2021
تقريـــر الحوكمــــــة

شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع).

الحوكمة

2

3

تقرير الحوكمة

 .2ملكيــة وتعامــات أعضــاء مجلــس اإلدارة وأزواجهــم وأبنائهــم فــي األوراق الماليــة للشــركة خــال العــام 2021
أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالــي

تؤكــد التعليمــات والقواعــد التنظيميــة الصــادرة عــن هيئــة

االتحــادي (  ) 26لســنة  2020وقــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم

األوراق الماليــة والســلع (الهيئــة) فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة وفقـ ًـا للمعاييــر العالميــة ،علــى أهميــة تطبيــق مبــادئ

( /3ر.م) لســنة  2020بشــأن اعتمــاد دليــل حوكمــة الشــركات

الحوكمــة ،وعلــى أهميــة العمــل بشــكل شـ ّـفاف ومســؤول.
يضطلــع مجلــس إدارة شــركة ســوق دبــي المالــي بمهامــه التــي
ّ

تســتهدف التوفيــق بيــن مصالــح المســتثمرين ومصالــح كافــة
الفئــات ذات العالقــة .كمــا أن مــن أبــرز مهامــه رفــع مســتوى
والربحيــة ،وتحقيــق التنميــة المســتدامة،
األداء التشــغيلي
ّ
وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة والقيــام بالتوجيــه

ـا عــن مراقبــة وضبــط األداء ،وتحديــد وإدارة
االســتراتيجي ،فضـ ً
المخاطــر فــي ســبيل الوصــول إلــى األهــداف المنشــودة.

المســاهمة العامــة وتعديالتــه.

 .1اإلجــراءات المتخــذة الســتكمال تطبيــق نظــام حوكمــة
الشــركات خــال العام 2021
تواصـــل إدارة شـــركة ســوق دبــي المالــي تطبيـــق قواعـــد
الحوكمــة علــى نحــو فعــال وبطريقــة شـــفافة انطالقـ ًـا مــن
مســـؤولية مجلــس اإلدارة نحــو مســـاهمي الشـــركة ،وبمــا

بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بمكانتــه التــي تســتطيع مــن

سعادة /هالل سعيد المري

رئيس مجلس اإلدارة

15,000

-

-

سعادة /وسام العباس لوتاه

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

-

-

-

السيد /عبد القادر عبيد علي

عضو مجلس إدارة

15,000

-

-

السيد /عبد الواحد عبد الرحيم العلماء

عضو مجلس إدارة

-

-

-

السيد /يوفراج ناريان

عضو مجلس إدارة

-

-

-

السيد /محمد حميد المري

عضو مجلس إدارة

-

10,000

-

األستاذة /موزة سعيد المري

عضو مجلس إدارة

-

-

-

السيد /سعيد راشد اليتيم

عضو مجلس إدارة

-

-

-

األستاذة /هدى سبيل محمد

عضو مجلس إدارة

-

-

-

العــام .2021

األعضاء المنتهية عضويتهم أثناء العام 2021

•التــزام أعضــاء المجلــس باإلفصــاح الســنوي عــن

خاللهــا التأثيــر فــي رفــع مســتوى تطبيــق الحوكمــة لــدى الشــركات

اســتقالليتهم خــال العــام  2021واإلفصــاح عــن أي تغييــر

المســاهمة العامــة المدرجــة لديــه بمــا يتــاءم مــع األنظمــة

يؤثــر علــى اســتقالليتهم بمــا فــي ذلــك انضمامهــم

الخاصــة بحوكمــة الشــركات ،حيــث اســتمر الســوق وبالتعــاون مــع

لعضويــة مجالــس إدارات أخــرى .حيــث قــام األعضــاء

معهــد حوكمــة بتقديــم برنامــج اعتمــاد أمنــاء ســر مجالــس إدارة

بالتوقيــع علــى تعهــد بكافــة المناصــب التــي يشــغلونها كمــا

الشــركات المدرجــة فيــه منــذ العــام  .2017يعــد هــذا البرنامــج
إلزاميـ ًـا لجميــع الشــركات المدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي،

فــي نهايــة توليهــم عضويــة مجلــس اإلدارة وبنهايــة العــام
 ،2021فضـ ًـا عــن التأكــد الــدوري مــن اســتقاللية أعضــاء

إذ يهــدف إلــى رفــع كفــاءة وتوحيــد عمــل أمنــاء ســر ومقــرري

مجلــس اإلدارة.

مجالــس إدارات الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــي
ســوق دبــي المالــي وتمكينهــم مــن القيــام بأعمالهــم بأفضــل

• َعقــد خمســة اجتماعــات للجنــة التدقيــق وأربعــة اجتماعــات
للجنــة الترشــيحات والمكافــآت ،والقيــام بتنفيــذ المهــام

طريقــة ممكنــة .قــام الســوق كذلــك بالمشــاركة فــي العديــد مــن

المنوطــة بتلــك اللجــان ورفــع تقريــر لمجلــس اإلدارة بالنتائــج

الــدورات والنــدوات المتعلقــة بحوكمــة الشــركات والتــي تــم

والتوصيــات التــي تتوصــل إليهــا اللجــان ومتابعــة التنفيــذ.

تنظيمهــا مــن قبــل هيئــة األوراق الماليــة والســلع أو المنظمــات

•التــزام إدارة الشــركة باإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة ربــع

األخــرى ،بهــدف تعزيــز مفهــوم الحوكمــة واالطــاع علــى أفضــل

الســنوية والســنوية خــال المــدة القانونيــة المســموح بهــا.

الممارســات المتبعــة ،كمــا يقــوم الســوق بالمشــاركة بشــكل

•وضــع وتطبيــق سياســات عمــل لمجلــس اإلدارة واللجــان

مســتمر فــي صياغــة القــرارات التــي تعمــل هيئــة األوراق الماليــة

التابعــة لــه ،ومتابعــة تنفيذهــا.

والســلع علــى إصدارهــا بشــأن حوكمــة الشــركات.

•توقيــع أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي كل اجتمــاع للمجلــس
علــى إقــرار تعــارض مصالــح.

فيمــا يلــي تطبيقــات مجلــس إدارة شــركة ســوق دبــي المالــي
ألهــم بنــود الحوكمــة تماشـ ً
ـيا مــع متطلبــات قانــون المرســوم

االسم

يحمــي ويعــزز قيمــة حقــوق المســـاهمين مــن خــال مــا يلــي:
•التــزام مجلــس اإلدارة بعقــد أكثــر مــن أربعــة اجتماعــات خــال

ويتفـ ّـر د ســوق دبــي المالــي ،كجــزء مــن المنظومــة االقتصاديــة

المنصب/
صلة القرابة

إجمالي عملية
البيع

األسهم المملوكة كما في
 31ديسمبر 2021

إجمالي عملية
الشراء

•وضــع وتطبيــق سياســة تعــارض المصالــح والصفقــات مــع
األطــراف ذات العالقــة.

المنصب/
صلة القرابة

االسم
سعادة /عيسى عبدالفتاح كاظم

إجمالي عملية
البيع

األسهم المملوكة كما في
 3نوفمبر 2021

إجمالي عملية
الشراء

رئيس مجلس اإلدارة

5,015,000

-

-

الزوجة

29,281

-

-

السيد /راشد حمد الشامسي

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

-

-

-

السيد /عادل عبد الله الفهيم

عضو مجلس إدارة

-

-

-

السيد /علي راشد المزروعي

عضو مجلس إدارة

-

-

-

السيد /مصبح محمد القيزي

عضو مجلس إدارة

-

-

-

 .3تشــكيل مجلس اإلدارة
أ .تشــكيل مجلس اإلدارة الحالي:
االسم

العضوية

انتهاء العضوية

تاريخ العضوية

الصفة

سعادة /هالل سعيد المري

رئيس مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 3نوفمبر 2021

-

سعادة /وسام العباس لوتاه

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 3نوفمبر 2021

-

السيد /محمد حميد المري

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 21إبريل 2010

-

األستاذة /موزة سعيد المري

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 14مارس 2017

-

السيد /عبد القادر عبيد علي

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 3نوفمبر 2021

-

السيد /عبد الواحد عبد الرحيم العلماء

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 3نوفمبر 2021

-

السيد /يوفراج ناريان

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 3نوفمبر 2021

-

السيد /سعيد راشد اليتيم المهيري

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 21ديسمبر 2021

-

األستاذة /هدى سبيل محمد عبد الله

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 21ديسمبر 2021

-

تشكيل مجلس اإلدارة السابق حتى  3نوفمبر 2021
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سعادة /عيسى عبد الفتاح كاظم

رئيس مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

-

 3نوفمبر 2021

السيد /راشد حمد الشامسي

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

-

 3نوفمبر 2021

السيد /عادل عبد الله الفهيم

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

-

 3نوفمبر 2021

السيد /على راشد المزروعي

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

-

 3نوفمبر 2021

السيد /مصبح محمد القيزي

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

-

 3نوفمبر 2021
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سعادة  /هالل سعيد المري

االسم

رئيس مجلس اإلدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

الخبرات والمؤهالت

•	 يحمل المري درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال ،كما أنه محاسب قانوني معتمد من معهد
ً
سابقا
المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ،ويتمتع بمجموعة من الخبرات المتنوعة في مجاالت عدة ،حيث أنه عمل
في أكبر الشركات العالمية في مجال خدمات استشارات االعمال مثل  :ماكينزي آند كومباني” و”كي بي إم جي”.

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له

•	 شهرين

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

•	 وقد تم تعيين المري خالل شهر نوفمبر  2021بمنصب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي ،كما أنه عضو في
اللجنــة العليــا لـ”إكســبو  ،”2020إضافــة إلــى كونــه عضـ ً
ـوا فــي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعــة دبي ،وإعمار العقارية،
ومؤسسة تعليم.
•	 يقوم المري بالكثير من المهام والمسؤوليات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز مكانة دبي لتكون الوجهة المفضلة
لالستثمار ،واألعمال ،والترفيه ،وبما ينعكس بشكل إيجابي على تطور ونمو اقتصاد دبي.

المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

•	 يشغل سعادة هالل سعيد المري منصب المدير العام لدائرة االقتصاد والسياحة بدبي ،وهو عضو في المجلس
التنفيذي إلمارة دبي ،وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي لإلستثمارات الحكومية ،والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري
العالمي.

سعادة  /وسام العباس لوتاه

االسم

نائب رئيس مجلس اإلدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

الخبرات والمؤهالت

•	 يحمل وسام درجة الماجستير في علوم وهندسة الكمبيوتر من جامعة والية بنسلفانيا ودرجة البكالوريوس من جامعة
والية أوهايو ،وهو أيضا مؤلف لعدد من األبحاث المنشورة في مجال أمن الحاسوب ومتحدث بارز في المحافل
والفعاليات العالمية المرموقة في مجال المدن الذكية والتحول الرقمي.

