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 .1ممارسات حوكمة الشركات
ســعت شــركة دبــي لالســتثمار ش.م.ع إلــى المســاهمة بســخاء فــي المجتمــع والبيئــة والمؤسســات الخيريــة (راجــع القســم
 10مــن هــذا التقريــر لمزيــد مــن التفاصيــل) فــي عــام  2017والــذي تمــت تســميته "عــام العطــاء" وذلــك علــى الرغــم مــن
ظــروف الســوق الصعبــة .اســتمرت دبــي لالســتثمار فــي أخــذ خطــوات واســعة فــي منــح مســاهميها إطــار حوكمــة يعــد
األفضــل فــي فئتــه مــع أعلــى معاييــر الصــدق والشــفافية والمســاءلة حيــث أنهــا تعتقــد حقـاً أن نظــام الحوكمــة الجيــد هــو
حجــر الزاويــة لشــركة عامــة ناجحــة ومســتدامة.
أجــرت دبــي لالســتثمار مراجعــة شــاملة للقانــون االتحــادي رقــم  2لســنة  ،2015بشــأن الشــركات التجاريــة وقــرار رئيــس
مجلــس إدارة هيئــة األوراق الماليــة والســلع (رقــم  7ر.م ).لســنة  2016بشــأن معاييــر االنضبــاط المؤسســي وحوكمــة
الشــركات المســاهمة العامــة (يشــار إليــه فيمــا يلــي بـ"القــرار رقــم  7ر.م .).تــم تنفيــذ العديــد مــن المبــادارات النابعــة
مــن المراجعــة فــي  ،2017والتــي مــن المتوقــع أن تضمــن االمتثــال الكامــل لمتطلبــات العديــد مــن الجهــات التنظيميــة
واإلشــرافية فــي  .2018فــي غضــون ذلــك ،أعطــى المجلــس توجيهــا لالمتثــال بالقــرار رقــم ( 7ر.م ).والقانــون االتحــادي
رقــم  2لســنة  20١5نلخصهــا فيمــا يلــي:
>

امتثــل أعضــاء مجلــس اإلدارة لإلفصــاح الســنوي الخــاص باســتقالليتهم ،واإلفصــاح عــن أي تغييــرات تؤثــر علــى
اســتقالليتهم بمــا فــي ذلــك عضويتهــم فــي مجالــس اإلدارة األخــرى .امتثــل أعضــاء مجلــس اإلدارة لمتطلبــات
اإلفصــاح عــن تداولهــم أو تــداول أقاربهــم المحدديــن فــي أســهم دبــي لالســتثمار .إضافــة إلــى ذلــك ،قــدم أعضــاء
مجلــس اإلدارة اإلفصــاح الســنوي الخــاص بهــم فيمــا يتعلــق باألطــراف ذات العالقــة وتضــارب المصالــح.

>

تــم إعــداد العديــد مــن الســجالت القانونيــة بمــا فــي ذلــك ســجل األشــخاص المطلعيــن ،وســجل المعامــات مــع
األطــراف ذات العالقــة ،وســجل تضــارب المصالــح وغيرهــا ،كمــا تــم وضــع برامــج الدعم/العمليــات الالزمــة فــي
شــكل إقــرارات مــن األفــراد .مــن أجــل تمكيــن التنفيــذ الناجــح ،مــن المقــرر مواصلــة سلســلة مــن االتصــاالت
لتعزيــز الوعــي فــي .2018

>

تــم تكليــف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت تحديــدا مــن قبــل المجلــس لمراقبــة ومراجعــة مســتويات التنــوع بيــن
الجنســين والتوطيــن.

>

اعتمــد المجلــس القابليــة علــى تحمــل المخاطــر وتقاريــر المخاطــر التــي تــم تقديمهــا للجنــة التدقيــق .عندمــا
يتــم تعـ ّدي حــدود المخاطــر المقبولــة ،تقــوم لجنــة التدقيــق بالتصعيــد لمجلــس اإلدارة التخــاذ إجــراء التخفيــف
المناســب مــن قبــل فريــق اإلدارة التنفيذيــة.

>

لضمــان وجــود نظــام لالمتثــال للقوانيــن واللوائــح ،يعتــزم قســم االمتثــال للمجموعــة الشــروع فــي مراجعــات
االمتثــال الخاصــة بالصناعة/القطــاع بنــا ًء علــى قوائــم التحقــق مــن االمتثــال القويــة التــي تــم وضعها/يتــم
وضعهــا .هــذا باإلضافــة إلــى العمليــة القائمــة للتقييــم الذاتــي لالمتثــال واإلقــرارات مــن الشــركات التابعــة.

>

قامــت إدارة التدقيــق الداخلــي للمجموعــة بمراجعــة فعاليــة إدارة المخاطــر المؤسســية ولــم تالحــظ أي عيــوب
جوهريــة.
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>

اعتمــدت دبــي لالســتثمار سياســة االتصــاالت واإلفصــاح الخاصــة بالمســتثمرين وهــي متاحــة فــي قســم عالقــات
المســتثمرين علــى موقــع الشــركة .كمــا قامــت شــركة دبــي لالســتثمار بتحديــث دليــل عالقــات المســتثمرين
لضمــان تحديــث العمليــات والسياســات الداخليــة لتعزيــز الضوابــط واالمتثــال للوائــح هيئــة األوراق الماليــة
ولوائــح الســوق .كمــا تــم إنشــاء لجنــة اإلشــراف علــى تــداول األشــخاص المطلعيــن لمراقبــة االمتثــال لسياســتها
الداخليــة والقوانيــن واللوائــح الخارجيــة.

>

يتواصــل برنامــج الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة والــذي ينطــوي علــى مراجعــة مــا يزيــد عــن  300مــن
الضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة .قــام المديــر المالــي العــام للمجموعــة باطــاع لجنــة التدقيــق بشــأن
نتائــج اختبــار الرقابــة الداخليــة وحقيقــة أنــه لــم تكــن هنالــك أيــة أوجــه قصــور جوهريــة.

>

قــام المجلــس بمراجعــة كفايــة التغطيــة التأمينيــة ووضــع المطالبــات الكبيــرة التــي تــم تقديمهــا خــال عــام
 .2017إضافــة إلــى ذلــك ،فقــد قــام المجلــس أيضــا بمراجعــة وضــع القضايــا القانونيــة الجوهريــة .تتــم مراقبــة
واإلبــاغ عــن األمريــن كجــزء مــن عمليــة إدارة المخاطــر فــي دبــي لالســتثمار.

 -2تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة
أقــر جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن مــا مــن أحــد منهــم أو مــن زوجاتهــم و/أو أبنائهــم تــداول فــي أســهم الشــركة خــال
العــام  ،2017باســتثناء مــا يلــي:
02

تسلسل

السيد /محمد سيف
درويش أحمد الكتبي

عضو

الزوجة

قبــل أن يصبــح الســيد /خالــد محمــد علــي الكمــده عضـ ًوا فــي مجلــس إدارة دبــي لالســتثمار قــام ببيــع عــدد 989٫665
ســهماً.
 -3مجلس اإلدارة
(أ) تشكيل مجلس اإلدارة
جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة الســبعة ( )7مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ولديهــم المهــارات والخبــرة
التــي تلبــي المتطلبــات وتــم انتخابهــم باإلجمــاع مــن قبــل الســادة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الــذي عقــد
فــي  10أبريــل  2017لمــدة ثــاث ســنوات .مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الســبعة ( )7هنالــك الســتة ( )6أعضــاء غيــر
تنفيذييــن ومســتقلين ،وال يعتبــر كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو التنفيــذي أعضــاء فــي اللجــان الدائمــة لمجلــس
اإلدارة.
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1

اإلسم

المنصب

صلة
القرابة

إجمالي عملية إجمالي عملية
الشراء
البيع
خالل عام  2017خالل عام 2017
100٫000
ال يوجد

األسهم المملوكة
كما في  31ديسمبر
2017
105٫000

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
مــدرج أدنــاه الخبــرات والمؤهــات والعضويــات والمناصــب ألعضــاء مجلــس اإلدارة فــي شــركات مســاهمة أخــرى
وشــركات حكوميــة.

