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مقدمة- 1
الجرافات البحریة الوطنیة ( "شركة الجرافات" أو "الشركة" ) في بیئة عالمیة متطورة تشھد توقعات تعمل شركة

ونحن نعترف أن البیئة متنوعة وتغیًرا تنظیمیًا مستمًرا، وزیادة في التركیز على االرتباط بأصحاب الشأن ومحاسبتھم.
تنظیمي ؛ غیر أننا على ثقة أن التزامنا حیال تطبیق التي نعمل فیھا تطرح تحدیات من منظور الحوكمة والمنظور ال

كما ھي الحال دائًما -ممارسات حوكمة الشركات وااللتزام بھا، مع احترام ثقافة الشركة وقیمھا، ستظل توفر للمجموعة 
أساًسا قویًا یتیح لمجلس اإلدارة والشركة أن تفي بھذه التحدیات المستمرة.-

، 2009) لعام 518الوثیقة في إیضاح إطار حوكمة شركة الجرافات، طبقًا للقرار الوزاري رقم (ویتمثل الھدف من ھذه 
بشأن قواعد الحوكمة ومعاییر انضباط الشركة ( قواعد حوكمة الشركة ) الصادرة عن ھیئة األوراق المالیة والسلع

)SCA(وتعدیالتھ من وقت آلخر .

ویشمل ھذا التقریر مناقشة للنقاط التالیة : 

؛ تبناه الشركة لتنفیذ ھذه المبادئمبادئ إطار حوكمة الشركة والمنھج التي ت–ممارسات حوكمة الشركة .1

دور المجلس فیما یتصل بإطار حكومة الشركة، وھیكل تشكیل المجلس، وشروط - مجلس اإلدارة ( "المجلس" ) .2
جور التي ا في ذلك العضویة في الشركات المساھمة األخرى، والتفاصیل الخاصة باألعضویة أعضاء المجلس، بم

؛ یحصلون علیھا من الشركة

وصف لسیاسة تداول أسھم الشركة، ومنھج –تداوالت أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق المالیة لشركة الجرافات .3
دارة في األوراق المالیة للشركة؛ء مجلس اإلالمرتبطة بتداوالت أعضااتاإلفصاحبالشركة في ضمان التزامھا 

ملخص عن شركة التدقیق الحسابي، یشمل األتعاب والنفقات المرتبطة بالتدقیق أو الخدمات –المدققون الخارجیون .4
؛ تي یقدمھا المدقق الحسابي للشركةاألخرى ال

لجنة التدقیق، لجنة –ربع وصف لتكوین ووظائف ومسؤولیات لجان مجلس اإلدارة األ–لجان مجلس اإلدارة .5
؛ نة االستراتیجیة، واللجنة الفنیةالترشیحات والمكافآت ، واللج

؛ الشركة في االلتزام بھذا النظاموصف لنظام الرقابة الداخلیة للشركة، ومنھج–نظام الرقابة الداخلیة .6

؛ و2015في تنمیة المجتمع المحلي وحمایة البیئة أثناء عام –مساھمة الشركة .7

معلومات أخرى محددة تطلبھا ھیئة األوراق المالیة والسلع، وتشمل التحركات السعریة لسھم –المعلومات العامة .8
، إن ُوجدت. 2015الشركة، وتقسیم ملكیة أسھم الشركة، ومخالفات حوكمة الشركة التي اُرتكبت خالل عام 
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ممارسات حوكمة الشركة- 2
قواعد حوكمة الشركة2-1

مجلس الشركة بتنفیذ ممارسات حوكمة قویة وفقًا لمعیار قیاسي مقتبس من مزیج من التوجیھات اإلماراتیة وأفضل یلتزم 
وترتكز ھذه المتطلبات القانونیة والتنظیمیة ومتطلبات أفضل الممارسات إلى قیم وفلسفات شركة الممارسات العالمیة.

السلوكیات والممارسات بالمقارنة بھ، لتقییم خصائص الحوكمة الجرافات، التي توفر اإلطار المرجعي الذي نقیس 
وتتطلب قیمنا أن یتصرف المدیرون والموظفون التابعون لشركتنا بنزاھة وسلوك حسن، لتعزیز الثقة والمحافظة الجیدة.
علیھا.

تصمیم ھیاكل الشركة لنضمن ویتم افتنا ووظائفنا وھیكلنا التنظیمي.ومن ثم فحوكمة الشركة السلیمة راسخة في قیمنا وثق
أن تظل قیمنا راسخة في كل ما نقوم بھ من أعمال وما نؤدیھ من عملیات. ونحن نقوم باستمرار بتنقیح ھذه الھیاكل 
واستخدام بیان مكتوب لقیمنا لیمثل قواعد السلوك واألخالقیات في شركتنا. وتُجري شركة الجرافات مراجعة دوریة 

تشغیلیة، وتشمل ھذه المراجعة التواصل مع أصحاب الشأن ذوي الصلة بالشركة، حتى یتسنى لھا لبیئتھا االستراتیجیة وال
تحدید التوازن ونطاق العمل ومدى التطور المناسب إلطار حوكمة الشركة، بما یتناسب مع طبیعة شركة الجرافات 

وحجمھا ومدى تعقیدھا. 

التالیة : وتقود ثقافة حوكمة الشركة في شركة الجرافات العوامل
 ؛ لتوجیھ شؤون الشركة ووضع أھدافھامجلس إدارة یمارسھ مھاّمھ بدرایة وافیة وفعالیة تنفیذیة

ر المسؤولین والمدیرین في وظائف ومسؤولیات محددة بوضوح لمجلس اإلدارة وأعضائھ ولجانھ وكبا
الشركة؛

؛ راتیجیات المنتجة وإدارة المخاطراختیار االست

 ؛ لمسؤولیة والمحاسبة تجاه اإلدارةومراقبة االتفویض المناسب

؛ لیات اإلفصاح الجوھریة ذات الصلةتلبیة مصالح أصحاب الشأن من خالل عم

؛ لتزام بكل االلتزامات التنظیمیةضمان اال

،من خالل نظام التأكد من توفیر التوجیھ والرقابة المناسبة على األداء وإعداد التقاریر المالیة في الشركة
؛ بة داخلیة فعالرقا

؛ والمشاركة مع المجتمع

 .وتبني الشركة ومسؤولیھا وموظفیھا معاییر أخالقیة مرتفعة

وحتى یتسنى تحقیق ھذه األھداف وضمان االلتزام بالمتطلبات المحددة لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة 
األوراق المالیة والسلع، قامت الشركة بإعداد وتطبیق كتیب حوكمة الشركة الخاص بھا، الذي یضم سیاسات تخص 

الموضوعات التالیة : 
؛ شؤون مجلس اإلدارة وأعضائھ

؛ س اإلدارةلجان مجل

 تفویض السلطة لإلدارة؛

 العالقة مع أصحاب الشأن؛

 التزامات اإلفصاح الخاصة بالشركة؛

 نظام الرقابة الداخلیة؛
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 مشاركة المدققین الخارجیین؛

 قواعد السلوك؛

سیاسة تداول األسھم؛ و

.الشروط المرجعیة للجان المجلس

) 2(دلیل الحوكمة للشركة لیتماشى مع متطلبات القانون االتحادي الجدید رقمتحدیث لس اإلدارة بمراجعة ومجیقوم حالیاً 
الخاص بالشركات التجاریة.2015لسنة 

عالوة على ما سبق، یتحمل أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولیة المراقبة والمراجعة والنزاھة والموثوقیة في ما یتصل 
المحاسبة الخاصة بھا والمعلومات الواردة في التقریر السنوي.بالقوائم المالیة المجمعة لشركة الجرافات، وسیاسات

مستمرة لتحدید أعضاء مجلس اإلدارة بدعم من عملیاتوسعیاً إلى تمكینھم من أداء واجبھم على الوجھ األمثل، یحظى 
من المعلومات وتقییم وإدارة المخاطر الكبرى التي تواجھھا شركة الجرافات أثناء إعداد المعلومات المالیة وغیرھا

الواردة في التقریر السنوي. وقد طُبقت ھذه العملیة بالنسبة للعام قید المراجعة وحتى تاریخ اعتماد التقریر السنوي 
والقوائم المالیة.

