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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)

 .1تطبيق الحوكمة:
المقدمة:
تؤمــن الشــركة أن نظــام حوكمــة الشــركات الخــاص بهــا يتوافــق مــع التشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك قواعــد هيئــة األوراق الماليــة والســلع الخاصــة
بحوكمــة الشــركات وقانــون الشــركات ،كمــا تلتــزم الشــركة بقــرار وزارة االقتصــاد رقــم ( )518لســنة  2009بشــأن ضوابــط الحوكمــة ومعاييــر االنضبــاط
المؤسســي.
إن شــركة دامــاك العقاريــة دبــي هــي شــركة مســاهمة عامــة أدرجــت أســهمها فــي ســوق دبــي المالــي بتاريــخ  12ينايــر  2015وبالتالــي نلتــزم بقواعــد اإلدراج
واإلفصــاح الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة والســلع (« )»SCAوســوق دبــي المالــي (.)DFM

وللوفاء بالمتطلبات؛ توجد لدى الشركة السياسات التالية:
تقيــدت الشــركة بقــرار وزارة االقتصــاد رقــم ( )518لســنة  2009بشــأن ضوابــط الحوكمــة ومعاييــر االنضبــاط المؤسســي ومنهــا مهــام ودور رئيــس مجلــس
اإلدارة وكذلــك تحظــر قواعــد الحوكمــة علــى رئيــس مجلــس اإلدارة تولــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة ،كمــا أنــه تــم تحديــد األمــور المحتفــظ بهــا
لمجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك اإلشــراف علــى نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة والتأكــد مــن كفاءتــه.
قــام مجلــس إدارة الشــركة بتأســيس لجنتيــن رئيســيتين ولجنتيــن فرعيتيــن لمراجعــة أمــور محــددة ورفــع المقترحــات فيهــا إلــى المجلــس للقــرار وقــد
تــم تحديــد صالحيــات اللجــان الرئيســية عمـ ً
ا بمضمــون قــرار وزارة االقتصــاد رقــم ( )518لســنة  2009بشــأن ضوابــط الحوكمة ومعاييــر االنضباط المؤسســي.
تشــكل كل لجنــة مــن عضويــن أو أكثــر مــن مجلــس اإلدارة و تعقــد اجتماعــات اللجــان بصــورة دوريــة.
أسس مجلس اإلدارة اللجان التالية:
أو ً
ال :لجنة التدقيق
تتكــون لجنــة التدقيــق مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن والمســتقلين .تقــوم لجنــة التدقيــق بتقديــم المشــورة فيمــا يخــص تقريــر مســؤولية
أعضــاء المجلــس أو إبــراء ذمــة أعضــاء المجلــس مــن المســؤولية الماليــة ،وللجنــة حــق اإلشــراف والتدقيــق المالــي والمحســابي للقوائــم والتقاريــر
المقدمــة للشــركة أو المعــدة مــن قبلهــا .للجنــة حــق مراقبــة صحــة القوائــم الماليــة للشــركة ومقاربــة ومراجعــة محتــوى األعمــال التــي لــم يتــم
تدقيقهــا وأجريــت عــن طريــق مدققيــن حســابيين مــن خــارج الشــركة .تصــدر لجنــة التدقيــق التوصيــات بتعييــن مدققــي الحســابات الخارجييــن وعزلهــم
فض ـ ً
ا عــن تحديــد مهامهــم وتقييــم أعمالهــم .للجنــة أيضــً حــق اإلشــراف والتدقيــق فــي أنشــطة الشــركة وتقييــم فعاليتهــا .تشــرف اللجنــة علــى
التقاريــر الســنوية وحســابات الشــركة وتصــدر التوصيــات لجهــة قبولهــا كليــً أو جزئيــً أو رفضهــا ،باإلضافــة إلــى تقديــم النصــح للمســاهمين حــول أداء
الشــركة وأعمالهــا وسياســاتها المســتقبلية.
تتشكل لجنة التدقيق من البروفيسور جون رايت (رئيس) ويعاونه عضوين السيد  /فاروق أرجمند والسيد /أيالور سوبارامان.
لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة كامــل الثقــة برئيــس لجنــة التدقيــق البروفيســور جــون رايــت ،لمــا لديــه خبــرة معمقــة فــي الشــؤون الماليــة والتدقيــق المالــي.
كمــا للمجلــس كامــل الثقــة للــدور اإليجابــي والب ّنــاء ألعضــاء لجنــة التدقيــق لمــا لديهــم مــن خبــرات عمليــة فــي هــذا المجــال.
لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة كامــل الثقــة برئيــس لجنــة التدقيــق البروفيســور جــون رايــت ،لمــا لديــه خبــرة معمقــة فــي الشــؤون الماليــة والتدقيــق المالــي.
كمــا للمجلــس كامــل الثقــة للــدور اإليجابــي والب ّنــاء ألعضــاء لجنــة التدقيــق لمــا لديهــم مــن خبــرات عمليــة فــي هــذا المجــال.
تصــدر لجنــة التدقيــق التوصيــات الخاصــة بشــأن الموافقــة علــى تعييــن مدققــي الحســابات الخارجييــن أو عزلهــم و ُترفــع للمســاهمين خــال العقــد
الســنوي العــام .علــى اللجنــة التحقــق مــن عــدم وجــود مصالــح مشــتركة بيــن الشــركة ومدققــي الحســابات الخارجييــن والتــي قد تؤثــر بصورة معاكســة
علــى اســتقالل وموضوعيــة المدقــق.
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)