السيد /سهيل فارس غانم عطيش المزروعي

عضــو مســتقل وغيــر تنفيــذي فــي مجلــس إدارة دبــي لالســتثمار علــى مــدى الــ 23ســنة الماضيــة ،كما
يشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة منــذ عــام .2010
لــدى الســيد /ســهيل خبــرة واســعة فــي مجــال هندســة البتــرول وخبــرة تنفيذيــة فــي قطــاع النفــط،
وهــو الرئيــس التنفيــذي الســابق لشــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة (أدنــوك) والرئيــس التنفيــذي
ورئيــس مجلــس اإلدارة الســابق لشــركة "آبــار" ،وهــو حاصــل علــى درجــة جامعيــة فــي هندســة
البتــرول.

السيد /حسين مهيوب سلطان الجنيدي

03

عضــو مســتقل وغيــر تنفيــذي فــي مجلــس إدارة دبــي لالســتثمار علــى مــدى الــ 23ســنة الماضيــة ،كما
يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة منــذ عــام .2010
إضافــة إلــى ذلــك فهــو عضــو فــي اثنيــن مــن لجــان المجلــس ،وتحديــدا ،لجنــة التدقيــق ولجنــة
الترشــيحات والمكافــآت ،كمــا يعمــل رئيســا للجنــة التدقيــق.
شــغل الســيد /حســين الجنيــدي منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيــذي لعــدة شــركات
فــي قطــاع النفــط والغــاز ،كمــا أنــه المؤســس والمديــر التنفيــذي الســابق لمجموعــة شــركة بتــرول
اإلمــارات الوطنيــة (إينــوك) وهــو حاصــل علــى درجــة بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة المدنيــة،
كمــا أنــه مهنــدس مدنــي معتمــد وخريــج كليــة إدارة األعمــال مــن جامعــة بتســبورغ بالواليــات
المتحــدة األمريكيــة.
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السيد /علي فردان علي الفردان

عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي لالستثمار على مدى الـ 16سنة الماضية.
إضافــة إلــى ذلــك ،فهــو عضــو فــي اثنيــن مــن لجــان المجلــس ،وتحديــداً ،لجنــة التدقيــق ولجنــة
الترشــيحات والمكافــآت ،ويعمــل كرئيــس للجنــة الترشــيحات والمكافــآت.
لــدى الســيد /علــي فــردان علــي الفــردان خبــرة واســعة فــي إدارة العقــارات واإلســتثمارات العقاريــة
وإدارة إســتثمارات رأس المــال وإدارة الفنــادق ،وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــوم
اإلدارة وأنظمــة المعلومــات ،ويشــغل حال ًيــا المناصــب التاليــة:
> نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان
> الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر األول (ذ.م.م)
> العضو المنتدب لعقارات الفردان
> عضو مجلس إدارة االتحاد العقارية (ش.م.ع)
> عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري

السيد /محمد سيف درويش أحمد الكتبي

عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي لالستثمار على مدى الـ 8سنوات الماضية.
إضافــة إلــى ذلــك ،فهــو عضــو فــي اثنيــن مــن لجــان المجلــس ،وتحديــدا ،لجنــة التدقيــق ولجنــة
الترشــيحات والمكافــآت.
لــدى الســيد /محمــد الكتبــي خبــرة فــي قطاعــات االســتثمارات والمشــاريع والعقــارات وإدارة
الفنــادق ،وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــع تخصــص فــي إدارة
األعمــال ،ويشــغل حاليــا المناصــب التاليــة:
> نائب رئيس مجلس إدارة مشروع مستشفى دانة اإلمارات لألطفال والنساء
> عضو مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتدفئة (ايه .إتش .آي ).بالمنطقة الحرة
> عضو مجلس إدارة االتحاد العقارية (ش.م.ع).
> عضو مجلس إدارة ماركة (ش.م.ع).
> عضو مجلس إدارة المال كابيتال (ش.م.خ).

السيد /خالد جاسم محمد بن كلبان

يشــغل منصــب العضــو المنتــدب وكبيــر المســؤولين التنفيذييــن لدبــي لالســتثمار ،وهــو عضــو
تنفيــذي فــي مجلــس اإلدارة علــى مــدى الــ 20ســنة الســابقة.
لــدى الســيد /خالــد بــن كلبــان خبــرة واســعة فــي قطاعــات التصنيــع والصناعــة والمــال واالســتثمار
والعقــارات ،وهــو حاصــل علــى شــهادة جامعيــة فــي إدارة األعمــال مــع تخصــص فــي اإلدارة مــن
كليــة متروبوليتــان بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ويشــغل حال ًيــا المناصــب التاليــة:
> رئيس مجلس إدارة ماركة (ش.م.ع)
> عضو مجلس إدارة اإلتحاد العقارية (ش.م.ع)
> عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
> عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي اآلسيوي في سنغافورة
> عضو مجلس إدارة شركة أركابيتا إلدارة االستثمارات ،شركة مساهمة مغلقة بحرينية  -البحرين
> رئيس مجلس إدارة المال كابيتال (ش.م.خ).
> عضو مجلس إدارة مصرف الطاقة األول في البحرين

السيد /عبد الرحمن غانم المطيوعي

السيد /خالد محمد علي الكمده

عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي لالستثمار منذ أبريل 2017
إضافة إلى ذلك فهو عضو في لجنة التدقيق.
لــدى الســيد /خالــد الكمــده أكثــر مــن ثالثــة عقــود مــن الخبــرة اإلداريــة فــي عــدد مــن القطاعــات
بمــا فــي ذلــك شــركات الطيــران واألســهم الخاصــة والبنــوك ،كمــا شــغل عــدة مناصــب إداريــة
عليــا فــي المؤسســات الحكوميــة ويحمــل درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن معهــد
فلوريــدا للتكنولوجيــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وشــهادة فــي اإلدارة مــن كليــة كرانفيلــد
لــإدارة ،انجلتــرا.
(ب) و(ت) تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة
ال يوجــد تمثيــل للعنصــر النســائي فــي مجلــس اإلدارة .مــع ذلــك ،تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه كانــت هنالــك مرشــحة مــن
العنصــر النســائي فــي انتخابــات مجلــس اإلدارة التــي عقــدت فــي أبريــل .2017
تؤمــن دبــي لالســتثمار بقــوة فــي تشــجيع مشــاركة المــرأة فــي األعمــال وفــي تمكينهــم ليتفوقــوا كقــادة لألعمــال .يمثــل
العنصــر النســائي نســبة  %22مــن اإلدارة التنفيذيــة لدبــي لالســتثمار.
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عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي لالستثمار منذ أبريل 2017
إضافة إلى ذلك فهو عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت.
الســيد /عبــد الرحمــن غانــم المطيوعــي دبلوماســي رفيــع المســتوى وشــغل مناصــب إداريــة عليــا
فــي العديــد مــن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة.
كمــا شــغل أيضـاً منصــب ســفيراً لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــدى ســانت جيمــس وآيســلندا.
يعمــل حال ًيــا فــي منصــب مديــر فــي وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الدولــي .يحمــل الســيد/
المطيوعــي شــهادة جامعيــة فــي مجــال االقتصــاد مــن جامعــة القاهــرة ودبلــوم فــي الدراســات
المصرفيــة والماليــة مــن نيويــورك.

