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ممارسات حوكمة الشركات  .1

تســتعد دبــي لاســتثمار )ش. م. ع( لاحتفــال بالذكــرى الســنوية الخامســة والعشــرين لتأسيســها. خــال الفتــرة التــي تأسســت 
فيهــا دبــي لاســتثمار فــي عــام 1995، كان االقتصــاد فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبقيــة العالــم يمــر بتغيــرات هائلــة 
ــق  ــادالً ســريعاً للمعــارف والمعلومــات، ممــا مهــد الطري ــرة تب ــة، وشــهدت هــذه الفت ــا العولمــة والتطــورات التكنولوجي أحدثته

الزدهــار االقتصــادات القائمــة علــى المعرفــة.

ســيراً علــى خطــى دبــي وقيادتهــا الحكيمــة، لــم تســعى دبــي لاســتثمار الــى مجــاالت لــم يتــم التطــرق إليهــا فقــط، بــل نجحــت 
ــة التــي هــي عليهــا اليــوم - أول شــركة مســاهمة عامــة ذات ســمعة  فــي تحقيــق االزدهــار فــي االرتقــاء بالشــركة إلــى المكان
طيبــة فــي االســتثمار العــام فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ولهــا محفظــة واســعة مــن االســتثمارات المســتدامة والمربحــة.

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي تحقيــق الرؤيــة الوطنيــة  ــاً لدول علــى مــدار الســنوات، كانــت دبــي لاســتثمار شــريكاً حيوي
ــن  ــر، م ــول عــام 2021. ســاهمت الشــركة بشــكل كبي ــم بحل ــي العال ــدول ف ــن أفضــل ال ــح واحــدة م ــي أن تصب ــل ف ــي تتمث الت
خــال مجموعتهــا الواســعة مــن األعمــال واالســتثمارات، فــي بنــاء مجتمعــات المعرفــة، وتعزيــز بيئــة األعمــال المرنــة، وتحقيــق 

الســعادة للجميــع.

تتحــدى دبــي لاســتثمار )ش. م. ع( منــذ تأسيســها المألــوف مــن خــال إدخــال تقنيــات متطــورة ونمــاذج أعمــال رائــدة 
واســتراتيجيات اســتثمار فريــدة ومفاهيــم مبتكــرة عبــر محفظتهــا ومناطقهــا الجغرافيــة المتنوعــة. إلتزمــت دبــي لاســتثمار 
أيضــاً بمســؤولياتها ألصحــاب المصالــح لديهــا مــن خــال تطويــر وتعزيــز شــفافية الشــركة ورفــع مســتوى كفــاءة هيئاتهــا 

اإلداريــة.

أخــذت دبــي لاســتثمار فــي االعتبــار التشــريعات الســارية عنــد وضــع هــذه السياســات واآلليــات،  ال ســيما القانــون االتحــادي 
رقــم 2015/2 بشــأن الشــركات التجاريــة وقــرار رئيــس مجلــس إدارة هيئــة األوراق الماليــة والســلع رقــم )7.ر.م.( لعــام 2016 
بشــأن معاييــر االنضبــاط المؤسســي وحوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة )يشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ "قــرار الهيئــة رقــم 7.ر.م"(، 
باإلضافــة إلــى أفضــل ممارســات الحوكمــة الدوليــة. يوضــح هــذا التقريــر نهــج ومــدى تنفيــذ متطلبــات حوكمــة الشــركات مــن 

قبــل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي دبــي لاســتثمار، وإلتزامهــا باالســتمرار فــي تطبيــق نفــس النهــج فــي المســتقبل.

قامــت الشــركة خــال عــام 2019 باســتحداث عــدد مــن الحلــول الجديــدة لتطويــر عمليــات حوكمــة الشــركات، يشــمل ذلــك عــرض 
أحــد أفضــل حلــول ممارســات تكنولوجيــا المعلومــات وذلــك مــن خــال ورش عمــل لموظفــي دبــي لاســتثمار لآلتــي:

تقديم إقرارات األطراف ذات العاقة وتداول األشخاص المطلعين   >
تقديم معامات األطراف ذات العاقة للموافقة  >

ــى  ــرون عل ــن يؤث ــردود فعــل أصحــاب المصلحــة الذي ــّددة ل ــا المتع ــوات اتصاله ــر قن ــكل اهتمــام عب ــي لاســتثمار ب تُصغــي دب
أعمالنــا أو يتأثــرون بهــا، حيــث تتمحــور مشــاركتهم حــول نهــج االســتدامة والمســائل الهامــة التــي نركــز عليهــا التخــاذ خطــوات 
العمــل المناســبة وإجــراء التحســينات الازمــة. ولهــذا، فنحــن نهــدف إلــى فهــم ردود الفعــل مــن خــال إشــراك أصحــاب 
المصلحــة باســتمرار فــي تحديــد المســائل الهامــة ومعالجــة مخاطــر وفــرص االســتدامة المحتملــة. وتظهــر مجموعــات 

ــاه:  ــا فــي الشــكل أدن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين لدين

املساهمون 
واملستثمرون

الهيئات
التنظيمية

املوردون
والرشكاء

العمالء

املجتمعات
املحلية

املوظفون

1

4

26

35

استرشاف
املستقبل

)"المجلــس"(  اإلدارة  قبــل مجلــس  مــن  االعتبــار  بعيــن  تؤخــد 
لتحديــد  المصلحــة  أصحــاب  يقدمهــا  التــي  الماحظــات 
التــي  الســلطة  هــو  المجلــس  يعتبــر  أعمالــه.  اســتراتيجية 
تتمتــع بكامــل الصاحيــات الازمــة لاضطــاع بأعمــال دبــي 
لاســتثمار، باســتثناء تلــك التــي تحتفــظ بهــا الجمعيــة العموميــة. 
يــرد فــي القســم 3 بيــان للمجلــس وفريــق المســؤولين التنفيذييــن 

الخبــرة. ذوي 

تشــمل عمليــة حوكمــة الشــركات فــي دبــي لاســتثمار نظــام 
مراجعــات وتدقيــق ويتــم تقديــم ذلــك فــي شــركة دبــي لاســتثمار 
مــن خــال مدقــق الحســابات الخارجــي وأعضــاء لجــان مجلــس 
اإلدارة غيــر التنفيذييــن وأنظمــة الرقابــة الداخليــة كمــا هــو وارد 

فــي األقســام مــن 4 إلــى 9 .
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نقــًا عــن العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لدبــي لاســتثمار "إن خلــق تأثيــر إيجابــي فــي المجتمــع وبنــاء مجتمــع متماســك 
وســعيد يشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن قيمنــا واســتراتيجياتنا". تســتمر دبــي لاســتثمار فــي تقديــم الفــرص للمجتمعــات مــن خــال 
العديــد مــن المســاهمات الجوهريــة. قامــت دبــي لاســتثمار خــال عــام 2019 بتقديــم ودعــم العديــد مــن المبــادرات واألنشــطة 
التــي تغطــي المســؤولية االجتماعيــة للشــركة واالســتدامة والثقافــة.  إضافــة إلــى ذلــك، يعتبــر االبتــكار واإلبــداع همــا مفتــاح 
ــي القســم 12 )ك(  ــي لاســتثمار ف ــا دب ــي قدمته ــرد شــرح لبعــض المســاهمات الت ــة المتحــدة، وي ــارات العربي مســتقبل اإلم

"المشــاريع والمبــادرات االبتكاريــة ".