 .1تطبيق الحوكمة (تتمة):
أو ً
ال :لجنة التدقيق (تتمة)
يتــم دعــوة الرئيــس المالــي التنفيــذي للمجموعــة والمدقــق الخارجــي حيــن تدعــو الحاجــة لحضــور جلســات اللجنــة ،كمــا يصــار إلــى دعــوة أعضــاء مجلــس
اإلدارة مــن غيــر أعضــاء لجنــة التدقيــق لحضــور جلســات اللجنــة عندمــا تدعوالحاجة.
تعقــد اللجنــة اجتماعــات دوريــة مــع رئيــس قســم التدقيــق الداخلــي واالمتثــال للقوانيــن وكبــار موظفــي الشــركة للمشــاورة والكتســاب الخبــرة وتطويــر
فهــم موظفــي الشــركة لعمليــة إدارة المخاطــر ذات الصلــة بأعمــال الشــركة.
تعقــد جلســات لجنــة التدقيــق وفقــً لمــا يقتضيــه األمــر وقــد انعقــدت ســت مــرات خــال العــام  2014وكان الحضــور الشــخصي ألعضــاء اللجنــة
علــى النحــو المبيــن أدنــاه:

األعضاء

تواريخ االجتماعات لسنة 2014
 11فبراير

 03مارس

 23أبريل

 11أغسطس

 11نوفمبر

 13نوفبمر

جون روبرتسن رايت

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

فاروق محمود أرجمند

تغيب

حضر

حضر

تغيب

حضر

حضر

سوبرمانيان أيالور

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

ثانيًا :لجنة الترشيحات والمكافآت
تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي تحديــد مســؤولياته فيمــا يتعلــق بالترشــيحات والمكافــآت .تقــرر اللجنــة سياســة
التعويضــات وآلياتهــا كمــا تتولــى مســؤولية تحديــد التعويضــات الخاصــة لرئيــس مجلــس اإلدارة والمــدراء التنفيذييــن بمــا فــي ذلــك الرواتــب والتعويضــات
والبــدالت وأعــداد السياســة الخاصــة بالمــوارد البشــرية والتدريــب فــي الشــركة ومراقبــة تطبيقهــا ،ومراجعتهــا بشــكل ســنوي وتحديــد احتياجات الشــركة
مــن الكفــاءات علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة العليــا والموظفيــن وأســس اختيارهــم.
مع عدم اإلخالل بنص المادة ( )102من قانون الشركات التجارية

إذا شــغر مركزأحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة كان للمجلــس أن يع ّيــن عضــوًا فــي المركــز الشــاغر علــى أن يعــرض هــذا التعييــن علــى الجمعيــة العموميــة في
ويكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه .أمــا إذا بلغــت المراكــز
أول اجتمــاع لهــا إلقــرار تعيينــه أو تعييــن غيــره مــا لــم ينــص نظــام الشــركة علــى غيــر ذلــك،
ّ
الشــاغرة ربــع عــدد أعضــاء المجلــس فيجــب دعــوة الجمعيــة العموميــة لالجتمــاع خــال ثالثــة أشــهر علــى األكثــر مــن تاريــخ شــغر آخــر مركــز النتخــاب مــن
يمــأ المراكــز الشــاغرة.
تنظــر اللجنــة باســتقاللية أعضــاء المجلــس وإن كان مــن شــأن انتفــاء أســباب أو مبــررات االســتقاللية عــن العضــو الواجــب توافرهــا فــي األعضــاء المســتقلين
داخــل المجلــس ،أوصــت اللجنــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن عضــو مســتقل يحــل محــل العضــو الحالــي ،علــى أن يعــرض أمــر تعيينــه علــى أول جمعيــة
عموميــة للشــركة للنظــر فــي اعتمــاد قــرار مجلــس اإلدارة.
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)

 .1تطبيق الحوكمة (تتمة):
ثانيًا :لجنة الترشيحات والمكافآت (تتمة)
تتشــكل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن ثالثــة أعضــاء جميعهــم مــدراء مســتقلين غيــر تنفيذييــن .تعقــد لجنــة الترشــيحات والمكافــآت جلســاتها
بصفــة رســمية مرتيــن ســنويًا علــى األقــل أو وفقــً لمــا تدعــو الحاجــة إلــى ذلــك .وقــد كان الحضــور الشــخصي ألعضــاء اللجنــة علــى النحــو المبيــن أدنــاه:

األعضاء

تواريخ االجتماعات لسنة 2014
 23أبريل

 11أغسطس

 13نوفبمر

جون روبرتسن رايت

حضر

حضر

حضر

فاروق محمود أرجمند

حضر

تغيب

حضر

سوبرمانيان أيالور

حضر

حضر

حضر

ثالثًا :لجنة اإلفصاحات -فرعية
تــم تشــكيل لجنــة اإلفصاحــت مــن أعضــاء اإلدارة العليــا بالشــركة وتهــدف اللجنــة إلــى وضــع نظــام للتاكــد مــن االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح المتعلقــة
باإلفصــاح والحفــاظ علــى ســمعة الشــركة وتوفيــر الشــفافية لمســاهمي الشــركة الحالييــن والمســتقبليين واألطــراف ذوي الصلــة ومنــع اســتغالل ســوق
األوراق الماليــة.

رابعًا :لجنة االمتثال -فرعية
تــم تشــكيل لجنــة االمتثــال مــن أعضــاء اإلدارة العليــا بالشــركة وتهــدف اللجنــة إلــى وضــع نظــام للتاكــد مــن االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح واألنظمــة
الداخليــة والقوانيــن المرعيــة اإلجــراء.

 .2سياسة التعامل في األوراق المالية المصدرة من الشركة
وضعــت الشــركة سياســة تنظــم تعامــل أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي الشــركة فــي األوراق الماليــة التــي تصدرهــا الشــركة تتفــق مــع أحــكام
القانــون واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة.
وتتطلــب تلــك السياســة التــزام أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن بالقيــود الــواردة علــى التعامــل فــي األوراق الماليــة ومتطلبــات اإلفصــاح المتعلقــة
بالتعامــل المســموح بــه وتوضــح أيضــً الألفعــال المحظــورة وذلــك وفقــً ألحــكام تلــك السياســة.
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 .٣تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق المالية لعام 2014
بحيــث أن الشــركة لــم تكــن مدرجــة لغايــة  31ديســمبر  ،2014ال توجــد تعامــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو أقاربهــم مــن الدرجــة األولــى فــي األوراق الماليــة
للشــركة خــال العــام .2014

 .٤مجلس اإلدارة
تمــت الموافقــة علــى تعييــن وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة بهيكلــه الحالــي بتاريــخ  28أغســطس  2014ولمــدة  3ســنوات ويتألــف المجلــس مــن ســبعة
أشــخاص أربعــة منهــم أعضــاء مجلــس إدارة غيــر تنفيذيــن ومســتقلين:

االسم

المنصب في مجلس
اإلدارة

تنفيذي/
غير تنفيذي

مستقل /غير
مستقل

عضوية اللجان

العضوية
في شركات
مساهمة
داخل الدولة

المؤهالت الدراسية

حسين سجواني

رئيس مجلس اإلدارة

تنفيذي

غير مستقل

ال يوجد

ال يوجد

بكالوريوس في االقتصاد من
جامعة واشنطن في الواليات
المتحدة األمريكية

فاروق محمود أرجمند

نائب رئيس مجلس

غير تنفيذي

مستقل

ولجنة الترشيحات
والمكافآت

بكالوريوس في إدارة األعمال من
أمالك للتمويل جامعة “سياتيل باسيفيك”
في الواليات المتحدة.

عادل تقي

عضو مجلس إدارة

تنفيذي

غير مستقل

ال يوجد

ال يوجد

زياد الشعار

عضو مجلس إدارة

تنفيذي

غير مستقل

ال يوجد

ال يوجد

جون روبرتسن رايت

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي

مستقل

ولجنة الترشيحات

ال يوجد

سوبرمانيان أيالور

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي

مستقل

يحيى نور الدين

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي

مستقل

اإلدارة

لجنة التدقيق،

لجنة التدقيق،

شهادة في إدارة األعمال التنفيذية
من المعهد الدولي للتطوير اإلداري
في سويسرا
وبكالوريوس في الرياضيات والهندسة
من جامعة نوتنغهام في المملكة
المتحدة
ماجستير في إدارة األعمال من
الجامعة األمريكية في بيروت
وبكالوريوس في علوم األحياء من
الجامعة األمريكية في بيروت
دكتوراه من جامعة دانيال ستيوارت
في أدنبرة

والمكافآت
لجنة التدقيق،
ولجنة الترشيحات

ال يوجد

والمكافآت

ال يوجد

دبلوم دراسات عليا في اإلدارة المالية
من المعهد الهندي لإلدارة
وبكالوريوس في الهندسة الكيميائية
من المعهد الهندي للتكنولوجيا