(ث) مكافآت مجلس اإلدارة
تم دفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة  10.000.000درهم (عشرة ماليين درهم) عن العام .2016
أوصــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ومجلــس اإلدارة بدفــع مبلــغ  12.250مليــون درهــم (إثنــا عشــر مليــون ومائتــان
وخمســون ألــف درهــم) كمكافــآت ســنوية ثابتــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام  ،2017وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة
المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي.
مــن المقتــرح أن يكــون إجمالــي المكافــآت الســنوية الثابتــة عــن حضــور إجتماعــات اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة
عــن العــام كمــا يلــي:
تسلسل

اإلسم

1

السيد /حسين مهيوب
سلطان الجنيدي

2

السيد /علي فردان علي
الفردان
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3

السيد /محمد سيف
درويش أحمد الكتبي

4

السيد /عبد الرحمن غانم
المطيوعي

5

السيد /خالد محمد علي
الكمده

بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس
قيمة البدل عدد اإلجتماعات عدد اإلجتماعات
إسم اللجنة
(الحضور)
(المدعوة)
(درهم)
لجنة التدقيق

140.000

4

4

لجنة الترشيحات
والمكافآت

1١0.000

2

١

130.000

4

3

120.000

2

2

140.000

4

4

120.000

2

2

ال يوجد

(تم انتخابه في
أبريل )2017
3
(تم انتخابه في
أبريل )2017

-

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات
والمكافآت
لجنة التدقيق
لجنة الترشيحات
والمكافآت
لجنة الترشيحات
والمكافآت
لجنة التدقيق

130.000

3

(ج) اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد المجلس خمسة ( )5اجتماعات خالل العام.
تسلسل اجتماعات المجلس
 8مارس 2017
1
 4مايو 2017
2
 30يوليو 2017
3
 30أكتوبر 2017
4
 28ديسمبر 2017
5

الحضور
حضره جميع األعضاء*
حضره جميع األعضاء
حضره جميع األعضاء
حضره جميع األعضاء
حضره جميع األعضاء بإستثناء السيد /عبد الرحمن غانم المطيوعي

* تــم انتخــاب كل مــن الســيد /عبــد الرحمــن غانــم المطيوعــي والســيد /خالــد محمــد علــي الكمــده فــي أبريــل 2017
ولــم يكونــا مؤهليــن لحضــور إجتمــاع مجلــس اإلدارة الــذي عقــد فــي  8مــارس .2017

(ح) مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية
حــدد ميثــاق مجلــس اإلدارة صراحــة الســلطات المحفوظــة لمجلــس اإلدارة والمتوافقــة مــع التشــريعات والقوانيــن ضمــن
أمــور أخــرى فــي قانــون الشــركات التجاريــة االتحــادي رقــم  2015/2وتعديالتــه والنظــام األساســي للشــركة والقــرار رقــم
( 7ر.م .).تــم تعييــن العضــو المنتــدب وكبيــر المســؤولين التنفيذييــن واإلدارة التنفيذيــة وتــم تزويدهــم بوصــف مفصــل
لمهــام الوظيفــة .وعقــود اإلدارة التنفيذيــة غيــر محــددة المــدة .تــم منــح اإلدارة التنفيذيــة الحريــة والمســؤولية إلدارة
العمليــات اليوميــة والحصــول علــى موافقــة المجلــس فــي القــرارات المهمــة واالســتثمارات.
(خ) التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب المصالح)
تــم اســتبعاد المعامــات بيــن دبــي لالســتثمار وشــركاتها التابعــة عنــد التوحيــد ولــم يتــم بيانهــا فــي هــذا اإلفصــاح .يبيــن
الجــدول أدنــاه المعامــات الهامــة بيــن دبــي لالســتثمار وائتالفاتهــا المشــتركة وشــركاتها الزميلــة وكلهــا علــى أســاس
تجــاري بحــت وتــم تحديدهــا فــي البيانــات الماليــة المدققــة.
التفاصيل
شراء مبنى تجاري
> "موجافي  "2المحدودة

39.000
-

2.974
1.236
1.219
241
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رسوم األراضي واإليجارات األخرى
> شركة اإلمارات ديستريكت كولينغ (ايميكول)
> مركز دبي الدولي للسواقة (درايف دبي)
> جلوبال فارما
> "موجافي "1

الشركات الزميلة
2017
ألف درهم

االئتالفات المشتركة
2017
ألف درهم

إدارة المرافق

الشؤون اإلدارية
للمجموعة

الموارد البشرية
للمجموعة
المسؤولية
االجتماعية للشركات

التسويق واإلتصال
المؤسسي للمجموعة

لجنة الترشيحات
والمكافآت

(د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة
المجلس/لجان المجلس

مجلس اإلدارة

عالقات
المستثمرين

حسابات
المجموعة

قسم األسهم

الشؤون القانونية
للمجموعة

إدارة اإلمتثال

التدقيق الداخلي
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العمليات

الرقابة الداخلية
للمجموعة

الشؤون المالية
للمجموعة

إدارة المخاطر

العالقات العامة
للمجموعة

لجنة التدقيق

شؤون الشركات
للمجوعة

مكتب العضو المنتدب وكبير
المسؤولين التنفيذيين

07

إدارة دبي لالستثمار

مالحظات * :عمليات الشركات التابعة
** يرفع تقاريره إدارياً للعضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين ،ووظيف ًيا إلى لجنة التدقيق.

يبين الجدول الوارد أدناه المكافآت التي تم دفعها لإلدارة التنفيذية لعام :2017
تسلسل

المنصب

تاريخ التعيين

1

العضو المنتدب وكبير المسؤولين
التنفيذيين
المدير العام  /مديرعام المخاطر
المدير العام المالي للمجموعة
مدير عام العمليات
مدير عام شؤون الشركات
مدير عام الرقابة الداخلية
مدير عام الموارد البشرية
والشؤون اإلدارية
مديرة التسويق واإلتصال
المؤسسي للمجموعة
مدير العالقات العامة للمجموعة

2
3
4
5
6
7
8
9

مجموع الراتب السنوي مجموع المكافآت أي مكافآت نقدية أو غير
المدفوع (درهم)* السنوية المدفوعة نقدية أخرى في  2017أو
(درهم)**
التي سوف تصبح مستحقة
فيالمستقبل