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له

•	 شهرين

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

•	

•	

•	

•	

•	

المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى
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عاما في مجال القيادة االستراتيجية ،استخدم خاللها تقنية المعلومات إلنشاء قنوات
يتمتع وسام بخبرة تزيد على ً 20
جديدة مبتكرة وبنية تحتية حكومية ذكية عالمية المستوى لتحسين جودة الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين والزائرين
والشركات على حد سواء في دبي.
ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في العام  ،2014تمكن وسام من إحداث تحول كبير في دور التكنولوجيا من كونها
العمود الفقري لمبادرة دبي الرقمية لتصبح أداة تمكين حقيقية للتحول الرقمي ،مع التركيز على أنسنة التكنولوجيا إلثراء
تجارب الحياة.
ً
ً
ً
رياديا في تنفيذ استراتيجية دبي الرقمية وخططها المتعلقة بالذكاء االصطناعي ،وكان له السبق
دورا
أيضا
لعب وسام
في إطالق أول مختبر للذكاء االصطناعي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،باإلضافة إلى إطالق مئات
المبادرات وأكثر من  1000خدمة ذكية.
وباإلضافة إلى قيادة المبادرات الرائدة في مؤسسة حكومة دبي الذكية ،حقق وسام إنجازات عديدة في مجال
المدن الذكية كونه من أوائل القيادات التي بادرت إلى تبني التقنيات الحديثة ،مثل تقنية البلوك تشين .وفي ظل
قيادته لمؤسسة حكومة دبي الذكية ،فازت استراتيجية دبي للبلوك تشين بالعديد من الجوائز وشهادات التقدير على
المستويين اإلقليمي والعالمي ،أبرزها جائزة “سيتي بروجيكت” التي حصدتها المؤسسة في “المعرض والمؤتمر
بلدا.
العالمي للمدن الذكية” للعام  ،2017متصدرة بذلك  308مشاريع أخرى من ً 58
قبل منصبه الحالي ،شغل وسام منصب نائب الرئيس لشؤون تقنية المعلومات في مركز التجارة العالمي ،حيث قاد
أيضا
هناك جهود التحول في تكنولوجيا المعلومات من خالل عدد من المبادرات التي أشرف على تنفيذها .كما شغل ً
ولمدة عامين منصب مدير تقنية المعلومات في شركة إعمار العقارية ،تولى خاللها إدارة أتمتة المبيعات وتخطيط موارد
المؤسسات عبر فروع إعمار في باكستان ومصر والمملكة العربية السعودية وكندا .وكرئيس لخدمات التطبيقات من 2002
إلى  ،2007قاد وسام تنفيذ إجراءات العمل الموحدة وتخطيط موارد المؤسسات في عدة جهات حكومية في دبي.

•	 يشغل وسام لوتاه منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية في دبي الرقمية ،وهي جهة حكومية مكلفة
ً
وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
بتنفيذ التحول الرقمي على مستوى دبي
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
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مجاالت الخبرة:
•	 تكنولوجيا المعلومات
•	 االبتكار
•	 التدقيق الداخلي
المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له

الخبرات والمؤهالت

•	 يحمل السيد عبد الواحد ليسانس الحقوق من جامعة اإلمارات بتقدير امتياز في العام  .1999وفي العام  ،2000تم قبوله
ً
أيضا على منحة تشيفنينج الدراسية في نفس
لممارسة مهنة المحاماة أمام محاكم اإلمارات العربية المتحدة وحصل
العام .لدى السيد عبد الواحد كذلك شهادة ماجستير في القانون البحري والتجارة الدولية من جامعة كوليدج بلندن (جامعة
لندن) للعام .2001

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له

•	 شهرين

•	 حاصل على بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الهندسة اإللكترونية من جامعة والية أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية
وماجستير العلوم في إدارة التكنولوجيا من جامعة ستيرلنغ ،اسكتلندا ،المملكة المتحدة .أكمل بنجاح “برنامج اإلدارة العامة
الدولي للتنمية “ الذي أجراه المعهد الدولي للتطوير اإلداري ( ، )IMDسويسرا.

•	 التميز في األعمال
•	 إدارة المخاطر
•	 الحوكمة

عضو مجلس إدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

عضو مجلس إدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

الخبرات والمؤهالت

االسم

السيد /عبد القادر عبيد علي

االسم

السيد /عبد الواحد عبد الرحيم العلماء

•	 أعمال المقاوالت والبناء
•	 مكافحة الفساد
•	 الموارد البشرية

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

•	 مجموعة بريد اإلمارات  -عضو مجلس إدارة مستقل.
•	 مركز دبي للسلع المتعددة  -عضو مجلس إدارة مستقل.

•	 شهرين

الرئيس التنفيذي  -سمارت وورلد.
رئيس مجلس اإلدارة  -جمعية المدققين الداخليين باإلمارات.
نائب رئيس مجلس إدارة مركز النور لتدريب األشخاص ذوي الهمم.
عضو مستقل بلجنة التدقيق لدى “المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية ش.م.ع”.

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

•	
•	
•	
•	

المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

عددا من الشركات العالمية مثل موانئ دبي
•	 رئيس التدقيق الداخلي لمجموعة دبي العالمية ،الشركة القابضة التي تدير
ً
العالمية ،والمناطق االقتصادية  ،EZWواألحواض الجافة العالمية ،ونخيل ،واستثمار ،من أغسطس  2005حتى أكتوبر
 2014في هذا المنصب ،كان يعمل في البداية مع رئيس مجلس اإلدارة ثم مباشرة مع لجنة التدقيق والمخاطر في دبي
معتمدا في
محققا
ً
العالمية بشأن القضايا المتعلقة بالتدقيق ومكافحة الفساد .خالل فترة عمله بجانب التدقيق ،بصفته
ً
مكافحة الفساد ،قاد حوالي  500حالة تحقيق بما في ذلك حاالت خاصة في الواليات المتحدة األمريكية واإلنتربول.
•	 شركة دبي لأللمنيوم دوبال ترأس مختلف األقسام تكنولوجيا المعلومات ،الجودة ،الموارد البشرية .شارك في ضمان
الجودة ،وتطوير معايير  ISOوشهاداتها وضمان استمراريتها ،والتقدم بطلب الحصول على جائزة دبي للجودة ،وترأس
مسؤوال عن التوظيف والتدريب وضمان استمرارية األعمال.
برنامج  DUBALللمقترحات .أثناء عمله مديرا كان عبد القادر
ً

المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

•	 أحد الشركاء لدى مكتب المحاماة وايت آند كيس بفريق االندماجات واالستحواذات العالمي والشريك التنفيذي للمكتب
في اإلمارات العربية المتحدة ومقراته في دبي نائب رئيس مجلس اإلدارة لدى مركز دبي للسلع المتعددة ()DMCC
ورئيس مجلس إدارة رمكو.
•	 نائب رئيس مجلس اإلدارة لدى مجموعة بريد اإلمارات وعضو رمكو.
•	 المنارة للتسجيل العقاري :المالك.

إنجازات جديرة بالذكر
•	
•	
•	
•	
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مؤسس  Ideas Arabiaومقيم لدى .Ideas America
أول مواطن إماراتي يحصل على جائزة  Wilfred Thesiger Awardالمرموقة ،حيث ُمنحت له منحة درجة الماجستير.
عضو لجنة تحكيم جائزة دبي للجودة و ، SKEAجائزة الشيخ خليفة المتميزة.
حصل على المؤهل في قيادة التدقيق الداخلي  QIALفي عام  ،2014والذي يندرج تحت مظلة جمعية المدققين
الداخليين مدقق االحتيال المعتمد من جمعية مدققي االحتيال المعتمدين في الواليات المتحدة األمريكية وحاصل على
شهادة في ضمان إدارة المخاطر  CRMAمن .IIA
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السيد /يوفراج ناريان

االسم

عضو مجلس إدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

الخبرات والمؤهالت

•	 حصل السيد نارايان على لقب أفضل رئيس مالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في أربع مناسبات في األعوام 2008
و 2015و 2016و ،2018وقد فاز فريقه المالي بالعديد من الجوائز ال سيما جائزة أفضل فريق مالي للعام في سنة  ،2015وقد
فازت موانئ دبي العالمية بانتظام بجائزة “أفضل شركة لعالقات المستثمرين في الشرق األوسط.
رئيسا لقسم
•	 وقد شغل قبل انضمامه إلى موانئ دبي العالمية مناصب تنفيذية في مجموعة آيه إن زيد ( ،)ANZ Groupبصفته ً
أيضا منصب عضو مجلس إدارة
ماليا ،وشغل ً
رئيسا ً
تمويل الشركات والمشاريع لجنوب آسيا ،وخدمات ميناء صاللة في عمان بصفته ً
أيضا محاسب قانوني معتمد مؤهل.
غير التنفيذي لشركة استثمار العالمية وشركة أي دي إف سي ( )IDFCلألوراق المالية ،وهو ً

المدة التي قضاها كعضو
في مجلس إدارة الشركة من
تاريخ أول انتخاب له

•	 شهرين

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى
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•يشغل يوفراج نارايان منصب الرئيس التنفيذي لألعمال واالستراتيجية والشؤون المالية لمجموعة موانئ دبي
العالمية ،وهي إحدى أكبر شركات النقل والخدمات اللوجستية العالمية التي تضم أكثر من  120وحدة من وحدات
األعمال في  60دولة.
•يقع المقر الرئيسي لموانئ دبي العالمية في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،وهي موطن األصول الرئيسية
للمجموعة ،ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ،والتي تمثل ما يقارب  %33من الناتج المحلي اإلجمالي لدبي.
مشغل موانئ
َ
رئيسيا في تحويل األعمال من
دورا
ً
•انضم السيد نارايان إلى موانئ دبي العالمية في عام  2004وأدى ً
محلي إلى شركة لوجستية عالمية تدير حوالي  %10من التجارة العالمية .وقد قاد عملية االكتتاب العام األولي
لموانئ دبي العالمية والذي بلغت قيمته  21مليار دوالر في عام .2007
•أدار السيد نارايان عملية نمو موانئ دبي العالمية ورافعتها المالية من خالل الوصول إلى األسواق المالية بما في
ذلك استخدام السندات والصكوك .تتمتع موانئ دبي العالمية بامتالكها أكثر من  10مليارات دوالر من السندات المتداولة
رئيسيا.
ماليا
ً
في بورصة ناسداك دبي (اإلمارات العربية المتحدة) مما ساهم بشكل كبير في أن تصبح دبي مركزً ا ً
أساسيا في العديد من عمليات االستحواذ بما فيها عملية شراء بقيمة  3.5مليار
دورا
•وقد أدى ً
ً
أيضا السيد نارايان ً
دوالر من أسهم شركة المناطق االقتصادية العالمية م م ح ،مما أدى إلى إنشاء ميناء متكامل رائد ومنطقة حرة رائدة
في الشرق األوسط.
وتشمل المعامالت البارزة األخرى ما يلي:
•التسهيل المالي لالستحواذ على عمليات سي إس إكس ( )CSXو بي آند أو ( )P&Oفي عامي  2005و.2006
•تنظيم إصدار صكوك ما قبل االكتتاب العام األولي.
•تسليم تصفية أصول بي آند أو ( )P&Oفي الساحل الشرقي في الواليات المتحدة.
•إصدار أول صك إسالمي على اإلطالق لمدة  10سنوات.
عاما في الشرق األوسط.
•إصدار أول سند على اإلطالق لمدة ً 30
•إطالق االكتتاب العام األولي لشركة موانئ دبي العالمية بقيمة  21مليار دوالر.
•استحواذ موانئ دبي العالمية على ميناء السخنة في مصر ومحطة فيرفيو للحاويات على الساحل الغربي لكندا
وميناءين في تشيلي.
•تسييل األصول في أستراليا وهونغ كونغ وكندا.
•االستحواذ على شركة يونيفيدر ( )Unifeederوشركة بي آند أو فيريز ( )P&O Ferriesبأكثر من  1مليار دوالر لتنمية
العمليات اللوجستية لموانئ دبي العالمية.
•االستحواذ على شركة توباز للطاقة والمالحة لبناء القدرات اللوجستية البحرية لموانئ دبي العالمية في قطاع الطاقة
•مشروع إعادة التمويل بقيمة  9مليار دوالر لموانئ دبي العالمية.
•صفقات الشراكة مع مدير األصول الكندي ،صندوق الودائع والتوظيف في كيبيك ()CDPQ؛ صندوق الثروة السيادية
الروسي؛ صندوق االستثمار المباشر الروسي ( )RDIFصندوق الثروة السيادية الهندية والصندوق الوطني لالستثمار
والبنية التحتية (.)NIIF
-

السيد /محمد حميد المري

االسم

عضو مجلس إدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

• خبير مالي وإداري له أ كثر من  25سنة من الخبرة في القطاع الحكومي والخاص وهو خريج برنامج محمد بن اشد
إلعداد القادة فئة القادة الحكوميين ويحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية بدبي وشهادة
بكالوريوس المحاسبة من جامعة اإلمارات بالعين ويعمل على التحضير لشهادة الدكتوراه في إدارة الجودة الشاملة من
جامعة حمدان بن محمد الذكية وقد بدأ حياته المهنية موظفا بد ائرة األراضي واألمالك سنة .1986

الخبرات والمؤهالت

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له
العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

•	  11عام و 8أشهر

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

مساعد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان حتى تاريخه.
الفائز بجائزة القائد المبدع لسنة  2015م من برنامج جائزة دبي لألداء الحكومي.
الفائز بجائزة فيجنبام لفئة القائد المنجز لسنة  2015من جامعة حمدان بن محمد الذكية.
مدقق حسابات معتمد منذ .1991
خبير حسابي محلف لدى محاكم الدولة اعتبارا من .2001
عضو مجلس إدارة سوق دبي المالي من تاريخ إبريل .2010
عضو مجلس إدارة سابق في نادي الوصل الرياضي .2011 – 2009
عضو مجلس إدارة سابق في شركة تكافل االمارات .2015 – 2011
مدير اإلدارة المالية بهيئة الطرق والمواصالت .2009 – 2006
مساعد المدير العام لمؤسسة دبي للمواصالت .2006 – 2005
عضو مجلس إدارة سابق في مجلس األعمار – حكومة دبي .2008 - 2005

-
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األستاذة /موزة سعيد المري

االسم

عضو مجلس إدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

السيد /سعيد راشد اليتيم

االسم

عضو مجلس إدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

الخبرات والمؤهالت

•	 حصلت موزة على شهادة الماجستير في مجال إدارة األعمال في األعمال العامة من الجامعة األمريكية في دبي ،وخالل
ً
عاما ،اكتسبت خاللها خبرات متنوعة بفضل العمل في مؤسسات حكومية ،وشبه
مسيرتها المهنية الممتدة إلى 20
ً
أسلوبا يتسم بالمرونة وسرعة التكيف مع
حكومية وخاصة ،ولجان متنوعة المهام في مختلف القطاعات ،ما منحها
المتطلبات المتعددة لمختلف القطاعات.