لجنة ولجنة االستراتیجیة الوتتولى اإلدارة تنفیذ ھذه العملیة، في حین تقوم لجان مجلس اإلدارة التي تشمل لجنة التدقیق و
. اقبة فاعلیتھاالترشیحات والمكافآت واللجنة الفنیة، بمر

ھیكل حوكمة الشركة2-2
؛ فھو المسؤول في نھایة المطاف عن ضمان التزام الشركة ًرا محوریًا في إطار حوكمة الشركةمجلس اإلدارة دویقوم 

ساعد یووواجباتھا حیال أصحاب الشأن.بالتزاماتھا القانونیة والتنظیمیة، ومذكرة تأسیس الشركة ونظامھا األساسي، 
المجلس في ھذه العملیة لجان مجلس اإلدارة المختلفة ( وبصفة خاصة لجنة التدقیق، واللجنة االستراتیجیة، ولجنة 

الداخلیین والخارجیین، ومسؤولي وموظفي الشركة ( بما )، عالوة على المدققینالترشیحات والمكافآت، واللجنة الفنیة
، وباقي أعضاء اإلدارة العلیا ). التدقیق الداخليرئیس رئیس التنفیذي والرئیس المالي، وفي ذلك ال

وفضالً عن النظام األساسي والقوانین المنظمة، وافق مجلس إدارة شركة الجرافات على مجموعة كبیرة من المواثیق 
یتسنى تسجیل ھذه القرارات والتفویضات، والقواعد والسیاسات والھیاكل والعملیات التجاریة المحددة بعنایة، حتى 

وتنظیم العملیات واإلشراف على أنشطة الشركة والشركات التابعة لھا. كما أصدر المجلس القواعد العامة للتصرف 
ویضمن ھیكل والسلوك الشخصي، التي یُعد كل المدیرین والموظفین ملتزمین حیالھا كأفراد أو بوصفھم كیانًا جماعیًا.

وتضمن طبقات اإلشراف المختلفة اإلعداد الشفاف للتقاریر وإجراء المراجعات والموازنات الضروریة.كةحوكمة الشر
التي تشمل أصحاب الشأن واإلدارة واإلشراف التنظیمي، المراجعة المستمرة لألداء مقارنةً باألھداف االستراتیجیة 

للشركة والمعاییر القیاسیة الخارجیة.

ممارسات اإلفصاح2-3
) SCAتلتزم الشركة باالمتثال لكل التزامات اإلفصاح، التي تشمل االلتزامات حیال ھیئة األوراق المالیة والسلع ( 

وفي عام ) وأصحاب الشأن، بحیث یتم تداول األسھم في سوق مستنیرة.ADXوسوق أبوظبي لألوراق المالیة ( 
بما في المالیة والسلع، وسوق أبوظبي لألوراق المالیة، ، قامت الشركة بعملیات إفصاح منتظمة لھیئة األوراق 2015

وقرارات مجلس اإلدارة المتوقعة، ونشر التقریر السنوي، وغیرھا من اإلعالنات ذات الصلة بالشؤون ذلك، اجتماعات 
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الویب أو التشغیلیة األساسیة، التي تحرص الشركة على توفیر نسخ منھا وتحدیثھا على موقع /المعامالت المالیة و
الخاص بالشركة.

تفویض السلطة2-4
. ویحدد تفویض السلطة 2010أكتوبر 13وافق مجلس اإلدارة على منظومة تفویض السلطة في اجتماعھ المنعقد في 

حدود السلطة التي یخولھا المجلس للجنة التنفیذیة واإلدارة والموظفین، إلدارة شؤون الشركة وعملیاتھا في دولة 
وعالوة على ذلك، تطبق الشركة سیاسة مكتوبة في الموافقة على المشتریات (اإلمدادات لمواقع األجنبیة.اإلمارات وفي ا

والخدمات )، وكشوف األجور ومطالبات الموظفین بالنفقات ذات الصلة، ومعامالت النثریات.

لجنة الترشیحات والمكافآت واللجنة وكما فوض مجلس اإلدارة سلطة معینة للجان التابعة لھ، والتي تضم لجنة التدقیق
االستراتیجیة واللجنة الفنیة. 

وتخضع منظومة تفویض السلطة الحالیة للمراجعة المستمرة ویتم عمل اي تحدیث مطلوب لمواجھة التغیرات التي 
الحوكمة المالیة تشھدھا البیئة االقتصادیة الحالیة التي تعمل الشركة في إطارھا. كما تقوم الشركة حالیًا بوضع إطار 

للشركات التابعة لھا وفروعھا األجنبیة.

قواعد السلوك التجاري وسیاسة الرقابة على االحتیال2-5
تملك الشركة قواعد سلوك تجاري محددة وسیاسة الرقابة على االحتیال، التي تشتمل على الجوانب التجاریة : 

؛ االلتزام بالقوانین واألنظمة

؛ صيالسلوك الشخ

؛ معاییر السلوك

؛ السریة وحقوق الملكیة الفكریة

؛ النزاھة وتعارض المصالح

؛ المنافسة والتداول العادل

؛ ول الشركة واالستخدام العادل لھاحمایة أص

؛ الصحة والسالمة

؛ اإلبالغ عن أي مخالفات للقواعد

؛ وإجراء االلتزام

.اإلفصاح في التقاریر والوثائق

وموظفوھا مطالبون بااللتزام بھذه القواعد أثناء أداء واجباتھم.الشركة راء ومد

سیاسة الترحیب بالمدیرین الجدد وتعریفھم بالشركة2-6
تقتضي سیاسة الشركة الخاصة بالترحیب بالمدیرین الجدد وتعریفھم بالشركة أن یشارك كل المدیرین الجدد في برنامج 

البرنامج عروًضا تقدیمیة تقدمھا اإلدارة لتعریف المدیرین الجدد بالخطط ویشمل ھذا الترحیب والتعریف بالشركة.
ویھدف االستراتیجیة للشركة وعملیاتھا وأنشطتھا التجاریة، ووحداتھا التجاریة وإداراتھا ومدیریھا وموظفیھا األساسیین.
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یاتھ طبقًا للقوانین واألنظمة الساریة، البرنامج إلى تقدیم المعلومات المطلوبة لضمان فھم كل مدیر جدید لواجباتھ ومسؤول
وإطار حوكمة الشركة، وفھمھ لسیاسات الشركة وإجراءاتھ.

سیاسة تداول أسھم الشركة2-7
ن  د م رض التأك ركة، بغ ة للش ي األوراق المالی وظفین ف س اإلدارة والم اء مجل ل أعض طبقت الشركة سیاسة تخص تعام

داول األوراق عدم قیام أعضاء مجلس إدارة الشركة  ل أو ت ا ) بالتعام ا وثیقً م ارتباطً رتبطین بھ راد الم ا ( واألف وموظفیھ
ا  اح عنھ تم اإلفص م ی المالیة التي تصدرھا الشركة أو أي شركة تابعة لھا أو مجموعة الشركة بناء على معلومات سریة ل

أو في ظروف النزاع.

األسھم : تمثل النقاط التالیة الجوانب األساسیة لسیاسة تداول 
 ال یجوز ألي عضو مجلس إدارة أو موظف في الشركة (أو أي شركة تابعة أو شركة أخرى تسیطر علیھا

شركة الجرافات) تداول األوراق المالیة للشركة، بینما كانت بحوزتھ أي معلومات لم یتم اإلفصاح عنھا إلى 
سوق أبوظبي لألوراق المالیة.

رة الحظر الخاصة بتداول المطلعین، والتي تكون عادة الفترة التي تبدأ في وال یجوز أن یتم التداول أثناء فت
األسبوعین األخیرین من الفصل المحاسبي، وتنتھي فور اإلفصاح للسوق عن حسابات ھذا الفصل من العام. 

ون وال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة الذین ال یحوزون ھذه المعلومات المشار إلیھا آنفًا والذین ال یقترح
التداول في أي فترة الحظر الخاصة بتداول المطلعین، تداول األوراق المالیة للشركة إال عقب الحصول على 
موافقة خطیة مسبقة من رئیس مجلس اإلدارة ( أو عند غیابھ، من نائب رئیس المجلس )، بینما ال یُسمح أیًضا 

قب الحصول على موافقة خطیة مسبقة من للموظفین الذین ال یحوزون ھذه المعلومات بالقیام بذلك إال ع
.الرئیس التنفیذي

س اإلدارةمجلأعضاءالشركة من قبلأسھمتداول معامالت 2-8
یدرك مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، عالوة على إدارة الشركة، التزاماتھم المرتبطة بمتطلبات 
اإلفصاح ذات الصلة بتداوالتھم لألوراق المالیة لشركة الجرافات، وھم یلتزمون بكل المتطلبات التي تصدر عن ھیئة 

ة. األوراق المالیة والسلع وسوق أبوظبي لألوراق المالی

وفضالً عن ذلك، یتم الحصول على إقرار سنوي من أعضاء مجلس اإلدارة یؤكد التزامھم بسیاسة تداول أسھم الشركة 
ویوضح الجدول التالي بیانات تداول األوراق المالیة ألعضاء مجلس اإلدارة وأقاربھم ومتطلبات قواعد حوكمة الشركة.

