
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 شركة الدار العقارية ش.م.ع 
 
 
 
 
 

 تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في
 2020يسمبر د 31  

 



 

  2020ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    
 

 
 
 

 49 من   2 الصفحة
 

 2020ديسمبر  31لسنة املنتهية في   عن اتقرير الحوكمة  -  شركة الدار العقارية ش.م.ع
 

 املحتويــــــات 
 

 5 ................................. ……………………………………………………………………………………………….…………………………… تطبيق الحوكمة في شركة الدار العقارية1.0

 6 ....................................................................................................................................................................................... عناصر الحوكمة املتعلقة بمجلس اإلدارة 1.1

 6 ................................................................................................................................................................................... عناصر الحوكمة املتعلقة باإلدارة التنفيذية1.2

 7 ..........................................................................................................................................................................عناصر الحوكمة املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية 1.3

 7 ................................ .…………………………………2020الدرجة األولى في أسهم الشركة خالل العام تعامالت وتداوالت أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم من 2.0

 8 .............................……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………مجلس اإلدارة 3.0

 8 .............................. ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………رئيس مجلس اإلدارة 3.1

 9 ............................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… اختصاصات مجلس اإلدارة 3.2

 11 ............................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… تشكيل مجلس اإلدارة 3.3

 12 ......................... ……………………………………….………………………………………………………………………عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في شركات ومؤسسات أخرى 3.4

 15 ........................ …………………………..…………………………………………………………………………2020تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة خالل العام 3.5

 15 ....................... ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………  البرنامج التعريفي3.6

 15 .................................. .………………………………………………………..……………………………………………………………… أحقية الحصول على استشارات مستقلة3.7

 16 ................................... …………………………………………………مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور جلسات اجتماعات املجلس واللجان املنبثقة عنه3.8

 17 ............................... .……………………………………………………………………………………………………………………………………… اجتماعات مجلس اإلدارة 3.9

 18 ........................ ..………………………………………………………………………………………..………………………………………  القرارات التي تم إصدارها بالتمرير 3.10

 19 .................................. …………………………………………………………………………………………………………………………الصفقات التجارية مع األطراف ذات العالقة3.11

 19 ................... …………………………………………………………………………………….…………………………………………  الهيكل التنظيمي واإلدارة التنفيذية4.0

 19 ............................................................................................................................................................................ ……… التنظيمي الخاص بالشركة: الهيكل4.1

 20 .....................................................................................................................................................................................  فريق اإلدارة التنفيذية4.2

 20 .....................................................................................................................................................................................  مسؤوليات وصالحيات اإلدارة التنفيذية4.3

 23 .……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… الخارجيالحسابات مدقق 5.0

 24 .. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… لجان مجلس اإلدارة   6.0

 24 ................................................................... …………………………………………………………………………………………………… لجنة التدقيق  6.1

 28 ............................................................................................................................................................................... …… لجنة الترشيحات واملكافآت   6.2



 

  2020ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    
 

 
 
 

 49 من   3 الصفحة
 

 30 . ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………اللجنة التنفيذية 6.3

 31 ................................ ..………………………………………………لجنة متابعة شؤون املّطلعين، وسياسة تداوالت املّطلعين وأعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة7.0

 31 ....................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… سياسة تداوالت املّطلعين 7.1

 32 .............................. ..………………..……………………………………لجنة متابعة شؤون املّطلعين وتداوالتهم في أسهم الشركة واألوراق املالية املصدرة عنها ومهامها7.2

 32 .............................. .…………………………………………………………………………………………………………………………… لجنة متابعة شؤون املّطلعين وتداوالتهم7.2.1

 32 ..…………………………………………………………………………………………….……………………………..…………………………………… مهام واختصاصات اللجنة 7.2.2

 33 ............................ ..…………………………………2020تعامالت وتداوالت أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم من الدرجة األولى في أسهم الشركة خالل العام 7.3

 33 ..……………………………………………………………………………………………………..…………………….…………………………………… نظام الرقابة الداخلية 8.0

 33 . ..……………………………………………………………………………..………………………………………………………………مسؤولية مجلس اإلدارة عن نظام الرقابة الداخلية8.1

 33 ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مدير إدارة الرقابة الداخلية8.2

 34 .………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… ضابط االمتثال8.3

 34 ..…..………………………………………………………………تعامل الشركة مع القضايا الجوهرية أو املشاكل التي يتم اإلفصاح عنها في التفارير والحسابات السنوية8.4

 34 ............... .……………..……………………………….………………………………………………………………التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية ملجلس إدارة الشركة8.5

 35 .....................................................................................................................................................................................  إدارة املخاطر 9.0

 36 .....................................................................................................................................................................................  التواصل مع املساهمين 10.0

 36 .....................................................................................................................................................................................  قواعد السلوك املنهي11.0

 36 .....................................................................................................................................................................................  آلية إفصاح املوظفين 12.0

 37 .....................................................................................................................................................................................  تضارب املصالح13.0

 37 ............................................................................................................................................................. 2019املخالفات املرتكبة من قبل الشركة خالل العام 14.0

 37 ................................................................................................................................................................................ االستدامة واملسؤولية االجتماعية للشركة15.0

 39 .....................................................................................................................................................................................  معلومات عامة16.0

 39 .....................................................................................................................................................................................  2020أداء سهم الشركة خالل العام 16.1

 40 .................................................................................. 2020األداء املقارن لسهم شركة الدار العقارية مع املؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خالل العام 16.2

 40 .......... أجنبي( –عربي   –خليجي  – حكومات( مصّنفة على النحو التالي: )محلي  –شركات   –)أفراد  2020ديسمبر  31بيان توزيع ملكّية املساهمين كما في 16.3

 41 .................................................................... 2020ديسمبر  31% من رأسمال الشركة كما في 5نظرة عاّمة على املساهمين الذين تتجاوز نسب ملكياتهم الـ 16.4

 41 ......................................................................................................................................... 2020ديسمبر  31بيان توزيع املساهمين وفقًا لحجم امللكّية كما في 16.5

 41 .......................................................................................................................................................... ضوابط عالقات املستثمرين الخاصة بالشركات املدرجة 16.6

 42 ............................... ، واإلجراءات املّتخذة بشأنها2020القرارات الخاصة التي تّم اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية ملساهمي الشركة خالل العام 16.7



 

  2020ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    
 

 
 
 

 49 من   4 الصفحة
 

 43 ................................................................................................................................................................. مقّرر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وتاريخ تعيينه16.8

 43 ................................................................................................................................................................. 2020أحداث جوهرية مرت بها الشركة خالل العام 16.9

 48 ................................................................................................................................................... 2020و  2019و  2108نسبة التوطين في الشركة للسنوات 16.10

 48 .............................................................................% أو أكثر من رأسمال الشركة. 5والتي تساوي  2020بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خالل عام 16.11

 48 ......................................................... .2020% أو أكثر من رأسمال الشركة خالل العام 5أي صفقات  تبلغ قيمتها ما نسبته  بإبراملم تقم شركة الدار العقارية 

 48 ................................................................................................................................. 2020املشاريع واملبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة خالل العام 16.12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  2020ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    
 

 
 
 

 49 من   5 الصفحة
 

 تمهيد
 

شركة   الشركات    م بشأن اعتماد دليل حوكمة  2020)لسنة   /ر.م  03قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (  بما نّص عليه     ع.م.الدار العقارية شالتزامًا من 
الحوكمة،  املساهمة العامة لقواعد  والسليم  األمثل  التطبيق  على  الشديد  الشركة  حرص  يعكس  الذي  الحوكمة  تقرير  بإصدار  سنوي  بشكل  الشركة  تقوم   ،

 فيها في سبيل ذلك. التنفيذية وموظتضافر الجهود املشتركة املبذولة من قبل مجلس إدارة الشركة وإدارتها يظهر بجالء و 
 
يلتزم املجلس بتعزيز حيث  على املدى البعيد، ونموها الدار العقاريةمن الركائز األساسية الزدهار شركة  حوكمةلل محكمعتبر مجلس إدارة الشركة وجود نظام ي

موظفين وموردين وعمالء وشركاء  مساهمين و من    ةاملعنياألطراف  ، مع األخذ بعين االعتبار مصالح كافة  مستمرمباشر و ن بشكل  ي املساهم  تنعكس على القيمة التي  
 املجتمعات التي تعمل فيها الشركة.كذلك و  ،العمل

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

سوق أبوظبي و   هيئة األوراق املالية والسلع  :دة من قبل كل منبعة واملعايير املحّد املبادئ املتّ تطبيق  بعين االعتبار    في الشركةحوكمة  ال يأخذ إطار    ، حيثعاّمة
 الشركة ومتطلباتها سياسة    وضع   وذلك من أجل،  بشأن الشركات التجارية والقوانين املعدلة له  2015لسنة  (  02قانون االتحادي رقم )الكذلك  و   ،لألوراق املالية

 .وتطلعاتها
 

 الدار العقاريةشركة تطبيق الحوكمة في  1.0
فعالية بضمان  ف  مكلّ ، كما أنه وطموحاتهم ضمان تماش ي أهداف الشركة مع توقعات املساهمينعن   أمام مساهمي الشركة مكلفًا ومسؤوالً يعتبر مجلس اإلدارة 

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

في    تسهم بكفاءة عاليةالةً عّ ف   آليةً كي يمثل    ،وتطويره حوكمة  ال إطار    رسم مالمح من خالل  حوكمة الشركات  ل   ال م فعّ انظتطبيق  على صعيد  الخطوة األولى    تمثلت
الدؤوبة لقياس مدى فعالية تطبيق نظ  ،األمثل إلطار الحوكمة  هذا التطبيقإتمام   سياق الجهود الرقابية   اإلدارة بإجراءمجلس  يقوم  ،  ةم حوكمة الشركاوفي 

 وذلك لضمان توافقه مع الضوابط التنظيمية وبيئة األعمال املتغيرة. ،(الحاجة)حيثما دعت  لعناصره وإجراء التعديالت الالزمة  ،الحوكمةإلطار دورية  مراجعة  
 
 حوكمة الشركات: نظام ة الناتجة عن عملية تطبيق يالرئيس والعناصر الحوكمة إطارالتالي يوضح الرسم البياني و 
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 . الداخلية نظام الرقابةاإلدارة التنفيذية، مجلس اإلدارة،  :مستويات مختلفة تشملعلى تنطوي م الحوكمة انظتطبيق ن عملية فإ ،أعاله  موضحوكما هو 
 

القانونية والضوابط  مع األخذ بعين االعتبار مراعاة املتطلبات    ،كمة في الشركةو الحونظم  تطبيق معايير  دورية  فيما يتعلق ب  ة  يقوم مجلس اإلدارة بإجراء مراجع
بحوكمة الشركات على مستوى   الخاصةالعناصر  ب  تتعلقعامة    نظرة   فيما يلي  عرضسنو ،  املجال  في هذا  املعايير العامليةأرقى    تطبيقو ،  لهذه النظم  والتنظيمية

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

 مجلس اإلدارةعناصر الحوكمة املتعلقة ب  1.1
مجلس  م ألهداف ومسؤوليات وإطار عمل  تتضمن العناصر األساسية لحوكمة الشركة على مستوى مجلس اإلدارة مجموعة من اللوائح التي تحدد اإلطار العا

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

 ميثاق مجلس اإلدارة.  •
   .ميثاق لجنة التدقيق •
 . ميثاق لجنة الترشيحات واملكافآت •
 . ميثاق اللجنة التنفيذية •
 ميثاق قواعد السلوك املنهي. •
 .جدول التفويضات •

 
 اإلدارة التنفيذيةاملتعلقة ب عناصر الحوكمة  1.2

من   املعتمدة  العمل  لخطة  وفقًا  فيها  اليومية  األعمال  وإدارة  الشركة  استراتيجية  تطبيق  التنفيذية  اإلدارة  اإلدارة،قبل  تتولى  التنفيذية    مجلس  لإلدارة  ويكون 
 اليومية بشكل عملي. العمليات  أفضل املمارسات الدولية وتلبية احتياجات    تطبيقو   ،مع مراعاة حماية مصالح املساهمين  ،صالحية إدارة شؤون الشركة وأعمالها

 هيئة  األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية 

 املساهمون 

  
  

 مجلس اإلدارة
  
  
  

 لجنة التدقيق

 إدارة الرقابة الداخلية

مدقق الحسابات 

لجنة الترشيحات 
 واملكافآت

 اللجنة التنفيذية

 اإلدارة التنفيذية
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اللوائح التي تحدد اإلطار العام ألهداف  من  تشمل العناصر األساسية لحوكمة الشركة على مستوى اإلدارة التنفيذية مجموعة  جدول التفويضات،  إلى جانب  
 واملهام املوكلة لها، وهي كاآلتي:  ،ومسؤولياتها نفيذيةاإلدارة الت

 
 ميثاق اللجنة اإلدارية.  •
 ميثاق لجنة املناقصات. •
 . املخاطر إدارة  ميثاق لجنة •
 ميثاق قواعد السلوك املنهي. •

 
 الداخلية  نظام الرقابةعناصر الحوكمة املتعلقة ب  1.3

يسهم  مما    ،ةالرقابة الداخليبأهمية نظام  تامة  على دراية    نوظفي امل  جميعيجعل  لعمل الشركة على نحو  التنظيمية    والقواعد  األسس   الشركةمجلس إدارة  وضع  
 .كبيرة مشاركتهم في ضمان استمرارية هذا النظام بفعالية في 

 
 العناصر الرئيسّية لنظام الرقابة الداخلية: وتتضمن 

 

 فة إداراتها وأقسامها.   ال الشركة وأنشطتها على مستوى كاواللوائح التي تضبط أعموضع وإقرار السياسات واملواثيق   •

 .الرقابة الداخلية وإدارة الخارجي  املدقق •

 .والجمعية العموميةالشركة مساهمي  •

 . املسؤولية االجتماعية للشركة •

 . ن املخالفاتسياسة اإلبالغ ع •

 . لسوق لاملستمر  اإلفصاح  •
 

أقاربهم من الدرجة األولى في أسهم الشركة خالل العام  2.0  2020تعامالت وتداوالت أعضاء مجلس إدارة الشركة و
واألنظمة بالقواعد  االلتزام  وضرورة  بأهمية  راسخًا  إيمانًا  الشركة(  لدى  واملّطلعين  العاملين  كافة  جانب  )إلى  الشركة  إدارة  مجلس  تعاملهم    يؤمن  التي تضبط 

هم الشديد على تقديم اإلقرارات واإلفصاحات الالزمة في هذا الشأن في وقتها، وذلك  صهم الشركة وأية أوراق مالية تصدرها الشركة، إلى جانب حر وتداولهم في أس
قد يصيبهم  غالل أية معلومات داخلية غير مفصح عنها بعد في تحقيق نفع شخص ي أو دفع ضرر محض  ت تبني واتباع مبادئ تساوي الفرص، وعدم اسمن منطلق 

مشاريع الشركة،   جّراء أية معلومات جوهرية غير مفصح عنها، األمر الذي يعزز من ثقة املستثمرين واملساهمين، ويشجعهم على املزيد من النظر والدراسة في
 واالستثمار في أسهمها وأصولها ومشاريعها الحالية واملستقبلية.

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

 : 2020العام    أسهم الشركة خاللالتي تّمت من قبلهم في  تداوالت  وال  ،  2020ديسمبر    31كما في  في رأسمال الشركة  )أزواجهم وأبناؤهم(  وأقاربهم من الدرجة األولى  
 

 االسم 
املنصب/صلة 

 القرابة 

األسهم اململوكة كما في  
 2020ديسمبر  31

 )سهم(

األسهم اململوكة من قبل  
األقارب من الدرجة األولى  

 ي رأسمال الشركة )سهم(ف

إجمالي  
 عمليات البيع

 )سهم(

إجمالي عمليات  
 الشراء
 )سهم(

 معالي/ محمد خليفة املبارك 
رئيس مجلس  

 اإلدارة 
1,275 - - - 

 مريم سعيد أحمد غباش السيدة/
نائب رئيس  

 مجلس اإلدارة 
- - - - 
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املقرب   سالم  أحمد  وليد  السيد/ 
 املهيري 

 - - - 431,466 عضــو

 100,000 عضــو السيد/ منصور محمد املال 
278,100 

 )صلة القرابة "األم"(
- - 

 - - - 1,665 عضــو حمد سالم محمد العامري  السيد/
علي  سليم هللا عبد سعيد السيد/ 

 الفالس ي 
 211,580 عضــو

314,560 
 )صلة القرابة "الزوجة"( 

- -- 

 - - - - عضــو السيد/ مارتن لي إيدملان 
 

 مجلس اإلدارة 3.0
أعمال   على  اإلشراف  في  اإلدارة  مجلس  دور  يتوالها  اليكمن  التي  وشؤونها  عليهاشركة  فعالية  و   ،القائمون  متابعة  مسؤولية  اإلدارة  مجلس   ، الحوكمةإطار  يتولى 

)لجنة التدقيق،  إلى اللجان املنبثقة عنهاملوكلة له بعض الصالحيات بتفويض املجلس  قام  وقد ،عليهاواإلشراف  ،الشركةاملطبقة في ضوابط الاإلدارة و متابعة و 
 وائح املعتمدة من قبله.للّ للمواثيق وا والتي تعمل وفقاً  ،(–كما سيأتي بيانه–جنة التنفيذية لجنة الترشيحات واملكافآت، الل

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

هذه التفويضات في جدول التفويضات   دورية لضمان التوازن  بدوره  خضع  الذي يويتم توثيق  بين مستوى الرقابة وإدارة املخاطر ومتطلبات   املالءمةو ملراجعة 
إجراء مراجعة شاملة وجوهرية   وقد تم  ،أنشطتها وعملياتها التشغيلية  رات التي تطرأ علىواملتغيّ ات  املستجدو مواكبة املتطلبات  إلى جانب    ،داخل الشركةالعمل  

، إلى جانب إجراء بعض التعديالت واملراجعات  2018  مايو  14( الذي انعقد بتاريخ  05/2018قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )  ه مناعتمادلجدول التفويضات و 
وفقًا ملتطلبات  2020العام    من قبل مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية التابعة له خالل االجتماعات التي انعقدت خالل   جدول التفويضات بعض بنود  لالجزئية  

 .ومصلحة سير أعمال الشركة
 

 رئيس مجلس اإلدارة  3.1
 

جتماعه رقم  امجلس إدارة الشركة في  بناء على القرار الصادر عن     الدار العقارية ش.م.ع" منصب رئيس مجلس إدارة شركة  معالي "محمد خليفة املباركتولى  ي
عملية إعادة انتخاب وتشكيل مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن املساهمين في اجتماع وذلك عقب  ،  2019  مارس  20بتاريخ    انعقدالذي    (02/2019)

يعتبر يتولى رئيس املجلس مسؤولية قيادة املجلس وضمان أدائه ملسؤولياته وواجباته على نحو فّعال، كما  و ،  2019مارس    20الجمعية العمومية الذي انقد بتاريخ  
يتولى رئيس مجلس اإلدارة على وجه  و   .اإلدارة التنفيذية للشركةمع    مستمر  بشكلة بين املجلس واإلدارة التنفيذية، ويعمل  يوصل رئيسمجلس اإلدارة حلقة    رئيس

 املهام واملسؤوليات التالية:الخصوص 
 .ضمان عمل مجلس اإلدارة بفعالية، وقيامه بمسؤولياته، ومناقشته لكافة القضايا الرئيسية واملناسبة في موعدها •
وضع واعتماد جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجلس اإلدارة، مع األخذ بعين االعتبار أي مسائل يقترح األعضاء إدراجها على جدول   •

 عمال. األ 
  تشجيع كافة األعضاء على املشاركة الكاملة والفّعالة لضمان تصرف مجلس اإلدارة بما يحقق مصالح الشركة، و التأّكد من أداء أعضاء مجلس •

 .اإلدارة مهامهم لتحقيق مصالح الشركة
 .ى مجلس اإلدارة العمل على اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتأمين التواصل الفّعال مع املساهمين، ونقل آرائهم إل  •
 . عقد اجتماعات دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بدون حضور املسؤولين التنفيذيين لدى الشركة •
، والعمل  تسهيل املساهمة الفّعالة ألعضاء مجلس اإلدارة )خاصة غير التنفيذيين(، وإيجاد عالقات بناءة بين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين  •

 .يجا د ثقافة تشّجع النقد البناءعلى إ
 .ضمان تسّلم أعضاء مجلس اإلدارة جميع املعلومات الالزمة التي تتسم بالوضوح والدقة وعدم التضليل، حتى يتسنى لهم أداء مهامهم •
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 .ضمان خضوع مجلس اإلدارة للتقييم السنوي  •
 واحدة على األقل سنويًا. التأّكد من تقييم أداء أعضاء فريق اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة مرة   •
 .ضمان مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة عند تعيينهم في برنامج تعريفي •
 .ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة على برامج تدريبية •
 .ضمان حصول مجلس اإلدارة على الوقت الكافي للتشاور وصنع القرار  •
 .للوائح الداخلية للشركةتمثيل الشركة أمام الغير وفق أحكام قانون الشركا ت التجارية وا  •
د األخذ بعين االعتبار أي مسائل يثيرها أعضاء مجلس اإلدارة أو مدقق الحسابات الخارجي، والتشاور مع أعضاء املجلس والرئيس التنفيذي عن  •

 إعداد جدول أعمال املجلس، وضمان مسك سجالت خاصة بمحاضراالجتماعات.
 .القوانين واللوائح املعمول بها ضمان عمل املجلس ولجانه بشكل مالئم، ووفق  •
، وفقًا لألنظمة واللوائح والسياسات املقّررة   ق لتداول أسهم الشركةو التأّكد من حصول أعضاء مجلس اإلدارة على موافقة مجلس إدارة الس  •