2- ملكية وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة 

أقــر جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن مــا مــن أحــد منهــم أو مــن زوجاتهــم و/أو أبنائهــم تــداول فــي األوراق الماليــة للشــركة 
خــال العــام 2019:

األسهم المملوكة المنصباإلسم/ صلة القرابة تسلسل
كما في 2019/12/31

إجمالي عمليات 
البيع

إجمالي عمليات 
الشراء

السيد/ سهيل فارس غانم 1
عطيش المرزوعي 

رئيس مجلس 
ال يوجدال يوجد2٫244٫842اإلدارة 

ال يوجدال يوجد742٫636-الزوجة 

السيد/ حسين مهيوب 2
سلطان الجنيدي 

نائب رئيس 
ال يوجدال يوجد3٫623٫496مجلس اإلدارة 

ال يوجدال يوجد562٫920-الزوجة 

السيد/ علي فردان علي 3
ال يوجدال يوجد105٫000عضوالفردان

السيد/ محمد سيف 4
ال يوجدال يوجد216٫605٫337عضو درويش احمد الكتبي 

ال يوجدال يوجد105٫000-الزوجة 

السيد/ عبدالرحمن غانم 5
ال يوجدال يوجدال يوجدعضو المطيوعي 

السيد/ خالد محمد علي 6
ال يوجدال يوجدال يوجدعضو الكمده

ال يوجدال يوجد68٫862-الزوجة 
ال يوجدال يوجد93٫733-ابن 
ال يوجدال يوجد68٫862-ابنة 

السيد/ خالد جاسم 7
محمد بن كلبان 

العضو المنتدب 
وكبير المسؤولين 

التنفيذيين 
ال يوجدال يوجد2٫532٫222

ال يوجدال يوجد117٫525-الزوجة 

3- مجلس اإلدارة 

)أ( تشكيل مجلس اإلدارة 
ــم انتخابهــم باإلجمــاع بواســطة  ــر تنفيذييــن ت يتكــون مجلــس اإلدارة مــن العضــو المنتــدب وســتة )6( أعضــاء مســتقلين وغي

ــل 2017. ــة الســنوي المنعقــد فــي 10 إبري ــة العمومي ــرة ثــاث ســنوات خــال اجتمــاع الجمعي الســادة المســاهمين لفت
جميع أعضاء مجلس اإلدارة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ولديهم المهارات والخبرات المطلوبة. 

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
مدرج أدناه الخبرات والمؤهات والعضويات والمناصب ألعضاء مجلس اإلدارة في شركات مساهمة أخرى وشركات حكومية:
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أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وغير التنفيذيين

السيد/ سهيل فارس غانم عطيش المزروعي 
عضــو فــي مجلــس اإلدارة علــى مــدى الـــ25 ســنة الماضيــة، كمــا يشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة 

منــذ عــام 2010.
لــدى الســيد/ ســهيل خبــرة واســعة فــي مجــال هندســة البتــرول وخبــرة تنفيذيــة فــي قطــاع النفــط، 
وهــو الرئيــس التنفيــذي الســابق لشــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة )أدنــوك( والرئيــس التنفيــذي ورئيــس 

مجلــس اإلدارة الســابق لشــركة "آبــار"، وهــو حاصــل علــى درجــة جامعيــة فــي هندســة البتــرول. 

السيد/ علي فردان علي الفردان
عضو في مجلس اإلدارة على مدى الـ18 سنة الماضية.

لــدى الســيد/ علــي فــردان علــي الفــردان خبــرة واســعة فــي إدارة العقــارات واإلســتثمارات العقاريــة 
وإدارة إســتثمارات رأس المــال وإدارة الفنــادق، وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــوم 

ــة: ــا المناصــب التالي اإلدارة وأنظمــة المعلومــات. ويشــغل حالًي
< نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان     

< العضو المنتدب لعقارات الفردان
< الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر األول )ذ.م.م(

< عضو مجلس إدارة المال كابيتال )ش.م.خ(
< عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري )ش.م.ع(

السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
عضو في مجلس اإلدارة على مدى الـ10 سنوات الماضية.

لــدى الســيد/ محمــد الكتبــي خبــرة فــي قطاعــات االســتثمارات والمشــاريع والعقــارات وإدارة الفنــادق، 
وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــع تخصــص فــي إدارة األعمــال. ويشــغل 

حاليــاً المناصــب التاليــة:
< عضو مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتدفئة )ايه.إتش.آي( بالمنطقة الحرة

< نائب رئيس مجلس إدارة مشروع مستشفى دانة اإلمارات لألطفال والنساء
< عضو مجلس إدارة ماركة )ش.م.ع(

< عضو مجلس إدارة المال كابيتال )ش.م.خ( 

3

السيد/ حسين مهيوب سلطان الجنيدي 
عضــو فــي مجلــس اإلدارة علــى مــدى الـــ25 ســنة الماضيــة، كمــا يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس 

اإلدارة منــذ عــام 2010.
شــغل الســيد/ حســين الجنيــدي منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيــذي لعــدة شــركات 
ــرول  ــذي الســابق لمجموعــة شــركة بت ــر التنفي ــه المؤســس والمدي ــاز، كمــا أن فــي قطــاع النفــط والغ
اإلمــارات الوطنيــة )إينــوك( وهــو حاصــل علــى درجــة بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة المدنيــة، كمــا 
أنــه مهنــدس مدنــي معتمــد وخريــج كليــة إدارة األعمــال مــن جامعــة بتســبورغ بالواليــات المتحــدة 

األمريكيــة.

AC     NRC

AC     NRC

AC     NRC

مفتــاح اللجــان
لجنة التدقيق  

لجنة الترشيحات والمكافآت  
رئيس اللجنة  

  AC
NRC
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السيد/ خالد محمد علي الكمده
عضو في مجلس اإلدارة على مدى الـ3 سنوات الماضية

ــة فــي عــدد مــن القطاعــات  ــة عقــود مــن الخبــرة اإلداري ــر مــن ثاث ــد الكمــده أكث لــدى الســيد/ خال
بمــا فــي ذلــك شــركات الطيــران واألســهم الخاصــة والبنــوك، كمــا شــغل عــدة مناصــب إداريــة عليــا 
فــي المؤسســات الحكوميــة ويحمــل درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن معهــد فلوريــدا 
للتكنولوجيــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وشــهادة فــي اإلدارة مــن كليــة كرانفيلــد لــإدارة، انجلتــرا، 

وهــو حاليــا عضــو فــي مجلــس إدارة الشــركة المســاهمة العامــة التاليــة:
< عضو مجلس إدارة ماركة )ش.م.ع(

AC    

المدير التنفيذي

)ب( و)ت( تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة 

بينمــا ال يوجــد حالًيــا تمثيــل للعنصــر النســائي فــي مجلــس اإلدارة، تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه كانــت هنالــك مرشــحة مــن العنصــر 
النســائي فــي انتخابــات مجلــس اإلدارة التــي عقــدت فــي إبريــل 2017. 