: 2015خالل عام 

إجمالي األسھم بالمعامالتالقائم عضو مجلس اإلدارة
المباعة

إجمالي األسھم المشتراة

10,00058,000االبن االولأحمد عمر سالم الكربي/السید
280,998-االبن الثاني

30,000-نفسھ أحمد سعید المریخي/السید
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مجلس اإلدارة- 3

دور المجلس3-1
ذوي الصلة بالشركة عن وضع وتقدیم قیمة مستدامة من خالل إدارة أعمال ویُعد المجلس مسؤوالً تجاه أصحاب الشأن

وبصفة خاصة، یُعد المجلس مسؤوالً عن تقدیم التوجیھ االستراتیجي، واإلشراف على اإلدارة ووضع وسائل الشركة.
وًرا محوریًا في إطار كما یلعب مجلس اإلدارة دالرقابة الكافیة بھدف تعزیز نجاح الشركة وقیمتھا على المدى البعید.

فھو المسؤول في نھایة المطاف عن ضمان التزام الشركة بالتزاماتھا القانونیة والتنظیمیة، ومذكرة حوكمة الشركة.
تأسیس الشركة ونظامھا األساسي، وواجباتھا حیال أصحاب الشأن.

األھداف واألغراض، وتحقیق االستدامة وتسعى شركة الجرافات إلى ممارسة القیادة والنزاھة والتقدیر بھدف تحقیق 
فھو یوفر القیادة للشركة في إطار وسائل ویُعد المجلس مسؤوالً عن أداء الشركة وشؤونھا.والنمو على المدى البعید.

وقد اعتمد المجلس دلیل حوكمة الشركة، الذي یعرض اإلطار العام رقابة حصیفة وفعالة تسمح بتقییم المخاطر وإدارتھا.
ة عمل المجلس، عالوة على نوعیة القرارات التي سیتخذھا المجلس، والقرارات التي ینبغي تفویضھا إلى اإلدارة.لكیفی

ویقوم مجلس إدارة شركة الجرافات بما یلي: 
 اعتماد استراتیجیة الشركة والشركات التابعة لھا؛

 ضمان التزام المجموعة بالقوانین واألنظمة الساریة؛

ة بتقنیة المعلومات؛ طوكمة المخاطر، بما في ذلك تلك المرتبتحمل مسؤولیة ح

 التصرف بوصفھ ھمزة الوصل والقیّم على حوكمة الشركة؛

تقدیم القیادة الفعالة على أساس أخالقي؛ و

.ضمان كون الشركة مواطنًا مؤسسیًا مسؤوالً وأن یُنظر إلیھا على أنھا كذلك

مراجعة وتوجیھ استراتیجیة الشركة، وتحدید قیم الشركة ومعاییرھا القیاسیة، ویحقق مجلس اإلدارة أھدافھ من خالل 
وتعزیز المعاییر رفیعة المستوى لحوكمة الشركة، واعتماد السیاسات واألھداف األساسیة، وضمان استیعاب وتحقیق 

ألساسیة، وتحدید االلتزامات تجاه أصحاب الشأن ذوي الصلة بالشركة وغیرھم من أصحاب الشأن، وفھم المخاطر ا
العملیات المنفذة لتخفیف مستوى المخاطر، بما في ذلك اعتماد الشروط واعتمادنسبة تحمل المخاطر ومراجعة

وحتى یتسنى لھ تحقیق أھدافھ، یجوز للمجلس أن یفوض واجباتھ ووظائفھ إلى المرجعیة للجان مجلس اإلدارة الرئیسیة.
.دون التخلي عن مسؤولیاتھ الخاصة، مختلف لجان المجلس أو الرئیس التنفیذي

وفضالً عما سبق، یقوم المجلس إما بشكل مباشر أو من خالل لجانھ الفرعیة، بما یلي : 
 جوانب الكمیة والنوعیة ألداء الشركة من خالل نظام شامل للمراقبة المالیة وغیر المالیة، یشمل عملیة تقییم

تحدیثات االستراتیجیة ر الشھریة التفصیلیة، والمراجعة المنتظمة للإعداد المیزانیة السنویة، وإعداد التقاری
؛ والتشغیلیة

.مراقبة التزام الشركة بالقوانین اعتماد المیزانیات السنویة، والخطط الرأسمالیة والتوقعات وخطط األعمال
؛ ألنظمة وقواعد الممارسة التجاریةذات الصلة وا

 في الموعد المناسب التأكد من أن العملیات المنفذة تتیح اإلفصاح ألصحاب الشأن بشكل كامل ودقیق ومتاح
؛ عن كل المخاطر

؛ ئیسیةتحدید ومراقبة مجاالت المخاطر الرئیسي ومؤشرات األداء الر

؛ ن فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیةمراجعة العملیات واإلجراءات لضما
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؛ شمل األنشطة االجتماعیة والبیئیةة لممارسات األعمال المستدامة، التي تضمان تطبیق الشرك

؛ الكبرى في مجال تقنیة المعلوماتمراقبة وتقییم االستثمارات والنفقات

؛ ل المعلوماتضمان اإلدارة الفعالة ألصو

 لمستمرة للمخاطر المراقبة اضمان تنفیذ الحوكمة المناسبة للمخاطر، التي تشمل تقنیة المعلومات، بما في ذلك
؛ من قِبل اإلدارة

؛ متكاملة عن الشركات التابعة لھاضمان تكامل الشركة وإعداد تقاریر

؛ للمدیرینضمان الترحیب والتعریف بالشركة والتدریب والتطویر المستمر

.تقییم أداء اإلدارة العلیا ودراسة التخطیط للخالفة الوظیفیة

تشكیل المجلس3-2
).2013أبریل 24الجمعیة العمومیة السنوي ( المنعقد في اجتماع خب مساھموا الشركة مجلس اإلدارة الحالي في انت

ویتكون المجلس من األعضاء التالیین: 

سنة التعیینفئة العضویةالمنصباالسم
األولي

2007غیر تنفیذیةرئیس المجلسمحمد ثاني مرشد الرمیثي/السید
2004غیر تنفیذیةنائب رئیس المجلسخلیفة محمد عبد العزیز ربیع المھیري/السید
2007مستقلةعضو المجلسعبد هللا علي مصلح األحبابي/السید
2013مستقلةعضو المجلسمحمد أحمد القمزي/السید
2007مستقلةعضو المجلسعبد الغفار عبد الخالق الخوري/السید
2007مستقلةعضو المجلسأحمد عمر سالم الكربي/السید
2010غیر تنفیذیةعضو المجلسمحمد راشد مبارك الكتبي/السید
2007غیر تنفیذیةعضو المجلسربیع محمد عبد العزیز ربیع المھیري/السید
2010مستقلةعضو المجلسأحمد سعید المریخي/السید

وسیتم تعیین 2016عام لانعقاد الجمعیة العمومیة السنوي عند كل أعضاء المجلس لمناصبھم عملعضویةوتنتھي مدة
لشركة والقوانین واللوائح المعمول بھا.لتماشى مع النظام األساسي مجلس إدارة جدید بما ی

التعریفات المستخدمة في ویُعد كل أعضاء مجلس اإلدارة المشار إلیھم آنفًا أعضاًء غیر تنفیذیین أو مستقلین، حسب 
وعلى وجھ التحدید، تنص القواعد على أن یُعد أي عضو من أعضاء المجلس عضًوا غیر قواعد حوكمة الشركات.

ویندرج كل تنفیذي إذا لم یكن متفرًغا بدوام كامل إلدارة الشركة أو ال یحصل على راتب شھري أو سنوي من الشركة.
م یُعدون أعضاء غیر تنفیذیین.أعضاء المجلس بھذا التعریف، ومن ث

كما تنص قواعد حوكمة الشركة على أنھ ال یمكن اعتبار أي عضو من أعضاء المجلس عضًوا مستقالً إذا كان یفي بأي 
من الشروط التالیة : 

؛ ة خالل العامین األخیرینإذا كان العضو موظفًا لدى أي طرف مرتبط بالشرك

للشركة أو أي ةباشًرا بأي شركة تؤدي أعمالً استشاریة أو تقدم استشارإذا كان العضو مرتبطًا ارتباطًا م
؛ أطراف مرتبطة بھا

 إذا أبرم العضو عقد خدمة شخصیة مع الشركة أو أي طرف مرتبط بھا أو مع موظفي اإلدارة التنفیذیة
للشركة؛ 
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لشركة أو أي طرف مرتبط إذا ارتبط ارتباطًا مباشًرا بأي مؤسسة غیر ربحیة تحصل على تمویل معقول من ا
بھا؛ 

 إذا كان خالل العامین األخیرین مرتبطًا أو موظفًا لدى أي مدقق حسابي خارجي أو سابق للشركة أو أي طرف
مرتبط بالشركة؛ أو

.إذا كانت حصتھ أو حصة أطفالھ القُصر أو حصة كالھما في الشركة تبلغ عشرة في المائة أو أكثر

لھم، یجب على أعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح عن طبیعة مناصبھم في المؤسسات وحرًصا على استمرار استقال
األخرى، بما في ذلك الشركات والمؤسسات العامة، وبیان المدة المحددة لكل منصب، سواًء عن انضمامھم إلى الشركة 

أو عند تغیر مناصبھم.