ماجستير في الحقوق من جامعة
بيروت العربية
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 .٥مؤهالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة
حسين سجواني  -رئيس مجلس اإلدارة
يعــد الســيد حســين ســجواني مــن أحــد قــادة األعمــال البارزيــن فــي إمــارة دبــي ،فقــد أســس مجموعــة دامــاك فــي عــام  1992فــي شــكلها الســابق ثــم
شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة دامــاك منــذ إعــادة هيكلتهــا بشــكلها الحالــي فــي العــام .2002
وللســيد ســجواني دور ريــادي فــي التوســع الــذي شــهدته الســوق العقاريــة فــي دبــي ،حيــث قــام ببنــاء وبيــع العديــد مــن الفنــادق فــي منتصــف
التســعينيات مــن القــرن الماضــي لمواكبــة التدفــق المتزايــد للوافديــن إلــى اإلمــارات بغيــة القيــام باألعمــال التجاريــة المختلفــة .كمــا ســاهم فــي نمــو
دامــاك منــذ نشــأتها وحــاز علــى عــدة جوائــز تقديــر وتهنئــة مــن منظمــات خاصــة وحكوميــة محليــً و عالميــً.
فاروق أرجمند  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
اســتهل الســيد أرجمنــد عملــه كمصرفــي فــي بنــك «اتــش اس بــي ســي» فــي العــام  ،1985ممــا أكســبه خبــرة عريقــة فــي البنــوك والمصــارف الخاصــة
وتمويــل الشــركات والخدمــات التجاريــة والخدمــات المصرفيــة واالســتثمارية.
وأســس الســيد أرجمنــد مجموعــة أرجمنــد للشــركات فــي العــام  .2000وتعمــل المجموعــة فــي مجــاالت متعــددة مثــل القطــاع العقــاري والتصنيــع
والتجــارة والقطــاع المالــي والمالحــة الجويــة فــي شــتى بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا وأوروبــا والواليــات المتحــدة.
عادل تقي  -عضو مجلس إدارة والرئيس المالي التنفيذي
يشــغل الســيد تقــي منصــب مســاعد وزميــل فــي معهــد «تشــارترد» للمحاســبين اإلدارييــن فــي المملكــة المتحــدة .ويتمتــع الســيد تقــي بخبــرة طويلة في
األســواق الناشــئة واألســواق المتقدمــة ،ال ســيما فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا والمملكــة المتحــدة .إضافــة إلــى عضويتــه فــي مجلــس
إدارة الشــركة ،يتولــى الســيد عــادل تقــي منصــب الرئيــس المالــي التنفيــذي لمجموعــة دامــاك العقاريــة ،كمــا يــرأس فريــق تطويــر أعمــال االســتثمارات
العقاريــة لشــركة دامــاك .وقبيــل انضمامــه إلــى دامــاك فــي العــام  ،2006تولــى مناصــب إداريــة عــدة فــي البنــوك والمصــارف العمانيــة والمعاهــد الماليــة.
ويشــغل الســيد تقــي حاليــً منصــب عضــو مجلــس اإلدارة فــي عــدد مــن أبــرز الشــركات الخاصــة والعامــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا،
ومنهــا شــركة األنــوار للســراميك العمانيــة وشــركة الجزيــرة للخدمــات العمانيــة.
زياد الشعار  -عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب
بــدأ الســيد الشــعار مســيرته المهنيــة فــي شــركة «فتــال القابضــة» ،إحــدى أكبــر شــركات االســتيراد والتوزيــع فــي المنطقــة (لبنــان ،ســوريا ،األردن ،العــراق)،
وعمــل فــي الشــركة فــي الفتــرة مــن  1993إلــى  .2005وشــغل الشــعار منصــب المديــر العــام للشــركة فــي ســوريا مــن العــام  1997إلــى  ،2001وأحــدث خــال
هــذه الفتــرة نقلــة نوعيــة فــي مبيعــات وتوزيــع الشــركة ،وأضحــت فــي خــال ثــاث ســنوات شــركة رابحــة بعدمــا كانــت تتكبــد الخســائر .وتولــى فــي
الفتــرة  2001إلــى  2005منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة شــركة فتــال القابضــة وشــغل منصــب عضــو مجلــس اإلدارة حتــى .2008
انضــم الســيد الشــعار إلــى شــركة دامــاك فــي العــام  ،2005بوظيفــة نائــب الرئيــس للمبيعــات الدوليــة .ورقــي إلــى منصــب المديــر العــام للعمليــات الدوليــة
فــي العــام  ،2006وشــغل هــذا المنصــب حتــى مطلــع العــام  2009إلــى حيــن توليــه منصــب المديــر العــام للعمليــات .ومنــذ بدايــة العــام  ،2011تولــى الســيد