 1يوليو 1995

4.322.388.00

5.000.000

***

 1مارس 1998
 2يناير 2008
 9سبتمبر 2015
 1مايو 2005
 3أكتوبر 2005
 1نوفمبر 2012

2.212.118.00
1.171.537.00
1.471.384.00
1.000.118.00
987.788.00
958.465.00

1.000.000
450.000
415.000
375.000
375.000
325.000

***
***
***
***
***
***

 1أكتوبر 2004

709.880.00

200.000

***

 1سبتمبر 2004

691.323.00

156.000

***

ملحوظة:
* يشمل البدالت ومعاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية
** تم دفعها في  2017وتعود لعام .2016
*** لم يتم اإلعالن عن أية مكافآت عن العام  2017حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.
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(ذ) اإلدارة التنفيذية
أوكلــت لــإدارة التنفيذيــة مســئوليات تحقيــق أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا بتنفيــذ القــرارات اإلســتراتيجية التــي يوصــي
بهــا ويعتمدهــا مجلــس اإلدارة .تعتبــر اإلدارة التنفيذيــة مســؤولة ضمــن أمــور أخــرى عمــا يلــي:
> إنشاء والمحافظة على هياكل قانونية وتنظيمية وهياكل حوكمة تتسم بالفعالية والكفاءة؛
> ترتيب وتوفير الموارد الالزمة لتحقيق االستراتيجيات؛
> وضــع الخطــط المالئمــة والرقابــة الداخليــة وأنظمــة إدارة المخاطــر التــي تُق ّيــم المخاطــر علــى أســاس متكامــل
متعــدد الوظائــف؛ و
> التخطيــط للتعاقــب الــذي يضفــي الطابــع الرســمي لعمليــة تحديــد وتدريــب وتعييــن الخلفــاء فــي المناصــب
الرئيســية فــي الشــركة.
يعهد إلى العضو المنتدب وكبير المســؤولين التنفيذيين واإلدارة التنفيذية تقديم معلومات موثقة كافية في الوقت المناســب
لرئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة ولجانه لضمان اتخاذ قرارات مســتنيرة وأداء فعال للمهام والمســئوليات.
العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين
تــم تعييــن العضــو المنتــدب وكبيــر المســؤولين التنفيذييــن مــن قبــل مجلــس اإلدارة مــن أجــل اإلشــراف اليومــي علــى
عمليــات الشــركة ولكــي ينفـ ّذ بفعاليــة خططهــا واســتراتيجياتها لتحقيــق رؤيتهــا ومهمتهــا ومبادراتهــا االســتراتيجية .يرفــع
العضــو المنتــدب وكبيــر المســؤولين التنفيذييــن تقاريــره ويعتبــر مســؤوالً أمــام مجلــس اإلدارة .يعتبــر العضــو المنتــدب
وكبيــر المســؤولين التنفيذييــن مســؤوالً عمــا يلــي ضمــن أمــور أخــرى:
> تنفيذ خطط الشركة االستراتيجية والتشغيلية حسبما وافق عليها مجلس اإلدارة؛
> رفع المعامالت التي تخرج عن نطاق سلطته إلى مجلس اإلدارة التخاذ قرار بشأنها حسب األصول؛
> ضمان اإلمتثال لسياسات الشركة والقوانين واللوائح المعمول بها؛ و،
> تقديم التوجيه واإلرشاد لإلدارة التنفيذية.
اإلدارة التنفيذية
تتمتــع اإلدارة التنفيذيــة باالســتقرار ،حيــث ال يــزال هــؤالء المســؤولون يحتفظــون بمناصبهــم علــى مــدى ســنوات عديــدة
مضــت .يُــدرج أدنــاه موظفــي اإلدارة التنفيذيــة:
> المدير العام  /مدير عام المخاطر*
> المدير العام المالي للمجموعة
> مدير عام العمليات*
> مدير عام شؤون الشركات
> مدير عام الرقابة الداخلية **
> مدير عام الموارد البشرية والشؤون اإلدارية
> مديرة التسويق واإلتصال المؤسسي للمجموعة
> مدير العالقات العامة للمجموعة

 .4مدقق الحسابات الخارجي
تعتبــر كيــه بــي ام جيــه فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة أحــد فــروع كيــه بــي ام جــي العالميــة والتــي تأسســت عــام .1973
كيــه بــي ام جيــه هــي شــبكة عالميــة مــن الشــركات المتخصصــة فــي تقديــم خدمــات تدقيــق الحســابات والخدمــات
االستشــارية والضريبيــة وهــي تعمــل فــي  155بلـ ًدا .تضــم كيــه بــي ام جيــه فــي اإلمــارات العربيــة حال ًيــا  750موظ ًفــا ،مــن
بينهــم مــا يزيــد عــن  50شــري ًكا ،عبــر مكاتبهــا فــي دبــي وأبــو ظبــي والشــارقة.
تمــت إعــادة تعييــن كيــه بــي ام جيــه كمدقــق خارجــي للشــركة مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة
الســنوي لعــام  .2017تتــم إعــادة تعييــن كيــه بــي ام جيــه كمدقــق خارجــي للشــركة فــي كل اجتمــاع للجمعيــة العموميــة
عامــا منــذ أن تــم تعيينهــم كمدقــق خارجــي أول مــرة.
العاديــة الســنوي منــذ عــام 1996؛ أي ً 21
تــم دفــع مبلــغ  408٫100درهــم كيــه بــي ام جيــه عــن التدقيــق والمراجعــة ربــع الســنوية للبيانــات الماليــة الموحــدة لدبــي
لالســتثمار ،إضافــة إلــى ذلــك تــم دفــع مبلــغ  55٫110درهــم عــن الخدمــات األخــرى بخــاف التدقيــق ،أي دورات تدريبيــة
علــى ضريبــة القيمــة المضافــة والمعاييــر المحاســبية الدوليــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،تــم تعييــن كيــه بــي ام جيــه كمدقــق خارجــي مــن قبــل الشــركات التابعــة لدبــي لالســتثمار وقــد تــم
االتفــاق علــى الرســوم المتعلقــة بشــكل منفصــل مــع الشــركات التابعــة المعنيــة .وعلــى نحــو مماثــل ،تــم االتفــاق علــى رســوم
التدقيــق المقدمــة مــن قبــل مكاتــب تدقيــق خارجــي أخــرى بشــكل منفصــل مــن قبــل الشــركات التابعــة لدبــي لالســتثمار
المعنيــة.
لم تتعاقد دبي لالستثمار ش.م.ع مع أي مدقق خارجي بخالف كيه بي ام جيه في .2017
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أسم مكتب التدقيق

كيه بي ام جي

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

 21سنة

إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للشركة في عام ( 2017درهم) (إجمالي
أتعاب مراجعة البيانات المالية الموحدة لدبي لالستثمار)

 408٫100درهم

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق على البيانات
المالية للشركة في عام ( 2017درهم) إن وجدت

 55٫110درهم

تفاصيل وطبيعة الخدمات الخاصة المقدمة المذكورة أعاله (إن وجدت)

دورات تدريبية على ضريبة القيمة المضافة
والمعايير المحاسبية الدولية

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير مدقق
حسابـات الشركة بتقديمهـا خالل ( 2017إن وجد)