تمثیل األعضاء اإلناث في مجلس اإلدارة3-3
ال یشمل أي 2013في أبریل عمومیةاللجمعیةالسنوي لجتماع الاالشركة الحالي الذي تم تعیینھ في إدارةإن مجلس

بھدف تعیینھا كعضو مجلس إدارة بالشركة.2013عضو أنثى. لم تتلقى الشركة أي ترشیح لعضو أنثى في 

. وتعمل الشركة حالیاً في 2016في للجمعیة العمومیةمجلس اإلدارة الحالي خالل االجتماع السنويعضویة ستنتھي مدة 
مع القوانین واللوائح المعمول بھا سعیاً یتماشىاعالنرسل عّما قریب یوسللجمعیة العمومیةالتخطیط لالجتماع السنوي

فحص مكافآت الترشیحات الواردة وستالترشیحات والوراء الترشیحات للمجلس من األعضاء المؤھلین. ستراجع لجنة 
على وجھ الخصوص الترشیحات المقدمة بواسطة األعضاء اإلناث للتعیین في المجلس وفقاً للنظام األساسي للشركة 

واللوائح المعمول بھا.

مؤھالت أعضاء المجلس وخبرتھم3-4
على النحو التالي: الحالي تكون مؤھالت وخبرات أعضاء المجلس 

العضویات األخرىمساھمةالعضویة في شركة الخبرةالمؤھلاالسم
محمد /السید

ثاني مرشد 
الرمیثي

20+رجل أعمال
عام

رئیس اتحاد غرف تجارة وصناعة اإلمارات العربیة .1"أربتك"مجلس إدارةرئیس.1
المتحدة رئیس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.2 رئیس مجلس إدارة شركة ثاني مرشد یونیلیفر.3 اإلمارات للتنافسیةعضو مجلس إدارة مجلس .4 عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتنمیة .5

االقتصادیة

خلیفة /السید
محمد عبد 

العزیز ربیع 
المھیري

بكالوریوس 
المحاسبة وإدارة 

األعمال

+20
عام

رئیس مجلس إدارة شركة الخزنة .1
للتأمین عضو مجلس إدارة شركة سند .2

للتأمین وإعادة التأمین التعاوني، 
العربیة السعودیةالمملكة 

رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لمجموعة .1
الربیع عضو مجلس إدارة غرفة التجارة البریطانیة العربیة، .2

لندن

عبد هللا /السید
علي مصلح 

األحبابي

ماجستیر إدارة 
األعمال

+20
عام

المالیةدائرةوكیل .1- عضو مجلس إدارة لجنة أبوظبي لتطویر .2
التكنولوجیا مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت عضو.3

التقاعد إلمارة أبوظبي عضو مجلس إدارة صندوق خلیفة لتطویر المشاریع.4
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محمد /السید
أحمد القمزي

بكالوریوس 
اإلدارة وماجستیر 

إدارة األعمال 
التنفیذي 

)EMBA (
وبرنامج تطویر 

)PLDالقادة (

+15
عام

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة .1
ألووریدوو الدوحة، قطرالتدقیق 

جھاز أبوظبي –سھم الداخلیة لألالتنفیذيمدیرال.1
لالستثمار  عضو مجلس إدارة جمعیة الخالدیة التعاونیة.2 عضو المجلس االستشاري الوطني.3

عبد /السید
الغفار عبد 

الخالق الخوري

20+رجل أعمال
عام

الرئیس التنفیذي لشركة عبد الخالق الخوري وأوالده.1- الرئیس التنفیذي لشركة میلیبول انترناشونال.2

أحمد /السید
عمر سالم 

الكربي

بكالوریوس إدارة 
األعمال

+20
عام

عضو مجلس إدارة شركة رأس .1
الخیمة لألسمنت األبیض عضو مجلس إدارة شركة أم .2

القیوین لألسمنت عضو مجلس إدارة شركة رأس .3
الخیمة للدواجن والعلف

-

محمد /السید
راشد مبارك 

الكتبي

15+رجل أعمال
عام

--

ربیع /السید
محمد عبد 

العزیز ربیع 
المھیري

15+رجل أعمال
عام

مدیر العضو مجلس إدارة  و.1
لشركة الخزنة للتأمینالتنفیذي

المدیر اإلداري لشركة الیكترومیكانیكال.1 عضو مجلس إدارة شركة الربیع.2

أحمد /السید
سعید المریخي

بكالوریوس 
الھندسة الكھربائیة

+20
عام

--
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أجور أعضاء مجلس اإلدارة3-5
وطبقًا لنظام الشركة األساسي وقواعد حوكمة تحدد الجمعیة العمومیة للشركة أجر أعضاء مجلس اإلدارة بصفة سنویة.

% من 10% من صافي أرباح الشركة، عقب اقتطاع 10مجلس اإلدارة أعضاءالشركة، ال یمكن أن یتجاوز أجر 
%.5صافي األرباح للمخصصات القانونیة، ودفع حصة أرباح للمساھمین ال تقل عن 

كما یجب على لجنة الترشیحات والمكافآت أن تراجع، بصفة سنویة على األقل، األجور المقترح دفعھا ألعضاء مجلس 
م أعضاء في المجلس أو في لجان المجلس، وتقدیم توصیات للمجلس حسبما یكون مناسبًا.اإلدارة، سواًء بصفتھ

. 2014ملیون درھم فیما یتعلق بالعام المالي 6.75بلغ مجموعھا آت، حصل أعضاء مجلس اإلدارة على مكاف2015في 
. سیتم 2015المجلس للعام آتمكافملیون درھم في القائمة المالیة ل11.5، تم إنشاء احتیاطي یبلغ 2015خالل العام 

المقبل.للجمعیة العمومیةاستعراض االحتیاطي العتماده خالل االجتماع السنوي 

بدالت أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة نظیر حضور يوبخالف المخصص سالف الذكر للمكافآت، لم یتم دفع أ
.2015لعام اجتماعات المجلس أوعضویة اللجان التي یشكلھا المجلس

اجتماع مجلس اإلدارة3-6
في التواریخ التالیة : 2015) اجتماعات خالل عام 6( ست عقد مجلس اإلدارة 

االسم
االجتماع 

األول
االجتماع 

الثاني
االجتماع 

الثالث
االجتماع 

الرابع
االجتماع 
الخامس

االجتماع 
السادس

03/03/1513/04/1522/06/1511/07/1529/09/1525/11/15
X√X√√Xمحمد ثاني مرشد الرمیثي/السید
خلیفة محمد عبد العزیز ربیع /السید

√X√√√√المھیري

√√√X√√عبد هللا علي مصلح األحبابي/السید
√√√√√Xمحمد أحمد القمزي/السید
√√√√√√عبد الغفار عبد الخالق الخوري/السید
√√√√√√أحمد عمر سالم الكربي/السید
√√X√√√محمد راشد مبارك الكتبي/السید
ربیع محمد عبد العزیز ربیع /السید

√√√√√√المھیري

√√√√√√أحمد سعید المریخي/السید

تشیر إلى الغیاب عن االجتماعXتشیر إلى حضور االجتماع√

اإلدارة الذین حضروا كل اجتماع من االجتماعات على محضر ھذا االجتماع.أعضاء مجلس جمیع وقد وقع 

اإللتزامإال أن ھذه االجتماعات افتقدت2015) مرات خالل السنة المالیة للعام 6اجتمع أعضاء مجلس اإلدارة ست (
المتوقع لالجتماع بسبب التأجیل غیر2015المتمثل في عقد اجتماع للمجلس كل شھرین خالل السنة المالیة بشرط

.2015المزمع خالل شھر فبرایر 
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كل شھرین على 2016والتزاًما بقواعد حوكمة الشركات، تسعى الشركة إلى أن تُعقد اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 
األقل.

