل الخدمات المقّدم

 درهما   111,659لشركة "دبي هيلز إستيت ذ.م.م.": 
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 (1-الملحق )ب
  الحضور المستحّقة ألعضاء مجلس اإلدارة 1حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وبدالت

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

 

 

                                                 
 بدالت الحضور بالدرهم االماراتي 1

 اجتماعات لجنة االستثمار
اجتماعات لجنة 

 الّتدقيق
اجتماعات لجنة 

رشيحاتالّتعيينات والتّ   
 

 االسم
 الحضور البدالت الحضور البدالت الحضور البدالت 

        
 1 محمد علي العّبارة/ دّ سعا - - - - - -
        

 2 جمال بن ثنيه /السّيد - - 5 50,000 - -
        

 3 أحمد جاوه /السّيد 1 10,000 - - 3 36,000
        

 4 العورعبدهللا  /السّيد - - 5 60,000 - -
        

 عائشة بنت /الدكتورة سعاّدة 1 12,000 2 20,000 - -
 بطي

5 

        
 6 عارف الّدحيل /السّيد - - - - 3 30,000

        
 7 عدنان كاظم /السّيد 1 10,000 - - 3 30,000
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 (2-الملحق )ب
 اإلدارةعدد حضور اجتماعات مجلس ببيان 

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

 
 
 
 
 

 االسم الحضور
  

محمد علي العّبارة/ دّ سعا 4  
  

جمال بن ثنيه /السّيد 4  
  

أحمد جاوه /السّيد 5  
  

عبدهللا العور /السّيد 5  
  

بطي عائشة بنت /الدكتورة سعاّدة 4  
  
عارف الّدحيل /السّيد 5  
  
عدنان كاظم /السّيد 5  
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 الملحق )ج(    
 2019ديسمبر  31كما في  الهيكل التنظيمي للشركة
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 الملحق )د(
 كبار الموظفين

 

أي مكافآت أخرى 
نقدية /عينية 

أو  2019للعام 
 تستحق مستقبال

مجموع 
المكافآت 

المدفوعة لعام 
2019 

 

وع الرواتب مجم
والبدالت 

المدفوعة لعام 
 )درهم( 2019

 م المنصب تاريخ التعيين

 1 الرئيس التنفيذي   2017أغسطس 20 2,922,289 1,344,168 945,314

 2 المالي الرئيس التنفيذي 2000 مارس 26 1,471,040 470,236 304,277

 2004 سبتمبر 5 1,501,870 498,588 238,919
مدير عام المشاريع 

 لمشتركةا
3 

 4 مدير الشئون القانونية 2007 أبريل 8 1,262,899 347,076 173,538
 

 5 مدير التنفيذي للتطويرال 2017 يوليو 23 1,447,421 511,830 146,412

 6 مدير خدمة العمالء 2018مارس  20 1,242,819 289,485 198,824

 7 يعاترئيس قسم المب 2018 يونيو 24 5,229,759 ال يوجد ال يوجد

 2018نوفمبر  4 1,827,227 ال يوجد 204,819
لقسم الرئيس التنفيذي 

 8 المشتريات

 2019فبراير  17 1,194,681 ال يوجد 79,750
لز يمدير أول دبي ه

 استيت
9 

 10 التطوير -مدير أول  2019مارس  31 1,416,000 ال يوجد ال يوجد
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 الملحق )ه(
 2019وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خالل العام  أعلىر اإلغالق و سع) بيان بسعر سهم الشركة في السوق 

 

 2019  أعلى سعر أدنى سعر سعر اإلغالق
    

 يناير 4.47 3.70 4.00
    

 فبراير 4.29 3.26 3.90
    

 مارس 4.05 3.26 3.88
    

 أبريل 3.96 3.74 3.92
    

 مايو 3.95 3.47 3.92
    

 يونيو 4.18 3.84 4.01
    

 يوليو 4.91 3.91 4.80
    

 أغسطس 4.80 4.09 4.11
    

 سبتمبر 4.23 4.08 4.12
    

 أكتوبر 4.6 3.96 4.05
    

 نوفمبر 4.05 3.48 3.60
    

 ديسمبر 3.95 3.50 3.92
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 الملحق )و(
 األداء المقارن لسهم الشركة
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 الملحق )ز(
)أفراد، شركات، حكومات( مصنفة على النحو التالي:  2019 ديسمبر 31في بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما 