الخبرات والمؤهالت

•	 بكالوريوس علوم سیاسیة ،كلیة العلوم االقتصادية واالداریة ،تخصص علوم سیاسیة ،جامعة االمارات العربية المتحدة .1995

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له

•	  4أعوام و 9أشهر

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له

•	  11يوم

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

ً
حاليا منصب مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق
•	 تشغل موزة سعيد المري
ً
فضال عن كونها عضوا لمجلس إدارة مجلس
والمواصالت ،كما تشغل منصب عضو مجلس إدارة سوق دبي المالي.
ً
ً
ً
ً
ورئيسا للجنة رياضة المرأة.
عاما لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي،
وأمينا
دبي الرياضي،

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

•	 استهلت موزة مسيرتها المهنية في  1999بالعمل في شركة “نستله الشرق األوسط” ،حيث تولت اإلشراف على
االتصال الداخلي لسوق الشرق األوسط وبالد الشام ،وبعدها انتقلت إلى مجال المصارف والبنوك حيث انضمت إلى
بنك اإلمارات دبي الوطني في  2009وشغلت منصب مدير أول تسويق األعمال واالتصال ،وفي يناير  2014اتجهت
الى القطاع الحكومي باالنضمام إلى هيئة الطرق والمواصالت بدبي كمدير إلدارة التسويق واالتصال المؤسسي ،ومن
ثم مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة.
ً
عددا من اللجان الحيوية التي تساهم في عناصر التنمية الشاملة في الدولة ،منها:
•	 وتترأس موزة في منصبها الحالي
الفريق المعني بدراسة متابعة مشروع استشراف مستقبل التنقل ،المعني بمتابعة االستراتيجيات والمبادرات الخاصة
بالتحول الذكي في قطاع النقل وتعزيز ريادة الهيئة واإلمارة في صناعة مستقبل النقل .وتترأس أيضا اللجنة النسائية
في هيئة الطرق والمواصالت ،والتي تساهم في تمكين وتطوير وتنمية العنصر النسائي في الهيئة .حيث عملت على
طرح العديد من المبادرات النوعية ،وتنظيم مختلف الفعاليات الثقافية والرياضية.
•	 وعلى الصعيد الشخصي حصلت على جائزة الشرق األوسط لتميز القياديات في  2015عن فئة التميز في االتصال
واإلعالم ،وجائزة برونزية من وائز دبي لينكس .2018
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المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

•عضو في مجلس ادارة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
•عضو في مجلس ادارة شركة االتحاد للقطارات.
•عضو مجلس االمارات للثورة الصناعیة الرابعة.
•عضو مجلس جامعة االمارات العربیة المتحدة.
•عضو مجلس االمارات للخدمات الحكومیة.
•عضو في مجلس إدارة الھیئة االتحادیة للضرائب.
•عضو في مجلس إدارة مؤسسة الخلیج لالستثمار.

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

 2009حتى تاريخه وكیل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والمیزانیة بوزارة المالیة.
 2009-2002مدیر إدارة المیزانیة بوزارة المالیة.
 2002نائب مدیر إدارة االستثمارات -وزارة المالیة.
 2001إداري رئیسي – ادارة االستثمارات -وزارة المالیة.
 2001مدیر مكتب المدیر العام -دائرة جمارك دبي.
 2001-1998مدير مكتب المدير العام – دائرة جمارك دبي.
 1998-1996باحث في إدارة البحوث والدراسات – دائرة جمارك دبي.
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األعضــاء المنتهيــة عضويتهــم أثنــاء العــام 2021

االسم

عيسى عبدالفتاح كاظم

راشد حمد الشامسي

الفئة

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المدة التي قضاها كعضو

ً
عاما
أربعة عشر

ً
عاما
أربعة عشر

العضوية والمناصب في أية

عضو مجلس إدارة شركة اتصاالت

ال يوجد

مجلس إدارة

شركات مساهمة أخرى
الخبرات والمؤهالت

•	

بدأ سعادة عيسى كاظم حياته العملية عام  1988كمحلل أول في

•	

المركزي ،ثم انتقل إلى دائرة التنمية االقتصادية في دبي في

•	

والمعمارية ،ومالك شــركة الشامســي إلدارة العقارات في دبي.

إدارة البحوث واإلحصاء في مصرف اإلمارات العربية المتحدة

األستاذة /هدى سبيل محمد

االسم

عضو مجلس إدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

الخبرات والمؤهالت

•شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،وهي تحمل العديد من الشهادات
المهنية ،منها شهادة المحاسب اإلسالمي المعتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
وشهادة في اإلدارة من جامعة ولونغونغ دبي وشهادة المحاسب اإلداري المعتمد من معهد المحاسبين اإلداريين في
الواليات المتحدة األمريكية .كما أتمت بنجاح برنامج الريادة األساسية من كلية لندن لألعمال.
ً
وتقديرا لدورها القيادي المثالي ،تم تقليد السيدة هدى بجائزة الشرق األوسط السابعة عشر للتميز المستقبلي عن
•
فئة القطاع المصرفي وجائزة المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي من معهد اإلمارات للدراسات المصرفية
والمالية.

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له
العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

مناصبهم في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى
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ً
عاما
•تعتبر السيدة هدى من المصرفيين ذوي الخبرة الواسعة في مجال الخدمات المالية ،حيث تحظى بخبرة تزيد عن 26
في القطاعين المصرفي والمالي ،بما فيهما اإلسالمي والتقليدي .بدأت حياتها المهنية مع مجموعة اإلمارات دبي
ً
عاما وعملت داخل المجموعة في العديد األقسام مثل قسم الموارد البشرية والمحاسبة والرقابة
الوطني منذ 26
المالية وتمويل األعمال وإدارة األداء واألصول وعالقات المستثمرين.
ً
ً
محوريا في شتى المجاالت ضمن المصرف وخاصة تطوير األدوات واألنظمة بغية توفير
دورا
•تلعب السيدة هدى
المعلومات المالية والتشغيلية الهامة ،إضافة إلى توجيه المحادثات االستراتيجية للمؤسسة .وقد شملت بعض
إسهاماتها البارزة إدارة تطبيق أسعار التحويل المالي الذي أتاح للمؤسسة إدارة التسعير والسيولة على نحو فعال .كما
امتازت بريادتها في إنشاء أفضل أطر األرباح االقتصادية بما يتماشى مع إطار بازل وتقنيات الربح االقتصادي المثبتة
في المنطقة.
•في عام  ،2019أصبحت السيدة هدى أول امرأة إماراتية يتم تعيينها كمسؤول رئيسي للشؤون المالية في القطاع
المصرفي على مستوى الدولة .وقد برعت في منصبها الحالي لدورها الريادي المؤثر وأدائها الكبير في دفع عجلة
النجاحات المالية التي وصل إليها اإلمارات اإلسالمي من خالل إدارتها الفعالة للكفاءة المالية والتخطيط االستراتيجي
وإدارة األرباح والخسائر االستباقية والتي قادت بدورها إلى استمرار الربحية ونمو الميزانية العمومية في اإلمارات
اإلسالمي.
•المسؤول الرئيسي للشؤون المالية في مصرف اإلمارات اإلسالمي منذ عام  2019وهي المؤسسة اإلسالمية
التابعة لمجموعة اإلمارات دبي الوطني ،حيث تتولى مسؤولية إدارة الشؤون المالية واالستراتيجية للمؤسسة.

يحمل سعادة عيسى كاظم درجة الدكتوراه الفخرية من كلية كـو

•	

عضو ســابق في مجلس إدارة شــركة الخليج للمالحة (ش.م.ع).

األمريكية ،ودرجة ماجستير في االقتصاد من جامعة أيوا األمريكية،

•	

مديــر عام مؤسســة اإلمــارات العامة للبترول (إمارات) من العام

إضافة إلى ماجستير في إدارة الجودة الشاملة من جامعة ولنجونج،

 2002وحتى العام  2008وقــد ترأس خــالل تلك الفترة مجالس

وبكالوريوس في الرياضيات واالقتصاد والعلوم.

إدارات العديد من المشــروعات المشــتركة والشــركات التابعة
لمؤسسة (إمارات).
•	

عضــو ســابق في مجلــس إدارة غرفــة تجارة وصناعة دبي من العام
 1991وحتى العام .1997

•	

عضــو ســابق بمجلــس إدارة بورصة دبي للطاقة.

•	

رئيس تنفيذي ســابق لشــركة ســما دبي العقارية ،إحدى الشــركات
التابعة لدبي القابضة.

المناصب في أية مواقع

•	  11يوم

•	

عضو ســابق في مجلس إدارة مؤسســة اإلمارات العامة
للمواصالت.

.2006
•	

حاصل على شــهادة البكالوريوس في الهندســة المدنية من جامعة
جنــوب كاليفورنيــا ،الواليــات المتحدة في العام 1982

العام  1993كمدير إلدارة التخطيط والتطوير .وشغل سعادته
منصب مدير عام سوق دبي المالي منذ العام  1999وحتى العام

الشــريك المؤس ّــس لشــركة “ميكون” لالستشارات الهندسية

رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

•	

نائب رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي.

•	

عضو اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.

•	

محافظ مركز دبي المالي العالمي.

•	

رئيس مجلس إدارة بورصة دبي المحدودة.

•	

عضو المجلس األعلى إلدارة مركز دبي المالي العالمي.

•	

رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي.

•	

رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي لالستثمار.

•	

عضو مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي.

•	

عضو مجلس إدارة ناسداك إنك.

•	

عضو مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي.

•	

عضو مجلس اإلدارة واألمين العام لمركز دبي لتطوير االقتصاد

•	

الشريك المؤس ّــس لشــركة “ميكون” لالستشارات الهندسية
والمعمارية ،ومالك شــركة الشامســي إلدارة العقارات في دبي.

•	

عضو مجلس إدارة ناســداك دبي.

•	

ً
عاما.
عمــل فــي مجال تســويق وتوزيــع منتجات الطاقة على مدى 22

اإلسالمي.
•	

عضو مجلس إدارة لدى معهد روتشستر للتكنولوجيا.

•	

عضو مجلس األمناء في جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية.