ال ينطبق

 -5لجنة التدقيق
جميع أعضاء لجنة التدقيق غير تنفيذيين ومستقلين ،ورئيس مجلس اإلدارة ليس عضوا في لجنة التدقيق.
لجنــة التدقيــق مكلفــة مــن مجلــس اإلدارة بمراجعــة نظــام الرقابــة الداخلــي للشــركة علــى أســاس ربــع ســنوي ،والتأكــد
مــن أن ميثاقهــا يتوافــق مــع متطلبــات القــرار رقــم ( 7ر.م.).
يعتبــر التقييــم والرصــد المســتمر لنظــام الرقابــة الداخلــي النشــاط الرئيســي للجنــة التدقيــق ،كمــا يتضــح مــن عقــد أربعــة
( )4اجتماعــات للجنــة التدقيــق خــال عــام .2017
تــم تعييــن الســيد /حســين مهيــوب ســلطان الجنيــدي كخبيــر مالــي فــي لجنــة التدقيــق تماشــي ًا مــع متطلبــات هيئــة
األوراق الماليــة والســلع ،وهــو يعمــل أيض ـ ًا كرئيــس للجنــة التدقيــق .الجديــر بالذكــر أن لجنــة التدقيــق ُمنحــت حــق
االطــاع ،دون قيــد ،علــى ســجالت الشــركة ويمكنهــا االســتعانة بمشــورة خبيــر إذا اســتدعى األمــر.
تشمل أدوار ومسئوليات لجنة التدقيق ضمن أمور أخرى ما يلي:
> مراجعة البيانات المالية السنوية وربع السنوية؛
> مراجعة فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛
> مراجعــة المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة وإدارة تضــارب المصالــح وتقديــم توصياتهــا الخاصــة بتلــك
المعامــات لمجلــس اإلدارة؛
> مراجعة فعالية وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية لدى الشركة؛ و،
> مراجعة كفاية التغطية التأمينية ووضع النزاع القانوني.
اجتمعت لجنة التدقيق بتاريخ  8مارس 30 ،يوليو 30 ،أكتوبر ،و 28ديسمبر .2017

يلخص الجدول التالي عضوية وحضور لجنة التدقيق خالل عام .2017
تسلسل
1
2
3
4

االسم
السيد /حسين مهيوب سلطان الجنيدي
السيد /علي فردان علي الفردان
السيد /محمد سيف درويش أحمد الكتبي
السيد /خالد محمد علي الكمده*

الصفة
الرئيس
عضو
عضو
عضو

عدد االجتماعات4:
4
3
4
3

* تم انتخاب السيد/خالد محمد علي الكمده في مجلس اإلدارة في أبريل .2017
إضافــة إلــى ذلــك ،اجتمعــت لجنــة التدقيــق مــع المدققيــن الخارجييــن فــي  2017لمراجعــة نتائــج التدقيــق واألمــور التــي
تهــم مجلــس اإلدارة.
 -6لجنة الترشيحات والمكافآت
جميــع أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت غيــر تنفيذييــن ومســتقلين ،ورئيــس مجلــس اإلدارة ليــس عضــوا فــي لجنــة
التدقيــق.
الهــدف الرئيســي للجنــة الترشــيحات والمكافــآت هــو التطويــر والمراجعــة الســنوية لمــدى مالءمــة سياســة الشــركة
القائمــة الخاصــة بمكافــآت ومزايــا اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ،وأعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن ،وضمــان أن
المكافــآت والمزايــا الممنوحــة معقولــة وتتوافــق مــع أداء الشــركة.

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت في  8مارس و 5أبريل .2017
يلخص الجدول التالي عضوية وحضور لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام : 2017
تسلسل
1
2
3
4

االسم
السيد /علي فردان علي الفردان
السيد /حسين مهيوب سلطان الجنيدي
السيد /محمد سيف درويش أحمد الكتبي
السيد /عبد الرحمن غانم المطيوعي*

الصفة
الرئيس
عضو
عضو
عضو

عدد االجتماعات٢:
2
١
2
-

* تم انتخاب السيد /عبد الرحمن غانم المطيوعي لعضوية مجلس اإلدارة في أبريل .2017
 -7لجنة إدارة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين
تتكون عضوية لجنة اإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين من:
> السيد /عبدالعزيز بن يعقوب السركال  -المدير العام  -دبي لالستثمار؛
> السيد /مشتاق مسعود  -المدير العام المالي للمجموعة؛ و،
> السيد /كوريان شاكو  -مدير عام شؤون الشركات.
تم تكليف لجنة اإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين للقيام بالمهام التالية:
> إدارة ومتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين وحصصهم في أسهم دبي لالستثمار؛
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يعمل السيد /علي فردان علي الفردان كرئيس للجنة الترشيحات والمكافآت.
تشمل مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ،ضمن أمور أخرى ما يلي:
> التحقــق مــن اســتقاللية أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن طريــق نمــوذج إقــرار اســتقاللية معــد وموقــع مــن كل عضــو
مســتقل؛
> مراجعة سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة؛
> مراجعة والموافقة على سياسات الموارد البشرية؛
> المراجعة السنوية لنماذج التقييم الذاتي الخاصة بالمجلس ونماذج التقييم الذاتي ألعضاء مجلس اإلدارة؛
> تعزيــز التنــوع بيــن الجنســين فــي المجلــس واإلدارة التنفيذيــة وعلــى مســتوى الموظفيــن ومراجعــة أنشــطة
التوطيــن التــي تقــوم بهــا الشــركة ســنو ًيا.
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>

>

االحتفــاظ بســجل خــاص وشــامل لجميــع األشــخاص المطلعيــن ،بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذيــن يمكــن اعتبارهــم
أشــخاص مطلعيــن علــى أســاس مؤقــت والــذي يحــق لهــم أو لديهــم وصــول للمعلومــات الداخليــة للشــركة قبــل
نشــرها .يجــب أن يحتــوي الســجل أيضــا علــى تفاصيــل اإلقــرار األولــي والتحديثــات الالحقــة عــن تــداوالت
األشــخاص المطلعيــن ومســاهمتهم؛ و
تقديم بيانات وتقارير دورية للسوق.