 واملعمول بها. 
 .التأّكد من انتخاب املجلس نائبًا للرئيس  •
 .اإلدارة في كل اجتماع للمجلس إقرار باملصلحة لتجنب مسائل تعارض املصالحالتأّكد من تسليم كل عضو من أعضاء مجلس  •
 التأّكد من إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة عن املعلومات والتصرفات واجبة اإلفصاح عنها وفقا للتشريعات املعمول بها في األسواق املالية. •
 كون فيها ألي عضو من أعضاء مجلس اإلد ارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.إخطار الجمعية العمومية أثناء االنعقاد باألعمال والعقود التي ي  •
 .دعم وتشجيع معايير حوكمة الشركات وقواعد السلوك املنهي على مستوى كل من مجلس اإلدارة والشركة •
 ضمان وجود قنوات اتصال فّعالة مع املساهمين وأصحاب املصالح.   •

 مجلس اإلدارة  اتاختصاص 3.2
 

والقانون االتحادي    )إلى جانب ما تّم النص عليه من واجبات ومسؤوليات في عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ي  باألمور الخاضعة لرقابته  ةً وضع املجلس قائم
 م بشأن اعتماد دليل حوكمة   2020لسنة    (/ر.م  03  )قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  لة له، و بشأن الشركات التجارية والقوانين املعّد   2015لسنة    (02)رقم  

العامة تعتبر    الشركات املساهمة  املفوّ   وفي ذات الوقت فهي، وتمتاز بحساسية عالية،  ذات طبيعة استراتيجية  اً أمور   والتي  السلطة  حدود  لإلدارة تتجاوز    ضة 
 .التنفيذية للشركة

 
 ما يلي:  األمور وتشمل هذه 

 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االلتزام بأحكام القوانين وا ألنظمة والقرارات املعمول بها، ومتطلبات الجهات الرقابية •
للشركة وخطط العمل  (  وضع االستراتيجية الشاملة  1اعتماد التوّجهات االستراتيجية واألهد اف الرئيسة للشركة، واإلشراف على تنفيذها، والتي تشمل: )  •

( تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة، واستراتيجياتها 3(  وضع سياسة إدارة املخاطر ومراجعتها بشكل مستمر، )2الرئيسة ومراجعتها بشكل مستمر، )
(  وضع أهداف  6وتملكها لألصول وتصرفها بها، )( اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ،  5( إقرار امليزانيات السنوية، )4وأهدافها املالية، )

 ( املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية الخاصة بالشركة واعتمادها.7األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل على مستوى الشركة ككل. )
الشركة، بما في ذلك وضع سياسة واضحة يقّرها مجلس اإلدارة لتحقيق التدقيق  اتخاذ الخطوات الهادفة إلى تحقيق التدقيق الداخلي على سير العمل في  •

رة  ر ياسة املقالداخلي على سير العمل في الشركة، ووضع أنظمة وإجراءات تفصيلية مكتوبة للتدقيق الداخلي تحدد الواجبات واملسؤوليات بما يتفق مع الس
 وص عليها في التشريعات ذات الصلة املعمول بها. من مجلس اإلدارة واملتطلبات واألهداف العامة املنص

نين واألنظمة والقرارات املعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية، والسياسة واألنظمة  واام بأحكام القز إنشاء إدارة خاصة للتدقيق الداخلي، ملتابعة مدى االلت •
 واإلجراءات الداخلية املوضوعة من قبل مجلس اإلدارة. 

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا واملساهمين، واإلجراءات املتخذة في  توبة تنظم حاالت تعارض املصالح املحتملة لكل منوضع إجراءات مك  •
 مرافقها، وإساءة التصّرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة. و حاالت إساءة استخدام أصول الشركة  
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كد من سالمة األنظمة اإلد •
ّ
 .ارية واملالية واملحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املاليةالتأ

 .بشفافية التأّكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر، وذلك من خالل تحديد التصّور العام عن املخاطر التي قد تواجه الشركة، وطرحها •
 .موجبها األشخاص املفّوضين، وحدود الصالحيات املفّوضة لهموضع سياسة تفويض واضحة في الشركة، يحّدد ب  •
وإ  • لهم،  الالزمة  املعلومات  وتوفير  حقوقهم،  وحفظ  تجاههم،  الشركة  التزامات  تنفيذ  يضمن  بما  املصالح  أصحاب  مع  العالقة  تنّظم  سياسة  قامة وضع 

 عالقات جيدة معهم.
 .ين لدى الشركة، ومدقق حساباتها واألشخاص املُعهد إليهم ببعض مهام الشركةوضع قواعد السلوك املنهي ألعضاء مجلس اإلدارة والعامل •
 .وضع إجراءات لتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة، ومراجعتها وتقييم مدى االلتزام بها بشكل سنوي  •
املشار  • ولضمان  ومهاراتهم،  معرفتهم  وتحديث  لتطوير  ارة،  اإلد  مجلس  أعضاء  لجميع  مناسبة  تطوير  برامج  وضمان وضع  اإلدارة،  مجلس  في  الفاعلة  كة 

 .االلتزام بتنفيذ أي برامج تدريبية أو تأهيلية تقّررها الهيئة أو السوق 
الشركة   وتعريف عض • الشتراطات  الصريح  فهمه  لضمان  الالزمة  املعلومات  بكافة  وتزويده  الشركة،  وأقسام  إدارات  بجميع  حديثًا  املعّين  ارة  اإلد  مجلس 

، وفقًا ملتطلبات الشركة واألنظمة املقّررة واملعمول بها لدى الجهات وجه  لكامل ملسؤولياته، وكل ما يمكنه من القيام بعمله على أكملوأعمالها، وإدراكه ا
 الرقابية.

 .وضع إجراءات تهدف الى منع األشخاص املّطلعين في الشركة من استغالل معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية •
معية ة الستقبال الشكاوى واالقتراحات املقّدمة من قبل املساهمين بما في ذلك اقتراحاتهم الخاصة بإدراج مواضيع معّينة على جدول أعمال الجوضع آلي •

 .املناسبة بشأنهاات العمومية بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار 
رة واإلدارة التنفيذية العليا، بما يساعد على تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها  اعتماد أسس منح الحوافز واملكافآت واملزايا الخاصة بأعضاء مجلس اإلدا •

 وغاياتها االستراتيجية. 
 وضع سياسة ا إلفصاح والشفافية الخاصة بالشركة، ومتابعة تطبيقها وفقًا ملتطلبات الجهات الرقابية.   •
 والحصول على املوافقات الالزمة بشأنها وفقًا للمتطلبات القانونية.  وضع سياسة بشأن توزيع أرباح الشركة بما يحقق مصالح املساهمين والشركة، •
 .ضمان توافر املوارد املطلوبة لتحقيق أغراض الشركة •
 .ضمان حماية مصالح املساهمين وأصول الشركة •
جهات الرقابية والسياسة الداخلية، واللوائح  ضمان وضع وظيفة لالمتثال ملتابعة االمتثال للقوانين واللوائح والقرارات املعمول بها، إلى جانب متطلبات ال  •

 .واإلجراءات التي يضعها مجلس اإلدارة 
 .تحديد مدى تحّمل الشركة للمخاطر، بما في ذلك األهداف امُلحددة أو الحدود القصوى، أو املؤشرات املتعلقة بمستوى تقّبل املخاطر  •
 .اإلشراف على سياسات املوارد البشرية في الشركة •
 .دقة وصحة البيانات واملعلومات التي يتم اإلفصاح عنها وفق السياسات واألنظمة املعمول بها فيما يتعلق باإلفصاح والشفافيةضمان   •
 .تحديد أعضاء مجلس اإلدارة الجدد املحتملين لالنتخاب من قبل املساهمين وتزكيتهم  •
 .جانب املساهمين إصدار التوصيات الخاصة بسياسة مكافآت مجلس اإلدارة العتمادها من  •
 .تقييم األداء العام ملجلس اإلدارة ولجانه وأعضائهم، وفعاليتهم واتخاذ اإلجراءات التصحيحية حسب االقتضاء  •
 .ضمان تواصل مجلس اإلدارة مع أصحاب املصالح من خالل إدارة عالقات املستثمرين  •
ط مدة هذه اللجان وصالحياتها ومهامها ومسؤولياتها، وكذلك األسلوب الذي يتبعه  تشكيل لجان متخصصة تابعة ملجلس اإلدارة وفقًا للقرارات التي تضب  •

 مجلس اإلدارة في مراقبة هذه اللجان. 
 تقييم أداء لجان املجلس وأعضائها وأعمالها.  •
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 تشكيل مجلس اإلدارة   3.3
 هم: أعضاء سبعةحاليًا  الدار العقاريةشركة يضم مجلس إدارة  

 

 املنصب  األعضاء  م

 رئيس مجلس اإلدارة  معالي/ محمد خليفة املبارك  1
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  مريم سعيد أحمد غباش  السيدة/ 2
 عضــو السيد/ وليد أحمد سالم املقرب املهيري   3
 عضــو السيد/ منصور محمد املال  4
 عضــو حمد سالم محمد العامري  السيد/ 5
 عضــو الفالس ي سليم هللا عبد سعيد السيد/ علي 6
 عضــو السيد/ مارتن لي إيدملان  7

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

 .2019مارس  20بتاريخ 
(  02/2019ملجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )معالي "محمد خليفة املبارك" رئيساً  تّم انتخاب   •

 .وتّم ذلك من خالل التصويت السري  ،2019 مارس 20ريخ االذي انعقد بت
تاريخ في    الشركة  نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة   مريم سعيد أحمد غباش""  ة تّم انتخاب السيد •

، 2020أغسطس    12( الذي انعقد بتاريخ  04/2020، والذي تمت املصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )2020يوليو    01
كنائب  لرئيس املجلس )مع استمراره في تولي مهامه كعضو في مجلس    منصبهوذلك عقب استقالة السيد "وليد أحمد سالم املقرب املهيري"من  

 . 2020يوليو  01إدارة الشركة وعضوية اللجان التابعة له( اعتباراً من تاريخ 
 

رئيس مجلس إدارة  قرار  لوفقًا  ين، وذلك  األعضاء املستقلّ   من  منذ تأسيس الشركةفي غالبيتها  مجلس اإلدارة تمثلت  عضوية    تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن
اإلدارة الذي تمت املصادقة عليه من قبل مجلس    مجلس  وميثاق  ،الشركات املساهمة العامة  م بشأن اعتماد دليل حوكمة  2020لسنة    (/ر.م  03  )الهيئة رقم  

 .اإلدارة 
 

يتم بموجبها تقييم استقاللية كل عضو   ،وقد تبنى املجلس سياسة تختص باستقاللية األعضاء ،مستقّلون جميعهم ، غير تنفيذيينجميع أعضاء مجلس اإلدارة 
م بشأن اعتماد دليل    2020لسنة    (/ر.م  03رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم   قرار  ل وفقًا    ، وذلكلجنة الترشيحات واملكافآت، والتي تدخل ضمن مسؤوليات  سنوياً 

تؤدي بدورها قد    املستقّلين  األعضاءتطرأ على قد    عالقاتنشوء  صالح أو  تعارض في امل  أياإلفصاح عن    ، يتم، وبناًء على ذلكالشركات املساهمة العامة  حوكمة
 االستقاللية.  صفةوفقًا للوائح التنظيمية إذا وجد املجلس أي خلل أو انتقاص في  الخاصة بذلك إلجراءاتيتم اتخاذ او  ،إلى اإلخالل بصفة االستقاللية

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

سنة 
 التعيين

 الصفة 
 األعضاء  املنصب 

 مستقل  تنفيذي

 معالي/ محمد خليفة املبارك  رئيس مجلس اإلدارة  نعم ال 2017

 مريم سعيد أحمد غباش  السيدة/ نائب رئيس مجلس اإلدارة  نعم ال 2019

 السيد/ وليد أحمد سالم املقرب املهيري   عضــو نعم ال 2016
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 السيد/ منصور محمد املال   عضــو نعم ال 2011

 محمد العامري حمد سالم  السيد/ عضــو نعم ال 2015

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

 السيد/ مارتن لي إيدملان   عضــو نعم ال 2011

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

  .2019 مارس 20بتاريخ 
يوليو   01تّم انتخاب السيدة "مريم سعيد أحمد غباش" نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارةالشركة  في تاريخ   •

، وذلك عقب استقالة 2020أغسطس  12( الذي انعقد بتاريخ 04/2020، والذي تمت املصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )2020
كنائب  لرئيس املجلس )مع استمراره في تولي مهامه كعضو في مجلس إدارة الشركة وعضوية اللجان   منصبهلسيد "وليد أحمد سالم املقرب املهيري"من  ا

 .2020يوليو  01التابعة له( اعتباراً من تاريخ 
 

 عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في شركات ومؤسسات أخرى  3.4
، أعضاء املجلس في الشركات والجهات العامة األخرى ومناصبهم الحالية في الجهات الرقابية أو الحكومية أو االقتصادية أو التجاريةيبين الجدول التالي عضوية  

 : 2020ديسمبر  31كما هو في 
 

 املنصب / الوظيفة  الجهة / الشركة العضو 

 معالي/ محمد خليفة املبارك 
 )رئيس مجلس اإلدارة(

 عضو في املجلس التنفيذي  إلمارة أبوظبي املجلس التنفيذي 
 رئيس مجلس اإلدارة  أبوظبي -دائرة الثقافة والسياحة 

 رئيس مجلس اإلدارة  شركة ميرال إلدارة العقارات ذ.م.م 
 رئيس مجلس اإلدارة  شركة التطوير واالستثمار السياحي 

 رئيس مجلس اإلدارة  إيمج نيشن شركة 
 عضو مجلس إدارة  لالستثمار شركة القطارة 

 عضو مجلس إدارة  عالمية هيئة املنطقة اإل 
 عضو مجلس إدارة  شركة الجزيرة لالستثمار والتطوير العقاري 

 مريم سعيد أحمد غباش السيدة/
 )نائب رئيس مجلس اإلدارة( 

 مدير فى دائرة الفرص الخاصة العاملية مجلس أبوظبي لالستثمار

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  ”Invest AD“شركة أبوظبى لإلستثمار 

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

 عضو مجلس إدارة  مصرف اإلمارات للتنمية

 عضو مجلس الجامعة جامعة زايد

السيد/ وليد أحمد سالم املقرب  
 املهيري 
 )عضو( 

 نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة   ش.م.ع  لالستثمارشركة مبادلة 

 رئيس مجلس اإلدارة  شركة الواحة كابيتال ش.م.ع
 رئيس مجلس اإلدارة  مستشفى كليفالند كلينك أبوظبي
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 املنصب / الوظيفة  الجهة / الشركة العضو 
 عضو مجلس األمناء   الواليات املتحدة  –مستشفى كليفالند كلينك 

 عضو مجلس إدارة  شركة طموح لالستثمار ذ.م.م 
 عضو مجلس إدارة  ( Investcorpإنفستكورب )  شركة

 رئيس مجلس اإلدارة  مجلس األعمال األمريكي اإلماراتي 
 رئيس مجلس اإلدارة  املعدیة )غالید(  املعھد العاملي للقضاء على األمراض
 عضو مجلس إدارة  بنك أبوظبي األول 

 رئيس مجلس اإلدارة  مبادلة للرعایة الصحیة
 عضو مجلس إدارة  دوت كوم شركة نون  

 عضو مجلس إدارة  " 71منصة "َھب  "

 
 السيد/  حمد سالم محمد العامري 

 )عضو( 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب مجموعة تروجان القابضة 
 املدير التنفيذي  شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع 

 عضو مجلس إدارة  شركة أرابتك القابضة ش.م.ع 
 عضو مجلس إدارة  الجزيرة للحلول الفنية واالستثمارات ذ.م.م شركة 

 السيد/ منصور محمد املال 
 )عضو( 

 الرئيس املالي لقطاع البترول والبتروكيماويات    لالستثمار ش.م.عشركة مبادلة 
 عضو مجلس إدارة  ( OMVشركة أو إم في )

 عضو مجلس إدارة  شركة موانئ أبوظبي ش.م.ع
 عضو مجلس إدارة  مبادلة للبترول ذ.م.م شركة 

 عضو مجلس إدارة  طاقة الخليج البحرية )جي.اي.ام( ش.م.خ 
 سليم هللا عبد سعيد السيد/ علي

 الفالس ي 
 )عضــو(

 عضو مجلس إدارة  شركة ريسكو ذ.م.م 
 الرئيس التنفيذي  شركة هيدرا العقارية ذ.م.م 

 عضو لجنة التدقيق رويال جروب 

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

 :مالحظة
 . 2020ديسمبر  31تستند هذه املعلومات على اإلفصاحات املقّدمة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  كما هي في  •

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

 الخبرات التي يتمتع بها أعضاء املجلس:مية و لالع
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✓  ✓  ✓  ✓ 14+ 

االقتصاد   • في  مزدوج  تخصص 
جامعة  من  السياسية  والعلوم 

ايسترن،   املتحدة  نورث  الواليات 
 األمريكية.

معالي/ محمد خليفة  
 املبارك

  ✓ ✓ ✓  ✓ +13 
من  • االقتصاد  في  بكالوريوس 

وارتن، من جامعة والية بنسلفانيا 
 في الواليات املتحدة األمريكية.

مريم سعيد   السيدة/
 أحمد غباش 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 21+ 

في   • العامة    السياساتماجستير 
األعمال  إدارة  في  تخصص  مع 
في  هارفارد  جامعة  من  والحكومة 

 الواليات املتحدة األمريكية.
الشؤون   • في  العلوم  بكالوريوس 

تاون  جورج  جامعة  من    الدولية 
 .األمريكية

السيد/ وليد أحمد سالم 
 املقرب املهيري 

  ✓  ✓ ✓ ✓ 16+ 

من  • األعمال  إدارة  في  ماجستير 
 جامعة الكندية. ال 

املدنية   • الهندسة  في  بكالوريوس 
 من الجامعة األمريكية في دبي. 

حمد سالم  السيد/
 محمد العامري 

  ✓  ✓ ✓ ✓ +20 
من  • األعمال  إدارة  في  بكالوريوس 

جامعة والية بورتالند، أوريغون في  
 الواليات املتحدة األمريكية.

محمد السيد/ منصور 
 املال 

 

 ✓  ✓  ✓ +25 

من  • األعمال  إدارة  في  ماجستير 
 جامعة الشارقة.

العلوم   • في  مجال    -بكالوريوس 
من   العمليات  وإدارة  االنتاج 

 جامعة والية كاليفورنيا.

 عبد سعيد السيد/ علي
 الفالس ي  سليم هللا
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من  • املحاسبة  في  بكالوريوس 
 جامعة اإلمارات.

  ✓    ✓ +47 

في   • من دكتوراه  القانونية  العلوم 
الواليات  كولومبيا،  جامعة 

 املتحدة األمريكية.
 

السياسية   • العلوم  في  بكالوريوس 
 من جامعة برينستون. 

 السيد/ مارتن لي إيدملان 

 
 2020تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة خالل العام  3.5

واحدًا )عضوًا واحدًا( يتمثل في  انضمام السيدة "مريم سعيد أحمد غباش" إلى عضوية مجلس إدارة ًا نسائيّ  اً يضم مجلس اإلدارة في تشكيلته الحالية عنصر 
القرار الصادر عن مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية   الشركة، وذلك من خالل عملية وإجراءات إعادة انتخاب وتشكيل مجلس إدارة الشركة بموجب

 . 2019مارس  20العمومية الذي انعقد بتاريخ 
 

 البرنامج التعريفي  3.6
كأعضاء في مجلس إدارة   ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ومسؤوليات  يتم خالله بيان ،لبرنامج تعريفي همتعيين  عقبأعضاء مجلس اإلدارة الجدد  يخضع

إلحاق    الشركة، بويتم  الجدد  الباألعضاء  إلىتعريفي  الرنامج  هذا  يهدف  على    الذي  شاملة من  الحصول  بو   ،اإلدارة قبل  معلومات  ملواقع  ميدانية    زياراتالقيام 
فيما يتعلق بالشركة    بمعلومات شاملة  أعضاء املجلس  داالتصال التي من شأنها أن تزوّ   قامت الشركة بتوفير جميع األدوات وسُبل  إلى جانب ذلك فقد  .الشركة

التنفيذية   آخر املستجدات التي تطلعهم عليها اإلدارة ب تزويدهمباإلضافة إلى لياتهم على أكمل وجه، ن أعضاء مجلس اإلدارة من تأدية مسؤو لكي يتمّك ، ونشاطاتها
املجلس،   اجتماعات  من  خالل  دورية  معلومات  على  األعضاء  يحصل  وخارجها  مختّصين  كما  الشركة  بفيداخل  يتعلق  الرئيسما  القطاع  ياألعمال  وتطورات  ة 

 املرتبطة بمهامهم كأعضاء في مجلس اإلدارة.واملسائل الجوهرية 
 

 أحقية الحصول على استشارات مستقلة 3.7
اإلدارة و  مجلس  مليثاق  مستقلة  ،  فقًا  خارجية  استشارات  على  الحصول  طلب  عضو  لكل  املصالحيحق  في  التعارض  عدم  أساس  على  استشارة    تقوم  بعد  وذلك 

 عنه. الشركة تكلفة هذه االستشارات الخارجية وفقما يرتئيه مجلس اإلدارة أو اللجان املنبثقةل وتتحّم  ،مجلس اإلدارة أو اللجان املنبثقة عنه
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور جلسات اجتماعات املجلس واللجان املنبثقة عنه  3.8
 ( من النظام األساس ي لشركة الدار العقارية على ما يلي:28تنص املادة )

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

شهريًا بالقدر الذي يقرره مجلس اإلدارة ألّي عضو من أعضائه إذا   كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل  مصاريفًا أو أتعابًا أو مكافأًة إضافيًة أو مرتبًا 
 جهودًا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. 