الشــعار منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة دامــاك.
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 .٥مؤهالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة (تتمة)
البروفسور جون رايت -عضو مجلس إدارة
يشــغل البروفســور منصــب مســاعد وزميــل فــي معهــد «تشــارترد» للمصرفييــن فــي اســكتلندا ،ومنصــب زميــل فــي معهــد «تشــارترد» للمصرفييــن فــي
أيرلنــدا .ويتمتــع البروفســور رايــت بخبــرة عريقــة فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة التجاريــة تمتــد لمــا يزيــد علــى  43عامــً ،كمــا يتمتــع بمهــام عديــدة فــي
المملكــة المتحــدة والهنــد وســيرالنكا وغــرب أفريقيــا وكنــدا وهونــغ كونــغ والواليــات المتحــدة .وقبيــل تقاعــد البروفســور رايــت فــي العــام  ،2001شــغل
مناصــب متعــددة بوصفــه :الرئيــس التنفيــذي والمديــر العــام فــي بنــك «كليديســداك» ،وبنــك «يوركشــاير» ،والرئيــس التنفيــذي والمديــر العــام فــي بنــك
الخليــج (ش.م.ك) فــي الكويــت ،والرئيــس التنفيــذي ومديــر بنــك «نورثــرن بنــك ليميتــد» فــي بلفاســت و»نورثــرن بنــك ليميتــد» فــي دبلــن ،إضافــة إلــى توليــه
منصــب المديــر والرئيــس التنفيــذي فــي بنــك عمــان الدولــي.
ويتولــى البروفســور رايــت حاليــً منصــب مديــر غيــر تنفيــذي فــي العديــد مــن القطاعــات الصناعيــة ،ومنهــا القطــاع المصرفــي والتجزئــة والتصنيــع وتقنيــة
المعلومــات وأمانــة االســتثمارات ،فــي كل مــن شــركة «بترفيلــد ليميتــد» فــي المملكــة المتحــدة ،وشــركة «بوومــر إندســتريز ليميتــد» ،وشــركة «بوومــر
إنداســتريز ليميتــد» ،وشــركة «إكــس إم إنترناشــيونال أسوشــياتس ليميتــد» ،وبنــك االســتثمار اإلســامي األوروبــي المحــدود ،وشــركة «ألبريــدج بــي إل ســي»،
والمنتــدى المالــي العربــي وكليــة «بــوردرز» .كمــا يعمــل كبروفســور زائــر فــي جامعــة غالســكو إلدارة األعمــال.
آيالور سوبارامان -عضو مجلس إدارة
حصــل الســيد ســوبارامان علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الكيميائيــة مــن المعهــد الهنــدي للتكنولوجيــا فــي مدينــة مــدراس الهنديــة فــي
العــام  ،1976كمــا حصــل علــى دبلــوم دراســات عليــا فــي اإلدارة (اإلدارة الماليــة) مــن المعهــد الهنــدي لــإدارة فــي بنغالــور عــام  .1978ويشــغل الســيد
ســوبارامان حاليــً منصــب المديــر العــام للمجموعــة فــي مجموعــة أبــو هانــي فــي مســقط ،عُ مــان .ويــرأس الســيد ســوبارامان فريقــي العمليــات
اإلســتراتيجية والتشــغيلية فــي منطقــة الشــرق األوســط منــذ العــام .1989
ويتمتــع بمســيرة مهنيــة المعــة تمتــد لمــا يزيــد علــى  35عامــً ،شــغل خاللهــا مناصــب رفيعــة فــي شــتى القطاعــات الصناعيــة ومختلــف األســواق،
ومنهــا منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة العمانيــة لصناعــة المصافــي ،ومنصــب المديــر العــام لشــركة ميــاه الواحــة عمــان ،والمديــر العــام فــي شــركة
مصنعــي مســقط للغــازات الصناعيــة والمنزليــة.
يحيى نور الدين -عضو مجلس إدارة
حصــل الســيد يحيــى نــور الديــن علــى ماجيستســير فــي الحقــوق مــن جامعــة بيــروت العربيــة اضافــة الــى شــهادة محاســب عــام معتمــد مــن المملكــة
المتحــدة .يشــغل حاليــً منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة تــازور للتأميــن فــي مملكــة البحريــن .ويتمتــع بمســيرة مهنيــة المعــة تمتــد علــى مــا يزيــد عــن
 30عامــً ،شــغل خاللهــا مناصــب رفيعــة فــي شــتى القطاعــات الماليــة و التاميــن.
إضافــة إلــى كونــه رئيســً تنفيذيــً ،يشــغل الســيد يحيــى نــور الديــن منصــب رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة التأميــن البحرينيــة وعضــو مجلــس إدارة
مستشــفى ابــن النفيــس فــي البحريــن وعضــو لجنــة قطــاع التأميــن والبنــوك فــي غرفــة تـــجارة وصناعــة البحريــن وعضــو مجلــس إدارة ورئيــس لجنــة
التدقيــق فــي ســعودي فينشــر كابيتــال بنــك.