تعتبــر لجنــة اإلشــراف علــى تعامــات األشــخاص المطلعيــن مســؤولة عــن إنشــاء ونشــر وتطبيــق اإلجــراءات المعمــول بهــا
فــي شــراء وبيــع األوراق الماليــة بواســطة مســؤولي ومــدراء وموظفــي دبــي لالســتثمار واألشــخاص المطلعيــن اآلخريــن،
والتــي تــم تصميمهــا ليــس فقــط لمنــع التــداول غيــر الســليم ولكــن أيضــا لتفــادي أي مشــاكل تتعلــق بانضبــاط معامــات
الشــراء والبيــع الخاصــة باألشــخاص المطلعيــن.
تــم إنشــاء لجنــة اإلشــراف علــى تعامــات األشــخاص المطلعيــن فــي  2017وتمــت الموافقــة علــى االحتفــاظ بســجل
لألشــخاص المطلعيــن وزيــادة عــدد مــرات المراجعــة علــى تــداوالت مجلــس اإلدارة وتوســيع ذلــك ليشــمل موظفــي
الشــركة .إضافــة إلــى ذلــك فقــد تقــرر أن تقــوم اللجنــة بمراجعــة أخبــار الســوق علــى أســاس الحــق لضمــان امتثــال دبــي
لالســتثمار بسياســة اإلفصــاح واإلتصــال الخاصــة بالمســتثمرين.
عقــد آخــر اجتمــاع للجنــة اإلشــراف علــى تعامــات األشــخاص المطلعيــن فــي  11مــارس  2018ومــن المتوقــع أن تجتمــع
اللجنــة بشــكل ربــع ســنوي.
 -8نظام الرقابة الداخلية
يشــمل نظــام الرقابــة الداخليــة ثــاث مهــام رئيســية وهــي تحديــداً ،التدقيــق الداخلــي للمجموعــة وإدارة المخاطــر
واالمتثــال .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن لــدى اإلدارة التنفيذيــة التــي تضــم مديــر عــام دبــي لالســتثمار والمديــر العــام المالــي
مفصلــة
للمجموعــة وأميــن ســر المجموعــة ،مســئوليات إضافيــة مســندة إليهــم بموجــب نظــام الرقابــة الداخليــة وهــي
ّ
فــي كتيــب حوكمــة الشــركات الخــاص بدبــي لالســتثمار.
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يقــوم مديــر عــام الرقابــة الداخليــة ورئيــس إدارة المخاطــر بتقديــم مالحظاتهمــا ورفــع التقريــر للجنــة التدقيــق والتــي
بدورهــا تقــوم بمناقشــتها مــع اإلدارة التنفيذيــة وترفــع توصياتهــا لمجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات الضروريــة بشــأنها.
تطلــب لجنــة التدقيــق مشــاركة أعضــاء آخريــن مــن اإلدارة التنفيذيــة فــي حــل القضايــا الكبيــرة والجوهريــة عندمــا يكــون
ذلــك ضــروري.
يخضــع مديــر عــام الرقابــة الداخليــة لمســاءلة لجنــة التدقيــق ،وهــو مســاءل إداريــاً أمــام العضــو المنتــدب وكبيــر
المســؤولين التنفيذييــن ،ويعــد مســؤوالً عــن مهــام التدقيــق الداخلــي للمجموعــة وضوابــط االمتثــال فــي دبــي لالســتثمار.
مديــر عــام الرقابــة الداخليــة لــدى دبــي لالســتثمار هــو الســيد /صــدر الديــن بانــكات ،وهــو محاســب قانونــي وحائــز علــى
درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال تــم تعيينــه فــي  3أكتوبــر  ،2005يســاعده الســيد /محمــد الســهوي ،محاســب إداري
معتمــد تــم تعيينــه فــي  6ســبتمبر  2015كضابــط امتثــال .تــم تكليــف مديــر عــام دبــي لالســتثمار بمســؤولية إضافيــة كمديــر
عــام المخاطــر للشــركة.
يقـ ّر المجلــس بمســئوليته عــن مراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة ،ويســره أن يؤكــد لمســاهميه أن مجلــس اإلدارة قــد أجــرى
مراجعتــه الســنوية لكفــاءة نظــام الرقابــة الداخليــة لشــركة دبــي لالســتثمار وشــركاتها التابعــة بمــا يتوافــق مــع المــادة 50
مــن القــرار (رقــم  7ر.م) .لــم يتــم تســجيل أي مخالفــة جوهريــة للرقابــة الداخليــة فــي  2017يتطلــب اإلفصــاح فــي تقريــر
أو للســوق.
 .9المخالفات المرتكبة
علــى حــد علــم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،لــم ترتكــب أي مخالفــات جوهريــة خــال العــام  ،2017وأن الشــركة
تمتثــل فــي القــرار (رقــم  7ر.م) بشــأن معاييــر االنضبــاط المؤسســي وحوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة.
 .10المساهمة تجاه المجتمع والبيئة
تضــع دبــي لالســتثمار االســتدامة فــي صميــم اعمالهــا ،وتبــدي درجــات عاليــة من االلتــزام بتطبيقها .وخــال العام ،2017
وضعــت دبــي لالســتثمار اســتراتيجية لالســتدامة ترتبــط بأعمالهــا وتهــدف إلــى تحقيــق فوائــد إيجابيــة لمســاهميها.
وتشــترك دبــي لالســتثمار والشــركات التابعــة لهــا باســتراتيجيتها لالســتدامة التــي صممــت علــى نحــو يســاعد الشــركة
علــى القيــام بــدور فعــال فــي المجتمــع ،لتحقيــق قيمــة اجتماعيــة واقتصاديــة للمجتمــع والبيئــة علــى نطــاق أوســع.
وخــال العــام  ،2017قامــت دبــي لإلســتثمار بتنفيــذ ودعــم أكثــر مــن  53مبــادرة ،بمســاهمة إجماليــة بلغــت  1.84مليــون
درهــم ،وشــملت عــد ًدا مــن البرامــج المجتمعيــة وبيئــة العمــل وكذلــك البرامــج والمبــادرات البيئيــة .واشــتمل دعــم الشــركة
علــى تنظيــم األنشــطة التــي تعــزز البيئــة االجتماعيــة ،والترويــج لهــا والمشــاركة بهــا.

أنشطة التنمية المجتمعية
خــال العــام  ،2017قامــت دبــي لالســتثمار بتنفيــذ ودعــم  45مبــادرة ،تؤكــد مــن خاللهــا علــى التزامهــا للقيــام بــدور فاعــل
فــي تنميــة وتطويــر المجتمــع ،مــن خــال رعايــة األفــراد وتعزيــز تقدمهــم.

>

االلتزام بالتراث والثقافة والمناسبات الوطنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
> التنظيم والمشاركة في فعاليات اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة
> المشاركة في أنشطة يوم العلم
> دعم اللغة العربية من خالل مشروع "أخالق"
> حفظ القرآن الكريم في مركز الشيخ محمد للتواصل الثقافي الحضاري
> دعم مبادرة "هيا بنا نقرأ" في مركز عوشة بنت حسين الثقافي
> دعم برنامج "هليل يقرأ" في مركز روافد

>

مبادرات وحمالت رمضان
> دعم إفطار نظمه مركز رواق عوشة بنت حسين
> دعم مبادرة االبتسامة على أوجه العمال
> إفطار نظمته جمعية بيت الخير
> دعم إفطار ألصحاب الهمم من اتحاد اإلمارات لرياضات أصحاب الهمم
> دعم برنامج "عبر عن أمنيتك" من "تكاتف"
> دعم مبادرة فرحة العطاء من مركز "روافد"

>

البرامج المجتمعية
> دعم مبادرة "المشي من أجل التعليم" من دبي العطاء
> المشاركة في مسيرة "تغلب على السكري"
> دعم مبادرة "البحث عن الكنز" التي نظمتها دبي العطاء
> بطولة كرة اليد من قبل اتحاد اإلمارات لكرة اليد
> حملة مكافحة المخدرات من قبل شرطة دبي
> كرنفال العطاء من قبل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة
> بطولة كرة السلة في مجمع دبي لالستثمار
> دعم جمعية المرأة في دبي
> تنظيم أنشطة لالحتفال بيوم المرأة العالمي

>

تعزيز ريادة األعمال بين الشباب واألجيال القادمة
> دعم مبادرة "بذور من اجل المستقبل" من وزارة التعليم العالي في اإلمارات
> التعاون مع  iMAKEلدمج تقنية الطباعة ثالثية األبعاد واألعمال الحقيقية لعشرين طال ًبا من  20مدرسة
مختلفة
تنظيم ودعم العديد من حمالت التوعية الصحية ،إلى جانب مشاركة الموظفين في مبادرات عديدة أخرى
يوما ،حيث سجل الموظفون  300ساعة من األنشطة البدنية.
> المشاركة في تحدي دبي للياقة لمدة ً 30
> ورشة التفكير اإليجابي
> ورشة عمل عن آداب العمل
> تنظيم جلسة يوغا في "غرين كوميونيتي"
> شراكة مع هيئة الصحة بدبي في حملة للتبرع بالدم

>

الدعم األكاديمي من خالل المساعدة المالية
> مواد عالجية لمركز "كلمات"
> دعم طالب محتاج في الجامعة األمريكية في بيروت

>

12

تقرير حوكمة الرشكات السنوي لسنة 2017
ديب لالستثامر ش.م.ع ورشكاتها التابعة  -التقرير السنوي 2017