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

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

( املادة  حيث  48وتحدد  األرباح،  صافي  توزيع  كيفية  األساس ي  النظام  من  بعد(  للشركة  الصافية  السنوية  األرباح  العمومية   توزع  املصروفات  جميع  خصم 
 والتكاليف األخرى كما يلي: 

يوازي  10%تقتطع عشرة باملائة ) - قدرًا  االحتياطي  مجموع  بلغ  متى  االقتطاع  هذا  ويقف  القانوني،  االحتياطي  لحساب  تخصص  رأسمال  50(  من   %
االحتياطي القانوني على املساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه ن العودة إلى االقتطاع. وال يجوز توزيع  الشركة املدفوع، وإذا نقص االحتياطي تعيّ 

 كافية. صافيةً  على املساهمين وذلك في السنوات التي ال تحقق فيها الشركة أرباحاً  على نصف رأس املال املدفوع في توزيع أرباح  

صافية بعد خصم االحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح األرباح  رباح التحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على املساهمين من األ  -
 الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح، فال يجوز املطالبة بها من أرباح السنين الالحقة.

الصافي للسنة املالية املنتهية  % من الربح  10يتقاض ى أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة تحددها الجمعية العمومية سنويًا على أن ال تزيد هذه املكافأة عن   -
 بعد خصم كل من االستهالكات واالحتياطي القانوني. 

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

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

 
 2019العام  مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن •

، فقد بلغ مجموع املكافآت التي تقاضاها أعضاء  2020مارس    18بناًء على القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ  
درهم(،  مليون وتسعمائة وخمسو   عشرثالثة  درهم )  13,950,000.00/-مبلغ    2019ديسمبر    31مجلس إدارة الشركة عن السنة املالية املنتهية في   ن ألف 

 .2019ويشمل هذا املبلغ بدالت حضور اجتماعات اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل العام 
 
 .2020العام  مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املقترحة عن  •

، فقد بلغ مجموع املكافآت التي تقاضاها أعضاء  2021مارس    24بناًء على القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ  
ويشمل هذا  ،  درهم(  عشرون مليون وسبعمائة ألفدرهم )  20,700,000.00/-مبلغ    2020ديسمبر    31مجلس إدارة الشركة عن السنة املالية املنتهية في  

درهم )واحد مليون ومئتي    1,200,000.00والتي تبلغ في مجموعها مبلغ    2020املبلغ بدالت حضور اجتماعات اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل العام  
 . ألف درهم( وفقًا للتفصيل الوارد في البند التالي
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 2020العام  املنبثقة عنه خاللبدالت حضور جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان  •
. وفيما يتعلق ببدالت حضور اجتماعات  2020لم يتم صرف أية بدالت أو مكافآت ألعضاء املجلس نظير حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام  

بّين الجدول التالي البدالت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة نظير حضور اجتماعات اللجان املنبثقة عن املجلس فاللجان املنبثقة عن املجلس،  
 :.درهم )واحد مليون ومئتي ألف درهم( 1,200,000.00مبلغ  بلغ في مجموعهاوالتي ت 2020خالل العام 

 
2020ل العام بدالت حضور اجتماعات اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة خال االسم  

 قيمة البدل عدد االجتماعات  اسم اللجنة 
 - - - معالي/ محمد خليفة املبارك 

 مريم سعيد أحمد سعيد غباش  السيدة/
 100,000.00 6 اللجنة التنفيذية 

 100,000.00 5 لجنة الترشيحات واملكافآت 
 200,000.00 6 اللجنة التنفيذية  السيد/ وليد أحمد سالم املقرب املهيري 

 حمد سالم محمد العامري  السيد/
 100,000.00 6 اللجنة التنفيذية 
 100,000.00 5 لجنة التدقيق 

 السيد/ منصور محمد املال 
 200,000.00 5 لجنة التدقيق 

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

 200,000.00 5 لجنة الترشيحات واملكافآت  السيد/ مارتن لي إيدملان 
 1,200,000.00 اإلجمالي 

 
 .2020ها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان وأسبابها خالل العام اأو األتعاب اإلضافية التي تقاض الرواتبالبدالت أو  •

 2020لم يتقاض ى أعضاء مجلس اإلدارة أية بدالت أو رواتب إضافية خالل العام 
 

 اجتماعات مجلس اإلدارة 3.9
 

واتخاذ القرارات الالزمة    املسائل االستراتيجية والتشغيلية التي تتعلق بالشركة  ملناقشة، وذلك 2020العام    اجتماعات خالل  ( 6)  ستة  قام املجلس بعقد 
 االجتماعات: هذه ويوضح الجدول التالي تواريخ انعقاد  ،بشأنها

 

 االجتماع  تاريخ االنعقاد 

 01/2020 2020 يناير 08

 02/2020 2020فبراير  12

 03/2020 2020 مايو 13

 04/2020 2020 أغسطس 12

 05/2020 2020 نوفمبر  11

 06/2020 2020ديسمبر  23
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 االجتماع  تاريخ االنعقاد 

 : مالحظة  
التنفيذية    • اللجنة  عقدت  اإلدارة،  مجلس  اجتماعات  إلى  العام  6)  ستةباإلضافة  اجتماعات خالل  األهمية   2020(  ذات  املسائل  ملناقشة 

اإلدارة   ملجلس  بشأنها  التوصيات  وتقديم  والتشغيلية  ) االستراتيجية  البند  تّم  6.3)انظر:  كما  التنفيذية(،  اللجنة  عن  املعلومات  من  ملزيد   )
 ( الذي يوضح ذلك(. 3.10اتخاذ مجموعة من القرارات من قبل مجلس اإلدارة بالتمرير )انظر: البند )

 

 
 :على النحو التاليالذكر  سالفةوكان حضور االجتماعات 
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 عدد مرات الحضور 
 الشخص ي 

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ معالي/ محمد خليفة املبارك 
 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ مريم سعيد أحمد غباش   السيدة/

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

✓ 
5 

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ املال السيد/ منصور محمد 
 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ حمد سالم محمد العامري  السيد/

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الفالس ي  هللا عبد سعيد السيد/ علي 
 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ السيد/ مارتن لي إيدملان 

 :مالحظات
النظر فيها وأخذها بعين االعتبار في كافة االعتذارات املقّدمة من قبل أعضـــــاء املجلس عن عدم تمكنهم من حضـــــور بعض االجتماعات يتم  •

 بداية كل اجتماع وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ي، وتماشياً مع القوانين واألنظمة املعمول بها في هذا الشأن.
ل حضور أعضاء املجلس في هذه االجتماعات وفقاً  لهذا الجدول من خالل حضورهم الشخص ي باألصالة.  •  تمثّ

 
 ي تم إصدارها بالتمريرالقرارات الت  3.10

 

( من  24املادة )في عليها بالتمرير، وقد تمت مراعاة الضوابط الخاصة بذلك واملنصوص  قرارات (8) ثمانية ، قام مجلس إدارة الشركة بإصدار 2020العام  خالل
 حيث:  ،الشركات املساهمة العامة م بشأن اعتماد دليل حوكمة  2020لسنة   (/ر.م 03 )رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم قرار و  ،النظام األساس ي الخاص بالشركة

 طارئة. لقرار بشأنها بالتمرير تعتبر حاالتالتي تّم إصدار ا تتمت املوافقة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة باألغلبية على أن الحاال  •
 املستندات والوثائق الالزمة ملراجعته. مصحوبًا بكافةو  ،تّم تسليم أعضاء مجلس اإلدارة القرار مكتوبًا خطيًا للموافقة عليه •
أصدرها  قرارات  الاملوافقة الخطية باألغلبية على    تمت • بالتمريرالتي  اإلدارة  تّم  مجلس  كما  لتضمينها  ،  اإلدارة  ملجلس  التالي  االجتماع  في  في  عرضها 

 املحضر الخاص بذلك االجتماع.
النظام في    دد اجتماعات مجلس اإلدارة املحددالشركة، ومن ثم فقد تّم االلتزام بالحد األدنى لععدم اعتبار القرار بالتمرير اجتماعًا ملجلس إدارة   •

 لذي يوضح ذلك(. ا(3.9) األساس ي )انظر: البند 
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 الصفقات التجارية مع األطراف ذات العالقة   3.11
 :2020العام  ة خاللاف ذات العالقالتعامالت التي تمت مع األطر  التالييبين الجدول 

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

 حكومة أبوظبي  إيرادات 1,739,765
 مساهم رئيس ي والشركات التابعة  إيرادات 34,745

 إيرادات تمويل  8,880 تمويل من تمويل مشروع  ايرادات

 مشتركةتمويل من مشاريع  ايرادات إيرادات تمويل  7,553

 إيرادات تمويل  13,490
 بنوك تحت سيطرة  حكومة أبوظبي ومساهم رئيس ي 

 تكاليف تمويل  79,307

 
 الهيكل التنظيمي واإلدارة التنفيذية   4.0

 
 الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة: 4.1

هيكل تنظيمي متطّور يتسم بالكفاءة والفعالية على مستوى إدارات الشركة وأقسامها  على تطوير وتطبيق    شركة الدار العقارية منذ تأسيس الشركة  عملت إدارة 
، والذي تتم  عال  من اإلفصاح والشفافية والتفاعل مع األسواق  عل اإلداري، إلى جانب ضمان مستوى عال  من التنسيق والتفا  ًى على وجه يضمن مستو   ،املختلفة

 ويمثل الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة: .مراجعته بصورة مستمرة من قبل اللجان املختصة
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 فريق اإلدارة التنفيذية 4.2
إدارة مجلس  من قبل  لهم  املحددة  للصالحيات  ( وفقًا  التنفيذّيين إلداراتها وأقسامهارؤساء  الو   للشركة  الرئيس التنفيذيضم ذي يالفريق اإلدارة التنفيذية )يعمل  

إطار مع  تماشيًا    ،ساسية املتعلقة بسير األعمالشركة واملسائل األ لل  ةاليوميالعمليات  مسؤولية إدارة    ون االستراتيجية املعتمدة؛ وهم يتولّ الخطة    ضمنو   ،الشركة
تجدر اإلشارة هنا إلى أنه في حال غياب  و  .مباشرة دورية و بصورة  في الشركة  فريق اإلدارة التنفيذية  مع    الرئيس التنفيذيلتقي  وي  ،للشركةاالستراتيجية  الخطة  

 على أساس   اجتماعاتهاهذه اللجنة  تعقد  اللجنة اإلدارية متابعة كافة العمليات واألنشطة الخاصة بالشركة، حيث  تولى  ئيس التنفيذي ألي سبب من األسباب، تالر 
  .أسبوعي

 

 :2020، وتواريخ تعيينهم، والرواتب واملكافآت التي تقاضوها خالل العام الشركةلدى  فريق اإلدارة التنفيذية الجدول التالي أعضاء نويبيّ 
 

  
 املنصب 

  
 تاريخ التعيين

مجموع الرواتب والبدالت خالل  
 )بالدرهم(  2020العام 

املكافآت الخاصة 
 )بالدرهم( 2020بالعام 

 ( ج)

أية مكافآت أخرى عينية أو 
أو تستحق  2020نقدية للعام 

 مستقبالا 
 ( دانظر املالحظة ) 2,763,026.00  2,573,964.00           (أ) 2006أبريل  15 الرئيس التنفيذي 

الرئيس التنفيذي لإلدارة 
 واالستدامة املالية

 ( داملالحظة )انظر  1,840,905.00  2,093,520.00           2011نوفمبر  01

الرئيس التنفيذي إلدارة  
 املشاريع التطويرية

 ( دانظر املالحظة ) 0.00 ( ب) 415,100.00 2020نوفمبر  01

 ( دانظر املالحظة ) 1,478,235.00  2,107,692.00           2016أبريل  17 الرئيس التنفيذي لالستثمار
 :مالحظات

رقم 2017نوفمبر    12شغل الرئيس التنفيذي للشركة منصبه اعتباراً من تاريخ    (أ ، وذلك بناء على القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه 
 التاريخ.  حيث كان يشغل منصبه كرئيس  تنفيذّي إلدارة املشاريع التطويرية لدى الشركة حتى ذلك   ،2017نوفمبر  12( الذي انعقد بتاريخ 06/2017)

، وبالتالي فإن مجموع الرواتب واملكافآت الواردة  2020نوفمبر  01انضم "الرئيس التنفيذي إلدارة املشاريع التطويرية "للعمل في الشركة اعتباراً من تاريخ  (ب
 أعاله تّم احتسابها اعتباراً من هذا التاريخ.

ملعايير   وفقاً % مساهمة الشركة   30% مساهمة األفراد مضافاً إليها نسبة  30إلى ما نسبته     املبالغ الواردة بالدرهم اإلماراتي عبارة عن أرقام مجّمعة تستند  (ج
 الدفع الخاصة بخطة املكافآت التحفيزية طويلة األجل .

 دفع األسهم امُلقيدة عبر اريع سنوات كاألتي:امج مكافآت تحفيزية طويلة األجل ، حيث يتم تابعين لبرن   موظفو اإلدارة التنفيذية املؤّهلون لدى الشركة، ( د 
  159,333 سهم مقيد، الرئيس التنفيذي لالستثمار:    194,417  :ة واالستدامة  سهم مقيد، الرئيس التنفيذي لإلدارة املال   481,083   الرئيس التنفيذي:

سهم       436,364 .  الرئيس التنفيذي إلدارة املشاريع التطويرية :مقيددرهم إماراتي لكل سهم    3.6، وذلك باالستناد إلى قيمة تقديرية للسهم تبلغ  مقيد  سهم  
 .مقيددرهم إماراتي لكل سهم   3.3بناًء على موافقة مجلس اإلدارة بسعر سهم بيلغ مقيد 

  
 التنفيذية اإلدارة مسؤوليات وصالحيات  4.3

مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس  يتم  التشغيلية التي  اإليرادات واملصروفات  ة  ي انيز إطار الخطة التشغيلية ومضمن  ف  الصالحية للتصرّ ب  الرئيس التنفيذي يتمتع  
إلى فريق اإلدارة التنفيذية، املوكلة إليه  تفويض بعض املهام    للرئيس التنفيذيكما يجوز  جدول التفويضات،  املمنوحة له بموجب  وذلك وفقًا للصالحيات    ،اإلدارة 

، وتسري صالحية املسؤوليات واملهام  ضالتفويهذا  واملتطلبات القانونية التي تحدد صالحيات  وجدول التفويضات    ،وذلك استنادًا إلى سياسات املجلس القائمة
 سنوات قابلة للتجديد. 3)ث )ال ث املوكلة للرئيس التنفيذي ملدة 

 
 
 
 
 



 

  2020ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    
 

 
 
 

 49 من   21 الصفحة
 

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

 واإلدارة األعمال  واستراتيجيةالقيادة  .أ
 
الشركة للعمالء واملوردين واملساهمين واملؤسسات املالية واملوظفين  معلومات كافية وشاملة عن    ، بما في ذلك تقديمللشركة  متكاملةتأمين إدارة   -

 ووسائل اإلعالم.
 مساهميها وعمالئها وموظفيها.   الشركة تجاه مع مراعاة مسؤوليات  ،التشغيلية للشركةوالعمليات تطوير املشاريع  -
   رة العمليات واألعمال اليومية.، وإداداءاأل توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تطوير استراتيجيات رفع  -
  .التي اعتمدها مجلس اإلدارة  تاوالسياس  األعمال وخطط اتعلى نحو يتماش ى مع االستراتيجيالشركة إدارة  -
 . بحق اتخاذ القرار بشأنهالنفسه رة العمليات والشؤون اليومية، مع مراعاة األمور التي يحتفظ مجلس اإلداإدارة  -
والنزاهة في الشركة، بما في ،  وقواعد السلوك املنهيالثقافة املؤسسية  وترسيخ  ا املختلفة،  بين أقسام الشركة وإداراته  تكاملالو   التنسيق  ضمان -

 املمارسات. ذلك ما يتعلق بعطاءاتها وعقودها وغيرها من 
 بهذا الخصوص.  وإجراء التعديالت الالزمة ،املراجعة الدورية للهيكل التنظيمي للشركة -
 م.واإلشراف على أدائه ،اليومية للشركة مإدارتهمهام اإلدارة التنفيذية في أعضاء توجيه  -
بما يضمن    ، وذلك تندرج ضمن املسائل الجوهرية أو    ،ةيحساستتسم بال أو    استراتيجياً   تأخذ طابعاً اإلدارة في املسائل التي    التشاور مع مجلس -

 واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها. ،لفت انتباه املجلس إليها
 

 إدارة املخاطر والرقابة الداخلية .ب
 
   قواعد السلوك املنهي.ضمان امتثال املوظفين مليثاق   -
 . إدارة املخاطر -
بإدارة املخاطر والرقابة الداخلية واالمتثال، وذلك لدعم السياسات التي يتبناها   التطبيق واإلدارة الفاعلين لجميع الجوانب الجوهرية املتعلقة -

 . مجلس اإلدارة 
  2015لسنة    (02قانون االتحادي رقم )ال و   ، وسوق أبوظبي لألوراق املالية  ، يئة األوراق املالية والسلعااللتزام باملتطلبات التشريعية والقانونية له -

 .بشأن الشركات التجارية والقوانين املعدلة له
 

 اإلشراف املالي وإدارة األصول  .ج
 
 لشركة. لجميع العمليات التشغيلية كلفة الخاصة بتالكفاءة وفاعلية دراسة  -
  .البيانات والسجالت والنظام املاليسالمة ضمان  -
 عالية. بكفاءة  ضمان استغاللهاو  الشركة،حماية األموال واألصول التي تديرها  -
 بنشاط الشركة. الصلةاملعلومات املالية واإلدارية ذات  مصداقية ودقة وموثوقية -
 . وضع ميزانية سنوية من أجل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة  -
 ونتائج أعمالها وعملياتها التشغيلية.وضع املالي للشركة لعن ا صورة حقيقية وعادلةللشركة تقارير املالية ال تعكس ضمان أن -
لجنة  إلى    هاورفع  الشركة، ووضع املقترحات والتوصيات املناسبة بشأنها،  مالة لرأسيت وعمليات اإلنفاق الرئيسستثمارااال ق من جميع  التحّق  -

 عتمادها.ال أو مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية و/التدقيق و/أو 
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التنفيذية لدى الشركة، وقام  من أعضاء فريق اإلدارة  اً عدد  عضويتهامن اللجان اإلدارية، والتي تضم في    تشكيل عدد  إلى  إلى جانب ذلك، فقد وّجه مجلس اإلدارة  
ًا على أنشطة الشركة باملجلس بتفويضها مجموعة من االختصاصات والصالحيات التي من شأنها دعم وتعزيز مهام اإلدارة التنفيذية، األمر الذي ينعكس إيجا

ووظيفتهاتخضع كل لجنة من هذه اللجان مليثاق خاص يحدد أعضاءها وكيفية تعيينهم، وصال و   .وأعمالها اليومية ومسؤولياتها،  وآلية عملها، وإعداد    ، حياتها، 
 ، كفاءة عمل هذه اللجان وفعاليتها، وتتم مراجعة هذه املواثيق من قبل مجلس اإلدارة بشكل دوري لضمان  إلخ...    التقارير الخاصة بها، وتقييم أدائها بشكل دوري

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

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

د من أن ممارسات الشركة وأعمالها وأنشطتها التشغيلية تتوافق مع املواثيق والسياسات املقّررة من  التأّك في  اللجنة  هذه  تختص و   .وعند اقتضاء الضرورة 
...   ينفي مصلحة األطراف ذات العالقة من عمالء ومساهمين ومستثمرين وموردين وعامل ممارستها والقيام بها على وجه يصّب يتم أنه قبل مجلس اإلدارة، و 

إصدار التوصيات الالزمة ملجلس  و ،  ةيد من تحقيقها ملؤشرات األداء الرئيسخل الشركة، والتأّك امراجعة ومتابعة أداء األقسام املختلفة د، إلى جانب  إلخ
جدول  ، و ، ووفقًا لجدول التفويضات املعمول به لدى الشركة، وذلك فيما يتصل بـإطار عمل الحوكمةذلكمر  ا تطلب األ مة و/أو اللجان التابعة له حيثاإلدار 

داخل الشركة ية الشركة  استراتيج، و رؤية الشركة وقيمها وأهدافها، و خطة العمل الخاصة بالشركة، و التفويضات والسياسات واإلجراءات املعمول بها 
الرئيس األداء  ومؤشرات  بيئة األعمالبهاة الخاصة  يومبادراتها  والبدالت  ، وكذلك  ، وخطط  واالمتيازات  البشرية  املوارد  من  الشركة  والحوافز احتياجات 

ستحواذات والفرص االستثمارية  اال و   عملية ضبط االستثمار املعتمدة من قبل الشركة، واملسائل والتوصيات والفرص املتعلقة بها،  وأيضاً ،  املمنوحة لهم
، إلى جانب أية اختصاصات أخرى يتم تفويضها للجنة من وقت آلخر وفقًا ملتطلبات سير  املتاحة، واملسائل املتعلقة بالشركات التابعة واملشاريع املشتركة

 األعمال. 
 

 وتنقسم إلى لجنتين على النحو اآلتي:  :املناقصات لجان •
الشركة  لجنة املناقصات )أ(: - لدى  التنفيذية  اإلدارة  فريق  من  عددًا  عضويتها  في  وتضم  التنفيذي،  الرئيس  اللجنة اجتماعاتها  يرأسها  ، وتعقد 

 بشكل أسبوعي وعند اقتضاء الضرورة.
، وتضم في عضويتها عددًا من فريق اإلدارة التنفيذية لدى لبشرية والثقافة واألداءاملدير التنفيذي إلدارة املوارد ايرأسها  لجنة املناقصات )ب("   -

 الشركة، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل أسبوعي وعند اقتضاء الضرورة. 
  