7

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)

 .٦اجتماع مجلس اإلدارة
تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصورة دورية ،ويكتمل النصاب بحضور غالبية األعضاء.
فــي الســنة المنتهيــة بتاريــخ  31ديســمبر  2014تــم عقــد إحــدى عشــر اجتمــاع لمجلــس اإلدارة وجــاءت اجتماعــات مجلــس اإلدارة لعــام 2014
كالتالــي:

رقم االجتماع

التاريخ

اجتماع رقم 1

 08مارس 2014

اجتماع رقم 2

 24مارس 2014

اجتماع رقم3

 20أبريل 2014

اجتماع رقم4

 26مايو 2014

اجتماع رقم 5

 26يونيو 2014

اجتماع رقم 6

 03يوليو 2014

اجتماع رقم 7

 22يوليو 2014

اجتماع رقم 8

 27يوليو 2014

اجتماع رقم 9

 05أغسطس 2014

اجتماع رقم 10

 22سبتمبر 2014

اجتماع رقم 11

ا 03نوفمبر 2014

 .٧مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا
يوضــح البيــان التالــي المكافــأة الشــاملة ألعضــاء مجلمــس اإلدارة وأفــراد اإلدارة العليــا لــكل فئــة مــن الفئــات التــي نــص علميهــا المعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم 24

8

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

منافع قصيرة األجل للموظفين

4.601

3.642

مكافأة نهاية الخدمة

173

78

4.774

3.720

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)

 .٨تفويض وصالحيات اإلدارة التنفيذية
وفقــا للمــادة ( )20مــن النظــام األساســي المعــدل والمعــاد صياغتــه ،لمجلــس اإلدارة جميــع الســلطات إلدارة الشــركة والقيــام بجميــع األعمــال التــي
يقتضيهــا غرضهــا و يجــوز لمجلــس اإلدارة تفويــض صالحياتــه للجــان تنفيذيــة منبثقــة مــن مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة بموجــب تفويضــات محــددة
أو عامــة تحــدد صالحيــات اإلدارة التنفيذيــة وذلــك لتحقيــق أهــداف الشــركة .وقــد فــوض مجلــس اإلدارة المديــر العــام الســيد شــوقي ســجواني ببعــض
الصالحيــات اإلداريــة و التنفيذيــة كمــا هــي موضحــة فــي الفقــرة ( )13مــن المــادة (.)20
لمجلس اإلدارة على وجه الخصوص الصالحيات التالية:
 -1رسم السياسة العامة للشركة واإلشراف على تنفيذها
 -2إصدار القرارات واللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية واإلدارية للشركة.
 -5وضــــــــع نظــــام لتوظيف أموال الشركة.
 -6وضع التقرير السنوي عن سير أعمال الشركة
 -7الموافقة على اإلسهام في الشركات والمشاركة في المشاريع االستثمارية
 -8شراء وبيع ورهن العقارات الالزمة ألعمال الشركة أو تأجيرها أو استثمارها لمدة تزيد عن ثالث سنوات.
 -9تعيين أشخاص محددين لتولي مختلف المهام ومنحهم الصالحيات الالزمة لتولي األمور الداخلة في اختصاص المجلس بما فيها حق
القبض والصرف والصلح واإلسقاط واإلبراء والرجوع عن الدعوى والحق.
 -10وضع الئحة خاصة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وتوزيع االختصاص والمسؤوليات بين أعضائه .ويجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض صالحياته
جميعًا وأيًا منها للجنة تنفيذية أو لعضو منتدب لإلدارة.

 .٩تفويض وصالحيات اإلدارة التنفيذية
رقم االجتماع

التاريخ

جدول األعمال

اجتماع رقم 1

 13مارس 2014

الجمعية العمومية السنوية

اجتماع رقم 2

 13أغسطس 2014

اعتماد البيانات المالية الفصلية والموافقة على توزيع أرباح فصلية

اجتماع رقم3

 28أغسطس 2014

موافقة على استقالة مجلس اإلدارة وتعيين مجلس إدارة جديد

 .١٠اجتماع الجمعية العمومية العادية
رقم االجتماع

التاريخ

جدول األعمال

اجتماع رقم 1

 23مارس 2014

إصدار سندات قرض

اجتماع رقم 2

 28مايو 2014

زيادة رأسمال الشركة

اجتماع رقم3

 09يوليو 2014

استحواذ على  ٪ 14.28من رأسمال شركة داماك العقارية المحدودة وإنشاء
مخصص احتياطي رأسمال لصالح صندوق االستحواذ
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)

 .١١بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب المصالح)
تبــرم المجموعــة معامــات مختلفــة مــع شــركات ومنشــآت تســتوفي تعريــف طــرف ذو عالقــة كمــا ورد بالمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم « »24اإلفصــاح
عــن األطــراف ذات العالقــة .تتضمــن األطــراف ذات العالقــة منشــآت خاضعــة لملكيــة و/أو إدارة وســيطرة مشــتركة ،وشــركاء تلــك الشــركات والمنشــآت
وأفــراد إدارتهــا العليــا .تضــع اإلدارة الشــروط واألحــكام للمعامــات والخدمــات المســتلمة/المقدمة من/إلــى األطــراف ذات العالقــة وكذلــك تقــرر مــا
يرتبــط بجميــع المصاريــف األخــرى .تتــم الموافقــة علــى سياســات تحديــد األســعار وشــروط جميــع المعامــات مــن قبــل اإلدارة.
كما في تاريخ  31ديسمبر  ،2014كانت األرصدة مع األطراف ذات العالقة كما يلي:
2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

مستحق إلى طرف ذو عالقة
مستحق لمنشأة خاضعة لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة

40.345

773,017

فيما يلي طبيعة المعامالت الهامة لألطراف ذات العالقة والمبالغ المتضمنة في تلك المعامالت:
2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

مستحق إلى طرف ذو عالقة
تحويل عقارات للتطوير ()1

)(14.882

أعمال إنشاءات منجزة ()2

)(111.666

شراء قطعة أرض ()3

117.600

بيع قطعة أرض ()3

)(116.595

( )1تحويل عقارات للتطوير
اســتحوذت المجموعــة خــال الســنة علــى  %10مــن ملكيــة دامــاك الدوليــة المحــدودة ،منشــأة تابعــة غيــر مدرجــة وهــي التــي تــم تســويتها مــن خــال
تحويــل قطعــة أرض بقيمــة  14.9مليــون درهــم.
( )2أعمال إنشاءات منجزة
اســتغلت المجموعــة خــال الســنة خدمــات إنشــاءات بقيمــة  111.7مليــون درهــم مــن درايــه للمقــاوالت ذ.م.م ،.منشــأة تخضــع لســيطرة رئيــس مجلــس
اإلدارة.
( )3شراء وبيع قطعة أرض
قامــت المجموعــة خــال الســنة بشــراء قطعــة أرض بقيمــة  117.6مليــون درهــم مــن منشــآت مملوكــة لرئيــس مجلــس اإلدارة ،كمــا قامــت ببيــع قطعــة
أرض بقيمــة  116.6مليــون درهــم مــن نفــس المنشــآت .تــم تســوية كلتــا المعاملتيــن بقيمــة عادلــة حددهــا ووافــق عليهــا مجلــس اإلدارة.
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)

 .١٢مدقق الحسابات الخارجي
قــررت الجمعيــة العموميــة التــي انعقــدت فــي  13مــارس  2014الموافقــة علــى إعــادة تعييــن شــركة «ديلويــت آنــد تــوش (الشــرق األوســط)» بصفتهــا إحــدى
أهــم المؤسســات الرائــدة فــي مجــال خدمــات المراجعــة والضرائــب والصفقــات واالستشــارات لتكــون المراجــع لحســابات الشــركة للســنة الماليــة 2014
نظيــر مبلــغ  85ألــف درهــم اماراتــي .و قــد أمضــت شــركة «ديلويــت آنــد تــوش (الشــرق األوســط)» أكثــر مــن أربــع ســنوات متتاليــة كمراجــع لحســابات
الشــركة.

 .١٣نظام الرقابة الداخلية
تقــوم إدارة الرقابــة الداخليــة بوظيفــة الرقابــة الداخليــة تحــت إشــراف لجنــة التدقيــق وتوجيهــات مجلــس اإلدارة وتتبــع اإلدارة القواعــد التــي تنظــم
عمليــات الرقابــة الداخليــة بالشــركة ويقــر مجلــس اإلدارة بمســؤوليته عــن نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعــن مراجعتــه وفعاليتــه.
تهــدف إدارة الرقابــة الداخليــة إلــى إعطــاء تأكيــدات مســتقلة موضوعيــة لتحقيــق قيمــة مضافــة وتحســين عمليــات الشــركة والرقابــة الداخليــة بهــا .وتــم
تعييــن الســيد /أميــت باتــاك كمديــر ألدارة الرقابــة الداخليــة والمخاطــر واالمتثــال ولديــه المؤهــات التاليــة:
 -1محاسب عام معتمد ( - )CPAالهند
 -2مراقب داخلي معتمد ( - )CIAالواليات المتحدة
تســاعد إدارة الرقابــة الداخليــة الشــركة علــى تحقيــق أغراضهــا عــن طريــق اتبــاع منهــج منظــم ومنضبــط هدفــه تقييــم وتحســين كفــاءة إدارة المخاطــر
وعمليــات الرقابــة والحوكمــة .و فــي حــال وجــود مشــاكل كبيــرة فــي الشــركة تدخــل ضمــن اختصاصــات إدارة الرقابــة الداخليــة أو مســائل يلــزم اإلفصــاح
عنهــا فــي التقاريــر و الحســابات الســنوية ،يتــم إعــداد تقاريــر بشــأنها تقــدم إلــى لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة والتــي تقــوم باتخــاذ التدابيــر
الالزمــة للتعامــل مــع كل هــذه الحــاالت بمــا فــي ذلــك قيــام اللجنــة بمطالبــة إدارة الشــركة بتقديــم اإليضاحــات الالزمــة أو اتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة
للتعامــل مــع هــذه الحــاالت.