واجبات واختصاصات المجلس التي تؤدیھا اإلدارة التنفیذیة3-7
القرارات، فوض مجلس إدارة الشركة إلى لجان المجلس األخرى أو الرئیس وطبقًا للنظام األساسي وبموجب مختلف 

التنفیذي أو باقي المسؤولین، سلطة إجراء األعمال نیابة عن الشركة. وسعیًا لتحقیق ھذا الغرض، فوض المجلس للرئیس 
زمة لتحقیق أھداف الشركة التنفیذي سلطة إجراء أعمال الشركة في دولة اإلمارات وخارجھا، والقیام بكل التصرفات الال

.في إطار الحدود المالیة

، موقع من رئیس المجلس، یتیح 11/6/2011وعلى وجھ التحدید، یحمل الرئیس التنفیذي سند وكالة خاص بتاریخ 
للرئیس التنفیذي : 

 توقیع كل مراسالت الشركة لدى اإلدارات الحكومیة والمحلیة ؛

 استكمال اإلجراءات القانونیة نیابة عن الشركة طبقًا لسیاسات وإجراءات الشركة ؛

 تحدید عناوین اإلخطارات والتحذیرات وإرسالھا واستالمھا نیابة عن الشركة ؛

 التوجھ إلى كل اإلدارات والمؤسسات االتحادیة والمحلیة الستكمال وتوقیع كل المتطلبات اإلداریة والقانونیة
ئیة ألعمال الشركة ؛ والقضا

 توقیع كل العطاءات والمناقصات وعقود التورید وعقود المشروعات التي تنفذھا الشركة، أو تُنفذ نیابة عنھا
عن طریق التعاقد من الباطن ؛ و

 توقیع عقود بیع بعض المواد أو السیارات أو المعادن التي ترغب الشركة في التصرف فیھا وبیعھا ألطراف
خارجیة.

التعامالت مع األطراف المعنیة األخرى3-8
یوضح الجدول التالي تفاصیل تعامالت شركة الجرافات مع الشركة التابعة لھا والشركات ذات الصلة بأعضاء مجلس 

وقد نُفذت كل المعامالت مع ھذه األطراف في السیاق الطبیعي لألعمال ووفقًا للسیاسات واإلجراءات المقررة.اإلدارة.

المعامالتطبیعة المعامالتالشركةاسم 
( بالدرھم )2015عام 

مصنع أنظمة تكنولوجیا البناء –اإلمارات أوروبا 
9,629,300إمداداتالسریع

22,617,104خدمات التأمینشركة الخزنة للتأمین
6,558,324خدمات ما بین الشركاتشركة أبوظبي الھندسیة

4,750,000إمداداتالعقاريالجزیرة كابیتال لالستثمار 
86,171إمداداتثاني مرشد یونیلیفیر

2,964الخدماتشركة الیكترومیكانیكال
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اإلدارة التنفیذیة3-9
یُعد الرئیس التنفیذي، مصحوبًا بدعم من فریق اإلدارة، مسؤوالً عن اإلدارة الیومیة ألعمال الشركة.

:للشركةالتنظیميالھیكلیليمایوضح
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، البحریة الوطنیةلشركة الجرافاتللرئیس التنفیذيمباشرةً والتابعیوضح الجدول التالي بیانات فریق اإلدارة التنفیذي الحالي
: 2015مناصبھم وتاریخ تعیینھم ورواتبھم وبدالتھم ومكافآتھم التي ُدفعت لھم في العام المالي باإلضافة إلى

تاریخ التعیین في المنصب
المنصب الحالي

إجمالي الرواتب 
عام لوالبدالت المدفوعة 

(بالدرھم)2015

المكافآت لعام 
(بالدرھم)2015

1ملحوظة 20102,500,738/ 01/ 01الرئیس التنفیذي
1ملحوظة 20141,284,508/ 11/ 18رئیس العملیات
1ملحوظة 20091,258,569/ 80/ 40الرئیس المالي

1ملحوظة 20141,242,787/ 11/ 23الفني الرئیسيالمدیر 
1ملحوظة 2015430,646/ 80/ 01الرئیسيمدیر العملیات

1ملحوظة 20131,000,428/ 11/ 05البیئةة والصحة والسالمة ورئیس الجود
1ملحوظة 2015267,551/ 10/ 01رئیس الموارد البشریة

1ملحوظة 2014410,258/ 02/ 10التطویر المؤسسيرئیس

لإلدراة التنفیذیة للشركة. ومع ذلك، تحتى تاریخ ھذا التقریر، لم یُكمل مجلس اإلدارة إجراءات المكافأ: 1ملحوظة 
في االجتماع عتمادالاإلدارة والموظفین والذي ستتم مناقشتھ لتملیون درھم لمكافأ20حددت الشركة احتیاطیاً یبلغ 

.وبناًء علیة سیتم تحدیث تقریر حوكمة الشركةللشركةلقادماللجمعیة العمومیةالسنوي 
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نیالخارجین یمدقق- 4

تعیین المدققین الخارجیین4-1
مھني في 220,000حیث تملك ما یزید عن –ھي شركة دیلویت 2015إن مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 
طر وغیرھا من اخمالحسابات و الضرائب واالستشارات المالیة وإدارة الالشركات، وتقدم دیلویت خدمات تدقیق 

ملیار 201535.2في السنة المالیة دیلویت بلغت إیرادات كمادولة و إقلیم.150الخدمات ذات الصلة في أكثر من 
.2015منذ العام المالي كمدقق حساباتفي الشركة شركة دیلویت تعملدوالر. 

تدقیق المھنیة، بتعیین شركة القیق، بعد دراسة وتقییم المقترحات العدیدة المقدمة بواسطة شركات تداللقد أوصت لجنة 
.2015دیلویت كمدقق حسابات خارجي للعام 

عام لللجمعیة العمومیةالسنويالشركةتم تعیین دیلویت كمدقق لحسابات الشركة بموجب قرار من المساھمین في اجتماع
).29/4/2015(عقد في 2015

خارجیینالمدققین الیةاستقالل4-2
تطبق الشركة سیاسة بشأن استقالل المدققین الخارجیین، ال یجوز بموجبھا للمدقق الخارجي، أثناء قیامھ بتدقیق القوائم 

من شأنھا المالیة للشركة، بأداء أي خدمات فنیة أو إداریة أو استشاریة أو أي أعمال ذات صلة بواجباتھ المنوطة بھ، 
التأثیر على قراراتھ واستقاللھ، أو أي خدمات أو أعمال ال یجوز أن یقدمھا المدقق الخارجي، وفقًا لتقدیر ھیئة األوراق 

المالیة والسلع.

وتشمل سیاسة الشركة تدابیر لضمان استقالل المدققین الخارجیین، تشمل ما یلي : 
؛ عادة وفقًا لتوصیات لجنة التدقیقیرشح المجلس المدقق الخارجي، على أن یكون ذلك

ركة، لمدة عام واحد قابل للتجدید؛یتم تعیین المدقق الخارجي بموجب قرار الجمعیة العمومیة السنویة للش

 ینبغي أن یكون المدقق الخارجي مستقالً عن الشركة ومجلس إدارتھا وال یجوز أن یكون شریًكا أو وكیالً أو
بعة، ألي مؤسس أو مدیر للشركة؛ ولراقریبًا، حتى من الدرجة ا

 مقترحة من قبل المدققین الخارجیین.خدمات إضافیةألي موافقة ومراجعة لجنة التدقیق

وتشعر اإلدارة باالرتیاح حیال استقالل شركة التدقیق الخارجي المعینة، من خالل استفسار مباشر من الشركة عن 
في العرض على استقاللیتھم الى لجنة التدقیق یأكدونقین المدقوالخارجياستقالل فریق العمل المشارك في التدقیق 

.سنويكل ربعفي مقدمال

أتعاب المدققین الخارجیین4-3
:2015حصل المدققون الخارجیون على األتعاب التالیة خالل عام 

دیلویت اسم المدقق الخارجي
سنةسنوات العمل كمدقق خارجي للشركة

186,000)بالدرھم(2015عام ة / تدقیق القوائم المالیة للشركأتعاب مراجعة 
عام / أخرىالمختلفةأتعاب مراجعة / تدقیق القوائم المالیة للشركات التابعة لھا

336,200)بالدرھم(2015

69,000)بالدرھم(أتعاب الخدمات األخرى باستثناء تدقیق القوائم المالیة 
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لضرائب الخدمات المھنیة الخدمة خالف التدقیقتفاصیل أي نوع آخر من 
لشركات التابعة

الخدمات التي تم الحصول علیھا من شركات تدقیق خارجیة أخرى4-4
تشمل الخدمات التي تم الحصول علیھا من شركات تدقیق خارجیة أخرى : 