اللجنتينتختص  و  ومقدمي    هاتين  الخدمات  مزودي  وقوائم  واملشتريات  العقود  بإدارة  املتصلة  واملمارسات  األنشطة  في  والنظر  وإصدار  العروضبمتابعة   ،
ود  إدارة املشاريع التطويرية وإدارة األصول والعقود املؤسساتية، وذلك وفقًا للحداملتعلقة بيخص إرساء العطاءات والتكليف باألعمال    ماالتوصيات الالزمة في

جانب أية اختصاصات أخرى يتم تفويضها واملواثيق الخاصة بهاتين اللجنتين    والضوابط واملعايير املقّررة في جدول التفويضات املعمول به لدى الشركة ، إلى 
 من وقت آلخر وفقًا ملتطلبات سير األعمال.لهاتين اللجنتين 

 
اجتماعاتها بشكل شبه أسبوعي    اللجنة  ا عددًا من فريق اإلدارة التنفيذية لدى الشركة، وتعقديرأسها الرئيس التنفيذي، وتضم في عضويته:  لجنة االستثمار •

لجدول التفويضات املعمول به لدى الشركة( وذلك فيما يخص  تختص اللجنة  و وعند اقتضاء الضرورة.   في املراجعة و/أو املوافقة و/أو التوصية )وفقًا 
إلى جانب أية اختصاصات ،  االستثمار، والفرص واالستثمارات االستراتيجية للشركة، واملسائل املتعلقة بالسيولة النقديةاملسائل املتصلة بعملية ضبط  

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

اجتماعاتها بشكل ربع سنوي وعند اللجنة  لدى الشركة، وتعقد  يرأسها الرئيس التنفيذي، وتضم في عضويتها عددًا من فريق اإلدارة  :  لجنة إدارة املخاطر •
 مهام واختصاصات هذه اللجنة(.  نمن هذا التقرير ملزيد من املعلومات بشأ (9.0)الفقرة رقم  انظر:) اقتضاء الضرورة 

 
 والتأّكد من فعاليتها.في الشركة، وعن مراجعة آليات عملها، بمسؤلياتهم يقر أعضاء هذه اللجان عن نظام هذه اللجان 
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 الخارجي الحسابات مدقق  5.0

من خالل قرار صادر عن الجمعية العمومية  2020ديسمبر  31تم تعيين شركة "ديلويت آند توش" كمدقق خارجي لشركة الدار العقارية للسنة املالية املنتهية في 
ذات الخبرة الواسعة في مجال 2020مارس    18للشركة في اجتماعها الذي انعقد في   شركة "ديلويت آند توش" واحدة من مؤسسات التدقيق الخارجي  ، وتعتبر 

نفيذية في الشركة، وتمتلك شركة "ديلويت آند توش" مكاتب في أبوظبي التدقيق واملعتمدة لدى وزارة االقتصاد، وتعمل باستقاللية عن مجلس اإلدارة واإلدارة الت
 ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

 
 والرسوم التي تقاضاها في مقابل هذه الخدمات: 2020يبين الجدول التالي الخدمات التي قدمها املدقق الخارجي خالل عام 

 

 اسم مكتب التدقيق ديلويت آند توش 

 اسم املدقق الشريك  جورج نجم

 عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة  سنتين 

 عدد السنوات التي قضاها املدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة سنتين 

894,000 
ديسمبر  31إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات املالية الخاصة بالسنة املالية املنتهية في 

 )بالدرهم( 2020

 والرسوم التي تقاضاها في مقابل هذه الخدمات  2020الخدمات األخرى التي قدمها املدقق الخارجي خالل العام 

 الخدمة  املبلغ )بالدرهم( 

 أعمال تدقيق أخرى  122,550
 أعمال استشارية أخرى  1,397,341
 أعمال تدقيق أخرى  1,591,891

 
  ىخر التي قام مدقق حسابات خارجي إلى الحصول على خدمات استشارية ومالية ومحاسبية،  2020إلى جانب ذلك، فقد لجأت شركة الدار العقارية خالل العام 

 اآلتي: وذلك على النحو , الخارجي املعّين حسابـاتال غير مدقق 

 املبلغ )بالدرهم( الشركة 
1 Meralis 98,000 
2 PWC 646,767 
3 Ardent 49,579 
4 Ernst & Young 580,777 

 1,375,123 املجموع 
 

 .2020و/أو السنوية الخاصة بالشركة خالل العام  املرحليةالبيانات املالية  ما يخصولم يورد مدقق حسابات الشركة أية تحفظات في
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 اإلدارة  مجلسلجان  6.0
 

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

 

   .لجنة التدقيق •
 . لجنة الترشيحات واملكافآت •
 . اللجنة التنفيذية •
 

، وتتم مراجعة املواثيق الخاصة بهذه اللجان بشكل دوري  الصادرة عنها  وآلية رفع التقارير  عملهايوجد لكل لجنة ميثاق يحدد أهدافها ومسؤولياتها وهيكلها وإطار  
جميع اللجان لضمان توافق وانسجام املهام واملسؤوليات    هيكلةوقام املجلس بإعادة    لضمان تحديثها وتعديلها بما يضمن كفاءة عمل هذه اللجان وفعاليتها.  

بإعادة تشكيل املجلس  ، كما قام  الشركات املساهمة العامة  م بشأن اعتماد دليل حوكمة  2020لسنة    (/ر.م  03  )قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  مع  املوكلة لها  
( رقم  اجتماعه  في  اللجان  بتاريخ  02/2019هذه  انعقد  الذي  الجمعية      عقب  ،2019  مارس  20(  اجتماع  في  املساهمين  قبل  من  اإلدارة  مجلس  انتخاب  عملية 

 .2019س مار  20العمومية الذي انعقد بتاريخ 
 

 لجنة التدقيق    6.1
 

 تها.يقر السيد "منصور محمد املال" رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته آللية عملها، والتأّكد من فعالي
وأنظمة الرقابة الداخلية وسياسات العمل  ات فيما يتعلق بإدارة املخاطر  باملسؤوليات التي تفرضها حوكمة الشرك   اإلدارة   مجلسفي قيام  لجنة التدقيق  تسهم  

ة التي تنشدها الشركة يجلس اإلدارة أن األهداف الرئيستقدم لجنة التدقيق ضمانًا ملومهام التدقيق الداخلي والخارجي، حيث  املحاسبية وإعداد التقارير املالية
 وإدارة املخاطر والحوكمة.  ،من الرقابة والضوابط الداخلية محكم وفي إطار ،وبكفاءة عاليةفّعال بشكل  يتم تحقيقها 

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

ومدير  اإلدارة التنفيذية  اجتماعات دورية مع  رئيس اللجنة    الية، ومن ناحية أخرى يعقداملو حاسبية  في مجال األعمال امل  على األقل خبرة   ألحد أعضائهاوأن يكون  
 -  وبدون وجود أعضاء من اإلدارة التنفيذية    -  ة، كما تجتمع اللجنة باملدقق الخارجييالع أعضاء اللجنة على األمور الرئيسطّ ان  إدارة الرقابة الداخلية للتأكد م

 مناسبًا. اللجنة حسبما تراه 
 

 تضم لجنة التدقيق األعضاء التالية أسماؤهم:
 

 أعضاء لجنة التدقيق  املنصب 

 املال السيد/ منصور محمد  اللجنة رئيس

 السيد/  علي سعيد عبدهللا سليم الفالس ي عضو 

 حمد سالم محمد العامري  /السيد عضو 

 :اتمالحظ
  .2019 مارس 20( الذي انعقد بتاريخ 02/2019تّم إعادة تشكيل لجنة التدقيق بموجب القرار الصادر عن مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )  •
لجنة التدقيق  املال" لتولّ تّم انتخاب السيد "منصور محمد    • رئيس  (  03/2019رقم )  افي اجتماعهلجنة التدقيق  بناًء على القرار الصادر عن  ي منصب 

 . 2019 أغسطس 07الذي انعقد بتاريخ 
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 على النحو التالي: بلجنة التدقيقاملناطة  سؤولياتامليحدد ميثاق لجنة التدقيق 

 
 املاليةالتقارير  (أ

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

 وصيات بشأنها ملجلس اإلدارة العتمادها.توإصدار  ،بها، ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية واملدقق الخارجي
 .املستمر لهيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املاليةضمان وجود آلية لإلفصاح  •
التركيز  و البيانات املالية للشركة وتقاريرها )السنوية ونصف السنوية وربع السنوية( ومراجعتها كجزء من عملها العادي خالل السنة، ضمان سالمة   •

 بشكل خاص على ما يلي: 
 أية تغييرات في السياسات واملمارسات املحاسبية. -
 إبراز النواحي الخاضعة لتقدير اإلدارة. -
 التدقيق. التعديالت الجوهرية الناتجة عن -
 افتراض استمرارية عمل الشركة.  -
 . هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املاليةرها د باملعايير املحاسبية التي تقرّ التقيّ  -
 د بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من املتطلبات القانونية املتعلقة بإعداد التقارير املالية. التقيّ  -

 
 ة الشركةمحوك (ب
 لتزام التام بالنظم القانونية والتشريعية الخاصة بذلك.اإلشراف والرقابة على التطبيق الداخلي إلطار حوكمة الشركة، وضمان اال •
 لتزام إدارة الشركة وامتثالها إلطار عمل الحوكمة الذي تّم إقراره واعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة.ااملنتظمة ملدى املراجعة الدورية  •
لهيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية، وإصدار التوصيات الالزمة ملجلس  سنوي اله بشكل  ستقرير الحوكمة الذي يتم إر  مراجعة •

 اإلدارة بهذا الشأن.
 

 إدارة املخاطر الرقابة الداخلية و  نظام (ج
 وتحديد أتعابهم، والنظر في طلبات استقاالتهم وإنهاء خدماتهم.   تعيين أي طرف خارجي للقيام بمهام التدقيق الداخلي وفقًا ملتطلبات العمل، •
 . تهاوفعالي تهااملراجعة الدورية ألنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، لتقييم كفاء •
وجه يسهم بفعالية عالية في مهامها على  و رسالتها    ة، وتقييم فاعليتها وكفاءتها في أداءكمناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة التنفيذية في الشر  •

 تطوير أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة. 
املتّ  • واإلجراءات  السياسات  ومراجعة  أدمناقشة  لضمان  التنفيذية،  إدارتها  مع  الشركة  في  بفعاليةابعة  رسالتها  هذه    ،ء  تطوير  في  يسهم  وجه  على 

 السياسات واإلجراءات. 
إدار  • عمل  إطار  تطبيق  ومتابعة  سياستها واستراتيجيات العمل الخاصة بها، ومتابعة وتقييم كفاءة  ل  وفقاً الرقابة الداخلية    ونظمة املخاطر  مراقبة 

السياسات واالستراتيجيات، وذلك من خالل إجراء   هذه  تدقيقوفعالية  الشبكات والتحكم   عمليات  أمن  املعلومات، وأنظمة  ولقاعدة    للسجالت 
 . لهذه اإلدارات ستراتيجيةللوحدات التشغيلية واال 

 .ة في مسائل الرقابة الداخلية )والتي من ضمنها قضايا النصب واالحتيال التي تقع داخل الشركة(يدراسة نتائج عمليات التدقيق الرئيس •
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 املدقق الخارجي (د
ملجلس اإلدارة تحدد فيه املسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء    وتوصيات  وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير  •

 مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها.  ،بشأنها
و  • التنفيذية  واإلدارة  الشركة  إدارة  مجلس  مع  مع  لتنفيذي لرئيس االالتنسيق  االجتماع  اللجنة  وعلى  مهامها،  أداء  سبيل  في  الشركة  في  املالية  إلدارة 

 .املالية كل فترة إعالن عن البياناتقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على األقل في مد
 مناقشة طبيعة ونطاق وفاعلية عمليات التدقيق، مع األخذ بعين االعتبار توافقها مع معايير التدقيق املعتمدة. •
الخارجي • الحسابات  مدقق  استقاللية  ومراقبة  حول ومدى موضوعيته  ،متابعة  ومناقشته  وفقًا   ،التدقيق  طبيعة ونطاق عمليات  ،  فعاليتها  ومدى 

 .ملعايير التدقيق املعتمدة 
 مناقشة املدقق الخارجي بشأن مدى مالءمة السياسات املحاسبية املطّبقة في التقارير املالية. •
 وتقديم التوصيات ملجلس اإلدارة في هذا الشأن.  ،مراجعة أداء املدقق الخارجي •
بخصوص  التنفيذية وأية استفسارات جوهرية يطرحها املدقق على مجلس اإلدارة أو اإلدارة  ،ابات الخارجي وخطة عملهمراجعة رسالة مدقق الحس •

وتقديم الردود   ،مراجعتها ومناقشتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها قد تّم  د بأنه، والتأّك ةالسجالت املحاسبية أو الحسابات املالية أو أنظمة الرقاب
 بشأنها في الوقت املطلوب. 

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

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

 إدارة الرقابة الداخلية  (ه
عمل إدارة الرقابة الداخلية ومراجعة واعتماد خطة  ،  مراجعة األنشطة واملوارد والهيكل التنظيمي الخاص بإدارة الرقابة الداخلية • ومراجعة إطار 

 التدقيق السنوية.
 .أو إنهاء خدماتهمتهم أو استقاال ،النظر في عملية اختيار وتعيين مدير إدارة الرقابة الداخلية ومقدمي خدمات التدقيق الداخلي •
وضمان أن النتائج والتوصيات  ة الداخلية، والردود الواردة من قبل إدارة الشركة عليها،  مة إلى اللجنة من قبل مدير إدارة الرقابمراجعة التقارير املقّد  •

ومناقشة ا،  مة من املدقق الداخلي واالقتراحات والردود الصادرة عن اإلدارة التنفيذية قد تم استالمها ومناقشتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنهاملقّد 
أو صعوبة الحصول    ،إذا كان هناك أية صعوبات تواجهه في القيام بمهام التدقيق كالقيود املفروضة على نطاق عمله  مدير إدارة الرقابة الداخلية فيما

 على املعلومات الالزمة ملمارسة مسؤولياته.
الرقابة الداخلية  • قارير، وتقييم أداء مدير  فيما يتعلق بالتخطيط واملتابعة وإعداد الت  ، خاصةً واملدقق الداخلي )إن وجد(  تقييم جودة مهام إدارة 

 وتزويده باملشورة والتوجيه في الوقت املالئم. ،إدارة الرقابة الداخلية
 ، إلى جانب امتالكها السلطة واملكانة املالئمة داخل الشركة.د من امتالك إدارة الرقابة الداخلية العدد الكافي من الكادر الوظيفيالتأّك  •
 قة. الرقابة الداخلية مرة واحدة على األقل سنويًا، لضمان عدم وجود أية مسائل معلّ جتماع مع مدير إدارة اال  •
 إعداد تقارير ملجلس اإلدارة بشأن كافة املسائل التي يتم النظر فيها من قبل اللجنة. •

 
 االمتثال (و 
 مراجعة مدى امتثال موظفي الشركة لقواعد السلوك املنهي. •
 االمتثال أو استقالته أو إقالته. النظر في تعيين ضابط  •
 مراجعة مدى مالءمة املمارسات واإلجراءات الخاصة باالمتثال للقوانين واألنظمة واللوائح املعمول بها.  •
 مراجعة ومتابعة: •
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)بما   ركةبنشاط الش   فاعلية نظام متابعة االمتثال لقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من املتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة -
 .الداخلية( واللوائح واألنظمة فيها القواعد

 والتي قد تؤثر على الشركة تأثيرًا جوهريًا.  ،رات والتحديثات التي تطرأ على النظم التشريعية والقانونيةالتطوّ  -
 لتزام واالمتثال لقواعد السلوك املنهي. ضمان االد املبذولة من قبل إدارة الشركة ل الجهو  -

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

 ،نهيلوك املالتحقيق والنظر في املسائل التي تؤثر على نزاهة فريق اإلدارة في الشركة، والتي تشتمل على حاالت تضارب املصالح أو مخالفة قواعد الس
 وذلك وفقًا ملا تنص عليه السياسات واألنظمة املعمول بها داخل الشركة. 

 
 مسؤوليات واختصاصات أخرى  ( ز 
 ن وإدارة الشركة.يين واملدققين الداخليّ صل الحر واملفتوح بين كل من: لجنة التدقيق واملدققين الخارجيّ اخلق قنوات من التو  •
 . في هذا الشأن مجلس اإلدارة صادرة عن النظر في أي أمور أو مواضيع أخرى بناًء على توجيهات  •

 
 فصاحات املوظفين إبالغات و  (ح
الداخلية ن موظفي الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير املالية أو الرقابة  إلجراءات والضوابط التي تمّك ابوضع السياسات و القيام    •

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

 د من استقاللية التحقيقات ونزاهتها. للتأّك  ،التحقيق في هذه املخالفاتإجراءات متابعة  •
 . اإلبالغ عنها، وتصحيح ما قد يشوبها من انحرافاتفي التعامل مع املخالفات التي يتم  إدارة الشركة قيق التي تتخذهاالتح مراجعة إجراءات •

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

)فعاليتهالضمان   رقم  اجتماعه  في  عليها  باملصادقة  بدوره  قام  الذي  الشأن،  بهذا  اإلدارة  ملجلس  توصية  وقامت برفع  بتاريخ  2013/ 06،  انعقد  الذي   )06 
 . 2013نوفمبر 

 
 ، وذلك على النحو التالي:2020العام  اجتماعات خالل( 5) خمسةقامت لجنة التدقيق بعقد 

 

 االجتماع رقم  تاريخ اإلنعقاد 

 01/2020 2020راير ـــــــبف 11

 02/2020 2020 مايو 18

 03/2020 2020 أغسطس 10

 04/2020 2020 أغسطس 17

 05/2020 2020بر ـــــــنوفم 09
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  وكان حضور االجتماعات سالفة الذكر على النحو التالي:
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   مرات عدد

 ر الحضو

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة السيد/  منصور محمد املال 
 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو  السيد/  علي سعيد عبدهللا سليم الفالس ي

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو  السيد/ حمد سالم محمد العامري 
 :ةمالحظ

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

 
 لجنة الترشيحات واملكافآت  6.2

 ّكد من فعاليتها.يقر السيد "مارتن لي ايدملان" رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته آللية عملها، والتأ
التعويضتقاريرها  تقدم لجنة الترشيحات واملكافآت   وسياسات  البشرية  املوارد  إدارة  عن  اإلدارة  تقّد   اتملجلس  كما  املمارسات،  أفضل  تعكس  توصياتها  م  التي 

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

ومدير    اإلدارة التنفيذيةاجتماعات دورية مع  رئيس اللجنة    ويعقد  ،ون ين، جميعهم مستقلّ أعضاء غير تنفيذيّ (  3)لف لجنة الترشيحات واملكافآت من ثالثة  تتأ
 .التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة ع أعضاء اللجنة على األمور الجوهريةال طّ الضمان  ،ملوارد البشريةاإدارة 

 
 لجنة الترشيحات واملكافآت األعضاء التالية أسماؤهم: تضم

 

 
 
 
 
 
 

 الترشيحات واملكافآتأعضاء لجنة  نصب امل

 السيد/ مارتن لي ايدملان  اللجنة رئيس

 منصور محمد املال السيد/   عضو 

 مريم سعيد أحمد غباش  /ة السيد عضو 

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

2019 . 
لتولّ   • ايدملان"  لي  "مارتن  السيد  انتخاب  لجنة  تّم  رئيس  منصب  واملكافآتي  عن    الترشيحات  الصادر  القرار  على  الترشيحاتبناًء  في     واملكافآت  لجنة 

 . 2019 مارس 11( الذي انعقد بتاريخ 02/2019رقم ) ااجتماعه 
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 يحدد ميثاق لجنة الترشيحات واملكافآت مسؤوليات اللجنة كما يلي:
 

االستقاللية، وجب عليها عرض األمر على املجلس فقد شروط  قد  ن لّلجنة أن أحد األعضاء  يّ التأّكد من استقاللية األعضاء املستقّلين بشكل مستمر، وإذا تب -
 للقوانين واألنظمة املعمول بها.  في هذا الشأن وفقاً  ليقوم باتخاذ الالزم

سنوي، وعلى  إعداد السياسة الخاصة بمنح املكافآت واملزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل   -
 أن تتحقق من أن املكافآت واملزايا املمنوحة لإلدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب مع أداء الشركة. اللجنة

 وأسس اختيارهم.  ،تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا واملوظفين -
 تطبيقها، ومراجعتها بشكل دوري.  ومتابعة قبةومرا ،السياسة الخاصة باملوارد البشرية والتدريب في الشركة إعداد -
مع    يتوافق بما    ،وضع واعتماد سياسة وآلية الترّشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وتنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة  -

 القوانين واألنظمة املعمول بها. 
 . مراجعة االحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة، وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية املجلس -
 ى مجلس اإلدارة العتماد تطبيقها. غييرات التي يمكن إجراؤها عليه إلورفع التوصيات الصادرة في شأن الت ،مراجعة هيكل مجلس اإلدارة  -
 تصاصات ومهام أخرى يتم تحديدها من قبل مجلس اإلدارة من وقت آلخر. أية اخ -

 

قّرر املجلس أن تعقد لجنة الترشيحات   فقد، 2013 يوليو 01الذي انعقد بتاريخ  (04/2013رقم )في اجتماعه ر عن مجلس إدارة الشركة دبناًء على القرار الصاو 
املعمول بها لدى هيئة األوراق املالية املقّررة و والوفاء بمتطلباتها التشريعية وفقًا للوائح واألنظمة  ،على األقل سنويًا للقيام بمسؤولياتها اجتماعًا واحداً واملكافآت 

 ، وذلك على النحو التالي:2020عام الخالل  جتماعات( ا5خمسة )قامت لجنة الترشيحات واملكافآت بعقد والسلع، وعليه 
 

 االجتماع رقم  تاريخ االنعقاد 
 01/2020 2020فبراير  11

 02/2020 2020أبريل  15

 03/2020 2020أغسطس  11

 04/2020 2020نوفمبر  02

 05/2020 2020نوفمبر  10
 

 وكان حضور االجتماعات سالفة الذكر على النحو التالي:
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حضور  ل ا مرات  دد   ع

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة السيد/ مارتن لي ايدملان 
 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو  السيد/  منصور محمد املال 

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو  السيدة/  مريم سعيد أحمد غباش
 :مالحظة

ل حضور أعضاء اللجنة في هذه االجتماعات وفقاً لهذا الجدول من خالل حضورهم الشخص ي باألصالة.  •  .تمثّ
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 اللجنة التنفيذية  6.3
 

 والتأّكد من فعاليتها.يقر السيد "وليد أحمد سالم املقرب املهيري" رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته آللية عملها، 
 استراتيجية الشركة وتحديد األولويات املتعلقة باملشاريع واألداء. تعمل على توفير الضمان والرقابة على و  ،تلعب اللجنة التنفيذية دورًا استشاريًا ملجلس اإلدارة 

 

لضمان    اإلدارة التنفيذية للشركةمع  اجتماعات دورية  رئيس اللجنة    ويعقدهذا    ،ن و مستقلّ   جميعهمأعضاء غير تنفيذّيين،  ( 3)  ثالثةاللجنة التنفيذية من    تتألف
 أعضاء اللجنة على األمور الجوهرية بشكل منتظم.  العاطّ 

 
 تضم اللجنة التنفيذية األعضاء التالية أسماؤهم: 

 

 أعضاء اللجنة التنفيذية  املنصب 

 املهيري السيد/ وليد أحمد سالم املقرب  رئيس اللجنة

 السيد/ حمد سالم محمد العامري  عضو 

 السيدة/ مريم سعيد أحمد غباش عضو 

    :اتمالحظ
 .2019 مارس 20( الذي انعقد بتاريخ 02/2019التنفيذية بموجب القرار الصادر عن مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم ) تّم إعادة تشكيل اللجنة •
  اجتماعها في    اللجنة التنفيذيةالقرار الصادر عن  اللجنة التنفيذية بموجب  ي منصب رئيس  لتولّ   وليد أحمد سالم املقرب املهيري"  السيد "  تعيين تّم   •

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

 كما يلي: املوكلة لها سؤوليات املحدد ميثاق اللجنة التنفيذية 
 

 االستثمار واعتماد السياسات:في مجال استراتيجية  ➢
 

 اإلشراف على استراتيجية االستثمار والسياسات على مستوى الشركة ككل.  -
 وفقًا للحدود والقيود املقّررة في جدول التفويضات.  املوافقة على القرارات املتعلقة باالستثمارات واملشاريع التطويرية الخاصة بالشركة -
 مراجعة واعتماد السياسات واالستراتيجيات الخاصة باملشاريع التطويرية وإدارة األصول لدى الشركة.  -
وفقًا للحدود والقيود    اعتماد استراتيجية إدارة املناقصات واملشتريات، وإرساء العطاءات التي تتعلق باملناقصات الجوهرية الخاصة بالشركة -

 املقّررة في جدول التفويضات. 
 