 .١٤المخالفات
لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة واالنظباط المؤسسي خالل العام .2014
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 .١٥معلومات عامة
 -1ليــس لشــركة دامــاك العقاريــة دبــي ش.م.ع أي بيانــات بســعر الســهم واألداء المقــارن لســهم الشــركة مــع مؤشــر الســوق العــام والقطــاع الــذي
تنتمــي إليــه الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر  2014حيــث ُأدرجــت الشــركة فــي ســوق دبــي المالــي فــي شــهر ينايــر .2015
 -2بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما هي في  31ديسمبر 2014

شركات

أفراد
محلي

خليجي

حكومات

عربي

أجنبي

محلي

خليجي

%64.2847

عربي

أجنبي

محلي

خليجي

عربي

%35.7153

 -3بيان بالمساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من رأسمال الشركة كما هي في  31ديسمبر 2014

المساهم

الجنسية

 ٪المساهمة

عدد الألسهم

شركة الزهور لالستثمار ذ.م.م.

اإلمارات

%14.2847

714,232,131

شركة داتا مارك لالستثمارات ش.ذ.م.م

اإلمارات

%9.25

462,500,000

شركة بزنس بايونييرز لالستثمار ش.ذ.م.م

اإلمارات

%9.25

462,500,000

 .١٦بيان باألحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام 2014
يناير 2014
• إطالق «أكويا بارك» -خالل مهرجان دبي للتسوق.
مارس 2014
• إصدار سندات قرض بقيمة  2مليار درهم إماراتي
• إطالق «سيلستيا» ،شقق فندقية فاخرة بالقرب من موقع معرض «إكسبو  »2020ومطار آل مكتوم الدولي.
• قصور «ترامب إستايتس» الفاخرة التي تم إطالقها ضمن المخطط الرئيسي لـ «أكويا من داماك».
أبريل 2014
• إصدار صكوك بقيمة  650مليون دوالر أمريكي حسب قانون “ ”sللصكوك غير المضمونة ألجل خمس سنوات على أن تستحق في أبريل 2019
بمعدل ربحي .%4.97
• إطالق «ذا فانتيج» ،وهو برج يتكون من  33طابقًا للشقق الفندقية متكاملة الخدمات في قرية جميرا.
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 .١٦بيان باألحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام ( 2014تتمة)
مايو 2014
• زيادة رأسمال الشركة بواقع  2مليار درهم ليصبح  5مليار درهم إماراتي.
• إطالق «ذا درايف» ،وهو قطاع يمتد على مسافة  2.5كم في «أكويا» ويشمل متاجر بيع بالتجزئة ومناطق ترفيهية وضيافة ،فض ً
ال عن أول حلبة
تزحلق على الجليد خارجية ،ويضم كذلك فنادقًا وشققًا فندقية.
• إطالق «نايا» ،عالمة الشقق الفندقية متكاملة الخدمات كعالمة ثانية للضيافة من «داماك للفنادق والمنتجعات».
• إطالق «كونستيال» ،الشقق الفندقية األولى من نوعها في دبي والحاصلة رسميًا على شهادة االلتزام بمبادئ الشريعة.
• إطالق الشقق الفندقية متكاملة الخدمات «ماجستين» في الخليج التجاري.
يونيو 2014
• اإلعالن عن فندق «نايا» الذي يقع بجانب «نايا» للشقق الفندقية متكاملة الخدمات بالقرب من «ذا درايف» في «أكويا».
• طرح أول فلل فاخرة للبيع بتصاميم داخلية من «فندي» في «أكويا من داماك».
• إطالق ثاني مشروع للشقق الفندقية متكاملة الخدمات في الدوحة ،برج «داماك واترفرونت» في لوسيل.
يوليو 2014
مبان منخفضة االرتفاع في «أكويا من داماك».
• إطالق «لوريتو» -شقق في
ٍ
• شهادة المباني الخضراء  -حصل مشروع «صبربيا» جبل علي على شهادة المباني الخضراء من حكومة دبي.
أغسطس 2014
• إطالق بارز لـ»أكويا أكسجين» ،المشروع التطويري الفاخر الذي يمتد على مساحة  55مليون قدم مربعة ،والمبني حول ملعب غولف من
تصميم تايغر وودز والذي ستديره مؤسسة ترامب.
سبتمبر 2014
• شركة العام :فازت داماك بجائزة «شركة عقارات العام» في الجوائز السنوية لـ»غولف بيزنس أواردز».
• محطة مترو داماك ،أعلنت التسمية بعد توقيع اتفاقية حقوق تسمية بين الشركة وهيئة الطرق والمواصالت التابعة لحكومة دبي وحصول
الشركة بموجبها على حق تسمية محطة مرسى دبي وهي إحدى أكثر المحطات ازدحامًا في دبي.
• اإلعالن عن مؤسسة ترامب كمشغل لملعب الغولف في «أكويا أكسجين».
أكتوبر 2014
• «داماك ميزون كانال فيوز» -فتح «داماك ميزون كانال فيوز» أبوابه للعمالء.
ديسمبر 2014
• أعلنت داماك تصميم تايغر وودز لملعب «ترامب انترناشيونال غولف كلوب» في «أكويا أكسجين».
• افتتحت «داماك ميزون» «كور جاردان» -الشقق الفندقية متكاملة الخدمات الثالثة لها في منطقة البرج.

دبي في 2015/03/10

حسين سجواني
رئيس مجلس اإلدارة
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