تؤمــن دبــي لاســتثمار فــي تشــجيع مشــاركة المــرأة فــي جميــع مســتويات األعمــال، ويمثــل العنصــر النســائي حالًيــا نســبة %22 
مــن فريــق اإلدارة التنفيذيــة.

السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي
عضو في مجلس اإلدارة على مدى الـ3 سنوات الماضية 

الســيد/ عبــد الرحمــن غانــم المطيوعــي دبلوماســي رفيــع المســتوى وشــغل مناصــب إداريــة عليــا فــي 
العديــد مــن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة. 

كمــا شــغل أيضــاً منصــب ســفيراً لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــدى المملكــه المتحــدة وآيســلندا، 
وكذلــك مديــراً لمكتــب وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الدولــي بدبــي. وحاصــل على شــهادة جامعية 

فــي مجــال االقتصــاد مــن جامعــة القاهــرة ودبلــوم فــي الدراســات المصرفيــة والماليــة مــن نيويــورك.

السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان
 يشــغل منصــب العضــو المنتــدب وكبيــر المســؤولين التنفيذييــن لدبــي لالســتثمار، وهــو عضــو فــي 

مجلــس اإلدارة علــى مــدى الـــ22 ســنة الماضيــة.
لــدى الســيد/ خالــد بــن كلبــان خبــرة واســعة فــي قطاعــات التصنيــع والصناعــة والمــال واالســتثمار 
والعقــارات، وهــو حاصــل علــى شــهادة جامعيــة فــي إدارة األعمــال مــع تخصــص فــي اإلدارة مــن كليــة 

متروبوليتــان بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. ويشــغل حالًيــا المناصــب التاليــة:
< رئيس مجلس إدارة ماركة )ش.م.ع( 

< رئيس مجلس إدارة المال كابيتال )ش.م.خ(
< عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع(

< عضو مجلس إدارة شركة أركابيتا إلدارة االستثمارات، شركة مساهمة مغلقة بحرينية - البحرين
< عضو مجلس إدارة مصرف عجمان )ش.م.ع(

4
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)ث( مكافآت مجلس اإلدارة

اعتمد المساهمون مكافآت مجلس اإلدارة بمبلغ 10٫5 مليون درهم )عشر مليون وخمسمائة ألف درهم( لعام 2018.  .1

أوصــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ومجلــس اإلدارة بدفــع مبلــغ 10٫5 مليــون درهــم )عشــر مليــون وخمســمائة ألــف   .2
درهــم( ألعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام 2019، وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة 

العموميــة الســنوي القــادم.

إجمالي المكافآت السنوية الثابتة عن حضور اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة عن العام كما يلي:  .3

اإلسمتسلسل
بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس 

قيمة البدلإسم اللجنة 
)درهم(

عدد اإلجتماعات 
)الحضور(

140٫0004لجنة التدقيقالسيد/ حسين سلطان مهيوب الجنيدي1

110٫0001لجنة الترشيحات والمكافآت

150٫0005لجنة التدقيقالسيد/ علي فردان علي الفردان2

120٫0002لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ محمد سيف درويش 3
150٫0005لجنة التدقيقأحمد الكتبي

120٫0002لجنة الترشيحات والمكافآت

120٫0002لجنة الترشيحات والمكافآتالسيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي4

150٫0005لجنة التدقيقالسيد/ خالد محمد علي الكمده5

خــال عــام 2019، لــم يتــم دفــع أي بــدالت أو مرتبــات أو رســوم إضافيــة ألي عضــو فــي مجلــس اإلدارة بخــاف مــا هــو وارد 
فــي هــذا التقريــر.

)ج( اجتماعات مجلس اإلدارة  

عقد مجلس اإلدارة خمسة اجتماعات خال عام 2019، على النحو التالي:

أسماء األعضاء الغائبينالحضور بالوكالةالحضورتاريخ اجتماعات المجلستسلسل

ال يوجدال يوجد127 مارس 12019

ال أحدال يوجد27 مايو 22019

ال يوجدال يوجد317 يوليو 32019

ال يوجدال يوجد307 أكتوبر 42019

السيد/ حسين سلطان مهيوب الجنيديال يوجد176 ديسمبر 52019

5
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)ح( عدد قرارات مجلس اإلدارة الصادرة بالتمرير خالل السنة المالية 2019 مع ايضاح التاريخ. 

لم يتم اعتماد أية قرارات بالتمرير من قبل مجلس اإلدارة خال عام 2019.

)خ( مهام واختصاصات مجلس اإلدارة المفوضة بها اإلدارة التنفيذية  

حــدد ميثــاق مجلــس اإلدارة صراحــة الســلطات المحفوظــة لمجلــس اإلدارة والمتوافقــة مــع التشــريعات والقوانيــن ضمــن 
أمــور أخــرى فــي قانــون الشــركات التجاريــة االتحــادي رقــم 2015/2 وتعدياتــه والقــرار رقــم )7 ر.م( والنظــام األساســي 

للشــركة.
تــم تزويــد كل عضــو مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بوصــف مفصــل لمهامــه. كمــا لــم يفــوض مجلــس اإلدارة خــال عــام 

ــة. 2019 أي مــن ســلطاته لــإدارة التنفيذي

)د( التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة 

فيما يلي بيان بتفاصيل التعامات التي تمت مع األطراف ذات العاقة )أصحاب المصالح( خال عام 2019:

قيمة التعاملنوع التعاملطبيعة العالقةاسماء األطراف ذات العالقةتسلسل
)درهم(

5٫619/27توريد الزجاجموظفالسيد/ عبيد السامي1

12٫014/89إيجار أرض ورسوم خدمةموظفةالسيدة/ أسماء محمد احمد2

11٫924/00إيجار أرض ورسوم خدمةموظفالسيد/ عمار الدويخ3

90٫000/00إيجار شقةموظفةالسيدة/ إيمان لطفي4

112٫000/00إيجار تاون هاوسعضو مجلس إدارة السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي5

41٫000/00إيجار شقةموظفالسيد/ طه حسن6

37٫000/00إيجار شقةموظفالسيد/ عاء الدين محمد7

45٫000/00إيجار شقةموظفالسيد/ صالح علي عمران8

26٫250/00إيجار شقةموظفالسيد/ أرون هيساريا9

19٫424/00أعمال نجارة في الفياموظفةالسيدة/ أسماء محمد احمد10

6
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)ر( اإلدارة التنفيذية 
تــم تعييــن العضــو المنتــدب وكبيــر المســؤولين التنفيذييــن مــن قبــل مجلــس اإلدارة مــن أجــل اإلشــراف اليومــي علــى عمليــات 

الشــركة ولكــي ينفــذ مــع فريــق اإلدارة التنفيذيــة بفعاليــة رؤيــة والمبــادرات االســتراتيجية لمجلــس اإلدارة.