 : في مجال اإلشراف واملراجعة ➢
 

 ومتابعة مستوى األداء فيها.  ،ة الخاصة باملشاريع التطويريةيمراجعة واعتماد مؤشرات األداء الرئيس -
 متابعة األداء الخاص باالستثمارات واملناقصات.  -
 هذا الشأن.في وإصدار التوصيات املناسبة   ،دة رأس املالمراجعة املتطلبات الخاصة بالحاجة إلى زيا -
 مراجعة التأثيرات الخاصة بعمليات االستثمار.  -
 . ذات االختصاص  ةين اإلدار الجالة التي تضعها ي مراجعة األهداف والنسب املالية الرئيس -
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 النحو التالي:، وذلك على 2020عام الخالل  اجتماعات( 6) ستةبعقد  اللجنة التنفيذيةقامت 
 

 االجتماع  تاريخ االنعقاد 

 01/2020 2020 مارس 12

 02/2020 2020 أبريل 09

 03/2020 2020 يوليو 12

 04/2020 2020 أكتوبر 26

 05/2020 2020 نوفمبر  11

 06/2020 2020ديسمبر  13

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

السيد/ وليد 
أحمد سالم 

 املقرب املهيري 

رئيس  
 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اللجنة 

السيد/ حمد  
سالم محمد  

 العامري 
 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو 

السيدة/ مريم 
أحمد سعيد 
 غباش

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو 

 :ةمالحظ
ل حضور أعضاء اللجنة في هذه االجتماعات وفقاً لهذا الجدول من خالل حضورهم الشخص ي باألصالة. •  تمثّ

 
 لعين وأعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة وسياسة تداوالت املط   ،لعينلجنة متابعة شؤون املط   7.0

 

 لعين سياسة تداوالت املط   7.1
 

م بشأن اعتماد دليل   2020لسنة    (/ر.م  03  )قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  لعين في أسهم الشركة تماشيًا مع  تداول املطّ لقام مجلس اإلدارة بوضع سياسة  
العامة  حوكمة املساهمة  )  ،الشركات  رقم  الداخلية  اإلدارة  5/2009والالئحة  ملجلس  السياسة  هذه  تتيح  حيث  املالية،  لألوراق  أبوظبي  سوق  عن  الصادرة   )

ن هذه السياسة  وتتضّم   والعاملين لدى الشركة الوفاء بالتزاماتهم القانونية عندما تكون لديهم معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر سهم الشركة في السوق املالي،
 . ش.م.ع األوراق املالية الصادرة عن شركة الدار العقاريةفي  لعين، وتضع قيودًا على التداول اًل للضوابط التي تحكم تداوالت املطّ  مفصّ شرحاً 
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تأثير على    مفصح عنها ذات عالقة بأعمال الشركة، ولهاغير  تحظر هذه السياسة التداول إن كان هناك احتمال معقول في استغالل معلومات غير منشورة أو   
الع على  فين العاملين لدى الشركة الذين لديهم اطّ أسعار التداول، وتطّبق سياسة تداول املّطلعين في األسهم على مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، وجميع املوظّ 

لعيها وتحديثها عبر املوقع اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق  طّ وتجدر اإلشارة هنا إلى التزام الشركة التام بإجراء مراجعة دورية لقائمة م  .معلومات وبيانات جوهرية
 اها الشركة.بما يتناسب مع املشاريع والخطط االستراتيجية والتشغيلية التي تتبنّ 2020عام الكان آخرها في شهر نوفمبر من  ،املالية

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

قبل السوق  إدارة  إبالغ  التابعة  والشركات  الشركة  في  والعاملين  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  ويتعّين  املالية،  سوق    لألوراق  إلى  طلباتهم  تقديم 
 ف إجراء تداول مّطلع، وذلك بغض النظر عن قيمة ونوع الصفقة )بيع أو شراء(.  أبوظبي لألوراق املالية بهد

 
فيما يتعلق بأعمال )غير مفصح عنها( تحتفظ شركة الدار العقارية بحقها في منع أو تقييد أي تداول عندما ترى احتمااًل معقواًل الستغالل معلومات غير منشورة 

تداوالت من قبل املّطلعين    أّي على ذلك، يمكن فرض فترة حظر إضافية يحظر خاللها إجراء    عالوةً   .الشركة بشكل قد يؤثر على سعر تداول األسهم في السوق 
فرضها تزامنًا مع الفترة    سواء كانوا من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو العاملين لدى الشركة أو الشركات التابعة، كفترة حظر التداوالت التي تّم 

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

رة من بة عليهم بشأن متطلبات اإلفصاح عن تداوالتهم في أسهم الشركة، وهم ملتزمون بجميع املتطلبات املقرّ مجلس اإلدارة االلتزامات املترتّ أعضاء  هذا ويدرك  
 قبل هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية. 

 
 وتداوالتهم في أسهم الشركة واألوراق املالية املصدرة عنها ومهامها لعين لجنة متابعة شؤون املط   7.2

، قامت إدارة الشركة بتشكيل  الشركات املساهمة العامة م بشأن اعتماد دليل حوكمة 2020لسنة  ( /ر.م 03 )قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم إعمااًل ألحكام 
ركة واألوراق املالية املصدرة عنها، كما قامت إدارة الشركة بتحديد املهام واالختصاصات املوكلة لهذه  لعين وتداوالتهم في أسهم الشلجنة مختصة بشؤون املطّ 

 اللجنة وذلك وفقًا للتفصيل اآلتي: 
 

 لعين وتداوالتهم لجنة متابعة شؤون املط   7.2.1
 

 لعين وتداوالتهم في عضويتها كاّل من: تضم لجنة متابعة شؤون املطّ 
 املالية. لإلدارة الرئيس التنفيذي  •
 املستشار القانوني العام.  •
 مدير إدرة الرقابة الداخلية. •
 

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

 اللجنةمهام واختصاصات  7.2.2
 

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

بما فى ذلك األشخاص الذين يمكن اعتبارهم مّطلعين بصورة مؤقتة، والذين يحق    ،إعداد سجل خاص ومتكامل يضم األسماء والبيانات الخاصة باملّطلعين -
  .أو يتوافر لهم االطالع على املعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل اإلفصاحات املسبقة والالحقة الخاصة باملّطلعين

 حتفاظ بالسجل الخاص بهم.اال وملكياتهم، و   ،ومتابعة واإلشراف على تعامالت املّطلعين إدارة  -
د من تحديثها بشكل مستمر، والتشاور مع اإلدارة التنفيذية لدى الشركة بشأن أية  إجراء مراجعة بشكل ربع سنوي لسجالت وكشوفات املّطلعين، للتأّك  -

 لدى الشركة. وفقًا ملتطلبات ومقتضيات سير األعمال ،تحديثات يتطلب إجراؤها على هذه السجالت والكشوفات وقت حدوثها
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 رفع الكشوف والتقارير الدورية الخاصة باملّطلعين إلى كل من هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية.  -
 حدوثه.لعي الشركة على املوقع اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق املالية، وإجراء أي تحديث على هذه القائمة فور ضمان التحديث املستمر لقائمة مطّ  -
املّطلعين  - مع  املستمر  وتذكيرهم   ،التواصل  توعيتهم  ذلك  في  بما  الشركة،  عن  املصدرة  املالية  واألوراق  الشركة  أسهم  في  بتداوالتهم  الخاص  الوعي  ونشر 

ملعمول بها لدى كل من هيئة األوراق  ااملقّررة و وفقًا لألنظمة والقواعد  ،املستمر بفترات حظر التداول في أسهم الشركة واألوراق املالية املصدرة عن الشركة
 ة مخالفات.  ب ارتكاب أيّ لتزام بها، وتجنّ املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية، لضمان اال

 اسب.  ة تعديالت قد تطرًا عليها إلى مجلس اإلدارة العتمادها في الوقت املناملراجعة الدورية لسياسة تداوالت املّطلعين، ورفع التوصية بشأن أيّ  -
 إدارة الشركة من وقت آلخر.  مجلس أية اختصاصات أو مهام أخرى يتم تكليف اللجنة بها من قبل -

سياسة تداول املطّ هاالذي يحكم عمل  امليثاق   بمراجعة، قامت اللجنة  2020وخالل العام   لعين  ، وينظم اختصاصاتها ومسؤولياتها، كما قامت اللجنة بمراجعة 
إدارة شؤون املّطلعين ونشر الوعي  لضمان توافقها وانسجامها مع القوانين واألنظمة املعمول بها، إلى جانب الدور املحوري واملهم والفّعال الذي تقوم به اللجنة في  

، إلى جانب إخطارهم املسبق بفترات  ي يخضعون لهاخالل تثقيفهم بالضوابط واإلجراءات التي تحكمهم، والسياسات واملواثيق الداخلية والتنظيمية الت  بينهم، من
ة معلومات داخلية أو جوهرية في سبيل تحقيق نفع أو ة، وضرورة عدم االستغالل املباشر أو الغير مباشر أليّ حظر التداول املفروضة من قبل الجهات املختصّ 

سوق أبوظبي لألوراق املالية لضمان التحديث املستمر   العمل والتنسيق املستمر مع إدارة    وكذلكربح من خالل التداول في األوراق املالية التي تصدرها الشركة.  
 لقائمة مّطلعي الشركة من خالل الخدمات اإللكترونية الخاصة بالسوق، لضمان االلتزام املستمر باألنظمة والقوانين املعمول بها. 

 
أقاربهم من الدرجة األولى في أسهم الشركة خالل العام  7.3  2020تعامالت وتداوالت أعضاء مجلس إدارة الشركة و

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

 نظام الرقابة الداخلية 8.0
 

 مسؤولية مجلس اإلدارة عن نظام الرقابة الداخلية  8.1
 

هذا التقرير، يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على نظام الرقابة الداخلية في  3.0كما أوضحنا في البند )  .شركة، ومراجعة مدى فاعليته وكفاءتهال( من 
إلى جانب ذلك، فقد شّكل املجلس لجنة التدقيق ويقر املجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعن مراجعته آللية عمله، والتأكد من فعاليتها.  

إد أنظمة  يخص  فيما  وذلك  مسؤوليته،  تحت  تقع  التي  الشركة  حوكمة  بمسؤوليات  القيام  في  لإلسهام  الداخلية  الرقابة  الداخلية  وإدارة  والرقابة  املخاطر  ارة 
إلدارة الرقابة الداخلية لها مباشرًة بموجب   الوظيفيةبتخويل وتفويض لجنة التدقيق مسؤولية أن تكون التبعية  للشركة. عالوة على ذلك، فقد قام مجلس اإلدارة  

س وفقًا لألنظمة والتشريعات املقّررة من قبل هيئة األوراق املالية تفويض رسمي صادر عن مجلس اإلدارة بهذا الشأن، ويتم عرض نتائج هذا التفويض على املجل
 ل املسؤوليات امللقاة على عاتقه.والسلع، األمر الذي يسهم في زيادة فاعلية هذه اإلدارة، وبالتالي ينعكس إيجابًا على مجلس اإلدارة في ممارسة صالحياته وتحمّ 

 

 
 مدير إدارة الرقابة الداخلية  8.2
( الذي انعقد بتاريخ 05/2013وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم )  ،إدارة الرقابة الداخلية في الشركة السيد "حيدر نجم"ترأس  ي

املشورة لإلدارة   ومنتظم، كما يقوم بتقديم  مستقّل    بممارسة عمليات التدقيق واملراجعة الداخلية بشكل  السيد "حيدر نجم"  حيث يقوم    .2013أغسطس    06
 23 الـ ية تتجاوز التنفيذية على وجه يضمن فعالية وتحسين وتطوير عمليات الرقابة الداخلية والحوكمة الخاصة بالشركة. يتمتع السيد "حيدر نجم" بخبرة عمل

ى أن السيد "حيدر نجم" حاصل على شهادة البكالوريوس  عامًا في مجال التدقيق املحاسبي والعمليات واالمتثال والتدقيق على املخالفات. وتجدر اإلشارة أيضًا إل
من قبل والية ديالوير في الواليات املتحدة األمريكية،  (  CPAفي التجارة من جامعة ماكجيل في مونتريال / كندا، إلى جانب كونه محاسب قانوني معتمد مرخص )

 .    ("CIAفضاًل عن حصوله على شهادة "املدقق الداخلي املعتمد )
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 ضابط االمتثال 8.3
بالقوانين واللوا وموظفيها  الشركة  امتثال  ضمان  مسؤولية  إليه  وأوكلت  الشركة،  إدارة  مجلس  عن  قرار صادر  بموجب  االمتثال  ضابط  تعيين  والقرارات  تم  ئح 

م بشأن   2020لسنة    (/ر.م  03  )لهيئة رقم  قرار رئيس مجلس إدارة االصادرة، إلى جانب السياسات والتدابير الداخلية األخرى. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع  
  .الشركات املساهمة العامة اعتماد دليل حوكمة

كة في اجتماعه  يتولى مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد "حيدر نجم" مهام ضابط االمتثال لدى الشركة، وذلك بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشر 
من هذا التقرير لالطالع على النبذة التعريفية الخاصة بالسيد "حيدر   8.2)يرجى اإلحالة إلى الفقرة رقم    2020أغسطس    12الذي انعقد بتاريخ    04/2020رقم  

 نجم"(.
 

 ارير والحسابات السنوية قتعامل الشركة مع القضايا الجوهرية أو املشاكل التي يتم اإلفصاح عنها في الت 8.4
ة الداخلية في الشركة، بهدف تقديم املشورة على وجه يتسم باملوضوعية واالستقاللية واملوثوقية، إلى جانب لقد قام مجلس اإلدارة بوضع معايير وأسس للرقاب

التنفيذية،    مثالية للرقابة الداخلية تلبي متطلبات مجلس اإلدارة، وتسهم في تعزيز الدور الذي يقوم به كل من مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق واللجنة  ة  تأمين بيئ
وجه أكمل  على  ومسؤولياتهم  ومهامهم  واجباتهم  أداء  في  اإلسهام  بغية  الرقاب  .وذلك  إدارة  مسؤوليات  أن  إلى  هنا  اإلشارة  تجدر  للميثاق  كما  تخضع  الداخلية  ة 

م بشأن اعتماد دليل    2020لسنة    (/ر.م   03  ) قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  املصادق عليه من قبل لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة، وذلك بما يتماش ى مع   
لرقابة الداخلية، وتسهم في تحقيق أهداف الشركة ومواكبة  ، ويمثل هذا امليثاق السياسة املحكمة التي تعمل من خاللها إدارة االشركات املساهمة العامة  حوكمة

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

ف على مبادرات تحسين األداء وتطوير األعمال، فضاًل عن  ز، يكفل تسهيل التعرّ يق اإلدارة التنفيذية بأسلوب  متميّ كما يتيح لها التفاعل مع الرئيس التنفيذي وفر 
نحو   على  الشركة  أهداف  بتحقيق  الكفيلة  الضمانات  ألنشطتهافّعال.    توفير  الداخلية  الرقابة  إدارة  تنفيذ  في  االستقاللية  من  عالية  درجة  والقيام   ، ولضمان 

ومن الناحية   ،نة التدقيقبمهامها، فإن مدير إدارة الرقابة الداخلية يتمتع باتصال مباشر مع أعضاء مجلس اإلدارة، ويعتبر من الناحية الوظيفية مسؤواًل أمام لج 
 اإلدارية مسؤواًل أمام الرئيس التنفيذي. 