>

المساهمة في دعم الشرائح األقل ً
حظا في المجتمع
> مركز دبي للتوحد لبناء الفصول الدراسية في المركز الجديد
> مركز الطارق للتأهيل والتوحد لعالج االطفال
> دعم مركز الهالل األحمر اإلماراتي
> دعم األطفال من أصحاب الهمم ،واجندات المكاتب ،وبطولة كرة القدم في مركز النور
> دعم مركز المشاعر اإلنسانية لرعاية وإيواء أصحاب الهمم
> بطولة اإلمارات للمكفوفين من خالل جمعية اإلمارات للمكفوفين
> الدعم بتغطية اإليجار لمركز أوالدنا
> دعم بناء مبنى رواق عوشة بنت حسين
> الدعم الطبي للمحتاجين من خالل جمعية الفجيرة الخيرية
> دعم مبادرة المسيرة البيضاء لجمعية اإلمارات للمكفوفين
> دعم مركز "سرطان األطفال" في لبنان

األنشطة المتعلقة بالبيئة
حرصــا منهــا علــى ضمــان مســتقبل مســتدام ،نفــذت دبــي لالســتثمار  8مبــادرات خــال العــام للحــد بشــكل كبيــر مــن
ً
بصمتهــا الكربونيــة ،ســواء علــى مســتوى الشــركة أو الشــركات التابعــة لهــا ،مــن خــال المبــادرات الصديقــة للبيئــة.
>

تدريــب أبطــال االســتدامة بمــا يســاعدهم علــى مالءمــة أنشــطة االســتدامة فــي دبــي لالســتثمار مــع األهــداف
الســبعة عشــر للتنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة ( .)SDGsتضــم شــبكة أبطــال االســتدامة  20موظفـاً فــي دبــي
لالســتثمار والشــركات التابعــة
> وضع اللمسات األخيرة على أجندة أبطال االستدامة
> تنظيم ورش عمل طوال العام ألبطال االستدامة
> اختتام أنشطة أبطال االستدامة على مدار العام

>

الدعم والمشاركة في أنشطة مجموعة اإلمارات للبيئة
> يوم البيئة العالمي
> ساعة األرض
> مبادرات إعادة التدوير

>

حمالت التوعية والتنظيف
> الدعم والمشاركة في مبادرة الغوص للتنظيف من قبل وزارة الداخلية في اإلمارات وشرطة دبي لتنظيف
المياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة
> المشاركة في مبادرة يوم بال مركبات

 .11معلومات عامة
(أ) حركة سعر السهم
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الشهر
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يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر

سعر اإلغالق في أعلى سعر خالل
الشهر
نهاية الشهر
2.63
2.47
2.63
2.52
2.61
2.44
2.60
2.13
2.20
2.08
2.19
2.08
2.48
2.36
2.54
2.33
2.41
2.32
2.66
2.63
2.66
2.46
2.49
2.41

أدنى سعر خالل
الشهر
2.38
2.44
2.30
2.12
2.01
1.99
2.08
2.32
2.28
2.29
2.34
2.28

مؤشر السوق
العام
3642.85
3630.34
3480.43
3414.93
3339.37
3392.00
3633.18
3637.55
3563.99
3635.87
3420.17
3370.07

مؤشر القطاع
3881.56
4056.04
3842.91
3540.76
3395.36
3323.24
3748.28
3649.38
3607.04
3985.97
3761.53
3737.61

(ب) األداء المقارن لسعر السهم
يبيــن الرســم البيانــي أدنــاه أداء ســعر اإلغــاق لســهم الشــركة للعــام  2017مقابــل المؤشــر العــام لســوق دبــي المالــي مؤشــر
قطاع االســتثمار والخدمات المالية لســنة .2017

(ج) بيان توزيع ملكية المساهمين
ـهما .يبيــن الجــدول أدنــاه مزيــج
ـاهما عــدد  4٫252٫019٫585سـ ً
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2017امتلــك  16٫913مسـ ً
المســاهمين:
التصنيف

أفراد

شركات

حكومات ومؤسسات

بنوك

%47.85
%1.27
%2.20
%1.20
%52.52

%17.00
%1.40
%0.06
%9.10
%27.56

%18.34
%0.06
%0.00
%0.75
%19.15

%0.56
%0.06
%0.01
%0.14
%0.77

المجموع%
%83.75
%2.79
%2.27
%11.19
%100

(د) يبين الجدول أدناه المساهمين الذين يملكون نسبة  %5أو أكثر كما في  31ديسمبر :2017
تسلسل
1
2
3

االسم
مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية
عقارات الفردان
السيد /محمد سيف درويش أحمد الكتبي

عدد األسهم المملوكة
490٫615٫372
258٫300٫000
216٫605٫337

نسبة األسهم المملوكة
من رأس مال الشركة
%11.54
%6.07
%5.09

0
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محلي
خليجي
عربي
أجانب
المجموع

نسبة األسهم المملوكة

(هـ) يبين الجدول أدناه توزيع المساهمين وفق ًا لحجم الملكية كما في  31ديسمبر :2017
تسلسل
1
2
3
4
المجموع

ملكية األسهم
(سهم)
أقل من 50٫000
بين 50٫000
و500٫000
بين 500٫000
و5٫000٫000
 5٫000٫000فأكثر

عدد المساهمين

عدد األسهم
المملوكة
222٫001٫080

نسبة األسهم المملوكة من
رأس مال الشركة
%5٫22

3٫775

509٫717٫965

%11٫99

562
108
16٫913

855٫723٫184
2٫664٫577٫356
4٫252٫019٫585

%20٫13
%62٫67
%100

12٫468

(و) عالقات المستثمرين
ألغــراض المــادة  35مــن القــرار رقــم ( 7ر.م) ،فــإن المســؤول المكلــف بعالقــات المســتثمرين واتصــاالت المســاهمين
بالشــركة هــو الســيد /ماهــر ربــاح.
يمكــن الوصــول لقســم عالقــات المســتثمرين مــن خــال الرابــط

..#relations-homepage

http://www.dubaiinvestments.com/en/investor-

(ز) قرارات خاصة
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تمــت الموافقــة علــى القــرار التالــي باإلجمــاع مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي الحــادي
والعشــرين الــذي عقــد فــي  10أبريــل :2017
>
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تعديــل المــادة (/19أ) مــن النظــام األساســي المعـ ّدل للشــركة لزيــادة عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن خمســة ()5
إلــى ســبعة ( )7أعضــاء.

تمت الموافقة على القرار التالي باإلجماع من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في
 29نوفمبر :2017
>

تعديــل المــادة ( 7نســبة الملكيــة) أن تكــون جميــع أســهم الشــركة اســمية ويجــب أن ال تقــل نســبة مســاهمة
مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي أي وقــت طــوال مــدة بقــاء الشــركة عــن ( )%51مــن رأس المــال وال
يجــوز أن تزيــد نســبة مســاهمة غيــر مواطنــي الدولــة عــن (.)%49