يبين الجدول أدناه المكافآت التي تم دفعها لإدارة التنفيذية في عام 2019:

تاريخ التعيينالمنصبتسلسل
مجموع الراتب 

السنوي المدفوع 
)درهم( *

مجموع المكافآت 
السنوية المدفوعة 

)درهم(**

أي مكافآت نقدية أو غير نقدية 
أخرى في 2019 أو التي سوف تصبح 

مستحقة في المستقبل***

العضو المنتدب وكبير 1
***14٫655٫2525٫250٫000 يوليو 1995المسؤولين التنفيذيين

الرئيس التنفيذي-الصناعات 2
***12٫367٫626900٫000 مارس 1998/ مديرعام المخاطر 

المدير العام المالي 3
***21٫225٫350400٫000 يناير 2008للمجموعة

***91٫551٫110350٫000 سبتمبر 2015مدير عام العمليات 4

***11٫047٫822320٫000 مايو 2005مدير عام شؤون الشركات 5

***31٫035٫032350٫000 أكتوبر 2005مدير عام الرقابة الداخلية 6

مدير عام الموارد البشرية 7
***1921٫784250٫000 نوفمبر 2012والشؤون اإلدارية 

مديرة التسويق واإلتصال 8
***1743٫204180٫000 أكتوبر 2004المؤسسي للمجموعة 

مدير العاقات العامة 9
***1748٫146130٫000 سبتمبر 2004للمجموعة 

ملحوظة:
* تشمل البدالت ومعاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية.

** تم دفعها في 2019 وتعود لعام 2018.
*** لم يتم اإلعان عن أية مكافآت عن العام 2019 حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

4. مدقق الحسابات الخارجي

أ . نبذه عن مدقق الحسابات الخارجي
تــم تعييــن برايــس ووترهــاوس كوبــرز كمدقــق حســابات خارجــي للشــركة لعــام 2019 مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة 

العموميــة الســنوي المنعقــد فــي 17 ابريل 2019. 

شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز شــبكة عالميــة مــن المكاتــب المهنيــة التــي تقــدم خدمــات التدقيــق والضرائــب واالستشــارات 
فــي 157 دولــة مــع مــا يزيــد عــن 276٫000 شــخص يقدمــون خدمــات التدقيــق واالستشــارات والضرائــب.

ــي  ــة ف ــي 12 دول ــاً ف ــاً، وهــي تضــم 22 مكتب ــذ 40 عام ــي الشــرق األوســط من ــرز ف ــس ووترهــاوس كوب تأسســت شــركة براي
المنطقــة يبلــغ عــدد موظفيهــا حوالــي 5٫600 موظًفــا.
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ب . األتعاب المهنية لمدقق الحسابات الخارجي لعام 2019 كما يلي: 

برايس ووترهاوس كوبرزاسم مكتب التدقيق 
السيد/ رشيد خورشيد اسم شريك التدقيق

خارجــي  حســابات  كمدقــق  قضاهــا  التــي  الســنوات  عــدد 
كة للشــر

سنتين

إجمالــي أتعــاب التدقيــق علــى البيانــات الماليــة المرحليــة عــن 
الربــع األول لعــام 2019

408٫100 درهم 

أتعــاب وتكاليــف الخدمــات الخاصــة األخــرى بخــاف التدقيــق 
علــى البيانــات الماليــة للشــركة عــن الســنة المنتهيــة فــي 2019

283٫210 درهم 

ــة تفاصيل وطبيعة الخدمات الخاصة أعاه  ــه هيئ ــذي طلبت ــر ال تشــمل الخدمــات األخــرى التقري
األوراق الماليــة والســلع عــن األربــاح غيــر المســتلمة، 
ورســوم التدقيــق لمــرة واحــدة لتطبيــق المعاييــر الدوليــة 
إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة، ورســوم مراجعــة 
ورســوم  التابعــة  الشــركات  تقاريــر مدققــي حســابات 
التدقيــق لمراجعــة تعديــل ســعر الشــراء فيمــا يتعلــق 

باالســتحواذ علــى شــركة تابعــة.
بيــان بالخدمــات األخــرى التــي قــام بأدائهــا مدقــق حســابات 
خارجــي آخــر بخــاف مدققــي حســابات الشــركة فــي عــام 

 .2019

اسم المدقق اآلخر: كي بي إم جي

تفاصيــل الخدمــات المقدمــة: استشــارات تكنولوجيــا 
تتعلــق  وخدمــات  رقميــة،  واستشــارات  المعلومــات 
بالضرائــب وإعــداد التقاريــر الخاصــة باالســتدامة - 

درهــم  1٫328٫321

إضافــة إلــى ذلــك، تــم تعييــن برايــس ووترهــاوس كوبــرز ومدققيــن آخريــن كمدققيــن حســابات خارجييــن بواســطة الشــركات 
التابعــة لدبــي لاســتثمار وقــد تــم االتفــاق علــى االتعــاب الخاصــة بهــا بشــكل منفصــل بواســطة الشــركات التابعــة المعنيــة.

ج. رأي مدقق الحسابات الخارجي

ــي  ــة أو الســنوية الموحــدة لدب ــة المرحلي ــات المالي ــه عــن البيان ــم يكــن لمدقــق الحســابات الخارجــي أي تحفظــات فــي رأي ل
لاســتثمار لعــام 2019.

لجنة التدقيق   - 5

تشمل أدوار ومسئوليات لجنة التدقيق ضمن أمور أخرى ما يلي:

مراجعة البيانات المالية السنوية وربع السنوية؛  >
مراجعة فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛  >

مراجعــة المعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة وإدارة تضــارب المصالــح وتقديــم توصياتهــا الخاصــة بتلــك المعامــات   >
لمجلــس اإلدارة؛

مراجعة كفاية التغطية التأمينية ووضع النزاع القانوني؛  >
مراجعة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية؛  >

مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ونظام ادارة المخاطر.    >

لمنــح االســتقالية مــن اإلدارة فــإن جميــع أعضــاء لجنــة التدقيــق غيــر تنفيذييــن ورئيــس مجلــس اإلدارة ليــس عضــوا فــي لجنــة 
التدقيــق. تــم تعييــن الســيد/ حســين مهيــوب ســلطان الجنيــدي كخبيــر مالــي فــي لجنــة التدقيــق تماشــًيا مــع متطلبــات هيئــة 
األوراق الماليــة والســلع، ويشــغل كذلــك منصــب رئيــس لجنــة التدقيــق. الجديــر بالذكــر أن لجنــة التدقيــق لديهــا حريــة الوصــول 

لســجات الشــركة كمــا يمكنهــا أن تطلــب مشــورة خبيــر إذا لــزم األمــر.
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اجتمعــت لجنــة التدقيــق خمــس مــرات خــال عــام 2019 وذلــك فــي 12 مــارس و2 مايــو و31 يوليــو و30 أكتوبــر و17 ديســمبر، 
ويلخــص الجــدول التالــي عضويــة وحضــور األعضــاء:

عدد االجتماعات الصفةاالسمتسلسل
التي عقدت

عدد مرات
الحضور

54الرئيس السيد/ حسين مهيوب سلطان الجنيدي 1
55عضو السيد/ علي فردان علي الفردان 2

55عضو السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي 3 
55عضو السيد/ خالد محمد علي الكمده4

يقــّر الســيد/ حســين مهيــوب ســلطان الجنيــدي، رئيــس لجنــة التدقيــق بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي الشــركة، وأنــه قــد 
قــام بمراجعــة آليــة عملــه وتأكــد مــن فعاليتــه.

6- لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت، ضمن أمور أخرى، ما يلي:

التحقق من استقالية أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق نموذج إقرار استقالية معد وموقع من كل عضو مستقل؛  >
مراجعة والموافقة على سياسات الموارد البشرية؛  >

المراجعة السنوية لنماذج التقييم الذاتي الخاصة بالمجلس ونماذج التقييم الذاتي ألعضاء مجلس اإلدارة؛  >
تعزيــز التنــوع بيــن الجنســين فــي المجلــس واإلدارة التنفيذيــة وعلــى مســتوى الموظفيــن ومراجعــة أنشــطة التوطيــن التــي   >

تقــوم بهــا الشــركة ســنوًيا؛
ــس اإلدارة واإلدارة  ــا الخاصــة بأعضــاء مجل ــة الســنوية لماءمــة سياســة الشــركة الخاصــة بالمكافــآت والمزاي المراجع  >

التنفيذيــة بالشــركة.

لمنــح االســتقالية مــن اإلدارة فــإن جميــع أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت غيــر تنفيذييــن ورئيــس مجلــس اإلدارة ليــس 
عضــوا فــي اللجنــة. يشــغل الســيد/ علــي الفــردان علــي الفــردان منصــب رئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت.

اجتمعــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مرتيــن فــي عــام 2019 وذلــك فــي 12 مــارس و17 ديســمبر 2019، ويلخــص الجــدول 
التالــي عضويــة وحضــور اللجنــة:

عدد االجتماعات الصفةاالسمتسلسل
التي عقدت

عدد مرات
الحضور

22الرئيس السيد/ علي فردان علي الفردان 1
21عضو السيد/ حسين مهيوب سلطان الجنيدي 2

22عضو السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي 3 
22عضو السيد/ عبدالرحمن غانم المطيوعي4

يقــّر الســيد/ علــي فــردان علــي الفــردان، رئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي الشــركة، وأنــه 
قــد قــام بمراجعــة آليــة عملــه وتأكــد مــن فعاليتــه.
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7- لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين

تقوم لجنة اإلشراف على تداول األشخاص المطلعين بالمهام التالية كما هي مفصلة في ميثاقها.
إدارة ومتابعة واإلشراف على تداول األشخاص المطلعين وحصصهم في أسهم دبي لاستثمار؛  >

ــن يمكــن اعتبارهــم  ــن، بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذي ــع األشــخاص المطلعي االحتفــاظ بســجل خــاص وشــامل لجمي  >
أشــخاص مطلعيــن علــى أســاس مؤقــت والذيــن يحــق لهــم أو لديهــم وصــول للمعلومــات الداخليــة للشــركة قبــل نشــرها. 
يحتــوي الســجل أيًضــا علــى تفاصيــل اإلقــرار األولــي والتحديثــات الاحقــة عــن تعامــات األشــخاص المطلعيــن 

وملكياتهــم؛ و
تقديم بيانات وتقارير إلى السوق.  >

اجتمعــت لجنــة المتابعــة واإلشــراف علــى تــداول األشــخاص المطلعيــن أربــع )4( مــرات فــي عــام 2019، وذلــك فــي 11 مــارس 
و 1 مايــو و31 يوليــو و30 أكتوبــر 2019، ويلخــص الجــدول التالــي عضويــة وحضــور اللجنــة:

عدد االجتماعات الصفةاالسمتسلسل
التي عقدت

عدد مرات
الحضور

44الرئيس السيد/ عبد العزيز بن يعقوب السركال1
44عضو السيد/ مشتاق مسعود 2
44عضو السيد/ كوريان شاكو 3 

يقــّر الســيد/ عبــد العزيــز بــن يعقــوب الســركال، رئيــس لجنــة المتابعــة واإلشــراف علــى تعامــات األشــخاص المطلعيــن 
ــه. ــن فعاليت ــد م ــه وتأك ــة عمل ــة آلي ــام بمراجع ــد ق ــه ق ــي الشــركة، وأن ــة ف بمســؤوليته عــن نظــام اللجن

8 - لجان أخرى اعتمدها مجلس اإلدارة
لم يقم المجلس بتشكيل أي لجان أخرى خال عام 2019.

٩ - نظام الرقابة الداخلية 
يقــّر مجلــس اإلدارة بمســؤوليته الشــاملة عــن ضمــان فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة. يتلقــى مجلــس اإلدارة تقارير ربع ســنوية  أ . 
مــن لجنــة التدقيــق حــول المســتجدات الخاصــة بمهــام التدقيــق الداخلــي للمجموعــة وإدارة المخاطــر واالمتثــال. اســتناًدا إلى 
هــذه التقاريــر وغيرهــا مــن المعطيــات، تقــوم لجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة بتوجيــه اإلدارة التنفيذيــة إلــى اتخــاذ إجــراءات 

مائمــة لتحقيــق عمليــات تتســم بالفعاليــة والكفــاءة وإعــداد تقاريــر ماليــة دقيقــة واالمتثــال بالقوانيــن واللوائــح.
مديــر عــام الرقابــة الداخليــة لــدى دبــي لاســتثمار هــو الســيد/ صــدر الديــن بانــاكات، وهــو محاســب قانونــي وحاصــل علــى  ب . 

درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال وتــم تعيينــه فــي 3 أكتوبــر 2005، ويرفــع تقاريــره إلــى لجنــة التدقيــق.
يشغل السيد/ محمد السهوي منصب مدير اإلمتثال، وهو محاسب إداري معتمد وتم تعيينه في 6 سبتمبر 2015. جـ. 

يســر مجلــس اإلدارة أن يؤكــد الصحــاب المصالــح لديــه بــأن مجلــس اإلدارة قــد أجــرى مراجعتــه الســنوية لكفــاءة نظــام  د . 
ــم تســجيل أي  ــم يت ــم 7 ر.م(. ول ــرار )رق ــادة 50 مــن الق ــع الم ــق م ــا يتواف ــي لاســتثمار بم ــة  لشــركة دب ــة الداخلي الرقاب

ــى الســوق.  ــر أو ال ــي التقري ــب االفصــاح ف ــة فــي 2019 تتطل ــة الداخلي ــة للرقاب ــة جوهري مخالف
عدد التقارير - أصدرت إدارة الرقابة الداخلية خمسة )5( تقارير دورية للجنة التدقيق خال عام 2019. هـ. 

10 - المخالفات 

خــال عــام 2019، تلقــت دبــي لاســتثمار رســالة انــذار مــن هيئــة األوراق الماليــة والســلع بشــأن التصريحــات المنســوبة للعضــو 
المنتــدب فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي الــذي عقــد فــي 17 ابريــل 2019، فيمــا يتعلــق بإنشــاء صنــدوق اســتثماري 

عقــاري مــن قبــل شــركة المــال كابيتــال، وبنــاًء علــى طلــب الهيئــة، نشــرت الشــركة بيانــاً لتوضيــح المخالفــة المزعومــة. 
ــة وأفضــل  ــة ذات الصل ــم باألنظم ــى عل ــس االدارة عل ــا أن أعضــاء مجل ــة، كم ــرار هــذه المخالف ــي لاســتثمار تك ــع دب ال تتوق

الممارســات المتعلقــة بحوكمــة الشــركات.
علــى حــد علــم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، لــم تُرتكــب أي مخالفــات جوهريــة أخــرى خــال العــام 2019، وأن دبــي 