•	

عضو مجلس األمناء في جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

-
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االسم

عادل عبد الله الفهيم

الفئة
االسم

علي راشد المزروعي

مصبح محمد القيزي

رعضو مجلس إدارة

المدة التي قضاها كعضو

الفئة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

مجلس إدارة

عشرة أعوام وثمانية أشهر

العضوية والمناصب في أية

ال يوجد

المدة التي قضاها كعضو

عشرة أعوام وثمانية أشهر

سبعة أعوام

الخبرات والمؤهالت

السيد الفهيم على العديد من الشهادات المهنية واألكاديمية التالية:
حصل
ّ

مجلس إدارة

•عضو مجلس إدارة شــركة الصكوك الوطنية،
•عضو مجلس إدارة شــركة اإلمارات لالســتثمار والتنمية (ش.م.خ).
•عضــو مجلس إدارة تعليــم القابضــة (ش.م.خ).

العضوية والمناصب في أية
شركات مساهمة أخرى

الخبرات والمؤهالت

•	

تأسســت
مدير تنفيذي لمجموعة شــركات البحري والمزروعــي ،التــي ّ

ال يوجد

•	
•	

كما ّ
تولــى العديد من المهــام الوظيفية إبان فترة عمله لــدى
•	

رئيس قســم نظم المعلومات ببنك دبي اإلســالمي ما بين العام

2007؛ منها مدير قســم الحســابات التجارية ،ورئيس قســم أعمال

 2001والعام  ،2008حيــث تمكــن خالل هذه الفترة من بنــاء ودعــم

التخطيط والتحليل لمنطقة الشــرق األوســط وأفريقيا وتركيا ،وكذلك

زوده بخبــرة عمليــة
البنيــة التحتية للنظــم المعلوماتية األمر الذي ّ
مرموقة في مجال إدارة المشــاريع في نطاقــات مصرفية متعددة.

حاصل على بكالوريوس “إدارة أعمال” مــن الجامعــة األمريكية

•	

حاصل على البكالوريوس في نظم معلومات الكومبيوتــر مــن
جامعة أركنســاس في الواليــات المتحدة األمريكية في العام .1991

في دبي وماجســتير “إدارة األعمال” من جامعة (ســاوثرن نيو
هامبشــاير) بالواليات المتحدة األمريكية.

المناصب في أية مواقع
المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية

•	

مدير تنفيذي لمجموعة شــركات البحري والمزروعــي.

•	

رئيــس إدارة الخدمــات المصرفيــة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومــات

رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

لبنــك دبي اإلســالمي باإلضافة إلى مناصب قياديــة أخــرى ،كعضــو

هامة أخرى

ً
دورا في
لجنة األتمتة في بنك دبي اإلســالمي ،والتي تلعب
مواءمة االســتراتيجية الشاملة للبنك مــع أحــدث ما توصلت إليــه
تكنولوجياالمعلومات.
•	

•	

حاز على جائزة المفكر المالي بالشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا (للعام .)2012

•	

كمــا حصــد جائزة الشــخصية صاحبة اإلنجاز مدى الحياة فــي القطــاع االقتصــادي للتدقيق والرقابة (للعام .)2013

•	

وللسيد الفهيم مقاالت ودراســات تناقش أهم األحــداث االقتصادية الحيوية والمؤثــرة على تطــورات االقتصاد العالمي.
ّ

وشغل المناصب التالية:

ســنتين من العمل.

شغل منصب نائب رئيس قســم اإلدارة المالية.
•	

الســيد مصبح القيزي ببنك دبي اإلســالمي في العام 1999
التحق
ّ
ً
رئيســا لوحــدة أعمــال البطاقات ،والتي تمكن من تطويرها خالل

باألنشــطة التجارية والعقارية والصناعية والســياحية للمجموعة.
•	

ً
عاما ،قضى أغلبهــا فــي قطــاع التكنولوجيا،
خبــرة عملية تناهز الـ 20
األفراد وفرق العمــل متنوعة المهام.

•	

شــغل الفهيــم العديــد مــن المناصب اإلدارية في حكومة دبي ،ويتمتــع بخبــرة عملية طويلة في المجــال االقتصــادي والمالــي واإلداري
والتدقيق/الرقابة ونظم المعلومات والقانون.

متنقال بين العمل واإلشــراف واإلدارة المباشــرة للعديــد مــن
ً

الفعالة للنهضة في دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.
أوائل الروافــد
ّ

مجموعــة ســيتي بنــك في دبي منذ العام  2000ولغاية العام

•	

حاصل على البكالوريوس في التجارة ،محاســب قانوني معتمد ،مستشــار مالــي معتمــد ،مــدرب معتمد للغــة أوامر التدقيق ،ومكافح
اختالســات معتمــد.

عام  1968في دبي كمجموعة اســتثمارات عامــة فصــارت إحدى
الســيد علي المزروعي بالمهــام الماليــة واإلداريــة المتعلقة
يضطلع
ّ
ّ

شركات مساهمة أخرى

•	

المديــر العــام لجمعية اإلمارات للمحاســبين والمدققين (.)2002-2000

•	

عضــو مجلــس اإلدارة ورئيس لجنــة المؤتمرات في جمعية اإلمارات للمحاســبين والمدققين القانونيين (.)2004-2002

•	

رئيــس معهــد المدققيــن الداخليين األمريكي ( – )IIAفرع اإلمارات العربيــة المتحدة (.)2007-2006

•	

ً
دوليــا في الواليات المتحدة األمريكية  -فرع اإلمارات العربيــة المتحدة.
النائــب األول لرئيــس مجلــس إدارة جمعية مكافحي االختالســات المعتمديــن

•	

عضو لجنة قيد مدققي الحســابات بالدولة وأمين الســر العام.

•	

محك ّــم وخبيــر مالــي معتمد بفئــة معاوني القضاة في جدول الخبــراء في محاكم دبي.

•	

عضــو اللجنــة العليــا في حكومة دبــي لبرنامج تطوير وأتمتة الموازنة العامة.

•	

عضــو لجنــة حكومة دبــي للتخطيط المالي.

•	

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ( - )CFOمطارات دبي.

•	

مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي فــي دائرة المالية في ديوان ســمو الحاكم  -حكومة دبي.

•	

نائــب مديــر إدارة رقابــة األداء وتدقيق نظم المعلومات والتدريب في ديوان ســمو الحاكم  -حكومة دبي.

•	

ممثــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة في لجنة دول مجلس التعــاون الخليجــي للتجارة اإللكترونية
(.)AGCC E-Commerce Committee

عمل منــذ العام  2008في وحــدة العمليات المصرفية اإللكترونيــة
ً
وتقديــرا للتطوير الهائل الــذي أحدثــه فــي
لتطويــر قنوات االتصال.
هذا المجال ،حصلت مشــاريعه على عدة جوائــز فــي مجاالت تطوير
نظــم الصيرفة اإللكترونية.

ب .نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة
للعام 2021
تم زيادة نسبة التمثيل النسائي مع إعادة تشكل المجلس ،إذ يضم المجلس الحالي

سعادة /هالل سعيد المري

عضوتين من النساء ،وذلك في إطار حرص مجلس إدارة الشركة على ضم كوادر نسائية

سعادة /وسام العباس لوتاه

48,493

السيد /عبد القادر عبيد علي

48,493

السيد /عبد الواحد عبد الرحيم العلماء

48,493

السيد /يوفراج ناريان

48,493

السيد /محمد حميد المري

300,000

األستاذة /موزة سعيد المري

300,000

وقدره  300,000درهم إماراتي لكل عضو من أعضاء المجلس

السيد /سعيد راشد اليتيم

9,041

والتي قد تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية التي ُعقدت

األستاذة /هدى سبيل محمد

9,041

سعادة /عيسى عبد الفتاح كاظم*

251,507

السيد /راشد حمد الشامسي*

251,507

السيد /علي راشد المزروعي*

251,507

السيد /عادل عبدالله الفهيم*

251,507

السيد /مصبح محمد القيزي*

251,507

متميزة بهدف تمكين المرأة وتعزيز مسيرة الدولة في هذا المجال.

ج .بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 .1مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام 2020

تم صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام  2020بمبلغ

بتاريخ  22مارس .2021

 .2مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام 2021
والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي
للمصادقة عليها

سوف يتم اقتراح صرف المبالغ التالية لكل عضو من أعضاء مجلس
ً
وفقا لمدة التعيين خالل السنة:
اإلدارة السابقين والحاليين

16

اسم العضو

قيمة المكافاة المقترحة
48,493

* انتهت العضوية بمجلس اإلدارة بتاريخ  3نوفمبر .2021

17

 .3تفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 2021

االسم

عدد االجتماعات

السيد /راشد حمد الشامسي

لجنة الترشيحات والمكافآت

60,000

4

السيد /عادل عبدالله الفهيم

لجنة الترشيحات والمكافآت

60,000

4

السيد /مصبح محمد القيزي

لجنة الترشيحات والمكافآت

60,000

4

السيد /محمد حميد المري

لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لشركة دبي للمقاصة

95,000

5

السيد /عادل عبدالله الفهيم

لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لشركة دبي للمقاصة

100,000

5

السيد /علي راشد المزروعي

لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لشركة دبي للمقاصة

100,000

5

 .4تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان وأسبابها
تقاضى سعادة /عيسى كاظم – رئيس مجلس اإلدارة مبلغ  25,000درهم إماراتي خالل العام  2021وذلك نظير األعمال اإلضافية التي
قام بها لخدمة الشركة فوق واجباتـه العاديـة كرئيس سابق لمجلس إدارة الشـركة.

د .عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية  2021مع بيان تواريخ انعقادها ،وعدد مرات الحضور
الشخصي لجميع األعضاء واألعضاء الحاضرين بالوكالة
عدد الحضور

تاريخ االجتماع
 02فبراير 2021

أسماء األعضاء الغائبين

الحضور بالوكالة

7

ال يوجد

ال يوجد

 03مايو 2021

7

ال يوجد

ال يوجد

 29يوليو 2021

7

ال يوجد

ال يوجد

 27أكتوبر 2021

6

ال يوجد

السيد /راشد الشامسي

 08نوفمبر 2021

7

ال يوجد

ال يوجد

 21ديسمبر 2021

6

ال يوجد

سعادة /وسام العباس لوتاه

ذ .عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل
السنة المالية  2021مع بيان تواريخ انعقادها

ر .مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قام بها أحد
أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفيذية خالل العام 2021
بناء على تفويض من المجلس
ً

يقوم مجلس إدارة سوق دبي المالي باتخاذ قراراته بالتمرير في حدود
ً
ووفقا للنظام األساسي لشركة سوق دبي المالي ،حسب
ضيقة

يتم تفويض اإلدارة التنفيذية بالقيام بمهام واختصاصات محددة

ضرورة العمل ،بحيث يتم إرسال كافة األوراق والمستندات الخاصة

بموجب الئحة صالحيات يتم اعتمادها من مجلس اإلدارة .وحيث أن

بالقرار المراد اتخاذه وتوصية اللجان الداخلية حسب الحالة ،بحيث يتمكن

هذا التفويض يرتبط بالصفة الوظيفية وليس بشخوص شاغلي

أعضاء مجلس اإلدارة من مراجعة واالطالع على المعلومات والبيانات

اإلدارة التنفيذية ،فإن مدة التفويض تبقى سارية المفعول إلى حين

الالزمة التخاذ القرار بالتمرير ،وخالل العام  2021تم اتخاذ  3قرارات

صدور قرار بإلغائها أو بتعديلها من قبل مجلس اإلدارة .وفيما يلي

بالتمرير بالتواريخ التالية:

قائمة بالمهام والصالحيات التي تم تفويضها لإلدارة التنفيذية:

•	

 25مايو 2021

•	

 20سبتمبر 2021

•	

 24نوفمبر 2021
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الصالحية
العمليات التنظيمية

قيمة البدل
(درهم إماراتي)