قیمة الخدمة (درھم)طبیعة الخدمةمقدم الخدمة

86,938على االجراءات واالستشاراتاإلتفاق شركة كیھ بي إم جي

لشركة الجرافات البحریة وخدمات االمتثال الضریبیة تدقیق بي دي اوه
45,242القاھرة، مصر

شاه اند مودي تشارترد 
للمحاسبة، الھند

لشركة الجرافات البحریة وخدمات االمتثال الضریبیة تدقیق 
10,557الھند

لجان مجلس اإلدارة-5
تأسست لجان مجلس اإلدارة التالیة بقرار مجلس اإلدارة، وتشمل أعضاء مجلس إدارة غیر تنفیذیین / مستقلین : 

األعضاءاسم اللجنة التابعة لمجلس اإلدارة
محمد أحمد القمزي ( رئیس اللجنة )/السید)ACلجنة التدقیق ( 

( عضو اللجنة )محمد راشد مبارك الكتبي/السید

( عضو اللجنة )عبد الغفار عبد الخالق الخوري /السید

عبد الغفار عبد الخالق الخوري ( رئیس اللجنة )/السید)N&RC( لجنة الترشیحات والمكافآت

ربیع محمد عبد العزیز ربیع المھیري ( عضو اللجنة )/السید

محمد راشد مبارك الكتبي ( عضو اللجنة )/السید

( عضو اللجنة )السید/ محمد أحمد القمزي 

أحمد سعید المریخي ( رئیس اللجنة )/السید)TCاللجنة الفنیة ( 

ربیع محمد عبد العزیز ربیع المھیري ( عضو اللجنة )/السید

عبد الغفار عبد الخالق الخوري ( عضو اللجنة )/السید

محمد أحمد القمزي ( رئیس اللجنة )/السید)SCاللجنة االستراتیجیة ( 

أحمد سعید المریخي ( عضو اللجنة )/السید

ربیع محمد عبد العزیز ربیع المھیري ( عضو اللجنة )/السید

عبد الغفار عبد الخالق الخوري ( عضو اللجنة )/السید

وقد وافقت الشركة على شروط مرجعیة رسمیة ( مواثیق ) لكل لجنة من ھذه اللجان، بحیث تتناول ھذه الشروط 
شكیل اللجنة وواجباتھا ومسؤولیاتھا، عالوة على أمور أخرى. وتلتزم ھذه الشروط المرجعیة بمتطلبات قواعد المرجعیة ت

حوكمة الشركة.
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وتحكم البنود التالیة العالقة بین مجلس اإلدارة واللجان التابعة لھ، وفقًا لدلیل حوكمة الشركة : 
تفع كل لجنة تقاریرھا بصفة منتظمة إلى المجلس بشأن األنشطة التي تقوم :رفع التقاریر إلى مجلس اإلدارة

ویشمل ذلك إطالع المجلس في كل اجتماع للمجلس على كل القرارات التي –بھا وممارستھا لصالحیاتھا 
؛ ھا اللجان منذ آخر اجتماع للمجلساتخذت

ة ذات الصلة بصفة سنویة، مع السعي لتحسین تُقیّم كل لجنة عملھا طبقًا لشروطھا المرجعی:التقییم السنوي
؛ ودارةأعمال اللجنة المختصة أو عالقتھا بمجلس اإل

یتابع مجلس اإلدارة عملیات اللجان لضمان التزامھا بشروطھا المرجعیة.:متابعة المجلس

لجنة التدقیق5-1
مع قواعد الحوكمة الواردة في قواعد حوكمة تتفق واجبات ومسؤولیات لجنة التدقیق طبقًا لشروطھا المرجعیة المعتمدة 

وبصفة خاصة، تضطلع لجنة التدقیق بالواجبات والمسؤولیات التالیة: الشركة.

 ؛ ومراجعتھااإلشراف على نزاھة القوائم المالیة للشركة والتقاریر السنویة والفصلیة

اف على مؤھالت واستقالل وأداء وضع وتطبیق سیاسة التعاقد مع المدققین الخارجیین، والمتابعة واإلشر
المدقق الخارجي؛ 

 اإلشراف على مؤھالت واستقالل وأداء موظفي التدقیق الداخلي للشركة، واعتماد خطة التدقیق السنویة التي
یُعدھا المدققون الداخلیون؛ 

 على تنفیذ مراجعة خطابات وتقاریر وتوصیات إدارة المدقق الداخلي والخارجي، وردود اإلدارة، واإلشراف
اإلجراءات التي توصي بھا لجنة التدقیق؛ 

 مراجعة أنظمة الرقابة المالیة والرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر في الشركة؛

اإلشراف على نطاق التزام الشركة بقواعد السلوك ومختلف االلتزامات القانونیة والتنظیمیة؛ و

تُطرح على لجنة التدقیق، والمقدمة عن طریق الموظفین مراجعة أو دراسة أي إدعاءات باالحتیال أو السرقة
أو أعضاء مجلس اإلدارة أو ضدھم، وتقدیم التوصیات المناسبة للمجلس. 

، ألداء الواجبات التي أسندھا مجلس اإلدارة إلى لجنة 2015) اجتماعات خالل عام 8وقد عقدت لجنة التدقیق ثمانیة (
: 2015وفیما یلي تفاصیل اجتماعات لجنة التدقیق المنعقدة أثناء عام التدقیق وقواعد حوكمة الشركة.

االسم
تواریخ االجتماع

08/03/1513/04/151/05/1507/06/1514/06/1502/08/1530/08/1508/11/15

محمد أحمد /السید
القمزي ( رئیس 

اللجنة )
√√√√√√√√

محمد راشد /السید
√√√√√√√√مبارك الكتبي

الغفار عبد/السید
الخالق عبد

الخوري 
√√√1ملحوظة 1ملحوظة 1ملحوظة 1ملحوظة 1ملحوظة 

السید/ أحمد عمر 
1ملحوظة 1ملحوظة1ملحوظة √√√√√سالم الكربي

تشیر إلى الغیاب عن االجتماعXتشیر إلى حضور االجتماع√
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من قبل مجلس إعادة تشكیل لجنة التدقیق ، تمت 2015یولیو 15دارة المنعقد في مجلس اإلخالل اجتماع : 1ملحوظة 
لسید أحمد عمر سالم الكربي.لخلفاً كعضو جدید في لجنة التدقیقالخالق الخوريالغفار عبدعبدالسید تم تعیینودارة اإل

وقامت لجنة التدقیق بتقدیم التقریر السنوي إلى مجلس اإلدارة، ویُعنى التقریر باألنشطة التي قامت لجنة التدقیق بتنفیذھا 
، ألداء المسؤولیات المنوطة بھا. 2015خالل عام 

لجنة الترشیحات والمكافآت5-2
المعتمدة مع قواعد الحوكمة الواردة في تتفق واجبات ومسؤولیات لجنة الترشیحات والمكافآت مع شروطھا المرجعیة

: بالواجبات والمسؤولیات التالیةوبصفة خاصة، تضطلع لجنة الترشیحات والمكافآت قواعد حوكمة الشركة.

 تنظیم ومتابعة إجراءات ترشیح المجلس في ضوء متطلبات القوانین واألنظمة الساریة وقواعد حوكمة
الشركات الصادرة عن ھیئة األوراق المالیة والسلع، عالوة على تحدید احتیاجات الشركة للموظفین المؤھلین 

على مستوى اإلدارة العلیا وأساس االختیار؛ 

ألعضاء المجلس المستقلین؛ التأكد من االستقالل المستمر

 مراجعة واعتماد شروط وأحكام عقود الخدمة الخاصة بالرؤساء التنفیذیین وموظفي اإلدارة العلیا، بالتشاور
؛ اإلدارة و / أو الرئیس التنفیذيمع رئیس مجلس

من الراتب أو المراجعة السنویة على األقل لألجور ( التي تشمل الراتب األساسي والبدالت األخرى وأي بنود
مقترح دفعھا المكافآت مرتبطة باألداء ) الخاصة بموظفي الشركة، بما في ذلك فریق اإلدارة العلیا، واألجور ال

؛ وألعضاء مجلس اإلدارة

.إعداد خطة خالفة وظیفیة لمجلس اإلدارة ولجانھ، والرئیس التنفیذي وأفراد اإلدارة الرئیسیین

خالل عام مرات )3(ثالثلجنة الترشیحات والمكافآت اجتمعتقد وآت حسب الحاجة. تجتمع لجنة الترشیحات والمكاف
:جتماعاتالوفي وفیما یلي تفاصیل ا2015