لاســتثمار تمتثــل للقــرار )رقــم 7 ر.م( بشــأن معاييــر االنضبــاط المؤسســي وحوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة.
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11 - دعم المجتمع وحماية البيئة

النهج المستدام لشركة دبي لالستثمار

ــا هــو دعــم المجتمعــات واألفــراد األقــل حظــاً فــي المجتمــع والذيــن  نؤمــن نحــن فــي دبــي لاســتثمار أن مســؤوليتنا وواجبن
ــا فــي  ــى توســيع نطــاق تأثيرن ــا نســعى باســتمرار إل ــه، فإنن ــة. وعلي ــة واقتصادي ــة وصحي ــة وبيئي ــات اجتماعي ــون تحدي يواجه
المجتمعــات لنســاهم بشــكل ملحــوظ فــي المجتمــع والبيئــة. خــال عــام 2019، ســاهمت دبــي لاســتثمار بمــا مجموعــه حوالــي 
1٫22 مليــون درهــم إماراتــي فــي أكثــر مــن 34 مبــادرة أطلقناهــا عليهــا ونظمناهــا وشــاركنا فيهــا لدعــم المجتمعــات المحليــة 

واإلقليميــة.

المحافظة على تراث وثقافة نحمي البيئةُنفيد المجتمع
اإلمارات العربية المتحدة

حمالت التوعية
االجتماعية

لتدريب  النور  مركز  دعم   >
فعاليات  في  الهمم  أصحاب 

جمع التبرعات السنوية.
مسرحية  مقاعد  توفير   >
المسرحي  العاج  لبرنامج 

بمركز دبي للتوحد. 
تفاعلية  بشاشات  التبرع   >
عاج  لوحدة  باللمس  تعمل 
أوالدنا  مركز  في  النطق 

ألصحاب الهمم.
دبي  موظفي  من   25 تطوع   >
"العيد  فعالية  لاستثمار في 
تم  والتي  الفرح"  أجل  من 
تنظيمها لشراء مابس العيد 
نظم  المحتاجين.  لألطفال 
روافد  مركز  الفعالية  هذه 
األحمر  الهال  مع  بالتعاون 

اإلماراتي.
تنظيم عروض أفام سينمائية   >
في  عامًا   650 من  ألكثر 

مجمع دبي لاستثمار.
المساهمة في عاج األطفال   >
في  بالسرطان  المصابين 

مركز السرطان في لبنان.
لطاب  تعليمية  منح  تقديم   >

المدارس المحتاجين.
لطفل  الطبي  العاج  توفير   >
من  يعاني  سنوات   6 عمره 

مرض الثاسيميا.
تنظيم تحدي اللياقة البدنية   >
كوميونيتي  الجرين  لسكان 
طابع  لتشجيع  والموظفين 

حياة صحي وحيوي

خال اليوم العالمي للنفايات   >
أكتوبر،   14 في  اإللكترونية 
نظمت دبي لاستثمار حملة 
اإللكترونية  النفايات  لجمع 
لاستثمار  دبي  لموظفي 
األجهزة  تدوير  إعادة  لتعزيز 
وغير  القديمة  اإللكترونية 
يتوافق  بما  فيها،  المرغوب 

مع المعايير البيئية.
مبادرة  التغيير:  إحداث   >
الباستيك"  على  "العمل 
دبي  أطلقتها  مبادرة  وهي 
لاستثمار لطاب الجامعات 
النفايات  إدارة  لتعزيز 
مباني  في  الباستيكية 
تنفيذ  خال  من  الجامعة 
حل متكامل يتألف من ثاثة 
االستخدام  إعادة  توجهات: 
وإعادة  االستخدام  وتقليل 

التدوير.
ساعة  مبادرة  في  المشاركة   >
خال  من  العالمية  األرض 
ساعة  لمدة  األنوار  إطفاء 
إلظهار الدعم لكوكب األرض. 
شجرة   40000 زرع  تم   >
من  مربع  متر  و140000 
في  الخضراء  المساحات 
داخل مجمع دبي لاستثمار.

الزيوت  شركة  موظفو  قام   >
الشركات  إحدى   - الطبيعية 
التابعة لشركة دبي لاستثمار 
- بزرع الخضروات والنباتات 
تابعة  حديقة  في  واألزهار 

للشركة.

بعام  الشركة  احتفلت   >
اإلمارات  دولة  في  التسامح 
حيث  المتحدة،  العربية 
لاستثمار  دبي  نظمت 
"الوحدة  شعار  تحت  فعالية 
في  شارك  وقد  التنوع".  في 
من  موظفون  الحدث  هذا 
مختلفة،  جنسية   50 حوالي 
جدارية  لوحة  لرسم  وذلك 
مستوحاة من فكرة التسامح.

من  العديد  الشركة  نظمت   >
دبي  لموظفي  األنشطة 
لاستثمار والشركات التابعة 
الوطني  باليوم  لاحتفال  لها 

ويوم الَعلَم في اإلمارات.
رعاية  في  الشركة  ساهمت   >
مسابقة حفظ القرآن الكريم 
مركز  نظمها  التي  السنوية 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

مكتوم للتواصل الحضاري.

دعم تنمية 
الشباب

شريًكا  لاستثمار  دبي  تُعد   >
برنامج  في  استراتيجًيا 
الذي يشجع  المستقبل  بذور 
بين  المنافسة  وروح  االبتكار 
دولة  في  الجامعات  طاب 

اإلمارات العربية المتحدة.
في  لاستثمار  دبي  شاركت   >
رعاية المخيم الصيفي الذي 
وهو  الهوايات،  نادي  ينظمه 
للشباب  وثقافي  تعليمي  ناد 

في دبي. 

في  لاستثمار  دبي  شاركت   >
أجل  من  العطاء  دبي  مسيرة 
تنظمها مؤسسة  التي  التعليم 
مع  تضامناً  العطاء،  دبي 
األطفال والشباب في البلدان 
النامية ممن يقطعون مسافات 
حقهم  على  ليحصلوا  طويلة 

األساسي في التعليم. 
دبي  مجمع  استضاف   >
الدراجات  فعالية  لاستثمار 
النارية السنوية للتوعية بمرض 
نادي  نظمها  والتي  التوحد 
للمساعدة  النارية،  الدراجات 
في زيادة الوعي بمرض التوحد.