اسم اللجنة

حدود الصالحية

المستوى اإلداري المخول بالسلطة

مالحظات

اعتماد وتعديل هذه الالئحة

-

مجلس اإلدارة

-

اعتماد السياسات واألنظمة

-

مجلس اإلدارة

وفقا الختصاص اللجان المنبثقة من
المجلس

اعتماد الهيكل التنظيمي وتعديالته

-

مجلس اإلدارة

-

.رفع الدعاوى والتحكيم باسم الشركة/الصلح/التنازل

-

رئيس مجلس اإلدارة

وفق دراسة وتوصية لجنة التدقيق

تمثيل الشركة أمام القضاء والتحكيم وفي عالقتها
مع الغير

-

رئيس مجلس اإلدارة

المادة  27من النظام االساسي
المادة  155من قانون الشركات

حق التوقيع عن الشركة على انفراد

-

رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو آخر
يفوضه المجلس في حدود قرارات
مجلس اإلدارة

-

اعتماد أدلة اإلجراءات والقرارات والتعميمات اإلدارية
المنظمة للعمل

-

الرئيس التنفيذي

-

اعتماد التعميمات اإلدارية وأوامر العمل على
مستوى القطاع

-

رئيس القطاع او نائبه في حالة غيابه

-

اعتماد الخطة االستراتيجية العامة وأهداف الشركة

-

مجلس اإلدارة

-

تحديد نسبة التوزيعات النقدية من األسهم المصدرة
كأرباح لمساهمي الشركة

-

توصية مجلس اإلدارة واإلقرار في
الجمعية العمومية

-

تشكيل وتغيير وحل اللجان التنفيذية

-

الرئيس التنفيذي

-

المشتريات والعقود
الموافقة على الشراء المباشر

اعتماد التعاقد بالممارسة

اعتماد التعاقد بالمناقصة المحدودة أو العامة

حتى  50,000درهم

رئيس إدارة المشتريات والعقود

عرض واحد

حتى  250,000درهم

الرئيس التنفيذي للِ شؤون المالية
واالستراتيجية

-

حتى  500,000درهم

الرئيس التنفيذي

-

ما زاد على ذلك

يعرض على مجلس اإلدارة لالعتماد

-

حتى  1,000,000درهم

الرئيس التنفيذي

 3عروض وأن تكون ضمن توصيات
لجنة المشتريات والمناقصات
والمزايدات.

ما زاد على ذلك

يعرض على مجلس اإلدارة

حتى  5,000,000درهم

الرئيس التنفيذي

-

ما زاد على ذلك

مجلس اإلدارة

-

البت في العطاءات

-

لجنة المشتريات والمناقصات
والمزايدات

-

توقيع العقود المعتمدة (بما في إتفاقيات التحكيم
واالتفاقيات المتضمنة شرط تحكيم)

حتى  5,000,000درهم

الرئيس التنفيذي للِ شؤون المالية
واالستراتيجية

مع مراعاة صالحيات االعتماد

حتى  50,000,000درهم

الرئيس التنفيذي

ما زاد على ذلك

يعرض على مجلس اإلدارة

-

الرئيس التنفيذي

توقيع اتفاقية تفاهم/تمثيل محدود/إيداع فرعي/
سرية المعلومات (بما في ذلك المتضمنة شرط
تحكيم)
اعتماد وتعديل وتقييم قائمة الموردين

-

-

لجنة المشتريات والمناقصات
والمزايدات

حتى  50.000درهم

مسؤول المخازن

باإلضافة إلى ممثل من القسم
الطالب حسب الحاجة

ما زاد على ذلك

تشكل لجنة مؤقتة لالستالم

من القسم الطالب وذوي االختصاص
ومسؤول المخازن

-

تشكل لجنة فنية من ذوي الخبرة
واالختصاص

يمكن االستعانة بفنيين من خارج
السوق

صرف القرطاسية

-

تنفيذي  -الخدمات اإلدارية

-

الموافقة على صرف مواد ومعدات رأسمالية من
المخزن

-

رئيس إدارة المشتريات والعقود

-

الموافقة على نقل األصول خارج السوق ألغراض
العمل

-

الرئيس التنفيذي للِ شؤون المالية
واالستراتيجية

-

اعتماد نتائج الجرد السنوي

-

الرئيس التنفيذي

بناءا على توصيات لجنة الجرد السنوي

قرار التخلص من المخلفات واألصول المهلكة
ً
دفتريا

-

الرئيس التنفيذي

حسب توصيات اللجنة المختصة

فحص واستالم المشتريات

االستالم االبتدائي والنهائي لألعمال والخدمات

-
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حدود الصالحية

الصالحية

المستوى اإلداري المخول بالسلطة

مالحظات

المشتريات والعقود
قرار تأجير مساحات السوق وتحديد القيمة اإليجارية

-

الرئيس التنفيذي

تحديد رسوم الخدمات والغرامات وتحديث قائمة
الرسوم وفقا لمعطيات السوق.

-

الرئيس التنفيذي

إعالم مجلس اإلدارة بأي تغيير يطرأ
على جدول الرسوم

سياسة االئتمان

تمديد ألكثر من  30يوم
حتى  60يوم

الرئيس التنفيذي للِ شؤون المالية
واالستراتيجية

القرار االداري  57لسنة 2012

تمديد ألكثر من  60يوم
حتى  90يوم

الرئيس التنفيذي

الرسوم
حسب رسم المعاملة،
للمعاملة الواحدة:


الرئيس التنفيذي

تسري على جميع الرسوم المطبقة
لدى سوق دبي المالي

 ما يزيد عن  500ألف
حتى مليون درهم -
خصم %20
 ما يزيد عن مليون
درهم  -خصم %30

التوقيع على الشيكات

ما زاد على ذلك

رئيس مجلس اإلدارة أو نائب
رئيس مجلس اإلدارة والفئات
المحددة من اإلدارة التنفيذية

بشرط توفر توقيعين

التوقيع على جسابات التسوية المالية

غير محددة المبالغ

رئيس مجلس اإلدارة والفئات
المحددة من اإلدارة التنفيذية
وإدارة المخاطر لشركة دبي
للمقاصة

بشرط توفر توقيعين أو أكثر

التوقيع على حسابات التوزيعات النقدية
للشركات

حتى مبلغ  50مليون
درهم

الفئات المحددة من اإلدارة
التنفيذية

بشرط توفر توقيعين أو أكثر

ما زاد على ذلك

رئيس مجلس اإلدارة أو نائب
رئيس مجلس اإلدارة والفئات
المحددة من اإلدارة التنفيذية

بشرط توفر توقيعين

التوقيع على فتح أو إغالق الحسابات لدى
البنوك

-

رئيس مجلس اإلدارة و نائب
رئيس مجلس

بشرط توفر توقيعين

التوقيع على فتح أو إغالق الحسابات مع
الوسطاء

-

الفئات المحددة من اإلدارة
التنفيذية

بشرط توفر توقيعين

التمويل

اعفاء كامل لرسوم تحويل
من جهة حكومية لحساب
آخر بناء على أمر سامي
من الحاكم

الرئيس التنفيذي

القرار االداري رقم  16لسنة 2014

اعفاء كامل للرسوم الرمزية
للطلب المقدم من الجهات
العليا والرسمية

الرئيس التنفيذي للعمليات

-

رسوم تداوالت صانع السوق

اإلعفاء/إعادة كامل رسوم
صانع السوق (جميع
األوراق المالية)

الرئيس التنفيذي

حسب البرنامج المعتمد من مجلس
اإلدارة
يتم عرض اإلعفاء/وإعادة الرسوم
وتقرير آداء صانع السوق على
مجلس اإلدارة في كل فصل أو في
أول إجتماع للمجلس

إلغاء المخالفة

عن أول مخالفة

الرئيس التنفيذي للِ شؤون المالية
واالستراتيجية
باالشتراك مع رئيس قطاع الوحدة
المعنية

في السنة المالية الواحدة

عن المخالفة التالية

الرئيس التنفيذي

في السنة المالية الواحدة

حتى  20ألف درهم

الرئيس التنفيذي للِ شؤون المالية
واالستراتيجية

في السنة المالية الواحدة

ما يزيد عن  20ألف درهم

مجلس اإلدارة

وفق توصيات لجنة التدقيق

االستثمار

االقتراض والحصول على التسهيالت
المصرفية

غير محددة المبالغ

بموجب موافقة مجلس اإلدارة
وتوقيع من يفوضه المجلس
للتوقيع على القرض أو
التسهيالت

ً
وفقا للنظام االساسي

تجديد التسهيالت المصرفية

غير محددة المبالغ

الرئيس التنفيذي

مراعاة تطابق كافة شروط المنح
االصلي على االئتمان

التبرعات  /الهبات

التبرع بمبلغ مادي مساهمات طوعية

يجب أال تزيد على  %2بموجب قرار من مجلس اإلدارة
وتوقيع حسب الصالحيات
من متوسط األرباح
الصافية للشركة الشركة المقررة.
خالل السنتين الماليتين
السابقتين للسنة
التي تقدم فيها تلك
المساهمات الطوعية

ً
وفقا للنظام االساسي للشركة

الموازنة والتقارير المالية

اعتماد الموازنة التقديرية والتعديل عليها

-

مجلس اإلدارة

-

الموافقة على مناقلة المخصصات المالية
بين بنود الموازنة

من بند الى بند آخر

الرئيس التنفيذي

بما ال يتجاوز المخصصات
المعتمدة

من حساب الى حساب
آخر في نفس البند

الرئيس التنفيذي للِ شؤون
المالية واالستراتيجية

-

-

مجلس اإلدارة

بعد مراجعة لجنة التدقيق

المساهمات في رؤوس أموال الشركات،
االستحواذ وشراء حصص

غير محددة المبالغ

مجلس اإلدارة

بناء على توصيات لجنة االستثمار
الداخلية

اعتماد البيانات المالية المرحلية المراجعة.

االشتراك في الصناديق والمحافظ االستثمارية،
و الصكوك االسالمية واالستثمار في المشتقات
اإلسالمية

غير محددة المبالغ

مجلس اإلدارة

بناء على توصيات لجنة االستثمار
الداخلية

الموارد البشرية

استثمارات ودائع قصيرة المدى

غير محددة المبالغ

الرئيس التنفيذي بناء على توصيات
لجنة االستثمارات الداخلية

الصالحية المحددة تشمل كسر
الوديعة (سحبها قبل موعد
االستحقاق)
مع االلتزام بالسياسة االستثمارية

استثمارات ودائع طويلة المدى

حتى  50,000,000درهم

الرئيس التنفيذي بناء على توصيات
لجنة االستثمارات الداخلية

الصالحية المحددة تشمل كسر
الوديعة (سحبها قبل موعد
االستحقاق)
مع االلتزام بالسياسة االستثمارية

مجلس اإلدارة

بناء على توصيات لجنة االستثمار
الداخلية

تسييل االستثمارات
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حتى مبلغ  50مليون
درهم

رئيس مجلس اإلدارة والفئات
المحددة من اإلدارة التنفيذية

بشرط توفر توقيعين

حتى  500ألف درهم
 -خصم %10

إعدام الذمم المدينة/األصول
ذو قيمة دفترية

الصالحية
التوقيع على الشيكات والتحويالت المصرفية

وفق توصيات لجنة المشتريات
والمناقصات المزايدات

الخصم /اإلعفاء من الرسوم

حدود الصالحية

المستوى اإلداري المخول بالسلطة

مالحظات

اعتماد خطة التعيينات والتوظيف لمجموعة
سوق دبي المالي واعتمادها أو الموافقة
عليها.