 وأجنبي عربي، خليجي،محلي، 
 

تصنيف 
 المساهم

 نسبة األسهم المملوكة )%(
 

 المجموع حكومة شركات أفراد
     

 %91.4619 %0.3688 %88.3216 %2.7715 محلي
     

 %1.5798 ال يوجد %1.4904 %0.0894 خليجي
     

 %0.2264 ال يوجد %0.012 %0.2144 عربي
     

 %6.7321 %0.3670 %6.24 %0.1251 أجنبي
     

 %100 %0.7358 %96.064 %3.2004 المجموع
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 الملحق )ح(
 2019ديسمبر  31بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقا  لحجم الملكية كما في تاريخ 

 

نسبة األسهم المملوكة من 
 رأس المال

األسهم المملوكةد عد  ملكّية األسهم )سهم( عدد المساهمين 
 م

     

 1 50,000أقّل من  1,788 16,053,448 0.401%

     

 2 500,000إلى أقّل من  50,000من  327 55,803,920 1.395%

     

5.479% 219,150,377 130 
إلى أقّل من  500,000من 

5,000,000 
3 

     

 4 5,000,000أكثر من  34 3,708,992,255 92.725%

     

  المجموع 2,279 4,000,000,000 100%
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 الملحق )ط(
  2019األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام 

 
 يناير
لعمل التجاري من المنزل في "مجّمع إكزيكتيف ل"دبي هيلز إستيت" يتعاون مع "مركز دبي للسلع المتعددة" لتقديم رخصة  •

 ز" السكني الجديد.رزيدنس
بواجهات بحرية مع مشروع "باالس رزيدنسز" في منطقة خور دبي ليقّدم بيئة راقية ل"العنوان للفنادق والمنتجعات" إطالق  •

 إطالالت خالبة.
 2020: إعمار تطلق المرحلة الثانية من فلل "إكسبو جولف" بالقرب من مقّر معرض "إكسبو اتلطلبكثرة ااستجابًة ل •

 دبي".
 

 ايرفبر 
بالقرب من مقّر  إعمار تكشف عن المرحلة الثالثة من فلل "إكسبو جولف"، أحد أكثر المجمعات استقطابًا لالهتمام في دبي، •

 ".2020معرض "إكسبو 
"، مجّمع "التاون هاوس" الجديد مع مسبح بتصميم نهري وخيارات واسعة من 3تكشف عن مجمع "المرابع العربية إعمار  •

 الهواء الطلق.  اتذالمرافق الرياضية 
؛ ونمو 2018مليار دوالر( في  4.202مليار درهم ) 15.433إلى لتصل بالمئة  74نمو إيرادات "إعمار للتطوير" بنسبة  •

 مليار دوالر( 1.062مليار درهم ) 3.901بالمئة إلى  42ح بنسبة صافي األربا
 

 مارس
وي" لمنازل التاون چ""، إعمار تطلق مجّمع 3رابع العربية التي شهدها مجّمع "شمس" في "الم ردود األفعال اإليجابيةبعد  •

 .اوسه
 

 أبريل
 فاخر في إعمار بيتشفرونت.تعاون عالمي بين إعمار وإيلي صعب لتصميم الديكور الداخلي لبرج  •
 ".2020إعمار تكشف عن المرحلة الرابعة من فلل "إكسبو جولف" في موقع حيوي بجوار موقع "إكسبو  •
 ما يضمن عوائد قوية.مخور دبي مع إطالالت خالبة على الواجهة المائية  عندإدج" في "جزيرة الخور" إطالق شقق "كريك  •
قيمتها  توزيع أرباح نقدية للمساهمين على والموافقةمية لشركة "إعمار للتطوير ش.م.ع" االجتماع السنوي األول للجمعية العمو  •