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

 فيتمثل دور إدارة الرقابة الداخلية في هذا الشأن في اآلتي: 
 
 والقضايا ضمن مراحل التخطيط لعمليات التدقيق.  إدراج هذه املسائل •
 واملستجدات وإيجاد حلول لها. لضرورة( لإلسهام في بيان هذه املسائلتقديم املشورة والخدمات االستشارية )حسبما تقتض ي ا •
 والقضايا.  خذة من أجل معالجة هذه املسائلتأمين املتابعة املنتظمة للخطوات واإلجراءات املتّ  •
 رفع تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق بما يخص وضع هذه املسائل والقضايا.  •
 

 الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية ملجلس إدارة الشركة.التقارير  8.5
يسهم في خلق بيئة عمل   ،اءشكل فاعل وبنّ ب  -من قبل لجنة التدقيق    شرتحت اإلشراف املبا  -تقوم إدارة الرقابة الداخلية بممارسة أعمالها ومهامها املوكلة إليها  

الكفاءة في األداء واالنتاجية، وتشجع على جذب الكوادر املهنية املؤهلة ذات الخبرة والكفاءة. وتقوم  مثالية تتسم بالشفاقية والفعالية واالمتثال واالنضباط و 
مهامها  بعة في هذا الشأن، وبما يتوافق مع األنظمة والقوانين املعمول بها، حيث تمارس هذه اإلدارة  إدارة الرقابة الداخلية بإعداد تقاريرها وفقًا ألرقى املمارسات املتّ 

دون أي التدقيق بشكل منتظم   ةبنزاهة وحيادية  لجنة  تدخالت أو مؤثرات قد تؤثر على جودة وكفاءة تقاريرها، وتقوم إدارة الرقابة الداخلية برفع تقاريرها إلى 
بشأنها)وعند اقتضاء الحاجة(   املناسبة  القرارات  التخاذ  اإلدارة  مجلس  إلى  بشأنها  توصية  ورفع  ومناقشتها  إدارة لعرضها  أن  إلى  الشأن  هذا  في  اإلشارة  وتجدر   .
وحدة أعمال قابلة للتدقيق لدى الشركة،    26تشمل عدد  ،  2020لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة خالل العام  على  تقريرًا    16بإعداد وعرض    الرقابة الداخلية قامت

  ّم إصدار القرارات الالزمة بشأنها.تو 
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 إدارة املخاطر  9.0
 

  ، دارة املخاطر لحماية استثمارات املساهمينإل   وتلتزم بتوفير نظام    ،دة هي من أسس ممارسات اإلدارة الجيّ الة للمخاطر  أن اإلدارة الفعّ   الدار العقاريةشركة  تعتبر  
 ،املخاطرإدارة  ن اعتماد سياسة  يعتبر مجلس اإلدارة مسؤواًل ع، و رة املقرّ ومنع ارتكاب مخالفات للقوانين واللوائح    ،وأصول الشركة  ،ةوحقوق األطراف املعنيّ 
مع اإلدارة التنفيذية للشركة   لجنة إدارة املخاطر بالتنسيق املباشر وتتولى. مخاطرللالشركة احتمالية مواجهة د من والتأّك  ،هذه اإلدارة ومراجعة فاعلية عملية 

تقوم لجنة كما  ة تاّمة،  اليّ عوضمان استمرارية أدائه بف   ،الشركةفي  تطبيق إطار العمل الخاص بإدارة املخاطر  مهمة    من جهة ومع لجنة التدقيق من جهة أخرى 
  بتعزيز دور إلى ذلك، تقوم لجنة التدقيق  إضافةً   .ة أنشطة وجهود إدارة املخاطربتوفير املشورة ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بكفاءة وفعاليّ في الوقت ذاته التدقيق 
( الذي 04/2013املرتبطة بإدارة املخاطر، وذلك بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم )  وواجباته  التزاماتهالوفاء ب  في  اإلدارة   مجلس

ى ذلك صراحة في امليثاق الخاص بلجنة  عل  جنة التدقيق، كما نّص ل للجنة إدارة املخاطر إلى    الوظيفيةتكون التبعية    والذي بموجبه  ،2013يوليو    01انعقد بتاريخ  
 مجلس اإلدارة املشار إليه أعاله.   اجتماع هما فيياعتمادهما واملصادقة عل  اللذين تّم  ،املخاطرالخاص بلجنة إدارة التدقيق وامليثاق 

 

لتتماش ى مع    امتهءعلى موا  توعمل  ،املخاطر الخاص بالشركة، كما قامت بوضع سجل  ة إلدارة املخاطرإدارة املخاطر في الشركة بإقرار معايير خاصّ   قامت لجنة
جهود إدارة    نسجامابعة في تقييم ومراقبة املخاطر والتواصل فيما يتعلق بها، وضمان  الطرق املتّ   نسجامانظام إدارة املخاطر  ويضمن    املجال،أرقى املعايير في هذا  

 .للشركة ةاالستراتيجيّ  هدافاأل عمال و األ املخاطر مع 
 

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

 

 تقييمها. تحديد املخاطر التي قد تواجه عمل الشركة و •
 ة. املمارسات الكفيلة بتخفيف أثر املخاطر الحاليّ النظر في  •
 والذي يشتمل على ما يلي: ،وضع وتطوير إطار عمل إدارة املخاطر الخاص بالشركة •

 

 تقييم املخاطر. -
 سجل املخاطر. -
 ة تحّمل املخاطر.مدى إمكانيّ  -
 تحديد األولويات الخاصة باملخاطر. -
 التخفيف من املخاطر وإدارتها. -
 ورفع التقارير.  اإلشراف واملتابعة -

 

 .2020عام  ال خالل    اجتماعين إثنينوقد قامت هذه اللجنة بعقد من اإلدارة التنفيذية،    أعضاءفي عضويتها  تضم  و يرأس هذه اللجنة الرئيس التنفيذي للشركة،  
 ملخاطر بما يلي:اإدارة قامت لجنة كما 

 

 . جنة املخاطرميثاق ل  ومناقشة مراجعة •
 .الخاص بإدارة املخاطرتعزيز إطار العمل  •
 .الخاص بالشركةسجل املخاطر   وضع وتحديث •

السيدة "كارولينإلى جانب ذلك، فقد   بتعيين  الشركة  وهي     قامت  املخاطر،  إدارة  ضابط  مهام  لتولي  وتتمتع   شهادة املاجستير  حاصلة علىديبيرو"  اإلدارة،  في 
عامًا في كل من القطاعين العام والخاص في كل من فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد أسست "كارولين" خبرتها في   20" بخبرة تناهز الـ    السيدة "كارولين

ولين" العديد من الشركات ر مجال برامج ومشاريع إدارة املخاطر واالمتثال والحوكمة املؤسسية، إلى جانب التركيز على استمرارية األعمال وإدارة األزمات. دعمت "كا
في باريس، وترأست إدارة املخاطر واستمرارية األعمال (  PWC)لتأسيس وظيفة إدارة املخاطر الخاصة بها عندما كانت تعمل لدى شركة برايس ووترهاوس كوبرز  

 .2019نضمام إلى شركة الدار العقارية في عام تمكين، وهي شركة تابعة لجهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي، وذلك قبل اال شركة في الديار القطرية و 
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 لتواصل مع املساهمين ا 10.0
 

ساهمين  ق الشركة سياسة إفصاح خاصة بالسوق، تقوم على أساس معايير حوكمة الشركات وما يتعلق بها من متطلبات وإجراءات تهدف إلى تزويد كافة امل تطبّ 
الوقت   في  الدقيقة  باملعلومات  السوق  في  تبيّ واملستثمرين  كما  يوّج املناسب،  التي  اإلجراءات  الشركة  إدارة  تتبناها  التي  السياسة  بتنفيذهان  اإلدارة  مجلس    ، ه 

 لتزام واإلفصاح املستمر وفقًا ملتطلبات هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية. ويحرص على االلتزام بها، لضمان مراعاة اال
 

يعتبر أصحاب املناصب التالية  ة في املعلومات املفصح عنها،  ة واملصداقيّ حرص الشركة على تطبيق أعلى درجات اإلفصاح والشفافيّ   إلى جانب ذلك، ومن منطلق
 : يهاة تصريحات أخرى تنسب إلأو أي ،الشركةعن  نيابةً  عامة   تصريحات   ةح لهم باإلفصاح عن أياملصرّ األشخاص وحدهم 

 

 .اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس  •
 الرئيس التنفيذي.  •
 .فريق اإلدارة التنفيذية •
 ر الشركة.مقرّ  •

 

 معلومات إال إذا تمّ   ةأيّ هذه الحاالت عن    ، وال يتم اإلفصاح فيالالزمة لهم  لين واملستثمرين لتوفير املعلوماتملحلّ ا  عمتعقد الشركة من وقت آلخر اجتماعات   
ما لم تتعلق   ،توقعات السوق أو ما يشاع فيه  ات بشأنتعليق  ةعن إبداء أيّ   الدار العقاريةأو في الوقت ذاته، كما تحجم شركة    ،لسوق مسبقاً اإلفصاح عنها لدى ا

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

الجمعيّ  العموميّ تعتبر  الفرصة  ة  هي  لال األساسيّ ة  املساهمين  أمام  لوجه  ة  وجهًا  التنفيذيّ   جتماع  واملدراء  اإلدارة  مجلس  إشعارًا  مع  املساهمون  يتلقى  حيث  ين، 
مع    لة  د بالتفصيل زمان ومكان انعقاد االجتماع، باإلضافة إلى املواضيع املدرجة على جدول أعمال هذا االجتماع، كما يرفق باإلشعار نموذج وكايحّد   ،باالجتماع

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

 

مناقشة أكبر عدد من املوضوعات واملسائل التي يتم  يتم خالل االجتماع إتاحة الفرصة أمام املساهمين الحاضرين لطرح استفساراتهم، ويلتزم رئيس االجتماع ب
للتحّد  االجتماع  بعد  التواجد  على  األعضاء  يحرص  كما  املتاح،  الوقت  خالل  املساهمينطرحها  مع  الخارجي    .ث  الحسابات  مدقق  يقوم  ذلك،  جانب  إلى 

 طرحها. ة، ويكون متواجدًا لإلجابة عن أية استفسارات يتم الجمعية العموميّ  اجتماعبحضور 
 

 قواعد السلوك املنهي  11.0
 

والقانوني، مع  املنهي  تلتزم بأعلى مستويات السلوك  ها  أنّ وقدرتها املهنية، حيث    ،والنزاهة في تعامالتها  ،دة في تنفيذ املشروعاتيعتمد نجاح الشركة على سمعتها الجيّ 
 ة القوانين واللوائح املعمول بها عند مزاولة أعمالها. مراعاة كافّ 

 

شركة    بالنسبة  قواعد السلوك املنهيل  شكّ ت إدارة  العقاريةملجلس  والتزاماً   وموظفيها  الدار  عملهم  ،واجبًا  أسلوب  من  يتجزأ  ال  جزءًا  املبادئ  تلخص  تو   ،ويعتبر 
وتجدر اإلشارة    .واملصادق عليه من قبل مجلس اإلدارة   ،الشركة  لدىق  قواعد السلوك املنهي املطبّ بميثاق    الدار العقاريةشركة  التي تلتزم بها  وقواعد السلوك املنهي  

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

 آلية إفصاح املوظفين  12.0
 

ف على اإلفصاح عن  لتزامها بضمان قدرة املوظّ ال  تعزيزاً بالعاملين لدى الشركة،  ة  سياسة إفصاح خاصّ ، قامت الشركة بوضع  قواعد السلوك املنهيتماشيًا مع  
وبسرية   باألسلوب املالئملقيام بعمليات التحقيق  ل  اً ضه لالضطهاد أو املضايقة أو التمييز، وكذلك ضماندون تعرّ   ةغير الئق  ياتسلوك  ةمخاوفه وقلقه بشأن أي

بمراجعة سياسة اإلبالغ عن املخالفات لدى الشركة كما تم    2013نوفمبر    06الذي انعقد بتاريخ    ( 04/2013التدقيق في اجتماعها رقم )  ، وقد قامت لجنة ةتاّم 
 (. 6.1( من البند )حبيانه سابقًا في الفقرة )
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  ، ة )حسب رغبتهم(ومن دون اإلفصاح عن بياناتهم الشخصيّ   ،ةملوظفي الشركة التعبير عن مخاوفهم على نحو مسؤول وبصورة سريّ هذه  فصاح  اإل آلية  وتتيح  هذا  
 .تتصل بهذه اآللية فيما قد يثار من أمور   مستقّل  املالئمة للتحقيق وبشكل   التدابير  الشركة تتخّذ كما  ،دون خوف من تعرضهم لتمييز في املعاملة 

 
 املصالح  ضاربت  13.0

واإلحجام عن   ،شركةالتعارض في املصالح قد ينطوي عليه تعاملهم مع شؤون  ين باإلبالغ عن أّي التنفيذيّ املوظفين تطالب الشركة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  
قواعد  ميثاق  ظام األساس ي للشركة و الن ة التي يتضمنها  إلى اإلرشادات العاّم   إضافةً   . كلما اقتض ى األمر ذلك  املشاركة في مناقشة هذه األمور أو التصويت عليها

اإلدارة   السلوك املنهي مجلس  املقرّ   ،وميثاق  واألنظمة  والقوانين  القرارات  مع  يتوافق  رة من قبل هيئة األوراق املالية والسلع والجهات الرقابية والتشريعية وبما 
قة، كما تحث الشركة أعضاء  أعلى املستويات فيما يتعلق بإدارة تعارض املصالح املطبّ على  االلتزام بالقوانين  ب  الكفيلةوضع سلسلة من اإلجراءات    تّم قد  و   .األخرى 

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

  2019عام الاملخالفات املرتكبة من قبل الشركة خالل  14.0
 .2020ديسمبر  31 فياللوائح التنظيمية خالل السنة املنتهية  فيما يخّص جوهرية  ة مخالفات ترتكب الشركة أيّ لم 

 
 املسؤولية االجتماعية للشركةاالستدامة و  15.0

العمل واملجتمعات التي تعمل فيها،  دين والعمالء وشركاء  تهدف الشركة من خالل مسؤوليتها تجاه املجتمع إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين واملوظفين واملورّ 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة وغيرها من خالل مراعاة املحاور االجتماعية    واملساهمة دومًا في دعم املجتمع املحليّ ،  وذلك من خالل املحافظة على جدوى األعمال

 .والبيئية واألخالقية واالقتصادية في كل ما تقوم به الشركة
 

قيقًا لهذه  ة نحو القيام بكافة املسؤوليات االجتماعية والبيئية واملؤسسية التي تفرضها األنظمة والتشريعات في البيئة التي تعمل من خاللها. وتح كما تهدف الشرك
عدها في فهم األثر املباشر وغير  الغاية، تعمل شركة الدار العقارية على دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية في عملية صنع القرار وعملياتها التشغيلية، مما يسا

أفضل، وتحسين فعالية العمل، وإضافة قيمة إلى األعمال املنجزة من قبل الشركة،  املباشر املترتب على عملياتها، األمر الذي يؤدي بدوره حتمًا إلى اتخاذ قرارات  
 .ة للعملوتهيئة بيئة مثاليّ  ،ةوتحسين الكفاءة التشغيليّ  ،من خالل تقليل املخاطر

 

 :تطبيق سياسة املسؤولية االجتماعية للشركة يتم عبر التركيز على الجوانب التالية إّن 
 

 .عبر قواعد السلوك املنهي واملساءلة  -الحوكمة -
 .ةمثاليّ عبر تهيئة بيئة عمل   -املوظفين -
 .عبر إدارة تأثير عمليات الشركة على البيئة -البيئة  -
 .دي الخدمات من ذوي الخبرة بهدف تعزيز املسؤولية االجتماعية للشركةدين ومزوّ عبر العمل مع مجموعة من املورّ  - ديناملورّ  -
 زة و قيمة مضافة.عبر تزويدهم بخبرة معزّ   -العمالء -
 .املجتمعات املحلية التي تعمل الشركة من خاللهاعبر دعمهم واالستثمار في   - املجتمع -

 
فمن خالل اســتراتيجية االســتدامة الخاصــة بالشــركة، تســعى شــركة الدار إلى خلق قيمة  ،ال يتجزأ من اســتراتيجيتنا املؤســســية  رئيســياً أصــبحت االســتدامة جزًءا 

واألجندة الخضـــراء لدولة اإلمارات   2021مع رؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة مشـــتركة للجهات واألطراف ذات العالقة. وتتفق أجندة االســـتدامة لدى الشـــركة 
، التي تلتزم بها دولة اإلمارات العربية 2030( SDGs، وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة )2030، ورؤية أبوظبي االقتصادية 2030  – 2015العربية املتحدة 

اســـــتراتيجية التركيز على تحقيق أثر إيجابي على املجتمع والبيئة. هذا،  الشـــــركةئدة في مجال تطوير وإدارة العقارات، تواصـــــل  وكواحدة من الشـــــركات الرا املتحدة.
ــ ــها اللوائح واألنظمة والتشـ عاملية  ريعات املحلية والوتتطلع الشـــركة إلى الوفاء بجميع املســـؤوليات االجتماعية والبيئية، والتزامات الحوكمة املؤســـســـية، التي تفرضـ

 في مجال البيئة التي تعمل من خاللها.
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ة ضمن مبادرات خاصة باملجتمع والكيان املؤسس ي للشركة، وذلك لغرض تركيز جهود شركة الدار العقارية وتعزيزها على تصنيف املسؤولية االجتماعيّ   وقد تّم 
املساهمة في و   االستدامة ة إلىاألنشطة والفعاليات في سياق جهودها الدؤوبة الراميّ قد شاركت شركة الدار العقارية في عدد من  ، ل2020وخالل العام    .نحو  فّعال

 :ة، واملحافظة على بيئتها. وتشتمل هذه األنشطة على ما يليبناء املجتمعات املحليّ 
 التزام الشركة بتحقيق الحياد الكربوني في عملياتها.  •
ثر  ملموس  في تذليل استثمار الشركة في سندات األثر االجتماعي األولى من نوعها في أبوظبي، والتي أطلقتها هيئة املساهمات املجتمعية "معًا" بهدف إحداث أ •

 مل.  التحديات االجتماعية. وقد جاء االستثمار في هذا البرنامج لتمكين أصحاب الهمم من اكتساب املهارات الالزمة في سوق الع
اعية وضعت شركة الدار سياسات جديدة للمجموعة، من بينها: سياسة البيئة، وسياسة حقوق اإلنسان، وسياسة االستدامة، وسياسة املسؤولية االجتم •

باالعتبارات البيئية   للشركات، وسياسة املشتريات املستدامة. ويتمثل التزام الشركة في تحقيق التكامل في عمليات اإلدارة بهدف تحديد املشكالت املتعلقة
 واملسؤولية االجتماعية والحوكمة املؤسسية في عمليات املجموعة، وتقييم تلك املشكالت والتخفيف منها. 

؛ إذ تهدف هذه املبادرة إلى تحقيق التنمية 2020مليون درهم  إماراتي كدعم  تمويلّي لصندوق الوطن خالل عام    30صندوق الوطن: قدمت الشركة مبلغ   •
د هذه املبادرة األهمية التي ُتولاملستد ّ يها شركة الدار العقارية امة، وتوفير حياة  كريمة  ومستقبل  واعد ملواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة كافًة، كما تجس 

ز دورها الرائد في تشجيع املشروعات الوطنية.  إلى مسؤوليتها االجتماعية، وُتبر 
 تحت رعاية مباشرة من قبل الشركة والتي من بينها:  ندوق الوطنبصبعض املبادرات الرئيسية الخاصة  •

 دعم برامج املبرمج اإلماراتي وموهبتنا.  -
 لدعم االبتكار واملواهب البحثية على الصعيد املحلي.  تمويل جائزة سنتوريوم -
 حاسوب محمول للطالب لتسهيل عملية التعلم عن بعد.  10,000تبرع مباشر لدعم شراء   -

  500,000دار اتفاقية شراكة استراتيجية مع األوملبياد الخاص اإلماراتي. وتتضمن االتفاقية توفير مساحة مكتبية ودعم خدمات تبلغ قيمتها  وّقعت شركة ال •
 .  درهم  إماراتّي 

.  د 2,000,000في نظام سندات األثر االجتماعي التابع لهيئة "معًا"، والذي يدعم أصحاب الهمم بمبلغ  وقدره  الشركةتستثمر  •  رهم  إماراتّي 
لخدمات، التزمت الدار بتقديم أحد مبانيها إلى املؤسسة االتحادية للشباب، التي تعمل كمساحة عمل مشترك من خالل مرافق مجهزة بأحدث الوسائل وا •

ن للشباب العمل.    حيث ُيمك 
 ( 19دعم الوطن خالل أزمة فيروس كورونا )كوفيد  •

 إماراتّي  إلى حملة "معًا نستطيع" التي أطلقتها هيئة "معا". تبرع موظفو الشركة بمبلغ مليون درهم   -
تستهدف دعم املستأجرين ومشتري املنازل واملجتمع    2020مليون درهم  إماراتّي  في شهر مارس    190برامجًا موجهًة تصل قيمتها إلى    الشركةأطلقت   -

 ككل. 
قيمتها   - تتجاوز  املبادرات  من  إماراتي  90مجموعة  درهم   التجزئة،  ،مليون  تستهدف شركاء  الصغيرة  التي  املشروعات  على  خاص   بشكل  التركيز  مع 

 توسطة، واملشروعات الناشئة.وامل
مليون درهم  إماراتّي  لدعم مشترّي  ومستأجري العقارات السكنية من خالل املنتجات القوية للتمويل العقاري ووحدات التملك، عن   60تم تخصيص   -

 بغية التغلب على ظروف السوق.  ،طريق اإليجار وخطط السداد الشهرية
أل  50تم تخصيص   - إماراتّي   درهم   بنسبة  مليون  خصًما  يتضمن  بما  الدار،  طالب من الطالب    7,500% تم تطبيقه على ما يقرب من  20كاديميات 

ماليين درهم  إماراتّي  في التكنولوجيا، بما في ذلك توفير أجهزة الحاسوب املحمول ومنصة    10امللتحقين باملدارس التابعة لألكاديميات، واستثمار نحو  
 ماليين درهم  إماراتّي  ألكاديميات الدار. 6س صندوق مخصص للمساعدة في حاالت العسر والضوائق املالية بمبلغ التعلم عن بعد، فضاًل عن تأسي

الرسوم   20تم تخصيص   - جميع  عن  والتنازل  الصحي،  الصرف  مجال  في  الوطنية  الجهود  ومنها  األخرى،  املبادرات  من  للعديد  إماراتي  درهم   مليون 
 مع الشركة.اإلدارية املرتبطة بالتعامل 
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 معلومات عامة   16.0
 

 2020عام الأداء سهم الشركة خالل    16.1
 

ة عن سعر سهم الشركة في  عاّم   ن الجدول التالي ملحةً . ويبيّ 2020ديسمبر    31  فيأسهم الشركة حركة نشاط قوية خالل السنة املنتهية    علىشهد التداول  
  :2020ديسمبر  31نهاية كل شهر من السنة املنتهية في 

   
 

 

ر    التغي 
 القيمة     عدد الصفقات

 )درهم إماراتي( 
 الكمية
 )سهم(

 اإلغالق 
)درهم 

 إماراتي( 

السعر 
 األدنى 

)درهم 
 إماراتي( 

السعر 
 األعلى 

)درهم 
 إماراتي( 

 االفتتاح 
)درهم 

 إماراتي( 
 التاريخ

 بالدرهم  %

 2020يناير  2.15 2.27 2.07 2.23 157,606,102 345,779,878.27 3,810 0.07 3.24

 2020فبراير  2.21 2.27 2.10 2.12 138,617,721 305,937,157.27 3,628 0.11 4.93

 2020مارس  2.05 2.14 1.35 1.54 482,772,215 797,439,076.00 10,680 0.58 27.36

 2020أبريل  1.53 1.86 1.38 1.82 313,758,901 489,351,573.47 9,399 0.28 18.18

 2020مايو  1.81 1.82 1.64 1.74 184,446,368 319,073,522.95 4,871 0.08 4.40

 2020يونيو  1.74 1.89 1.66 1.78 310,865,718 549,504,831.84 8,223 0.040 2.30

 2020يوليو  1.78 1.85 1.68 1.73 146,039,671 256,384,954.91 4,204 0.05 2.81

17.34 0.300 9,398 
1,341,038,552.27 686,952,907 2.03 1.70 2.17 1.73 

أغسطس 
2020 

0.99 0.02 6,053 
1,526,844,231.00 744,713,591 2.01 1.99 2.11 2.06 

سبتمبر  
2020 

36.32 0.730 9,860 
2,278,397,855.07 990,188,202 2.74 1.99 2.92 1.99 

أكتوبر 
2020 

13.01 0.350 13,120 
2,188,824,359.45 781,543,751 3.04 2.57 3.18 2.70 

نوفمبر 
2020 

3.62 0.110 8,607 
1,748,619,215.69 545,896,819 3.15 3.09 3.26 3.10 

ديسمبر  
2020 

 املاليةاملصدر: سوق أبوظبي لألوراق 



 