االجتماع رقم )2االجتماع رقم ()1االجتماع رقم (االسم
)3(

18/3/201508/04/201511/10/2015
√√√الغفار عبدالخالق الخوري (رئیس اللجنة)عبد/السید
√√√(عضو)محمد راشد مبارك الكتبي/السید
√√√(عضو)ربیع محمد عبدالعزیز ربیع المھیري/السید
تم تعینھ محمد أحمد القمزي (عضو)/السید

22/06/2015
√22/06/2015تم تعینھ 

تشیر إلى الغیاب عن االجتماعXتشیر إلى حضور االجتماع√

اللجنة الفنیة5-3
تتصرف اللجنة الفنیة نیابة عن المجلس عادة عندما یكون التوقیت بالغ األھمیة، ویخولھا المجلس في تحقیق األھداف 
الواردة في عقد تأسیس الشركة ونظامھا األساسي، بما في ذلك االعتماد والتفاوض وإبرام اتفاقیات ملزمة قانونًا نیابة 
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طبقًا لشروطھا المرجعیة والسلطات المخولة من المجلس، على النحو عن الشركة، فیما یخص أي من األمور التالیة
الوارد في ھذه الشروط : 

؛ ول أو التصرف فیھاإبرام اتفاقیات شراء أسھم أو أص

؛ ن مع أي شركة أو كیان قانوني آخرإبرام أو إنھاء أي ترتیبات ائتالف أو اتفاقیات مساھمی

؛ أو شركة تضامن كشریك متضامنسیطةإبرام أي اتفاقیات شركة توصیة ب

؛ الحصول على التزامات بالتمویل

 ؛ لصالح أي طرف خارج مجموعة الشركةإجراء أو إنھاء أي تمویل تقبل الشركة بموجبھ التزاًما بالتمویل

؛ إعادة ھیكلة تمویل الشركة

؛ وإبرام اتفاقیات إیجار أو ترخیص

 مارس الشركة من النطاقات القانونیة المناسبة، والتي قد تإنشاء أي أدوات مالیة ذات أغراض خاصة في
.خاللھا أعمالھا

كما ھو مبین في الجدول:2015للجنة الفنیة خالل عام اجتماع واحدتم عقد 

االجتماع االولاالسم
2015/10/08

√السید أحمد سعید المریخي (رئیس اللجنة)
√(عضو)السید ربیع محمد عبد العزیز ربیع المھیري

√(عضو)السید عبدالغفار عبدالخالق الخوري 

تشیر إلى الغیاب عن االجتماعXتشیر إلى حضور االجتماع√

اللجنة االستراتیجیة5-4
تكون اللجنة االستراتیجیة مسؤولیة عن تقدیم المساعدة للمجلس في مسؤولیاتھا الرقابیة المتعلقة بتنفیذ الخطة االستراتیجیة 

ومبادراتھا دعماً للخطة االستراتیجیة. وعلى وجھ الخصوص، یقع على عاتق اللجنة الواجبات والمسؤولیات للشركة
ة التالیة:یالرئیس

 مراجعة وتقییم التوصیات المقدمة بواسطة اإلدارة التنفیذیة المتعلقة باستراتیجیة األعمال والمیزانیات والخطة
السنویة؛

صدار توصیات للمجلس حول استراتیجیة األعمال واألھداف االستراتیجیة العمل مع اإلدارة التنفیذیة إل
الطویلة المدى للشركة، بما فیھا الشركات الفرعیة والزمیلة؛

مراجعة وتقییم استثمارات رؤوس األموال الواسعة النطاق والنفقات التشغیلیة؛

 النھائي، عتمادللشركة وإحالتھا للمجلس لالمراجعة وتقییم الخطط التشغیلیة للشركة دعماً للخطة االستراتیجیة
بما في ذلك:

استراتیجیة التوسع التي تشمل افتتاح شركات فرعیة وفروع ومشاریع مشتركة جدیدة؛

؛استراتیجیة االستحواذ
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فرص االستحواذ المحتمل

ات التعاقدیة مع مراجعة وتقییم النفقات الرئیسیة غیر المدرجة في المیزانیة، وتشمل تلك المتعلقة بالترتیب
الخبراء القانونیین والمستشارین؛

 مراجعة وتقییم ردود األفعال على التطورات والعوامل الخارجیة، مثل التغیرات التي تطرأ على االقتصاد
ونزعات الصناعة والمنافسة والتقنیة، التي قد تؤثر على الخطة االستراتیجیة للشركة.

وفقًا للتفاصیل التالیة : 2015خالل عام )2اجتماعین (وقد عقدت اللجنة االستراتیجیة 

2االجتماع رقم 1االجتماع رقم االسم
08/10/201517/12/2015

√Xمحمد أحمد القمزي ( رئیس اللجنة )/السید

√√أحمد سعید المریخي/السید

√√ربیع محمد عبد العزیز ربیع المھیري/السید

X√عبد الغفار عبدالخالق الخوري/السید

تشیر إلى الغیاب عن االجتماعXتشیر إلى حضور االجتماع√
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نظام الرقابة الداخلیة- 6

البحریة الوطنیةنظام الرقابة الداخلیة في شركة الجرافات6-1
أھدافھما التجاریة بأسلوب حصیف، ُوضع نظام الرقابة الداخلیة بالشركة لضمان قدرة المجلس واإلدارة على تحقیق 

لح مساھمي الشركة وباقي أصحاب الشأن، مع العمل في الوقت ذاتھ على الحد من المخاطر اعالوة على حمایة مص
األساسیة كاالحتیال والنشاط التجاري غیر المصرح بھ، والقوائم المالیة المضللة، والتحمل غیر المستنیر للمخاطر، أو 

القانونیة أو التعاقدیة، مع ضمان تحقیق أعلى مستوى من الجودة في بیئة آمنة ومستدامة. مخالفة االلتزامات 

وطبقًا لدلیل حوكمة الشركة المعتمد، یُعد مجلس اإلدارة مسؤوالً عن ضمان تطبیق الشركة لنظام رقابة داخلیة دقیق، 
تفصیل الوارد أدناه : یتناول الوظائف األساسیة التالیة التي یدیرھا مدیر كل منھا وفقًا لل

مدیر اإلدارةاإلدارة
و المنصب

الخبرةالمؤھلتاریخ التعیین

الرقابة الداخلیة 
(تتكون من التدقیق 

الداخلي وإدارة 
المخاطر 

واألخالقیات 
واإلمتثال)

مانیش بوشا
الرقابة مدیر (

وضابط الداخلیة
االمتثال 

)واألخالقیات

وحاصل محاسب معتمد، 2012/ 5/ 27
على شھادة المدقق الداخلي 

ضمان إدارة شھادة ،المعتمد
المخاطر، شھادة في حوكمة 

الشركات، عالوة على 
بكالوریوس تجارة

عاًما من الخبرة 15أكثر من 
المھنیة في مجاالت التدقیق 

، رطاالداخلي، وإدارة المخ
ومراجعة حوكمة الشركات، 
العملیات التجاریة.

الجودة والصحة 
مة والبیئةوالسال

إیھاب مراد
مدیر الجودة (

والصحة والسالمة 
)والبیئة

مھندس مدني2009/ 11/ 19
متخصص في شھادات 

األیزو

عاًما من الخبرة 20أكثر من 
في الجودة، والصحة 

والسالمة والبیئة، 
واإلنشاءات.

سواء المالیة أو التشغیلیة ) بھدف حمایة وإدارة وتعد اإلدارة مسؤولة عن ضمان تنفیذ وسائل الرقابة الداخلیة الكافیة ( 
أصول الشركة بأسلوب یتسم بالكفاءة والفعالیة.

ویُجري مجلس اإلدارة مراجعة سنویة لمدى كفاءة نظام الرقابة الداخلیة بالشركة ومدى التزام الشركة بھذا النظام. 

التقییم المستقل لنظام الرقابة الداخلیة6-2
الرقابة الداخلیة بھدف التخفیف من المخاطر الكبرى التي تواجھھا الشركة، ولیس القضاء على ھذه المخاطر.تم تصمیم 

ومن المعلوم أن ھذا النظام یوفر ضمانًا معقوالً، لكنھ لیس مطلقًا، لعدم حدوث أي خطأ أو سھو أو تحریف أو خسارة 
المخاطر، وعملیات التقییم والمراقبة، واالجتماعات ویتحقق ذلك داخل الشركة من خالل مزیج من تحدیدجوھریة.

المناسبة التخاذ القرار واإلشراف، وضمان ومراقبة بعض الوظائف مثل التدقیق الخارجي، والتدقیق الداخلي، والسلوك 
ت الرائدة وااللتزام والجودة، والصحة والسالمة والبیئة. وقد تم تنفیذ ھذه العملیات المستمرة، التي تتفق مع الممارسا

وقواعد حوكمة الشركة، طوال العام قید المراجعة، وحتى تاریخ اعتماد التقریر السنوي والقوائم المالیة. 