 بواقعمن رأس المال )ست وعشرون بالمائة(  %26بنسبة إماراتي هم ( در مليار وأربعون مليون ) 1,040,000,000 اإلجمالية
 .2018ديسمبر  31المالية المنتهية عن السنة وذلك للسهم الواحد )ستة وعشرون( فلس اماراتي  26
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 مايو
 في قلب دبي. إماراتيمليار درهم  25إعمار و"بي آند أو ماريناس" تطلقان وجهة ساحلية جديدة تحاكي أجواء الريفيرا بقيمة  •
 .وجهة العائالت السعيدة في دبي": 3ية إعمار" تضع حجر األساس في "المرابع العرب" •
مليار دوالر( في الربع األول من  1.607مليار درهم ) 5.902إلى لتصل بالمئة  51نمو مبيعات "إعمار للتطوير" بنسبة  •

 .%123وإرتفاع المبيعات للمستثمرين الدوليين بنسبة تصل إلى  2019

 
 يونيو
 ."إعمار بيتشفرونت"في السكنية "بيتش فيستا"  وحداتاألرض لبناء  تستلم ملكية" للتطوير "إعمار •
بالظهور إلى العيان تبدأ ، «ستيتإدبي هيلز »، وجهة التسوق والترفيه العصرية الجديدة في «دبي هيلز مول»مالمح  •

 .األعمال اإلنشائية إنجازات جديدة على صعيد تنفيذ« إعمار للتطوير»مع تحقيق 
 

 يوليو
الوجهة الساحلية الجديدة التي  ،( في "ميناء راشد""سيردانا من إعمار") "منازل الواجهة المائية "سيشور تطلقإعمار  •

 .قناة مائية داخلبمحاذاة أطول حوض سباحة وتقع  تحاكي طابع الريفيرا
 

 أغسطس
 النصفمليار دوالر أمريكي( في  2.546مليار درهم ) 9.350إلى لتصل  %50نمو مبيعات "إعمار للتطوير" بنسبة  •

 .2019األول من العام 
 

 نوفمبر 
خالل األشهر مليار دوالر أمريكي(  3.410مليار درهم ) 12.525إلى لتصل  %25نمو مبيعات "إعمار للتطوير" بنسبة  •

 .2018مقارنًة بالفترة ذاتها من العام  2019من العام  ىاألولالتسعة 
 لن عن الفائزين في مسابقتها للتصميم "ذا الندمارك".إعمار تع •

 
 ديسمبر
 نمط حياة استثنائي بالقرب من الواجهة البحرية ضمن برج "فيدا رزيدنسز شاطئ الخور" في خور دبي. •
 إعمار تطلق "ذا فالي" الذي يعّزز التوازن في المجّمعات السكنية. •
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 الملحق )ي(
 2019ارية التي قامت بها الشركة خالل العام بيان بالمشاريع والمبادرات االبتك

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

 
 الطاقة المستدامة •

o دراسة جدوى بخصوص استخدام الطاقة الشمسية والبطاريات لتشغيل عمليات موقع إعمار الجنوب. 
 

 Emaar One تطبيق •
o مفّصل ألسعار الخدمات المنزلية لكي يدرك العميل بوضوح  يعرض تحليل :ةتحليل أسعار الخدمات المنزلي

 أمواله.مقابل ماذا يدفع 
o أثناء انتقاله إلى العميل بحيث يكون  ةً مباشر مقاول الخدمة  عرض موقع: التعّقب الجغرافي للخدمات المنزلية

 زمن وصوله واضحًا.
o ما سيؤدي مللحصول على المعلومات المطلوبة من العمالء لالنتقال إلى عقاراتهم  طبيقتالفي  إضافة نماذج

 إلى عدم اضطرار العميل الستخدام البوابة اإللكترونية لا"إعمار إلدارة المجّمعات".
 