مجلس اإلدارة

-

بناء على توصيات لجنة
الترشيحات والمكافآت

مقابلة واعتماد تعيين الرئيس التنفيذي ونائبة
ضمن مجموعة سوق دبي المالي

لجنة الترشيحات
والمكافآت

-

ضمن خطة التعيينات المعتمدة
من مجلس اإلدارة
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الصالحية

حدود الصالحية

المستوى اإلداري المخول بالسلطة

مالحظات

الموارد البشرية

التوقيع على عرض وعقد تعيين وقبول
استقالة أو إقالة ونقل الرئيس التنفيذي
ونائبة ضمن مجموعة سوق دبي المالي

رئيس مجلس اإلدارة

-

بناء على موافقة مجلس اإلدارة

مقابلة واعتماد وتوقيع عروض وعقود تعيين
وقبول استقالة وإقالة وترقية ونقل رؤساء
القطاعات أو المدراء التنفيذيين للقطاعات أو
الرئيس التنفيذي للعمليات ومن في حكمهم
حسب الهيكل التنظيمي

الرئيس التنفيذي

-

بشرط موافقة رئيس مجلس
اإلدارة

التوقيع على عروض التعيين وعقود العمل
وتجديدها واإلقالة وقبول االستقالة
للموظفين فيما عدا وظيفة الرئيس
التنفيذي ونائبة

الرئيس التنفيذي

-

حسب خطة التعيينات المعتمدة
من مجلس اإلدارة
يجب إتباع اإلجراءات الداخلية
حسب األصول

ترقية الموظفين (بما في ذلك الدرجة
والمسمى الوظيفي او المالي)

الرئيس التنفيذي

مع رئيس القطاع المعني

حسب خطة التعيينات المعتمدة
من مجلس اإلدارة.
يجب إتباع اإلجراءات الداخلية
حسب األصول

نقل الموظفين وتعديل المسمى أو الدرجة
الوظيفية (دون الدرجة المالية)

الرئيس التنفيذي

مع رئيس القطاع المعني

يجب إتباع اإلجراءات الداخلية
حسب األصول

ز .التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب
المصالح) خالل العام 2021

بسوق دبي المالي ،والشركات التي يساهم فيها أي من هؤالء بما
ال يقل عن  %30من رأسمالها ،وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة
أو الحليفة.

يتبع سوق دبي المالي القواعد واألنظمة المتبعة لدى هيئة األوراق

كما أن الصفقات أو التعامالت هي؛ التعامالت أو العقود أو االتفاقيات

المالية والسلع بشأن تعريف األطراف ذات العالقة والصفقات بشكل
عام ،وعلى وجه التحديد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/3ر.م)

تعويض/إعادة سداد حاالت االحتيال بحد
أقصى  10آالف درهم بالسنة وبحد أقصى
 5000درهم للحالة الواحدة

الرئيس التنفيذي

-

بناء على إجراءات وتوصية قطاع
الخدمات المالية

فيما زاد عن ذلك أو حاالت تعويض نفس
المستثمر ألكثر من مرة

مجلس اإلدارة

-

بناء على إجراءات وتوصية قطاع
الخدمات المالية

لسوق دبي المالي أو التي تتضمن شروط تفضيلية ال تمنحها سوق

لسنة  2020بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

دبي المالي عادةً للمتعاملين معها وأية صفقات اخرى تحددها الهيئة

وتعديالته.

من وقت آلخر بقرارات أو تعليمات أو تعاميم تصدرها.

لقد تم تعريف األطراف ذات العالقة على أنها؛ رئيس وأعضاء مجلس
إدارة سوق دبي المالي وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا والعاملين
في ضوء التعريف أعاله ،لم يقم سوق دبي المالي بإبرام أية معامالت
مع أطراف ذات عالقة خالل العام .2021

الطرف ذو العالقة
ال يوجد

تعويض  /إعادة السداد بحاالت االحتيال

التي تبرمها سوق دبي المالي والتي ال تدخل ضمن النشاط الرئيسي

توضيح طبيعة العالقة

قيمة التعامل باأللف درهم

نوع التعامل

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

في ضوء تعريف الهيئة لألطراف ذات العالقة والصفقات ،يعمل

السوق ،وفيما زاد عن هذه النسبة ،فقد تم الحصول على موافقة

سوق دبي المالي على تحري األطراف ذات العالقة والصفقات التي

الجمعية العمومية عن نهاية السنة  – 2020بموجب قرار خاص  -على

تقوم بإبرامها بشكل مستمر ،وبحيث يتم الحصول على موافقة

إبرام صفقات مع أطراف ذات عالقة للعام  2021في حدود  %30من

مجلس اإلدارة على الصفقات التي ال تتجاوز  %5من رأس مال

رأس مال سوق دبي المالي.

س .الهيكل التنظيمي لشركة سوق دبي المالي

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ
)ش.م.ع(

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

100%

ﺷﺮﻛﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ واﻹﻳﺪاع
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.ذ.م.م

أﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت و
اﻟﻤﻜﺎﻓﺄت

100%

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ و
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

100%

ﺷﺮﻛﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ
ش.ذ.م.م

ﺷﺮﻛﺔ دﺑﻲ ﻟﻺﻳﺪاع
ش.ذ.م.م

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﺳﺪاك دﺑﻲ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

66.67%

إدارة اﻷﻓﺮاد
و اﻟﻘﺪرات

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ

ﻗﻄﺎع
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ر .بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع
بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة
تضم اإلدارة التنفيذية العليا للشركة ثمانية من كبار الموظفين التنفيذيين ،ويبين الجدول التالي أسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة
ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

المسمى
الوظيفي

اسم الموظف

تاريخ التعيين

مجموع الرواتب
والبدالت
المدفوعة خالل
العام 2021

مكافآت أخرى
أو مزايا نقدية/
عينية للعام
( 2021درهم
إماراتي)

المكافآت
المدفوعة
للعام 2021
(درهم إماراتي)

المجموع الكلي
(درهم إماراتي)

حامد علي

الرئيس التنفيذي

 27يوليو 2020

2,525,273.20

-

-

2,525,273.20

حسن السركال

مستشار رئيس مجلس
اإلدارة

 1يونيو 1999

1,710,090.00

-

-

1,710,090.00

خليفة أحمد رباع

الرئيس التنفيذي للعمليات -
رئيس قطاع العمليات

 3أغسطس 2002

785,115.00

-

-

785,115.00

مريم فكري

الرئيس التنفيذي لشركة
المقاصة واإليداع المركزي،
الرئيس التنفيذي لشركة دبي
لإليداع والمستشار الرئيسي
لشركة دبي للمقاصة

 1يونيو 1999

1,710,090.00

-

-

1,710,090.00

جمال الخضر

نائب رئيس تنفيذي  -رئيس
قطاع إدارة األفراد والقدرات

 1يونيو 1999

1,487,487.56

-

-

1,487,487.56

علي الهاشمي

الرئيس التنفيذي للِ شؤون
المالية واالستراتيجية

 2أغسطس 2009

1,210,428.00

-

-

1,210,428.00

فاطمة الحمادي

نائب رئيس – رئيس قطاع
التسويق

 17يونيو 2006

549,321.82

-

-

549,321.82

خالد حواس

نائب رئيس أول – رئيس
قطاع التكنولوجيا

 25يوليو 2010

755,085.00

-

-

755,085.00

فهيمة البستكي*

نائب رئيس تنفيذي  -رئيس
قطاع تطوير األعمال

 25يوليو 2010

502,147.92

-

-

502,147.92

أحمد الجزيري**

نائب رئيس تنفيذي  -رئيس
قطاع الخدمات المؤسسية

 1يونيو 1999

1,833,896.08

-

-

1,833,896.08

**تم قبول استقالة السيد /أحمد الجزيري بتاريخ  1يوليو .2021

اسم المدقق الشريك

سعد قديري

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

2

إجمالي أتعاب التدقيق للعام 2021

درهم إماراتي 360,000
عن تدقيق شركة سوق دبي المالي والشركات التابعة المملوكة بنسبة %100

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021

ً
وفقا لطلب
تم تكليف  PWCلمراجعة التوزيعات النقدية لسوق دبي المالي
هيئة األوراق المالية والسلع مقابل أتعاب قدرها  4,500درهم إماراتي

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى

ال يوجد

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير مدقق حسابـات
الشركة بتقديمهـا خالل العام 2021

ال يوجد

ج .تحفظات مدقق حسابات الشركة في القوائم المالية
المرحلية و السنوية للعام 2021
ال يوجد أي تحفظات قام مدقق الحسابات بتضمينها في القوائم

أ .نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين
تعمل برايس ووترهاوس كوبرز في منطقة الشرق األوسط منذ
ً
عاما .بشكل جماعي ،توظف شبكتنا في الشرق
أكثر من 40
األوسط أكثر من  7,000شخص في المنطقة بما في ذلك أكثر
موقعا) في 12
مكتبا (في 22
من  300شريك يعملون من 23
ً
ً

دولة :البحرين ،ومصر ،والعراق ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا،
وعمان ،واألراضي الفلسطينية وقطر والمملكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة.
نحن واحدة من أسرع الشركات األعضاء في برايس ووترهاوس

ً
نموا في جميع أنحاء العالم وأكبر شركة خدمات مهنية في
كوبرز

الشرق األوسط .تساعد حلولنا المصممة العمالء على مواجهة
التحديات والفرص لممارسة األعمال التجارية في سوق الشرق

 . 5لجنــة التدقيــق
أُ .يقر السيد محمد حميد المري رئيس لجنة التدقيق
السابق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة
وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها وذلك

االسم

منذ بداية العام وحتى تاريخ تشكيل اللجنة الحالية
برئاسة السيد /عبد القادر عبيد علي والذي يقر بدوره
بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته
آللية عملها والتأكد من فعاليتها وذلك منذ تولية
منصب رئاستها بتاريخ  3نوفمبر .2021
ب .أسماء أعضاء لجنة التدقيق ،وبيان اختصاصاتها
والمهام الموكلة لها.
جميـع أعضاء اللجنة مستقلين وغيـر تنفيذيين وجميعهم خبراء في
التخصصات المالية والمحاسبة على النحو التالي:

العضوية

انتهاء العضوية

تاريخ العضوية

السيد /عبد القادر عبيد علي

رئيس لجنة التدقيق

 3نوفمبر 2021

-

السيد /سعيد راشد اليتيم

عضو

 21ديسمبر 2021

-

السيد /محمد حميد المري

ً
رئيسا للجنة التدقيق السابقة وعضو لجنة التدقيق الحالية منذ  3نوفمبر 2021

السيد /عادل عبد الله الفهيم

عضو

 3نوفمبر 2021

السيد /على راشد المزروعي

عضو

 3نوفمبر 2021

وقامت اللجنة بالمهام الموكلة إليها وهي كما يلي:

 .4مدقق الحسـابات الخارجي
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اسم مكتب التدقيق

برايس ووترهاوس كوبرز

المالية للعام .2021

*تم قبول استقالة السيدة /فهيمة البستكي بتاريخ  19مايو .2021

األوسط وخارجها.

ب .األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

لدينا خبرة في الصناعات بما في ذلك الطيران والحكومة والطاقة
والمرافق والخدمات المالية والمصرفية وتجارة التجزئة والبناء
والهندسة والتصنيع والترفيه واالتصاالت .يشمل عمالؤنا في
الشرق األوسط الشركات العامة والخاصة البارزة والحكومات
والبنوك والشركات العائلية.

•تطبيق سياسـة التعاقد مع مدقق الحسـابات الخارجي ومراقبة

•االجتماع مع مدقق الحسـابات الخارجي للشـركة بشـكل ربع

استقالليته ومناقشـته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق

سـنوي لمناقشـة القوائم المالية الربعية والسـنوية وتقرير مدقق

ومراجعة رأي مدقق الحسـابات الخارجي والتأكد من رد اإلدارة

الحسـابات الخارجـي الموجهة لإلدارة العليا.

الماليـة واإلدارات التنفيذيـة على االستفسارات المطروحة من

•مراجعـة أنظمـة الرقابـة المالية والرقابـة الداخلية وإدارة المخاطر

قبله ،واسـتيفاء جميع متطلبات مدقق الحسـابات الخارجي.

فـي الشـركة وفعاليـة إدارة الرقابـة الداخلية وتوفير الموارد الالزمة

•مراقبة سـالمة البيانات المالية للشـركة وتقاريرها (السـنوية

واعتمـاد خطـة الرقابـة الداخلية المعدلـة والمعدة على منهجية

ونصف السـنوية وربع السـنوية) ومراجعتها كجزء من عملها

المخاطر المتعلقة بكل قطاع أو إدارة لشركة سـوق دبي المالي

العادي خالل العام ،حيث ركزت على:

وناسـداك دبـي ومتابعـة اإلنجاز في الخطة بشـكل ربع سنوي.
•مراجعة السياسـات واإلجراءات المالية والمحاسـبية في الشـركة

•إبـراز النواحـي الخاضعة لتقدير مجلس اإلدارة

وتطويرها وسياسـة وإجراءات المخاطر التشغيلية.