رعاية  في  الشركة  ساهمت   >
اليوم الدولي السنوي لمدرسة 
الشويفات الدولية لتعزيز التنوع 

خال عام التسامح.
للتبرع  حملة  الشركة  نظمت   >
استجابة  تلقى  والذي  بالدم، 
الشركة  موظفي  من  كبيرة 

والشركات التابعة. 
دعمت دبي لاستثمار النساء   >
من أصحاب الهمم  من خال 
برنامج اجتماعي نظمه مركز 

كلماتي للتواصل والتأهيل.
نظمت الشركة حملة للتوعية   >
بسرطان الثدي للعامات في 
دبي لاستثمار قدمها أطباء من 

مستشفى كينغز كوليدج. 
بالتعاون مع بيت الخير، قامت   >
 9000 بتوزيع  لاستثمار  دبي 
غضون  في  مجتمعية  وجبة 
للعاملين  دقيقة  ساعتين و52 
لاستثمار،  دبي  مجمع  في 
والذي كان بمثابة رقم قياسّي 
تم تسجيله بموسوعة غينيس 

لألرقام القياسية.
تدريبية  دورة  الشركة  نظمت   >
على اإلسعافات األولية لموظفي 
دبي لاستثمار وطاب جامعة 

البلمند دبي.
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مبادرات وأنشطة شهر رمضان

وّزعت حملة "ارسم بسمة" وجبات اإلفطار على آالف عمال الياقات الزرقاء.  >
تم دعم جمعية بيت الخير ورواق العوشة في توزيع الوجبات الرمضانية.  >

تم دعم العديد من الفعاليات الرياضية التي نظمتها مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم.  >
ساهمت الشركة برعاية بطولة لكرة القدم الرمضانية.  >

تــم تنظيــم حملــة صحيــة للعامليــن فــي دبــي لاســتثمار، حيــث أجريــت فحوصــات عديــدة تشــمل قيــاس ضغــط الــدم   >
ــي. ــدج - دب ــز كولي ــة الجســم والســكر بواســطة مستشــفى كينغ ومؤشــر كتل

12- معلومات عامة

)أ( حركة سعر السهم

سعر سهم الشركة )األعلى واألدنى( في نهاية كل شهر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 كما يلي:

أعلى سعر خالل الشهر
الشهر

أدنى سعر خالل 
الشهر

سعر اإلغالق في 
نهاية الشهر

مؤشر السوق 
العام 

مؤشر القطاع

2567٫592184٫42 1٫32  1٫23  1٫35 يناير

2635٫782120٫14 1٫28  1٫04  1٫35 فبراير
2634٫862173٫89 1٫37  1٫26  1٫44 مارس

2767٫12210٫88 1٫36  1٫36  1٫63 أبريل
2620٫332075٫59 1٫28  1٫17  1٫42 مايو

2658٫632059٫06 1٫26  1٫23  1٫33 يونيو
2918٫382329٫59 1٫37  1٫22  1٫43 يوليو

2758٫62206٫39 1٫31  1٫29  1٫38 أغسطس
2781٫072174٫75 1٫29  1٫24  1٫35 سبتمبر

2746٫932193٫63 1٫29  1٫24  1٫33 أكتوبر 
2678٫702186٫92 1٫26  1٫23  1٫29 نوفمبر 

2764٫862239٫80 1٫30  1٫25  1٫32 ديسمبر

13
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)ب( األداء المقارن لسعر السهم 

يبيــن الرســم البيانــي أدنــاه أداء ســعر اإلغــاق لســهم الشــركة للعــام 2019 مقابــل المؤشــر العــام لســوق دبــي المالــي ومؤشــر 
قطــاع االســتثمار والخدمــات الماليــة لســنة 2019.

)ج( بيان توزيع ملكية المساهمين

كما في 31 ديسمبر 2019، امتلك 16٫482 مساهًما عدد 4٫252٫019٫585 سهًما. يبين الجدول أدناه تصنيف المساهمين:

نسبة األسهم المملوكةالتصنيف
المجموع%بنوكحكومات ومؤسساتشركاتأفراد

86٫74%0٫37%18٫28%16٫27%51٫82%محلي
2٫22%0٫11%0٫06%0٫79%1٫26%خليجي 

2٫50%0٫04%0٫00%0٫08%2٫38%عربي
8٫53%0٫10%0٫00%7٫18%1٫25%أجانب

100%0.62%18.34%24.32%56.71%المجموع

)د( كبار المساهمين 

يبين الجدول أدناه المساهمين الذين يملكون نسبة 5% أو أكثر كما في 31 ديسمبر 2019: 

نسبة األسهم المملوكة عدد األسهم المملوكةاالسمتسلسل
من رأس مال الشركة

11٫54%490٫615٫372مؤسسة دبي لاستثمارات الحكومية1
6٫11%260٫000٫000عقارات الفردان2
5٫09%216٫605٫337السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي3

14

سعر السهم - بالدرهم )يسار(المؤشر العام للسوق )يمين( مؤشر قطاع اإلستثمار والخدمات المالية )يمين( 
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)هـ( توزيع ملكية المساهمين

يبين الجدول أدناه توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2019 :

نسبة األسهم المملوكة عدد األسهم المملوكةعدد المساهمينملكية األسهم )عدد األسهم(تسلسل
من رأس مال الشركة

5٫063 %12٫121215٫281٫969أقل من 150٫000
11٫926 %3٫721507٫099٫153بين 50٫000 و2500٫000
18٫350 %532780٫251٫117بين 500٫000 و35٫000٫000
64٫661 %5٫000٫0001082٫749٫387٫346 فأكثر4

100%16.4824.252.019.585المجموع

)و( عالقات المستثمرين

ألغــراض المــادة 35 مــن القــرار رقــم )7 ر.م(، فــإن المســؤول المكلــف بعاقــات المســتثمرين واتصــاالت المســاهمين بالشــركة 
هــو الســيد/ ماهــر ربــاح - مســؤول أول عاقــات المســتثمرين.

بيانات اإلتصال: 
هاتف: 8122400 9714+ | رقم الهاتف المتحرك: 63877899 9715+ | فاكس: 8122480 9714+

ص ب 28171 ، دبي ، اإلمارات العربية المتحدة 
IR@dubaiinvestments.com :البريد االلكتروني

تتوفــر معلومــات إضافيــة حــول عاقــات المســتثمرين فــي قســم عاقــات المســتثمرين علــى موقــع الشــركة الــذي يمكــن 
 /http://www.dubaiinvestments.com/en/investor-relations الرابــط  خــال  مــن  إليــه  الوصــول 

)ز( قرارات خاصة  
تــم اعتمــاد ثــاث قــرارات خاصــة مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي الثالــث والعشــرين الــذي تــم 

عقــده فــي 17 أبريــل 2019 وهــي علــى النحــو التالــي:

تعديالت على المواد رقم )1( و )41( من النظام األساسي للشركة

المادة )1( تعريف: األطراف ذات العالقة  1- )1(
رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة والعامليــن بهــا، والشــركات التــي يســاهم 

فيهــا أي مــن هــؤالء بمــا ال يقــل عــن 30% مــن رأســمالها، وكــذا الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة.

المادة )41( اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العمومية  1- )2(
ــن  ــن محليتي ــن يوميتي ــي صحيفتي ــة بإعــان ف ــة العمومي ــى المســاهمين لحضــور إجتماعــات الجمعي ــوة إل توجــه الدع
تصــدران باللغــة العربيــة وبكتــب مســجلة أو مــن خــال ارســال رســائل نصيــة هاتفيــة والبريــد االلكترونــي إن وجــد، وذلــك 
قبــل الموعــد المحــدد لإجتمــاع بخمســة عشــر يومــاً علــى األقــل وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة، ويجــب 
أن تتضمــن الدعــوة جــدول أعمــال ذلــك اإلجتمــاع وترســل صــورة مــن أوراق الدعــوة إلــى الهيئــة والســلطة المختصــة.

المادة )67( الحصول على موافقة المساهمين  -2
تمــت موافقــة المســاهمين علــى تفويــض مجلــس اإلدارة حســب تقديــره علــى المســاهمات الطوعيــة ألغــراض خدمــة 
المجتمــع لســنة 2019 بمــا ال يزيــد عــن  نســبة 0٫5% مــن متوســط األربــاح الصافيــة للشــركة خــال الســنتين الماليتيــن 

الســابقتين.