  2020ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة املنتهية في    
 

 
 
 

 49 من   40 الصفحة
 

 2020العام  لسوق ومؤشر القطاع خاللالعام لؤشر املمع  الدار العقاريةاألداء املقارن لسهم شركة    16.2
 

 :2020ديسمبر  31يبّين الرسم البياني التالي األداء املقارن لسهم الشركة مع املؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع العقار خالل السنة املنتهية في 

 
 املصدر: بلومبيرغ 

 
 أجنبي(  –عربي  –خليجي   –التالي: )محلي فة على النحو حكومات( مصن    –شركات  –)أفراد  2020ديسمبر  31ة املساهمين كما في بيان توزيع ملكي   16.3

 

  – عربي   –خليجي    – فة على النحو التالي: )محلي  حكومات( مصنّ   – شركات   –)أفراد العقارية    الدار  شركة املساهمين فية  توزيع ملكيّ الجدول التالي    يبّين
 : 2020ديسمبر  31أجنبي( كما في 

 

 مجموع األسهم 
رأس   فينسبة امللكية 

 املال حسب الفئة
 عدد األسهم 
 )سهم(

 
 عدد املساهمين 

 املستثمر/ املساهم  نوع العميل 

6,295,079,890 
 حكومي 14 3,200,677,635 40.71%

 شركات 453 1,888,369,212 %24.02 محلي 
 أفراد 42,619 1,206,033,043 15.34%

142,135,674 
 حكومي 1 1,186,795 0.02%

 شركات 68 123,588,114 %1.57 خليجي 
 أفراد 158 17,360,765 0.22%

35,403,404 
 حكومي 0 0 0.00%

 شركات 16 5,019,613 %0.06 عربي 
 أفراد 978 30,383,791 0.39%

 أجنبي  حكومي 0 0 0.00% 1,390,010,635
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 مجموع األسهم 
رأس   فينسبة امللكية 

 املال حسب الفئة
 عدد األسهم 
 )سهم(

 
 عدد املساهمين 

 املستثمر/ املساهم  نوع العميل 

 شركات 518 1,323,006,642 16.83%
 أفراد 756 67,003,993 0.85%

 سهم  7,862,629,603
(100 )% 

 املجمــوع  45,581 7,862,629,603 % 100

 املصدر: سوق أبوظبي لألوراق املالية 
 

 2020ديسمبر  31كما في  % من رأسمال الشركة5 الـ تهماملكية على املساهمين الذين تتجاوز نسب  نظرة عام   16.4
 

 : 2020ديسمبر  31كما في  % من رأسمال الشركة5 تتجاوز نسب ملكياتهم الـاملساهمين الذين  الجدول التالي يبّين
 

 ةنسبة امللكي   عدد األسهم  املساهم

 %29.73 2,339,464,326 شركه املعموره دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ 
 %7.57 595,944,021 السارية لال ستثمارات التجارية ذ.م.م 

 املصدر: سوق أبوظبي لألوراق املالية 
 

 2020ديسمبر  31ة كما في بيان توزيع املساهمين وفقاا لحجم امللكي   16.5
 : 2020ديسمبر  31ة كما في الدار العقارية وفقاا لحجم امللكي   شركة  يبي ن الجدول التالي توزيع املساهمين في

 

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

 رأس املال
 %1.51 118,423,132 42,808 50,000أقل من 

 %4.28 336,755,310 1,944 500,000إلى أقل من  50,000من 
 %12.88 1,012,925,481 676 5,000,000إلى أقل من  500,000من 

 %81.33 6,394,525,680 153 5,000,000أكثر من  
 %100.00 7,862,629,603 45,581 املجموع 

 املصدر: سوق أبوظبي لألوراق املالية 
 

 الشركات املدرجة ب الخاصة ضوابط عالقات املستثمرين  16.6
ل إدارة  وفقًا  مجلس  رئيس  )قرار  رقم  والسلع  املالية  األوراق  لسنة  7هيئة  املؤسس ي  2016/ر.م(  االنضباط  معايير  العامة،  وحوكمة بشأن  املساهمة  الشركات 

ألمثل للقواعد والتعميم الصادر عن الهيئة واملتعلق بضوابط عالقات املستثمرين بالشركات املدرجة، ومن منطلق حرص شركة الدار العقارية على التطبيق ا
بتحفيز وتطوير إدارة عالقات املستثمرين، وتعزيز دورها من خالل استيفاء    2020و    2017مة املعمول بها في هذا الشأن، فقد قامت الشركة خالل العامين  واألنظ

االتسا مستوى  رفع  في  يسهم  وجه  على  الشركة،  لدى  املستثمرين  عالقات  بإدارة  الخاصة  والثانوية  األساسية  املتطلبات  كاّفة  الرد على  وتطبيق  في  ق والجودة 
يز درجة معرفة ووعي  االستفسارات الخارجية للمحّللين واملستثمرين واملساهمين، إلى جانب تعزيز العالقات االستثمارية للشركة واالرتباط بالسوق، وكذلك تعز 

مع الشركة، وتحسين مستوى التقارير املقدمة، باإلضافة أصحاب املصالح وفهمهم للبيانات املتعلقة بأداء الشركة من خالل تطبيق وتفعيل أفضل سبل التواصل  
 مع األسواق.  إلى إيجاد هيكل متطّور يتسم بالكفاءة والفعالية على مستوى اإلدارة العليا على وجه يضمن مستوًى عال  من اإلفصاح والشفافية والتفاعل
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خاص بإدارة عالقات املستثمرين بما يتوافق مع متطلبات وضوابط إدارة عالقات  ومن هذا املنطلق، فقد قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها اإللكتروني ال 
والسلع املالية  األوراق  هيئة  لدى  بها  املعمول  قبل    ،املستثمرين  من  وتصّفحه  اإللكتروني  املوقع  هذا  زيارة  باإلمكان  وإنه  والفعاليه،  بالكفاءة  يّتسم  وجه  على 

 الجمهورعبر زيارة الرابط اآلتي:املساهمين واملستثمرين وأصحاب املصالح و 
overview.html-relations-relations/investor-http://www.aldar.com/en/article/investor 

عالقات    إلى جانب ذلك، ولضمان الفاعلية والكفاءة في بإدارة  مختّصين  مسؤولين  بتعيين  الشركة  املستثمرين، فقد قامت  عالقات  إدارة  وأهداف  دور  تحقيق 
لشركة والفرص املتاحة لها،  املستثمرين، يتمّتعون باملؤهالت العلمية والخبرة العملية في مجال األعمال واملحاسبة والعالقات العاّمة، واملعرفة الكاملة بأنشطة ا

يدهم باملعلومات  باملتطلبات القانونية والتشريعّية ذات الصلة والصادرة عن الجهات املختّصة، كما لديهم املهارة والقدرة على التفاعل مع العمالء وتزو   وامللّمين
قنوات االتصال املختلفة. إلى جانب   الفّنية واملالّية الخاّصة بالشركة بصورة تتسم بالسهولة والسالسة، وباللغتين العربية واإلنجليزية، من خالل التواصل عبر 

بعقد سلسلة من االجتماعات مع شريحة  واسعة  من املساهمين الحالّيين واملستثمرين املحتملين على    2020ذلك، فقد قام القائمون على هذه اإلدارة خالل العام  
ي، على وجه يعّزز من الثقة بأداء الشركة ومشاريعها ومحفظة أصولها املتنّوعة، املستويين املحلي والعاملي، لتعزيز الوعي والدراية بمشاريع الشركة ومركزها املال

 إلى جانب آفاق التوّسع والنمو املستقبلية التي تستهدفها الشركة. 
 

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

 سمر خانالسيدة/  • ملستثمرين مسؤولو إدارة عالقات ا
 السيد/ محمد املازمي  •

 وسائل التواصل 
   00971 2 8105624 هاتف 

8105555 2 00971   
8105866 2 00971 

 00971 2 8105550 فاكس
 أبوظبي – 51133 ص.ب. 

 skhan@aldar.com البريد اإللكتروني
malmaazmi@aldar.com  

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

 خذة بشأنها ، واإلجراءات املت  2020القرارات الخاصة التي تم  اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية ملساهمي الشركة خالل العام  16.7
ثالثة أرباع  ة أصــــــوات املســــــاهمين الذين يملكون ما ال يقل عن وفقًا للقوانين واألنظمة املقّررة واملعمول بها، فإن القرار الخاص هو: القرار الصــــــادر بأغلبيّ 

 الجمعية العمومية للشركة املساهمة. اجتماع لة فياألسهم املمثّ 
 

ــًا من قبل مســـــــاهمي    تطلبي بندًا واحداً  2020مارس  18الجمعية العمومية لشـــــــركة الدار العقارية الذي انعقد بتاريخ   اجتماع جدول ن  تضـــــــّم  قرارًا خاصـــــ
 البند في اآلتي: اهذ وتمثلمن قبل املساهمين الحاضرين في ذلك االجتماع،  عا باإلجماموالتي تّمت املوافقة عليه ،الشركة

 

، وتفويض مجلس اإلدارة صالحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص  2020املوافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خالل العام   ▪
و    2018تين )قة خالل السنتين املاليّ % من متوسط صافي أرباح الشركة املحّق 2ن ال تتجاوز هذه املساهمات الطوعية ما نسبته  هذه املبالغ لها، على أ 

رقم )2019 االتحادي  القانون  أحكام  مراعاة  ومع  املجتمع،  خدمة  أغراض  في  الطوعية  املساهمات  هذه  تصب  أن  وبشرط  بشأن   2015( لسنة  02(، 
 هذا الشأن.  الشركات التجارية في
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ة بإقرار وتخصــيص مبالغ ماليّ ة للشــركة، فقد قام مجلس إدارة الشــركة  الجمعية العموميّ  اجتماع لة فيبناًء على املوافقة الصــادرة بإجماع األســهم املمثّ 
 .وبما يتوافق مع املتطلبات القانونية في هذا الشأن ،املمنوحة له ير ومساهمات طوعية تصب في خدمة املجتمع، وضمن الصالحيات واملعاي

   
 ر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وتاريخ تعيينهمقر   16.8

ر اجتماعات مجلس اإلدارة في تنظيم أعمال مجلس اإلدارة واللجان الذي يلعبه مقرّ  بالدور ش.م.ع ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية تؤمن شركة الدار العقارية 
ابتداًء من تحديد مواعيد انعقاد االجتماعات، وتنظيم جدول األعمال،   ،عنه، والتنسيق املستمر لألمور واملسائل املتعلقة باجتماعات املجلس ولجانهقة  ثاملنب

قيعها واعتمادها، إلى جانب دوره والترتيب لتو   ،وإعداد محاضرهاها،  أثناء جلساتبين األعضاء قبل انعقاد االجتماعات، و ومرورًا بدوره البارز في التنظيم والتنسيق  
لضمان التنفيذ األمثل لهذه القرارات. إلى جانب الدور   ،في تنسيق التواصل بين إدارات الشركة املختلفة فيما يخص القرارات الصادرة عن املجلس ولجانهالفّعال  

على وجه يضمن قيامهم بدور     ،علومات واملتطلبات املختلفة الخاصة بهموتوفير امل  ،ر املجلس في تحقيق التواصل املستمر مع أعضاء املجلسالذي يقوم به مقرّ 
 فّعال أثناء قيامهم بمهامهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقًا للقوانين واألنظمة والقرارات املقّررة واملعمول بها.  

 
 وتتمثل أبرز املهام التي يتوالها مقرر الشركة في اآلتي:

 . اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضرهاتوثيق  -
 .املجلس االحتفاظ بالتقارير املُقدمة إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي ُيعدها -
واألوراق - اإلدارة  مجلس  اجتماع  أعمال  بجدول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  الصلة موافاة  ذات  واملعلومات  تتعلق   ،واملستندات  إضافية  معلومات    وأي 

 .إدارة  ة في بنود جدول األعمال التي يطلبها أي عضو مجلسباملوضوعات املشمول
 .التأكد من التزام أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي يعتمدها املجلس -
 .التاريخ املحدد النعقاد االجتماع إخطار أعضاء مجلس اإلدارة بتواريخ اجتماعات املجلس قبل وقت كاف  من  -
 .عليها إلبداء آرائهم بشأنها قبل التوقيعتقديم مسودة املحضر إلى أعضاء املجلس  -
  وكذلك املعلومات واملستندات املتعلقة  ،محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة  التأكد من تسلم أعضاء مجلس اإلدارة بشكل تام ودون إبطاء صورة من  -

 .بالشركة
 .تنفيذها وتطبيقها التقارير بشأن قرارات مجلس اإلدارة ولجانه إلى اإلدارة التنفيذية للشركة ورفع تبليغ -
 .دعم عملية تقييم مجلس اإلدارة  -
 لدى الشركة  .وفريق اإلدارة التنفيذيةالتنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة  -
والتشريعات النافذة،   ضوابط وأحكام دليل حوكمة الشركات املساهمة العامةبمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق    صتنظيم سجل اإلفصاح الخا -

 لهم. ساعدة واملشورة وتقديم امل
 

 12( الذي انعقد بتاريخ  04/2020تّم تعيين السيد "محمد حاتم عبدالرحمن" مقّررًا للشركة بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم )
عامًا،   13االمتثال واالنضباط املؤسس ي ملدة تناهز الـ  ، ويتمتع السيد "محمد حاتم عبدالرحمن" بخبرة عملية في مجال األعمال القانونية وشؤون  2020أغسطس  

 . ، كما حصل على االعتماد من قبل "حوكمة" وهو حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة والقانون في جامعة اإلمارات العربية املتحدة 
 

 2020العام  أحداث جوهرية مرت بها الشركة خالل 16.9
، وجاء ذلك بدعم من قلة املشاريع  بتطويرها  شركة الدار العقارية  تقومإقبااًل ملموسًا على مبيعات الوحدات السكنية في كافة املشاريع التي  2020شهد العام  

ها وجودة منتجاتها على  إلى جانب ثقة املشتريين واملستثمرين في إمكانيات الشركة وكفاءتالسكنية ذات الجودة العالية التي تّم طرحها في السوق في تلك الفترة،  
ما  2020من أبرز األحداث الجوهرية التي مرت بها شركة الدار العقارية خالل العام  و ".  19ة آثار جائحة "كوفيد  الرغم من صعوبة الظروف التي مّر بها السوق نتيج

 يلي:
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 2020الدار العقارية تجدد التزامها بتعزيز االستدامة خالل العام  ▪
لة ، أعلنت شركة الدار العقارية تزامنًا مع فعاليات أسبوع أبوظبي لالستدامة، اليوم عن تجديد التزامها بمواصلة جهودها ومساعيها املبذو 2020يناير  14بتاريخ 

 في مجال االستدامة خالل العام الجاري، بما يعزز مكانة ابوظبي كمدينة عاملية تحفز على بناء مستقبل مستدام.
 
 تحرز تقدماا كبيراا في تنفيذ مشاريعها بجزيرة الريم وجزيرة ياس وتستعد ملرحلة التسليم  العقاريةالدار  ▪

  ، أعلنت شركة الدار العقارية عن آخر مستجدات مشاريعها قيد التطوير ضمن وجهاتها الرئيسية في أبوظبي. 2020فبراير  6 بتاريخ
وحدة في مشروع "ياس إيكرز" السكني الفاخر إلى املراحل النهائية   652ون هاوس البالغ عددها  ففي جزيرة ياس، وصلت أعمال إنشاء جميع وحدات الفلل والتا

في   لة على الواجهة املائيةوستبدأ الشركة عمليات التسليم على مراحل في نهاية الربع األول من العام الجاري. ويضّم املشروع ملعبًا للجولف ويتمّتع بإطالالت جمي
 جزيرة. الطرف الشمالي من ال 

ملشروع "ليا" السكني قيد التطوير والذي أطلق2019وفي نهاية   ته ، منحت الدار عقدًا لشركة "هاللكو" لتتولى الشركة بموجبه تصميم وإنشاء البنية التحتية 
هيد الطرق وتجهيز املرافق األساسية قطعة أرض ذات موقع استراتيجي إلى الشمال من مشروع "ياس إيكرز". ويتضمن العقد تم  238ويضم    2019الشركة في أبريل  

 عند طرحه حيث تم بيع باإلضافة إلى تنفيذ أعمال تنسيق املناظر الطبيعية في الساحات والحدائق العامة. وبفضل موقعه املميز، القى مشروع "ليا" إقبااًل قوياً 
 .مليون درهم 400عات املشروع الـ جميع الوحدات املعروضة خالل معرض "سيتي سكيب أبوظبي" العام املاض ي وتجاوزت مبي

وحدة سكنية، حيث  636وفي جزيرة الريم، تقترب أعمال اإلنشاء من االكتمال في املرحلة األولى من مشروع "ذا بردجز" السكني والتي تتألف من ثالثة مبان  تضم 
الجاري. يقع املشروع على مقربة من أحدث حديقة عامة في العاصمة، ويتألف من ستة  من املتوقع البدء بتسليم الوحدات للعمالء خالل الربع الثاني من العام  

 وحدة سكنية وتتوسطها قناة مائية.  1,272أبراج تضم 
 

األثر   إطار ضمن   ▪ "عقود  مشاريع  تمويل  في  درهم  مليوني  مبلغ  تستثمر  العقارية  الدار  املنطقة،  في  نوعها  من  األولى  االجتماعي  األثر  عقود  منظومة 
 االجتماعي" من هيئة املساهمات املجتمعية معاا 

ة لتمويل املشاريع التي تعالج التحديات االجتماعية ذات األولوية، ، وقعت هيئة املساهمات املجتمعية "معًا" وشركة الدار العقارية، اتفاقي2020فبراير    15بتاريخ  
وقت الحق من هذا    ويندرج ذلك ضمن إطار منظومة "عقود األثر االجتماعي" التي طرحتها هيئة "معًا" مؤخرًا، حيث يعمل الجانبان على تنفيذ هذه املشاريع في

ململكة املتحدة، وتستخدم للمساعدة في تطوير منظومة ملواجهة التحديات االجتماعية، وتشمل الحكومة  العام. وتم تنفيذ عقود األثر االجتماعي ألول مرة في ا
ا للمشاريع  التمويل  بموجبها  املعنية  الجهات  توجه  حيث  النتيجة"،  مقابل  "الدفع  قاعدة  أساس  على  الفكرة  وتقوم  واملستثمر.  الخدمة  يتم وضعهاومزود    ،لتي 

لتحديات اجتماعية معينة، بمقابل االلتزام بتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة ذات أثر مستدام، إذ تقدم الحكومة الدعم املالي بغرض إيجاد حلول مستدامة  
 تعاون الخليجي.للمستثمر في املشروع بعد تحقيق النتائج املرجوة، ويعتبر هذا النمط من العقود األول من نوعه في أبوظبي، وفي سائر منطقة دول مجلس ال

 
افز الحكومية األخيرة وتطلق حزمةا من البرامج  لدار ا ▪  لدعم املجتمع والعمالء والشركاء  العقارية ُتشْيد بالحو

، اّتخذت حكومة أبوظبي واملصرف املركزي خطوات  سريعة وغير مسبوقة لدعم البيئة االقتصادية املحلية وتعزيز املرونة املالية، والتي 2020مارس    17بتاريخ  
ئة. ها إلى الحفاظ على املكاسب االقتصادية ألبوظبي ودعم القطاع الخاص وإعطاء األولوية لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة والشركات الناشتهدف من خالل

ة الدار العقارية ركوفي إطار دعمها املتواصل لجهود الحكومة ونهجها املستدام لتحقيق املصلحة لكافة األطراف املعنية بأعمالها على املدى الطويل، أطلقت ش
بقيمة   البرامج  من  سلسلًة  اليوم  أبوظبي،  في  العقارات  واستثمار  وإدارة  تطوير  مجال  في  الرائدة  الشركة  للمقيمين    100ش.م.ع،  الدعم  لتقديم  درهم  مليون 

 واملستأجرين والعمالء والشركاء. 
 