•التعديالت الجوهريـة الناتجة عن التدقيق

•التنسـيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومناقشـة

•افتراض اسـتمرارية عمل الشركة

المسـائل الـواردة فـي تقارير الرقابة الداخلية وتقارير الجهات

تقرها الهيئة
•التقيـد بالمعاييـر المحاسـبية التي ّ
•التقيـد بقواعـد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من المتطلبات

الرقابية الخارجية (مثل جهاز الرقابة المالية لحكومة دبي ،وهيئة
األوراق المالية والسلع وغيرها) ومتابعة اإلجراءات التصحيحية

القانونيـة المتعلقة بإعـداد التقارير المالية

بشكل ربع سنوي.
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ج .االجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خالل العام 2021

وضعت لتمكن موظفي الشركة من
•مراقبة الوسائل التي ِ
اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة
الداخلية أو اإلبالغ عن المخاطر أو غيرها من المسائل

تاريخ االجتماع

بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة
وعادلة لتلك المخالفات والتي تمثلت في البريد اإللكتروني

أسماء األعضاء
الغائبين

عدد الحضور

 17يناير 2021

عليهم السياسة وذلك من خالل الوسيلة التي تراها مالئمة
لها ،وتكون قراراتها بأغلبية األصوات.

 whistleblower@dfm.aeوهاتف رقم،+ 971 4 305 5665 :

3

ال يوجد

 24يناير 2021

3

ال يوجد

وتخصيص موظفين للتقارير السرية باالضافة إلى بوابة

 25إبريل 2021

3

ال يوجد

 25يوليو 2021

3

ال يوجد

المصدرة من قبل الشركة أو الشركة األم أو الشركات التابعة

 24أكتوبر 2021

3

ال يوجد

الموظفين على الشبكة الداخلية للشركة.
المطلعين المؤقتين بسياسة
المطلعين أو
•مراقبة مدى تقيد
َّ
َّ

أو الشقيقة لها.
المطلعين
3 .إدارة ومتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص
َّ
وملكياتهم واالحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف

تداوالت المطلعين.

والتقارير الدورية الى اإلدارة العليا ولجنة التدقيق.
المرتكبة (إن وجدت) ودراسة كل مخالفة
4 .مراجعة المخالفات ُ
على حدة ورفع تقرير بالقرارات أو الجزاءات التي تراها مناسبة

 .6لجنة الترشيحات والمكافآت

إلدارة الموارد البشرية لتنفيذها.

ُيقر السيد راشد حمد الشامسي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت السابق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته
آللية عملها والتأكد من فعاليتها وذلك منذ بداية العام وحتى تاريخ تشكيل اللجنة الحالية برئاسة سعادة /وسام العباس لوتاه والذي
يقر بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها وذلك منذ تولية منصب رئاستها بتاريخ

 3نوفمبر .2021

المطلعين في بداية كل
5 .إخطار الهيئة بقائمة محدثة بأسماء
ّ
سنة مالية وأي تعديالت تطرأ عليها خالل السنة المالية.

بناء على طلبها.
6 .تسليم نسخة من سجل
المطلعين الى الهيئة ً
َّ
ً
وفقا للنموذج الوارد منها في
7 .االلتزام باالفصاح للهيئة
شهر يونيو  ،2019على أن يكون بشكل ربع سنوي بالتزامن
المطلعين
مع البيانات المالية وأن يشتمل الكشف على
َّ

ب .أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة له

والمطلعين المؤقتين.
َّ

8 .االلتزام بأي متطلبات أخرى تحددها هيئة األوراق المالية

تضم لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء غير تنفيذييـن ومسـتقلين علـى النحو التالي:

والسلع.

تاريخ العضوية

العضوية

االسم

انتهاء العضوية

سعادة /وسام العباس لوتاه

رئيس لجنة الترشيحات

 3نوفمبر 2021

-

السيد /يوفراج ناريان

عضو

 3نوفمبر 2021

-

األستاذة /موزة سعيد المري

عضو

 3نوفمبر 2021

-

السيد /راشد حمد الشامسي

رئيس لجنة الترشيحات

-

 3نوفمبر 2021

السيد /عادل عبد الله الفهيم

عضو

-

 3نوفمبر 2021

السيد /مصبح محمد القيزي

عضو

-

 3نوفمبر 2021

وقامـت اللجنـة بالمهـام الموكلة إليها كما يلي:
•التحقق من استقاللية أعضاء مجلس إدارة شـركة سـوق دبـي
المالـي بشكل مستمر وبما يتفق مع القوانين واألنظمة.
•رفع مقترحات بشأن بعـض التعديالت على سياسـات الموارد
البشـرية.

ج .عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام 2021
وتواريخ انعقادها ،وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع
أعضاء اللجنة.
تاريخ االجتماع

عدد الحضور

أسماء األعضاء
الغائبين

 20يناير 2021

3

ال يوجد

 02مايو 2021

3

ال يوجد

 05مايو 2021

3

ال يوجد

 23سبتمبر 2021

3

ال يوجد
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1 .منح الموافقات الالزمة للطلبات التي تُ قدم ممن تنطبق

2 .وضع قواعد وتنظيم تداوالت الموظفين في األوراق المالية

•مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.

أ.

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

 .7لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص
المطلعين
أ.

المطلعين بمسؤوليتها
تٌ قر أسمه لوتاه رئيس لجنة تداوالت
َّ

عن نظام المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص

المطلعين في الشركة وعن مراجعتها آللية عمله والتأكد من
َّ

فعاليته.

المطلعين برئاسة أسمه لوتاه – رئيس
ب .تتشكل لجنة تداوالت
َّ
إدارة الرقابة الداخلية  -وعضوية كل من:
•حنان الحبشي ،إدارة عمليات السوق
•هيثم محمد الجبالي ،المكتب القانوني
•سميه حسين البلوشي ،شركة دبي للمقاصة
•خلود محمد المطوع ،شركة دبي لإليداع
•مريم مراد ،إدارة األفراد والقدرات

ً
مقررا للجنة
•رضا فاروق ،إدارة الرقابة الداخلية -

ج .قامــت اللجنــة بعقــد  8اجتماعــات خــال العام  2021تم
فيهمــا مناقشــة كافــة المعامــات المتعلقة بتداوالت
المطلعيــن ،التحديثــات المطلوبــة على السياســة ،كما
َّ
قامــت أيضـ ًـا بمناقشــة آليــة أتمتة اإلجراءات الخاصة
ومراقبتهــا .وموافاة هيئة
بتــداوالت
المطلعيــن ُ
َّ
األوراق المالية والســلع والســوق بتقرير ربع ســنوي
المطلعيــن بصورة مؤقتة بســوق
المطلعيــن /
بأســماء
َّ
َّ
دبي المالي.
 .8أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس اإلدارة
تم اإلقرار بتشكيل لجنة االمتثال ولجنة االستثمارات بتاريخ 21
ديسمبر .2021

 .9نظام الرقابة الداخلية
أُ .يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية
في الشركة والقيام بمراجعته والتحقق من مدى فاعليته
وذلك من خالل لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس
و التي تُ تابع أعمال إدارة الرقابة الداخلية .تقوم إدارة
ً
وفقا لإلطار المهني الدولي
الرقابة الداخلية بمهامها
لممارسة أعمال التدقيق الداخلي والصادر عن معهد
المدققين الداخليين بأمريكا (The Institute of
 ،)Internal Auditors - IIAبرفع تقارير منتظمة لمجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن نشاط إدارة الرقابة الداخلية،
وكذلك إنجازاتها ،باإلضافة إلى تقييمها لمدى كفاية
وفعالية أنظمة و بيئة الرقابة الداخلية المتبعة من قبل
الجهات المختلفة في الشركة.

تتبع إدارة الرقابة الداخلية ،من الناحية اإلدارية ،لإلدارة العليا
للشركة؛ ومن الناحية الوظيفية لمجلس اإلدارة من خالل لجنة
التدقيق بالشكل الذي يضمن استقالليتها .تعتمد إدارة الرقابة
الداخلية في القيام بدورها على أحدث المعايير الدولية الصادرة من
قبل معهد المدققين الداخليين بأمريكا (  ) IIAوأفضل الممارسات
ً
متمثل فيما يلي:
العالمية وذلك
•بناء خطة تدقيق وفق تقييم موضوعي للمخاطر المتعلقة بكل
جهة تدقيق لتحديد أولوية البدء بالجهات ذات المخاطر العالية.
تتم مناقشة الخطة مع الرئيس التنفيذي للشركة واعتمادها
من قبل لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة.
•في نهاية كل عملية تدقيق يتم إصدار تقرير لنتائج التدقيق
بعد ُمناقشته مع الجهات المعنية و من ثم ُيعرض على

الرئيس التنفيذي و لجنة التدقيق .يتضمن تقرير التدقيق:
oأهداف التدقيق
oنطاق التدقيق
oمنهجيات التدقيق
oنتائج التدقيق
oتقييم المالحظات من حيث درجة المخاطرة
oوكذلك تقييم شامل لبيئة الرقابة الداخلية للجهة الخاضعة
للتدقيق وفق مصفوفة التقييم
•عرض جميع تقارير الرقابة الداخلية باإلضافة الى التقارير
الصادرة من الجهات الخارجية (على سبيل المثال ،جهاز
الرقابة المالية لحكومة دبي) واإلجراءات التصحيحية التي
اتخذتها الجهات المعنية لتعزيز الضوابط الداخلية على لجنة
التدقيق ومجلس اإلدارة لتمكينهم من تقييم بيئة الرقابة
الداخلية في الشركة.
•التنسيق مع مدقق الحسابات الخارجي ،جهاز الرقابة المالية
لحكومة دبي ،ومدققي الجودة ،وكذلك مفتشي هيئة
األوراق المالية والسلع ،وغيرهم.
•تقديم خدمات استشارية لتطوير وتحسين إجراءات العمل
بشكل ال يؤثر على استقاللية المدققين ووفق ما هو
منصوص عليه بميثاق عمل اإلدارة.
•تحديث ميثاق التدقيق الداخلي لمواكبة أحدث المعايير
العالمية والتي تصدر من قبل معهد المدققين الداخليين
بأمريكا ( )IIAواعتماده من قبل لجنة التدقيق.
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ب .مدير اإلدارة ومؤهالته وتاريخ التعيين
رئيس اإلدارة :أسمه لوتاه
المؤهالت:
•ماجستير في المالية من كلية  E.Philip Saunderجامعة RIT
مايو .2011
•محاسب مالي معتمد  CMAفبراير .2008
•مدقق جودة معتمد  ISO 9001:2000من  IRCAمايو .2004
•بكالوريوس إدارة أعمال من كلية التقنية للطالبات .2001
•دبلوم عالي في المحاسبة من كلية التقنية للطالبات .2000
•رئيس رابطة خريجي جامعة روشيستر في دبي منذ مارس
.2014
•عضو مجلس استشاري في كلية إدارة األعمال في جامعة
روشيستر في دبي.
تاريخ التعيين :تم تعيين رئيس إدارة الرقابة الداخلية في العام .2010
إدارة الرقابة الداخلية مدعمة بفريق مؤهل على النحو التالي:
رضا فاروق شحاته :مدير – الرقابة الداخلية
المؤهالت:

شهادة Certified Islamic Banker - CIB 2013
•شهادة Certified Financial Consultant - CFC 2013
•شهادةThe Certification in Risk Management 2012
Assurance - CRMA
•دراسات ُعليا في المحاسبة المالية من جامعة عين شمس
 -مصر 2003

•بكالوريوس محاسبة من جامعة عين شمس  -مصر
جاكوب سيباستيان :مدير – الرقابة الداخلية
المؤهالت:

•شهادة Certified Cobit Assessors 2014 5.0
•ماجستير في المالية من جامعة بارثي داسن 2014
• شهادة Certified Information Systems Auditor - CISA 2012
•شهادة 2011Certified Lead Auditor ISO 27001
•شهادة Certified Information Systems Security 2011
Professional – CISSP
• شهادة Certified Information Security Manager – CISM 2010
• بكالوريوس هندسة حاسوب من جامعة كوشن 2001