)ح( مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة 
ــارس 2009،  ــي 22 م ــي لاســتثمار ف ــي شــركة دب ــن الســر للمجموعــة ف ــي منصــب أمي ــان شــاكو ف ــن الســيد/ كوري ــم تعيي ت
وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس والماجســتير فــي القانــون وأكمــل دورة مســاعد ســكرتير الشــركات )ACS( المســتوى 

ــة. ــا فــي مناصــب مماثل ــع بخبــرة تزيــد عــن 38 عاًم المتوســط ويتمت
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تشمل مهامه تنظيم إجراءات اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وتقديم المشورة إلى مجلس اإلدارة بشأن حوكمة الشركات 
ومهام األعضاء، والتواصل مع مختلف الجهات التنظيمية، وضمان توزيع األرباح للمساهمين على النحو األنسب. كما يقوم 
بتنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة لجميع الشركات الفرعية القابضة، بما في ذلك إدارة مجال اهتمام المساهمين، ومسائل 
القوانين  بشأن  التنفيذيين  المسؤولين  وكبار  لإدارة  المشورة  وتقديم  للمستثمرين،  التوجيهية  والمبادئ  المصالح،  تضارب 

واللوائح المعمول بها.

)ط( األحداث الجوهرية 

عمليات االستحواذ 
واالستثمارات

حصــل مجمــع دبــي لاســتثمار علــى تســهيات لقــرض ثنائــي األجــل بقيمــة 500 مليــون دوالر   >
مــن مؤسســات ماليــة محليــة، وتــم اســتخدام جــزء مــن المبلــغ لســداد صكــوك تبلــغ قيمتهــا 300 

مليــون دوالر، كانــت مســتحقة الدفــع فــي فبرايــر 2019.
استحوذت "دبي لاستثمار" على شركة "غلوبال فارما" لألدوية بالكامل.  >

ــى حصــة ســوقية قدرهــا 45% مــع مضاعفــة النمو والتوسع ــي لاســتثمار عل اســتحوذ قطــاع الزجــاج فــي دب  >
اإلنتاجيــة طاقاتــه 

وقعــت دبــي لاســتثمار وفنــادق ومنتجعــات ميلينيــوم عقــد شــراكة لتطويــر فنــدق "كوبثــورن   >
الخــور"

تم افتتاح مستشفى كينجز كوليدج لندن في دبي هيلز  >
وّقــع مجمــع دبــي لاســتثمار عقــداً إلنشــاء محطــة تحويــل جديــدة مــن هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي   >

ــت  ــد 11/132 كيلوفول بجه
طرحت دبي لاستثمار 279 شقة في "الملتقى أفنيو" من تال مردف   >

بدأت "دبي لاستثمار" تسليم مشروع "تال مردف"   >
تعدت استثمارات البنية التحتية في مجمع دبي لاستثمار  1٫5 مليار درهم  >

تجــاوزت المســاحات التجاريــة والمســتودعات والمكاتــب المؤجــرة فــي مجمــع دبــي لاســتثمار   >
ــع  ــن قــدم مرب 5 مايي

بــدأت "إيميكــول" باســتخدام ســيارات "رينــو زوي" الكهربائيــة تأكيــداً علــى التزامهــا باالســتدامة،   >
كمــا ســجلت 355 ألــف طــن تبريــد فــي اإلمــارات خــال النصــف األول مــن العــام 2019، وتــم 

إفتتــاح محطــة للطاقــة الشمســية فــي منشــأة إيميكــول فــي مجمــع دبــي لاســتثمار
أطلقــت "اإلمــارات للزجــاج" "آرماكــس" - أول زجــاج مضــاد لانعــكاس مطلــي محليــاً، كمــا   >
ــواع الزجــاج القابــل للتحويــل  أعلنــت اإلمــارات للزجــاج عــن تطويــر "ســمارت اليــت" أحــدث أن

ــم ــى زجــاج معت إل
أعلنــت "العقاريــة لاســتثمار" عــن إطــاق شــركة إلدارة جمعيــات الُمــّاك معتمــدة لــدى مؤسســة   >

التنظيــم العقــاري 
أعلنــت الطيــف لاســتثمار أن العمــل فــي مشــروع "مركــز الفجيــرة لألعمــال" البالغــة كلفتــه 460   >

مليــون درهــم يتقــدم بوتيــرة متســارعة
بــدأت جامعــة البلمنــد دبــي عامهــا األكاديمــي الثانــي وأضافــت المزيــد مــن التخصصــات إلــى   >

 AMSI برامجهــا، كمــا وقعــت مذكــرة تفاهــم مــع مجموعــة مــدارس

فــازت "المــال كابيتــال" بجائــزة "أفضــل مديــر لألصــول للعــام فــي اإلمــارات" ضمــن جوائــز األداء التقدير و الجوائز  >
لمديــري الصناديــق فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا

فاز طاب من جامعة مودول دبي في برنامج "مسرعات إكسبو 2020"   >
حصلت "العقارية لاستثمار" على شهادات األيزو المرموقة في ثاث فئات   >

فازت "إيميكول" بجائزتين من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق    >
حصــدت "دبــي لاســتثمار" جائــزة التميــز فــي الجــودة مــن الجمعيــة األوروبيــة لبحــوث الجــودة   >

لســنة 2019
حصلــت "إيميكــول" علــى شــهادة "اآليــزو 26000" لتصبــح أول شــركة لتبريــد المناطــق بمنطقــة   >

الخليــج
اإليجابــي  للتأثيــر  تقديــراً   "2019 العربــي  المســتثمر  "جائــزة  بـــ  لاســتثمار"  "دبــي  فــازت   >

تها ا ر الســتثما
حصلت دبي لاستثمار على الجائزة الذهبية للجودة واألعمال برستيج 2019.  >

تم تعيين الدكتور جهاد نادر بمنصب الرئيس التنفيذي لجامعة البلمند دبي.التعيينات   >
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)ي( التوطين
نسبة التوطين في الشركة كما في 2017 و2018 و2019 هي:

%12٫50   2017
%15٫87   2018
%15٫87   2019

)ك( المشاريع والمبادرات االبتكارية 

ســمارت اليــت، وهــو زجــاج قابــل للتحويــل يتغيــر شــكله حســب الطلــب باســتخدام التيــارات الكهربائيــة، وقــد تــم تصنيعــه   >
مــن قبــل شــركة اإلمــارات للزجــاج. يســمح ســمارت اليــت بمــرور كميــة ال بــأس بهــا مــن الضــوء، ولكنــه يحمــي خصوصيــة 

األفــراد بشــكل فّعــال.

بــدأت تــك ســورس، وهــي مجموعــة تابعــة لشــركة دبــي لاســتثمار ومتخّصصــة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات، رحلتهــا نحــو   >
التحــول الرقمــي.

)ل( االبتكار في التعليم 

حجــز فريــق جامعــة مــودول مقعــًدا لــه فــي برنامــج التســارع إكســبو 2020 مــن خــال تطبيــق Carb-In الــذي كان لــه أثــر   >
ــكار واالســتدامة. ــة باالبت ــزام الجامع ــق الت ــت هــذا التطبي ــث يُثب ــر، حي اجتماعــي كبي
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