(ح) األحداث الجوهرية
عمليات االستحواذ واالستثمارات

>

أبرمــت شــركة دبــي لالســتثمار العقــاري اتفاقيــة تمويــل بمبلــغ  1.1مليــار
درهــم مــع بنــك أبوظبــي األول وبنــك أبوظبــي التجــاري
ســجلت دبــي لالســتثمار زيــادة ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪36ﻓﻲ ﻋﻘود التأجيــر مــن الباطــن
لمجمــع دبــي لالســتثمار
إكتمــال المرحلــة األولــى مــن مشــروع " جريــن كوميونيتــي ويســت  "٣ -فــي
مجمــع دبــي لالســتثمار
دخلــت المــال كابيتــال فــي عالقــة شــراكة مــع "أزيمــوت" إلطــاق صنــدوق
أســهم لالســتثمار فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
أطلقــت جامعــة مــودول فــي دبــي برنامــج مركــز االســتدامة فــي البحــث
والتعليــم -األول مــن نوعــه فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
أعلنــت دبــي لالســتثمار عــن إنطــاق أعمــال اإلنشــاءات فــي تــال مــردف،
وعــن فنــدق ميلينيــوم فــي المشــروع
فــازت شــركة "البتيــك" بعقــود بلغــت قيمتهــا  11مليــون درهــم لتركيــب أثــاث
المخابــر واألبــواب المقاومــة للحريــق فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
حقق مجمع دبي لالستثمار نم ًوا ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪33ﻓﻲ منطقة إيجار المستودعات
وقعت "إيميكول" عقد تبريد مشروع تالل مردف
تمكن صندوق "المال مينا" من التفوق على نظرائه
تمكــن مجمــع دبــي لالســتثمار مــن تحقيــق المزيــد مــن النمــو مــع وجــود 280
مســتأج ًرا جديــ ًدا مــن الباطــن فــي األشــهر األربعــة األولــى مــن عــام 2017
بدأت دبي لالستثمار أعمال البنية التحتية في مشروع باليسيدس "
أعلنت المال كابيتال عن توزيع األرباح للمنتجات الرئيسية

>

حصــل خالــد بــن كلبــان ،العضــو المنتــدب وكبيــر المســؤولين التنفيذييــن لــدى
دبــي لالســتثمار ،علــى جائــزة المطــور المتميــز فــي معــرض دبــي العقــاري فــي
الهنــد
حصــل خالــد بــن كلبــان علــى جائــزة الرئيــس التنفيــذي للعــام  2017مــن مجلــة
"ترينــدس"
حصلــت "تــك ســورس"  TechSourceعلــى جائــزة أفضــل  10شــركات فــي
مجــال تكنولوجيــا المعلومــات تعمــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
فازت اإلمارات للزجاج المسطح بجائزة هيئة التنمية الصناعية
فازت شركة "إيميكول" بجائزة اإلمارات للطاقة 2017

>
>

النمو والتوسع

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

التقدير و الجوائز

>
>
>
>

التعيينات

>

أعلنــت المــال كابيتــال عــن تعييــن ســانجاي فيــغ فــي منصــب العضــو المنتــدب،
لالستشــارات المؤسســية واالســتثمار المباشــر ،وتشــارلز مونشــو فــي منصــب
رئيــس إدارة االســتثمار.
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>

اســتحوذت دبــي لالســتثمار علــى حصــة إضافيــة بنســبة  ٪1.85فــي شــركة
المــال كابيتــال (ش.م.ع) ،مــا زاد حصتهــا إلــى ٪66.61
اســتحوذت دبــي لالســتثمار علــى حصــة إضافيــة قدرهــا  ٪12.57فــي
"اإلمــارات للزجــاج المســطح" ،حيــث أصبحــت مملوكــة بالكامــل للمجموعــة
قامــت المــال كابيتــال بترتيــب صفقــة بيــع وتأجيــر مــع "كينــت كوليــدج دبــي"
مــن خــال مجموعــة مــن المســتثمرين بقيــادة دبــي لالســتثمار

(ط) التوطين
بلغــت نســبة التطويــن كمــا فــي  31ديســمبر  ،%11 2017ومــع ذلــك ،فــإن نســبة  %44مــن اإلدارة التنفيذيــة لدبــي
لالســتثمار تتكــون مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
(ي) مشاريع ومبادرات االبتكار
تحــرص دبــي لالســتثمار علــى االبتــكار عبــر العمليــات والخدمــات والمنتجــات فــي الشــركات التابعــة لهــا ،وتــرى قــي
االبتــكار جوهــر هويتهــا ،ليــس فقــط فــي تبنــي التقنيــات والمفاهيــم الرائــدة فــي جميــع أعمالهــا فحســب ،وإنمــا أيض ـاً
فــي طــرح ودعــم البرامــج التــي تتــرك تأثيــراً إيجابي ـاً علــى األجيــال القادمــة .وتــم تنفيــذ المبــادرات التاليــة التــي تــم
تطويرهــا خــال العــام .2017
>

بهــدف تعزيــز مهــارات ريــادة األعمــال بيــن الشــباب واألجيــال القادمــة ،عملــت دبــي لالســتثمار بشــكل وثيــق
مــع وزارة التعليــم العالــي بدبــي وغرفــة دبــي وشــركاء آخريــن ،لدعــم مبــادرة "بــذور مــن أجــل المســتقبل".
وشــجع البرنامــج الطــاب الجامعييــن فــي جميــع أنحــاء الدولــة علــى طــرح وصياغــة أفــكار مبتكــرة فــي مجــاالت
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وتحويلهــا إلــى مشــاريع قابلــة للتطبيــق.

>

تعاونــت دبــي لالســتثمار مــع  ،iMAKEوهــي شــركة متخصصــة فــي برامــج التعليــم القائمــة علــى المشــاريع،
لدمــج تكنولوجيــا الطباعــة ثالثيــة األبعــاد واألعمــال الواقعيــة لطــاب المــدارس .وجــاءت هــذه المبــادرة فــي
إطــار برنامــج مســتمر إلشــراك الطــاب وتشــجعيهم علــى التفكيــر بأحــدث التقنيــات بشــكل نقــدي ،واتبــاع نهــج
قائــم علــى الهندســة أو التصميــم تجــاه عمليــات األعمــال علــى أرض الواقــع.

>

تركــز دبــي لالســتثمار علــى اســتخدام نموذجهــا المبتكــر لتوفيــر الحلــول المســتدامة لتطويــر المــدن الذكيــة
فــي المســتقبل .وبصفتهــا المــزود الشــامل لالســتدامة ،تقــدم الشــركة منتجــات وحلــول االســتدامة مــن خــال
الشــركات التابعــة لهــا ،بمــا فــي ذلــك األلــواح الشمســية الضوئيــة الملونــة التــي تعـ ّد األولــى مــن نوعهــا فــي العالــم
مــن "إنســولير اإلمــارات" ،والزجــاج العالمــي ثالثــي الطبقــات مــن شــركة اإلمــارات للزجــاج ،ومصابيــح "إل إي
دي" التــي تمتــاز بكفــاءة اســتهالك الطاقــة مــن اليتــك للصناعــة ،وعــزل المبانــي مــن شــركة اإلمــارات لســحب
اللدائــن ،وأنظمــة تبريــد وتكييــف الهــواء مــن "إيميكــول" .وتهــدف الشــركة إلــى خلــق قيمــة طويلــة األمــد لألجيــال
المســتقبلية مــن خــال دعــم أهــداف الطاقــة النظيفــة فــي دبــي ودولــة اإلمــارات عموم ـاً.
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>

سـلّطت الشــركة الضــوء علــى ابتكاراتهــا فــي مجــال التقنيــات ،وخاصــة فــي مجــال االســتدامة ،مــن خالل مشــاركتها
فــي معــرض "مــدن المســتقبل" فــي أبريــل ومعــرض تكنولوجيــا الميــاه والطاقــة والبيئــة (ويتيكــس) فــي أكتوبــر ،كمــا
دعمــت الشــركة مبــادرة "مســيرة العصــا البيضــاء" ،التــي عرضــت تقنيــة مبتكــرة لمســاعدة المكفوفيــن.

التوقيع:

سهيل فارس غانم عطيش المزروعي
رئيس مجلس اإلدارة
بتاريخ 12 :مارس 2018
ختم الشركة