 الذكاء االصطناعي "الروبوت" للموارد البشرية •
o " قامت الشركة بإطالقAMBER "حصري مع موظفين الشركة. وهو روبوت الموارد البشرية ال 

 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()ين ق روبوت لتحليل مشاعر الموظفقامت الشركة بإطال 
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.
ارير بناًء على واستخالص استنتاجات وإعداد تقفي جمع التعليقات الصادقة من الموظفين، 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 

 
 االجتماعي داخل الشركةصفحات التواصل  •

o " تطبيقYAMMER" مشترك. وحقق نجاحًا كبيرًا بين  3000تواصل االجتماعي داخل الشركة مع أكثر من لل: قناة
  .لعرض وإنشاء مواضيع مختلفة وأفكار متميزة وتبادل معلومات ومشاركات بطريقة أسهل الموظفين حيث أصبح مكاناً 
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 الملحق )ك(
( والواردة في البيانات IFRSاد التقارير المالية )وفقا  لقواعد المعايير الدولية إلعدتعامالت األطراف ذات العالقة بيان ب

 2019المالية الموحدة للشركة لعام 
 
 

   2019  2018 
 ألف درهم ألف درهم 

   الشركة األم:
 243,794 228,957 ( أدناه(2اإليرادات )راجع )

( 1مصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية )راجع )
 أدناه(

413,489 491,617 

 3,427 78,778 ( أدناه(3)تكلفة التمويل )راجع 
 353,403 2,401,347 أدناه( 3صافي حركة التمويل )راجع 

 - 70,028 تحويل عقارات لغرض التطوير
 ============ ============ 
   
 2019  2018 
 ألف درهم ألف درهم 

   المنشآت الشقيقة:
 10,924 21,328 دارية مصروفات البيع والمصروفات العمومية واإل

 136,631 41,816 مصروفات تطوير العقارات
 ============ ============ 

 2,608 1,114 مصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية 
 ============ ============ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

40 

 أرصدة األطراف ذوي العالقة
 لبيان الموّحد للمركز المالي الذي تندرج ضمنه هذه األرصدة(:بيان بأهم أرصدة األطراف ذوي العالقة )وافيما يلي 

 
   2019  2018 

 ألف درهم ألف درهم 
   الشركة األم:

 موجودات وذمم مدينة وودائع أخرى ومصروفات أخرى 
 2,230,240 2,419,866 ( أدناه(2مدفوعة مقدمًا )راجع )

 1,999,442 4,139,296 ناه(( أد3( و)1الذمم الدائنة التجارية واألخرى )راجع )
 =========== ============ 

   المنشآت التابعة:
 26,167 26,441 موجودات وذمم مدينة وودائع أخرى ومصروفات أخرى مدفوعة مقدمًا 

 9,379 1,741 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 =========== ============ 

 
(i) تخصيص نفقات الشركة 

إلى المجموعة. شااملت هذه  المهامللمجموعة وتم تخصاايص التكاليف المرتبطة بهذه  المهامبتقديم بعض قامت الشااركة األم 
المهام أقساااااااام الموارد البشااااااارية والخزانة وعالقات المساااااااتثمرين والقسااااااام المالي والمحاسااااااابي واالمتثال وتكنولوجيا المعلومات 

تسويق. وفقًا التفاقية العالقة، تم تخصيص مصروفات الشركة من واالمتثال للقوانين ولقوانين الشركات وتطوير األعمال وال
 % من إيرادات المجموعة.3كة األم على أساس نسبة قبل الشر 

 
(ii)   األرصدة األساسية القابلة لالسترداد من الشركة األم 

عات تطوير العقارات يمثل ذلك األرصدة القابلة لالسترداد من الشركة األم فيما يتعلق بتكاليف التطوير المتكبدة لمشرو 
تفاق عليه في اتفاقية التحويل الرئيسية، قامت الشركة األم بتحويل المخصصة للبيع في مشروع خور دبي. وفقا لما تم اال

خدمات التطوير المتعلقة بأعمال تطوير العقارات المخصصة للبيع في مشروع خور دبي إلى الشركة، والتي تتكبد به الشركة 
ط المتفق عليها في اتفاقية التحويل ا فيها تكاليف البنية التحتية. سيتم استرداد هذه األرصدة وفقًا للشرو تكاليف التطوير بم

 الرئيسية.
 
(iii)  المبالغ المستحقة الدفع إلى الشركة األم 

 ألف درهم 2,754,750إن المبالغ المستحقة الدفع إلى الشركة األم غير مضمونة ويتم سدادها عند الطلب وتتضمن مبلغ 
 سنوًيا.  %1.4ألف درهم( يترتب عليه فائدة بسعر ليبور زائدًا  353,403: 2018)