محمد أحمد العسالة :نائب مدير  -الرقابة الداخلية
المؤهالت:

•شهادة Certified Internal Auditor - CIA 2020
•شهادة The Certification in Risk Management 2012
Assurance - CRMA
•شهادة Association of Chartered Certified 2009
Accountants – ACCA
•بكالوريوس محاسبة من جامعة اليرموك 2003

ج .اسم ضابط االمتثال ومؤهالته وتاريخ التعيين

 .10المخالفات المرتكبة خالل العام  2021وأسبابها،
وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبالً

 .11المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة
خالل العام  2021في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ
على البيئة

لم يقم السوق بأي مساهمات نقدية أو عينية خالل العام .2021

أ .سعر سهم شركة سوق دبي المالي (سعر اإلغالق ،أعلى سعر ،وأدنى سعر) في نهاية كل شهر للسنة المالية .2021

والحسابات السنوية

ً
ووفقا
لم تتعرض الشركة ألي مخاطر جوهرية خالل العام ،2021
لما هو منصوص عليه في دليل عمل إدارة الرقابة الداخلية ،فإن
اإلدارة تتعامل مع المشاكل التي تتعرض لها الشركة من خالل
اآلتي:
•تحديد طبيعة المشكلة وتصنيفها من حيث درجة المخاطرة

أعلى سعر
خالل الشهر
)درهم إماراتي(

الشهر

عام .2016

بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها في التقارير

أدنى سعر
خالل الشهر
(درهم إماراتي)

اإلغالق كما في
نهاية الشهر
(درهم إماراتي)

مؤشر قطاع
الخدمات المالية
(رقم قياسي)

مؤشر السوق
(رقم قياسي)

يناير

1.290

0.920

1.22

2,654.06

2,740.05

فبراير

1.250

0.994

1.06

2,551.54

2,477.77

مارس

1.110

1.010

1.03

2,550.23

2,625.19

إبريل

1.100

1.030

1.06

2,605.38

2,541.52

مايو

1.200

1.050

1.13

2,797.52

2,711.25

يونيو

1.230

1.120

1.16

2,810.56

2,785.75

يوليو

1.160

1.060

1.09

2,765.71

2,782.90

أغسطس

1.130

1.000

1.13

2,902.97

2,939.03

سبتمبر

1.150

1.030

1.04

2,845.49

2,775.98

أكتوبر

1.070

0.980

1.02

2,864.21

2,706.20

نوفمبر

3.050

1.050

2.40

3,072.91

3,714.60

ديسمبر

2.990

2.310

2.84

3,195.91

4,016.53

من خالل تحديد حجم المشكلة ومدى السلبيات الناجمة عنها
التي قد تتأثر بها الشركة.
•التواصل مع اإلدارات التنفيذية من خالل رؤساء القطاعات

حركة سهم شركة سوق دبي المالي خالل العام 2021

المختلفة والرئيس التنفيذي لبحث كيفية تدارك المشكلة

3.0

وسبل حلها وعمل التوصيات الالزمة.

2.5

•رفع األمر والتوصيات المتعلقة به التي تم اقتراحها إلى
لجنة التدقيق والتي بدورها تقوم بعد المناقشة وتقييم
الوضع بعرض األمر على مجلس اإلدارة للوقوف على
المشكلة واتخاذ القرار المالئم بشأنها.

2.0
1.5
1.0
يناير

•تقوم اإلدارة بمتابعة تنفيذ حل المشكلة من خالل التأكد من

فبراير

مارس

تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
•التواصل مع المدقق الخارجي للشركة إن تطلب األمر ذلك.
•تحديث سجل المخاطر واإلجراءات الوقائية واالفصاح عنها
في التقارير السنوية.
ه .عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة
الشركة

أدنى سعر

3.5

3,400
3,200

3
2.5

2,600

2

2,400

1.5

2,200
2,000

1

1,800

0.5

1,600
1,400

يناير

فبراير

مارس

إبريل

مايو

يونيو

ســهم شــركة سوق دبي المالي

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

) (DFMGIمؤشــر السوق العام
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درهم إماراتي

التقارير:

• 1تقرير للرقابة الشرعية

سعر اإلغالق

ً
مقارنا مع مؤشر السوق العام خالل 2021
أداء سهم شركة سوق دبي المالي

2,800

• 8تقارير أمن وتقنية المعلومات؛

إبريل

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

ً
مقارنا مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خالل العام 2021
ب .أداء سهم شركة سوق دبي المالي

تم إنجاز  34مهمة تدقيق خالل العام  2021وإصدار ما يلي من

والسياسات،

مايو

أعلى سعر

3,000

• 13تقرير للرقابة على االمتثال للنظم والقوانين
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فيما يلي ملخص ألهم معلومات تداول سهم شركة سوق
دبي المالي:

لم ترتكب الشركة أي مخالفات خالل العام  2021أو األعوام السابقة.

تم تعيين رئيس إدارة الرقابة الداخلية كضابط امتثال في

د .كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة

 .12معلومات عامة

و .ضوابط عالقات المستثمرين

ً
مقارنا مع مؤشر قطاع الخدمات المالية خالل العام 2021
أداء سهم شركة سوق دبي المالي
4,400

3.5

3,900

3

تعتبر شركة سوق دبي المالي من أوائل الشركات التي أولت عالقات
ً
قسما
المستثمرين أهمية كبرى منذ العام  2008حيث أسست الشركة

3,400

2.5

المسـتثمرين على الموقع اإللكتروني للسوق تحتـوي على معلومات

2

2,900

1.5
2,400

1

1,900
1,400

0.5
يناير

فبراير

مارس

إبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

مؤشــر قطاع االســتثمار والخدمات المالية

سبتمبر

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

عن اسـتراتيجية الشـركة ،وتحليل سـعر سـهم الشركة ،وبيانات أعضاء
مجلس اإلدارة ،وأخبار وأحداث الشـركة ،وقائمة محللين سـهم الشـركة،
والتقارير المالية ،والحوكمة ،واألرباح غير المسـتلمة ،وزكاة األسـهم،
وبيانات االتصال مع مسـؤول عالقات المسـتثمرين .كما أطلقت
ً
تطبيقا لعالقات المستثمرين على الهواتف الذكية في إطار
الشركة
جهودها لتعزيز التواصل مع المستثمرين.

لمزيـد مـن المعلومـات يرجى التواصل مع مسـؤول عالقات
المستثمرين:

ســهم شــركة سوق دبي المالي

ج .توزيع ملكية المساهمين كما في  31ديسمبر ( 2021أفراد وشركات وحكومات) مصنفة على النحو التالي :محلي،
عربي ،وأجنبي.

حنين النشاشيبي

رقـم الهاتف+971 4 305 5650 :
أوزيـارةالموقعاإللكتروني

شركات

أفراد

المجموع

حكومة

محلي

% 8.71

%84.84

% 0.09

%93.65

عربي**

%1.89

%0.70

-

%2.59

أجنبي

% 0.94

%2.82

-

المجموع

%3.77

% 11.54

% 88.36

% 0.09

%100

* مجموع النسب قد ال يساوي المحصلة بسبب التقريب.

ذات عالقة ،شريطة أال تزيد تلك الصفقات عن  %30من رأس مال

االسم
بورصة دبي

نسبة األسهم المملوكة من رأس مال الشركة

عدد األسهم المملوكة

%80.6625

6,453,000,000

عدد المساهمين

ملكية األسهم (سهم)
أقل من 50,000

من  50,000إلى أقل من 500,000

من  500,000إلى أقل من 5,000,000
أكثر من 5,000,000
اإلجمالي

*مجموع النسب قد ال يساوي المحصلة بسبب التقريب.
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عدد األسهم المملوكة

الشركة ،وعلى أن يتم عرض تلك المعامالت على الجمعية العمومية
مستقبال للمصادقة عليها.
ً

نسبة األسهم المملوكة من
رأس المال*

24,267

135,375,738

%1.692

1,989

283,269,938

%3.541

351

448,739,181

%5.609

47

7,132,615,143

%89.158

26,654

8,000,000,000

%100.00

(ش.م.ع) ،ومن العام  2006وحتى العام  2010شغل منصب
المستشار العام لشركة الرمز لألوراق المالية (الرمز كوربوريشن
ً
حاليا).
“ش.م.ع”
يتمتع السيد الجبالي بخبرة قانونية مميزة في أسواق رأس المال
فضال عن خبرته في مجال التحكيم والتقاضي،
واالستثمار،
ً

باإلمارات العربية ومنطقة الخليج.

ط .ال توجــد أيــة أحــداث يمكن وصفها بالجوهرية صادفت
الشــركة خالل العام .2021

نسبة التوطين

العام
2019

%58

2020

%57

2021

%59

ك .المشاريع والمبادرات االبتكارية خالل العام 2021
قامت شركة سوق دبي المالي بعدة مشاريع ومبادرات ابتكارية
خالل العام  2021تركزت في معظمها على إضافة باقة من الخدمات
الجديدة وتحسين البنية التحتية للعمل .من ناحية أخرى عمل السوق

ح .مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة

ً
فضال عن
حثيثا على تطوير بنيته التقنية وإطالق منصات إدراج جديدة،
ً

•اسم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة :السيد هيثم محمد

ً
وفقا لحجم الملكية كما في  31ديسمبر  2021حسب الجدول التالي:
ه .بيان بكيفية توزيع المساهمين

 2018شغل منصب مستشار قانوني لدى شركة شعاع كابيتال

ز .أهم القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية
العمومية المنعقدة خالل العام  2021واإلجراءات
المتخذة بشأنها

 22مارس  2021على القرار الخاص بإبرام الصفقات مع أطراف

د .المساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر  2021حسب الجدول التالي:

لمجموعة شركات تالل لالستثمار ،ومن العام  2010وحتى العام

http://www.dfm.ae/dfm-investor-relations

وافقت الجمعية العمومية عن نهاية العام  2020والمنعقدة بتاريخ

** تصنيف حملة األسهم في الفئة العربية يجمع بين جنسيات المساهمين في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والعرب.

القانون واالستشارات القانونية ،شغل السيد هيثم الجبالي
قبل االنضمام إلى سوق دبي المالي ،منصب المستشار العام

ي .بلغت نسبة التوطين في شركة سوق دبي المالي
كما يلي:

البريداإللكترونيIR@dfm.ae:.

نسبة األسهم المملوكة*
تصنيف المساهم

0

ً
خاصا لعالقات المسـتثمرين وتم إنشـاء صفحة خاصـة بعالقـات

ً
عاما في مجال
محامي ومستشار قانوني ذو خبرة تتجاوز الـ 20

الجبالي.

•تاريخ التعيين :تم تعيينه كمقرر اجتماعات مجلس اإلدارة
بتاريخ  15ديسمبر .2019

•المؤهالت والخبرات :حاصل على بكالوريوس في القانون
العام وماجستير في القانون الخاص ،باإلضافة إلى دبلوم

عالي في االقتصاد والمالية العامة من جامعات جمهورية
مصر العربية ،ومرخص كمسؤول مراقبة داخلية من هيئة
األوراق المالية والسلع ،وعضو جمعية األوراق المالية

تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن استدامة الحوكمة.

فيمــا يلــي قائمــة بالمشــاريع التــي تم إطالقها خالل العام :2021
أ.

ممارسة نشاط التداول بالهامش قصير األمد.

ب .إدراج صناديق مؤشرات التداول في سوق دبي المالي.
ج .حصول دبي للمقاصة على العضوية الرئيسية في االتحاد
الدولي لشركات التقاص المركزي .CCP12
ً
برنامجا لتحفيز االكتتابات العامة بهدف
د .إطالق سوق دبي المالي
استقطاب شركات القطاع الخاص من قطاعات اقتصادية متنوعة.

واالستثمار بإنجلترا.
توقيع
رئيس مجلس اإلدارة

توقيع
رئيس لجنة التدقيق

توقيع
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

توقيع
مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ2022/03/02 :

التاريخ2022/03/02 :

التاريخ2022/03/02 :

التاريخ2022/03/02 :
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