" بتقديم  -موظفو الدار العقارية يؤكدون دعمهم الكامل ملجتمعهم  ▪  مليون درهم إماراتي ملبادرة هيئة "معاا
املساهمات  2020أبريل    1بتاريخ   هيئة  أطلقته  الذي  بخير"  نحن  "معًا  لبرنامج  إماراتي  درهم  مليون  بمبلغ  موظفيها  مساهمة  عن  العقارية  الدار  شركة  أعلنت   ،

 عات مالية وعينية، وتعزيز روح املسؤولية املجتمعية بين أبنائه. املجتمعية "معًا"، والذي يهدف إلى حفز األفراد والشركات على دعم مجتمعاتهم بتبر 
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 آالف حاسوب محمول لطلبة املدارس والجامعات 10توفير ب الوطن يساهم  صندوق  ▪
صندوق الوطن املبادرة املجتمعية ملجموعة من رجال األعمال اإلماراتيين بهدف دعم صناعة مستقبل أفضل لألجيال القادمة عن   ، أعلن2020أبريل    07بتاريخ  

آالف جهاز حاسوب    10مليون درهم، وذلك لتوفير    5مليون درهم بالشراكة مع شركة الدار العقارية والتي ساهمت بمبلغ    12.5تقديمه مساهمة نقدية بقيمة  
 دعمًا ملبادرة التعلم عن بعد لدى وزارة التربية والتعليم لضمان استمرارية العملية التربوية.  محمول 

 
 الدار للتعليم تطلق مبادرات لدعم عائالت الطالب  ▪

ت  ، أعلنت شركة الدار العقارية عن إطالق مبادرة جديدة لدعم عائالت الطالب املنتسبين في املدارس التابعة للدار للتعليم، وهي أكاديميا2020أبريل    7يتاريخ  
بنسبة   املدارس  هذه  في  املدرسية  الرسوم  تخفيض  املبادرة  وتتضّمن  أبوظبي".  ومدرسة "كرانلي  الغ التي تم سدادها لتغطية نفقات  % وإعادة كافة املب 20الدار 

م املبادرة ألهالي الطالب  الطعام والنقل للفصل الثالث من العام الدراس ي الجاري، فضاًل عن إنشاء صندوق لدعم األسر املتضررة ماديًا من األوضاع الحالية. وتقّد 
فت خالل  دفعات  على  الثالث  الدراس ي  الفصل  رسوم  من  املتبقي  املبلغ  سداد  سبتمبر  إمكانية  في  القادم  الدراس ي  العام  لبدء  املتبقية  أشهر  األربعة  . أما 2020رة 

% من املبلغ املدفوع لتسديد الرسوم املدرسية للفصل  20بالنسبة للعائالت التي كانت قد سّددت كامل الرسوم املدرسية للفصل الجاري، فسيتم إيداع ما قيمته  
 . 21-2020% لسداد الرسوم املدرسية للعام الدراس ي 0تقّدم املبادرة خطة دفع شهرية بفائدة لك، . فضاًل عن ذ21-2020األول من العام الدراس ي 

مليون درهم لالستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية لتعزيز برنامج التعّلم عن بعد، وتغطية نفقات    ١٠كما قّرر مجلس إدارة الدار للتعليم تخصيص مبلغ  
لى جانب شراؤها وتوزيعها على العائالت التي لم تتوفر لديها األدوات الالزمة لتمكين أطفالها من الحصول على التعليم من خالل هذا البرنامج. إاألجهزة التي تم  

 ذلك، تعمل الدار للتعليم في الوقت الحالي على إنشاء صندوق "معًا يدًا واحدة" لدعم األسر املتضررة ماديًا من األوضاع الحالية. 
 

وفرص العمل ألصحاب الهمم  التدريب املنهي    برنامج "أطمح" لتوفير   -أول عقد ضمن عقود األثر االجتماعي األولى من نوعها في منطقة الخليج     طالق إ ▪
 في إمارة أبوظبي 

ن نوعه في منطقة الخليج وذلك بتوقيعها  معًا باختبار أول عقد ضمن منظومة عقود األثر االجتماعي م-، قامت هيئة املساهمات املجتمعية  2020أبريل    14بتاريخ  
. سيقوم الشركاء   التفاق يدعم حصول أصحاب الهمم على وظائف، مع كل من دائرة تنمية املجتمع و مؤسسة زايد العليا، وشركة الدار العقارية والدار للتعليم

د مصمم لتزويد أصحاب الهمم في أبوظبي بمهارات التوظيف ومساعدتهم الخمسة باستخدام آلية عقود األثر االجتماعي إلطالق برنامج تدريب منهي تجريبي جدي
 على تأمين وظائف دائمة لهم.

 
 % 1.99و"أبوظبي اإلسالمي" و"أبوظبي األول" لتقديم عرض تمويل عقاري جديد بمعدل ربح يبلغ  "أبوظبي التجاري" تعاون معت العقارية  الدار  ▪

التجاري 2020أبريل    20بتاريخ   أبوظبي  بنك  شملت  العقاري  التمويل  في  املتخصصة  املصارف  أبرز  من  مجموعة  مع  تعاونها  عن  العقارية  الدار  شركة  أعلنت   ،
ل  ومصرف أبوظبي اإلسالمي وبنك أبوظبي ملدة  األول  جذاب وحصري للعمالء  عقاري  تمويل  عرض  فقط،    30توفير  الرائدة يومًا  الدار  مشاريع  أبرز  من  في عدد 

تم تثبيته ملدة ثالث أو خمس سنوات دون أي رسوم إدارية كرسوم تقديم الطلبات أو   *%1.99وأكثرها إقبااًل في أبوظبي. ويوفر العرض للمشترين معدل ربح يبلغ 
 .التقييم
 

 وتعزيز استمرارية األعمالأفراد املجتمع  العقارية تساهم في الجهود الوطنية املبذولة لحماية صحة وسالمة الدار  ▪

إدارة ،  2020مايو    5بتاريخ   وحدة  من  كل  في  والتدابير  اإلجراءات  من  متنوعة  وسلسلة  الدعم  مبادرات  من  مجموعة  العقارية  الدار  شركة  املشاريع  قادت 
وتعكس التطويرية األعمال.  استمرارية  وتعزيز  العامة  والصحة  السالمة  على  للحفاظ  املبذولة  الوطنية  الجهود  دعم  إطار  في  وذلك  األصول،  إدارة  هذه    ووحدة 

وأ والطلبة  السكنية  مجتمعاتها  في  واملقيمين  وشركائها  ملوظفيها  ومساندتها  الوطنية  بمسؤوليتها  الدار  شركة  التزام  املجتمع.  املساهمات  أفراد  وكافة  األمور  ولياء 
مليون درهم إلى دعم املجتمعات السكنية واملدارس والشركاء من تجار التجزئة والعمالء    190وتهدف هذه املبادرات إلى جانب برنامج املساهمات املجتمعية بقيمة  

 الراغبين بامتالك املنازل.
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 تعلن عن تغيير في مجلس إدارتها  العقاريةالدار  ▪

شركة الدار العقارية  :  2020يوليو    01بتاريخ   سعادة وليد أحمد املقرب  أعلنت  عن تغيير جديد في مجلس إدارتها ليدخل حيز التنفيذ بشكل فوري. فقد تنحى 
سلع فيما يتعلق بتوّلي عضوية في العديد من مجالس اإلدارة لشركات  املهيري عن دوره كنائب لرئيس مجلس اإلدارة وفقًا للوائح الخاصة بهيئة األوراق املالية وال

مجلس إدارة شركة الدار وسيواصل دوره في دعم التوجهات االستراتيجية للشركة. وشمل هذا التغيير تعيين سعادة مريم سعيد في  مدرجة. وسيظل املهيري عضوًا  
 . 2019إدارة شركة الدار في العام غباش نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة، والتي انضمت إلى مجلس 

 
 في خطط االستدامة وتحدد مجموعة جديدة من االلتزامات الطموحة الفتاا الدار العقارية تحرز تقدماا  ▪

أحرز 2020  أغسطس  23بتاريخ   الذي  القوي  التقدم  على  الضوء  لتسليط  لالستدامة،  الثاني  السنوي  تقريرها  إصدار  عن  العقارية"  "الدار  شركة  أعلنت  ته ، 
العام   املهمة  2019الشركة خالل  االلتزامات  من  مجموعة  تحديد  خالل  من  للمستقبل  طموحة  طريق  خارطة  مع   .وتحديد  يتماش ى  بما  التقرير  إعداد  وجرى 

التقارير   إلعداد  العاملية  املبادرة  كمعايير  الرئيسية  العاملية  واملعايير  الدGRIاملؤشرات  لنهج  رسميًا  توثيقًا  التقرير  ويشكل  باملسؤولية  .  يتعلق  فيما  العقارية  ار 
اإلجمالي الشركة  أداء  استعراض  خالل  من  املالية  واالعتبارات  الجوانب  عن  بعيدًا  املسؤولة  الشركات  ومواطنة  ب  املجتمعية  يتعلق  البيئية  املمارسات  فيما 

 .والحوكمةواالجتماعية 
 
 الوالء الرقمي "دارنا" برنامجالدار تطلق  ▪

شركة الدار العقارية عن إطالق برنامج املكافآت الرقمي الحصري "دارنا" ملكافأة العمالء عن كل معاملة منفذة عبر محفظة  2020سبتمبر    20  بتاريخ ، أعلنت 
بي واألكثر تنوعًا ومرونة في دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث  مشاريع الشركة بالكامل في أبوظبي والعين. ويعتبر "دارنا" برنامج املكافآت األول من نوعه في أبوظ

اط مع شركتي "بروفيس"  يكافئ العمالء في مجاالت التسوق والتعليم واالستجمام والقطاع العقاري، كما يمنح برنامج "دارنا" العمالء فرصة اكتساب واستبدال النق
 ركة الدار.و"خدمة" إلدارة العقارات واملرافق، التابعتين لـش

 
وقعان  ت القابضة والدارالعقارية    -لتنفيذ املشاريع الحكومية الرأسمالية في أبوظبي  بتطوير آلية عمل بين القطاع العام والخاص    التنفيذية توجه  اللجنة ▪

 مذكرة تفاهم لإلدارة وتنفيذ املشاريع الحكومية الرأسمالية  

اللجنة و   ،2020أكتوبر    25بتاريخ   وجهت  والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكة  ومبادرات  اإلمارة  في  العقاري  القطاع  دعم  في  أبوظبي  حكومة  جهود  ضمن 
املشاريع   لتنفيذ  عمل  آلية  بتطوير  أبوظبي  إمارة  في  وشركة    (ADQ) "الحكومية الرأسمالية. وعليه قامت شركة أبوظبي التنموية القابضة "القابضةالتنفيذية 

درهم، أكبرها مشروع "مدينة   30الدار العقارية )"الدار"( بتوقيع مذكرة تفاهم، تتولى بموجبها الدار إدارة وتنفيذ مشاريع رئيسية بقيمة إجمالية تقارب   مليار 
ألف أرض   25ياس" باإلضافة إلى مشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة، والتي ستضم مجتمعة عند االنتهاء من تطويرها أكثر من  الرياض" ومشروع "شمال بني  

 وفيال للمواطنين باإلضافة إلى البنية التحتية املرتبطة بها
 
 الدار تطلق مشروع "نويا" الجديد في جزيرة ياس ▪

مليون درهم إماراتي، يتواجد   940، أعلنت شركة الدار العقارية عن إطالق مشروع "نويا"، وهو مشروع سكني جديد بتكلفة إجمالية تبلغ  2020نوفمبر    19بتاريخ  
"ياس إيكرز"، ويتيح    في منطقة استثمارية على جزيرة ياس وجميع حداته متاحة للتملك الحر لجميع الجنسيات. يقع "نويا" على مقربة من مشروع الدار املتميز 

وسهولة الوصول إلى قلب مدينة أبوظبي.   -الوجهة األولى لالستجمام والترفيه في العاصمة    –لساكنيه فرصة الجمع بين تجربة العيش الفاخرة على جزيرة ياس  
مليون    1.49ن أو ثالث غرف نوم، وتبدأ األسعار من  غرف نوم، ومنازل تاون هاوس بغرفتي  4وحدات سكنية، بما فيها فيالت تحتوي على    510ويضّم مشروع "نويا"  

 .2020نوفمبر  22، علمًا أن بيع الوحدات سيبدأ في 35/65درهم. ويمكن للمشترين االستفادة من خّطة دفع ميسرة بنسبة 
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 الدار العقارية تعزز فريقها اإلداري بتعيينات جديدة  ▪
العقارية عن سلسلة من التعيينات الجديدة لتدعيم فريقها التنفيذي واالرتقاء بخبراتها وإمكاناتها كشركة رائدة في  ، أعلنت شركة الدار  2020نوفمبر    20بتاريخ  

 مجال التطوير العقاري. 
مري بخبرة تزيد  إيفقد انضم جوناثان إيمري إلى الشركة كرئيس تنفيذي للتطوير، حيث سيتولى مسؤولية اإلشراف على جميع أنشطة التطوير لدى الدار. ويتمّتع  

ت، كان آخرها  عامًا في قطاع العقارات العاملي، حيث شغل عدة مناصب مرموقة لدى عدد  من أبرز شركات التطوير في أستراليا واململكة املتحدة واإلمارا  30عن  
ليند ليس" التي تنشط في مجاالت البناء والعقارات  منصب الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات السكنية العاملية والعضو املنتدب للعقارات في أوروبا لدى شركة "

 والبنية التحتية في األسواق العاملية.
ة للشركة. انضمت إيما إلى  وُعّينت إيما أوبراين في منصب املستشار العام باإلنابة لدى الدار، لتتوّلى بذلك مسؤوليات إدارة الشؤون القانونية والحوكمة املؤسسي

، بعدما أمضت سنوات من العمل لدى عدد  من مكاتب املحاماة الرائدة في كّل  من أبوظبي ولندن، فضاًل عن خبرتها في تقديم الخدمات 2014شركة الدار في عام 
 االستشارية ملجموعة  واسعة من الصفقات املهّمة. كما أن أوبراين محامية في املحاكم العليا في كل من إنجلترا وويلز. 

م الجني   20بي مديرًا تنفيذيًا للمشتريات، حيث سيشرف على عمليات املشتريات وسلسلة التوريد الخاصة بالشركة. يمتلك محمد خبرًة تزيد عن وُعّي ن محمد مسلَّ
ار قادمًا من يبي إلى الدعامًا في قطاعي العقارات والنفط والغاز، عمل خاللها على تطوير وتنفيذ أفضل ممارسات إدارة املشتريات والتوريد املستدامة. انضم الجن

 ، كما عمل في مكتب الشؤون االستراتيجية قبل ذلك. 2010ديوان ولي عهد أبوظبي حيث شغل منصب رئيس عمليات املشتريات منذ العام 
ألصول وأعمال الدخل  اوُعّي ن فيصل فلكناز مديرًا تنفيذيًا لقسم الشؤون املالية في شركة الدار لالستثمار، حيث سيشرف على عمليات التمويل املؤسس ي إلدارة 

سنوات لدى "مبادلة" ضمن وحدات االستثمارات،    10املتكرر في الشركة. ويمتلك فلكناز خبرًة واسعة في مجال التمويل واالستثمار العقاري، حيث عمل ألكثر من  
كناز، الحاصل على شهادة محلل مالي معتمد، لدى شركة وإدارة األصول واألداء، وعمليات الدمج واالستحواذ، باإلضافة إلى املقر الرئيس ي للشركة. كما عمل فل

 "إعمار العقارية" حيث قاد تأسيس "إعمار كابيتال"، شركة إدارة الصناديق الخاضعة للتنظيم.
 

نت َسَمر خان رئيسًا لقسم عالقات املستثمرين قادمًة من "مراس" حيث شغلت منصب رئيس قسم رأس املال واالستثمارات ا الستراتيجية. تتمّتع خان  وأخيرًا، ُعّي 
عامًا من العمل في اململكة املتحدة لدى "جولدمان ساكس"،   12بخبرة عميقة في مجاالت االستشارات العقارية والخدمات املصرفية االستثمارية، تشمل أكثر من 

 و"باركليز كابيتال"، و"ليمان براذرز". 
 
 مليون درهم 963في مجال تبريد املناطق بأبوظبي مقابل العقارية توقع اتفاقية مع "تبريد" لبيع أصولها  الدار  ▪

عن توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للتبريد املركزي ش.م.ع )"تبريد"(، لبيع أصول تبريد املناطق التابعة   شركة الدار العقاريةأعلنت ، 2020ديسمبر  23بتاريخ 
درهم.    963لها في جزيرة السعديات مقابل   بنسبة  مليون  وحّصة  بالكامل  املناطق"  لتبريد  شركة "السعديات  على  استحوذت  قد  العقارية  الدار  % في  85وكانت 

 .  2018بريد" كجزء من صفقة استحواذ شاملة على أصول "شركة التطوير واالستثمار السياحي" نفذتها في العام "شركة السعديات للت
 
 مليون درهم إماراتي  180العقارية تبيع مجمع أبوظبي للجولف شامالا فندق ويستن مقابل  الدار  ▪

ش.م.عأعلنت  ،  2020ديسمبر    31بتاريخ   العقارية  أبوظبي    شركة الدار  وملعب  ويستن  فندق  نًا  متضّم  للجولف،  أبوظبي  نادي  مجمع  لبيع  اتفاقية  توقيعها  عن 
إماراتي.    180للجولف، إلى مستثمر مالي مقابل   درهم  بنسبة  مليون  عائدًا  الصفقة  هذه  في  الدار  % على قيمة االستثمار األساس ي مما يتماش ى مع  13وحّققت 

 صول والقائمة على إبرام صفقات تخارج مربحة وإعادة استثمار رأس املال في فرص استثمارية مجزية تدعم مسيرة نموها. استراتيجيتها الفعالة في إدارة األ 
 

تلفة املخاألحداث الجوهرية األخرى التي تّم اإلفصاح عنها لدى هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية وعبر وسائل اإلعالم   إلى جانب العديد من
 . 2020في حينه خالل العام 
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 2020و  2019و  2108للسنوات نسبة التوطين في الشركة  16.10
ّعال في دعم قامت شــــــركة الدار العقارية بتبني ســــــياســــــة تســــــهم في جذب واســــــتقطاب الخبرات والكفاءات الوطنية والكوادر املؤهلة  التي تســــــهم بدور أســــــاســــــ ي وف

على نحو يعّزز من إمكانيات الشــركة ومواردها، ويســهم في دعم مســيرة التطّور التي تشــهدها إمارة أبوظبي امتثااًل  ،مشــاريعها وأعمالهامســيرة الشــركة، والتقّدم في 
تالي لالجدول ا. ويوضـــــــح 2020تجّدر اإلشـــــــارة في هذا الصـــــــدد إلى النجاح الذي حققته إدارة الشـــــــركة في رفع نســـــــبة التوطين  خالل العام لنهج قيادتنا الرشـــــــيدة. و 

 :2020و  2019و   2018نسب التوطين الخاصة بالشركة لألعوام  
 2020 3029 2018 السنة

 %29.4 %27.00 %28.20 نسبة التوطين 
 
 

 % أو أكثر من رأسمال الشركة.5والتي تساوي  2020بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خالل عام  16.11
 .2020% أو أكثر من رأسمال الشركة خالل العام 5أي صفقات  تبلغ قيمتها ما نسبته  بإبراملم تقم شركة الدار العقارية 

 
 2020املشاريع واملبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة خالل العام  16.12

العمالء  املجتمعات و تلبية متطلبات واحتياجات  التي من شـــــــــــأنها االبتكارية الخاّلقة  بادرات  تؤمن شـــــــــــركة الدار العقارية إيمانًا راســـــــــــخًا بأهمية تبني  املشـــــــــــاريع وامل
والتنافســـية على وجه  واملســـاهمين واملســـتثمرين وأصـــحاب املصـــالح على وجه العموم، كما أنها حريصـــة كل الحرص على توفير بيئة اســـتثمارية تتســـم بالشـــفافية 

االســــتثمار في هذا العمل و  ا علىرؤوس األموال ويشــــجعهالخبرات املهنية، و يعزز من كفاءة القطاع العقاري الذي تعمل من خالله الشــــركة، ويعزز من اســــتقطاب  
تبني العـديـد من املبـادرات    يومهمـًا فدورًا جوهريـًا  شـــــــــــــركـة الـدار العقـاريـة لعبـت    ،(2018  العـام)وامتـدادًا ملـا تّم مبـاشـــــــــــــرتـه في    2020وخالل العـام  القطـاع الحيوي.  

، الكيانات الحكومية وشــبه الحكومية وأالشــركات  وأة أبوظبي، ســواء على مســتوى األفراد ار في القطاع العقاري في إم  املتعاملينصــل مع  االتنســيق املســتمر واملتو و 
 ويتمثل ذلك في اآلتي:

الرقمي الحصري "دارنا" ملكافأة العمالء عن كل معاملة منفذة عبر محفظة    برنامج املكافآت  ش.م.ع  لدار العقاريةاأطلقت شركة    تطبيق "دارنا": -
اإلمارات العربية  مشاريع الشركة بالكامل في أبوظبي والعين. ويعتبر "دارنا" برنامج املكافآت األول من نوعه في أبوظبي واألكثر تنوعًا ومرونة في دولة  

في العمالء  يكافئ  حيث  العقاري،    املتحدة،  والقطاع  واالستجمام  والتعليم  التسوق  املنزلية.و مجاالت  والصيانة  العقارات    تحميل ويمكن    إدارة 
متجري "آبل"     برنامج من  الذكية  على الهواتف  كتطبيق  وفورًا  مجانًا  . ويتيح برنامج الوالء لألعضاء  Google Play    و"جوجل"    App Store"دارنا" 

سكنياً   34  اكتساب واستبدال نقاط عبر  و  12و  ،مجمعًا  مجتمعيًا،  ومركزًا  تسوق  مسابح    5ومالعب جولف،    3و  مدارس،    8و  فندقًا،    12مركز 
متجر تجزئة ومطعمًا. . كما يمكن لألعضاء تجميع نقاطهم   750وجهة ترفيهية، وأكثر من    16منتجعًا ومركزًا للياقة البدنية، و  20شاطئية وحدائق، و

و استئجارهم العقارات، واالستفادة من خدمات الصيانة، وتسديد الرسوم الدراسية في "أكاديميات الدار"، والتسوق في  ثم إنفاقها عند شرائهم أ
دائق مراكز تسوق "الدار" عاملية املستوى، إضافة إلى التمتع بعروض االستجمام املتنوعة لدى الشركة والتي تشمل الفنادق ومالعب الجولف والح

ثل شاطئ ياس وشاطئ السعديات. كما يمنح البرنامج األعضاء مكافآت في حدائق ترفيهية ذات مستوى عاملي مثل "عالم فيراري  واملسابح الشاطئية م
 أبوظبي"، و"ياس ووترورلد أبوظبي" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي". 

حيث يتم تحويل النفايات الى سماد عضوي يستخدم    ، ول في ياس م  املجّمعةالطعام   الى تسميد نفايات  هذه املبادرة   تهدف    :النفايات   ماكينة تسميد -
  ، و تخفيض كلفة العمليات   ،املستدامة تسهم في تحسين معدل تدوير النفايات  املبادرة طة التابعة للمنشأة. هذه  املنطقة املحيّ   في عمليات الزراعة في

 النفايات. تجميع تخفيض مستوى انبعاث الكربون و ذلك بتقليل عدد الرحالت من و الى مكب  وايضاً 
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