، خضعت الشركة للتقییمات المستقلة التالیة عبر نظام الرقابة الداخلیة الخاص بالشركة : 2015وخالل عام 

وھي دیلویتالمالیة المجمعة للشركة عن طریق شركة التدقیق الخارجي السنوي والمراجعات المؤقتة للقوائم ،
، 2015سبتمبر 30في 2015شركة خدمات مھنیة ( انتھت المراجعة المؤقتة األخیرة للفصل الثالث من عام 

یشمل عمل التدقیق الخارجي تقییم ).2015دیسمبر 31وانتھى تقریر التدقیق الخارجي األخیر للعام في 
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لیة على إعداد التقاریر المالیة، رغم أنھ ال یقتضي إبداء الرأي بشأن فعالیة الرقابة الداخلیة وسائل الرقابة الداخ
للشركة.

التدقیق الداخلي، وظیفةمن خالل البحریة الوطنیةلعملیات والوظائف التجاریة لشركة الجرافاتامراجعة
كالً من العملیات 2015وفقًا لخطة تدقیق داخلي تعتمدھا لجنة التدقیق. شمل نطاق التدقیق الداخلي لعام 

، وتم تحدید أولویاتھ طبقًا لمنھج تحلیل المخاطر.الشركةاألساسیة وعملیات الدعم في 

أن اإلدارة تتحمل مسؤولیة توفیر نظام سلیم للرقابة وقد تم تصمیم إجراءات التدقیق الداخلي استناًدا إلى فضیة مفادھا 
الداخلیة، وأن العمل الذي یؤدیھ التدقیق الداخلي قد ال یؤدي إلى تحدید كل مواطن القوة والضعف التي ربما تكون 

على ایضاً وتركز إجراءات التدقیق الداخليموجودة، لكن یظل ھناك احتمال معقول باكتشاف أي مخالفة جوھریة.
مجاالت التي تشیر اإلدارة إلى أنھا تمثل أكبر المخاطر وأنھا تحظى بأھمیة كبرى، وتخضع خطة التدقیق الداخلي في ال

ھذه المجاالت العتماد لجنة التدقیق.

وترفع إدارة التدقیق الداخلي تقاریرھا بشأن أي توصیات رقابة التدقیق الداخلي لجنة التدقیق تبعیة مباشرة.وظیفةوتتبع 
في خطة تأخذ بعین االعتبار وتشتمل مجاالت معینة للتدقیقى اإلدارة العلیا ولجنة التدقیق. وظیفة التدقیق الداخليإل

ویتم إبالغ لجنة التدقیق بالوقائع الجوھریة والمخالفات الكبرى لألنظمة ووسائل الرقابة.التدقیق السنویة.

مع لجنة التدقیق إلبراز أوجھ القصور في الرقابة، إن ُوجدت.أما وظیفة التدقیق الخارجي فتناقش خطاب إدارتھا
وتضمن العملیات المناسبة، التي تشمل المراجعة التي تقوم بھا وظیفة التدقیق، اتخاذ إجراء تصحیحي في الوقت 

الداخلیة . وتقدم اإلدارة خطة عمل لسد الثغرات وتطویر وسائل الرقابةلخارجيالمناسب لألمور التي طرحھا التدقیق ا
لتفادي وقوع أمثلة مشابھة في المستقبل، كما یتابع التدقیق الداخلي بانتظام تنفیذ خطة العمل ویرفع تقاریره إلى لجنة 

التدقیق في حال عدم التنفیذ في الموعد المناسب.

تنفیذ وسائل الرقابة وتُعد اإلدارة مسؤولة عنوتعتمد وسائل الرقابة المالیة الداخلیة على سیاسات وإجراءات مقررة.
الداخلیة، وضمان كون الموظفین مؤھلین بصورة مناسبة، ووجود فصل مناسب بین الواجبات وإجراء مراجعة مستقلة 

وتخضع ھذه المجاالت لمراقبة مجلس اإلدارة عبر لجنة التدقیق، ویتم تقییمھا بشكل مستقل عن طریق وظائف مناسبة.
تطبیق بعض العملیات لمراقبة فعالیة الرقابة الداخلیة، وتحدید المخالفات الجوھریة ویتمالتدقیق الداخلي وااللتزام.

وتقوم إدارة الشؤون المالیة واإلبالغ عنھا، والتأكد من اتخاذ اإلجراء التصحیحي المناسب في الموعد المناسب.
یمیة الشھریة والتعلیق علیھا، وتیسیر وعالقات المستثمرین في شركة الجرافات بتنسیق ومراجعة التقاریر المالیة والتنظ
عملیة إعداد التقاریر المالیة المؤقتة والسنویة، بما في ذلك عملیة التدقیق المستقلة. 

ولجنة التدقیق التخاذ إجراءات اإلدارةمعونوقشت خالل العامالداخلیةأوجھ الضعف في الرقابةتمت مالحظة كل
أو و/خالل العام، وھي متعلقة بھوامش الربح المنخفضة وتم مناقشتھا الداخلیةم مالحظة قصور للرقابة وتتصحیحیة. 

من المشاریع وتأثیرھا على ربحیة المؤسسة، ووضع الذمم المستحقة وجھود الشركة في الحصول على ھذه الخسائر 
وانخفاض مستوى االستفادة من المبالغ، ووضع كمیة الفواتیر غیر المفوترة والتحدیات المتعلقة بحل ھذه المسائل،

األصول، واستراتیجیة وخطة عمل للشركات التابعة، والتكامل وأمن البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات والشبكة، 
.وضرورة تقییم االنخفاض في قیمة األصول الملموسة وغیر الملموسة

إدارة المخاطر6-3
وتلتزم الشركة بالمحافظة على أنظمة المھمة في كل أرجاء المؤسسة.تعتبر الشركة إدارة المخاطر أحد االختصاصات 

إدارة المخاطر وتحسین قدرة المؤسسة على إدارة مواضع الشكوك، بحمایة أصولھا وحمایة مصالح المساھمین، مع 
ضمان االلتزام بالقوانین واألنظمة الساریة.

وجاري تحدیثھ لیلبي 2013عام في نشاء) الصادر عن الشركة لإلERM( ؤسسةوقد خضع إطار إدارة مخاطر الم
لتحدید المخاطر في المؤسسة ، ویھدف ھذا اإلطار إلى ضمان االتساق في تطبیق إدارة مخاطر االحتیاجات الحالیة

ؤسسیة سنویًا وعالوة على ذلك، تجري الشركة تقییًما للمخاطر المالمؤسسة وتقییمھا ومراقبتھا وإعداد تقاریر بشأنھا.
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، لتحدید وتقییم حاالت التعرض الجوھریة التي تواجھھا ةإلدارة المخاطر المؤسسیالتابعةلجنة التوجیھیةبالتعاون مع 
الشركة، وضمان االتساق التام إلدارة المخاطر مع األھداف االستراتیجیة والتجاریة للشركة.

وبناًء على ییم وتصنیف المخاطر الرئیسیة التي تواجھ المؤسسة.لتحدید وتقتجریبیة ، ُعقد ورش عمل 2015وخالل عام 
وتحتوي سجالت واإلدارات واألنشطة.ةالمخاطر التفصیلیة المسجلة على مستوى المؤسستحدیث ناتج ورش العمل، تم 

المتبقیة المخاطر ھذه على تعریف للمخاطر المحددة، ووسائل الرقابة الالزمة للتخفیف من ھذه المخاطر، والمخاطر 
ویتم رصد وتحدید المخاطر الرئیسیة ورفعھا إلى لجنة التدقیق.وخطة العمل الالزمة لسد الثغرات.

كما یقوم مجلس اإلدارة أیًضا، من خالل لجنة التدقیق التابعة لھ، بتقییم فعالیة العملیة العامة الساعیة لتحدید وتقییم 
.اللجنة التوجیھیة إلدارة المخاطر المؤسسیةولرئیس التنفیذيلھاوجھة نظروتقدیم المخاطر، 

خالقیاتواالاالمتثال 6-4
في التحقیق والتعامل مع واألخالقیاتمتثالاالمدیر . ویتمثل دور جزء من إدارة الرقابة الداخلیةمتثالالقیات وااالخال

أي أفعال خاطئة محتملة یشیر إلیھا النظام التحذیري، والتحقق من التزام الشركة ومسؤولیھا وموظفیھا بالمتطلبات 
والسلع وسوق أبوظبي لألوراق األوراق المالیةالقانونیة والتنظیمیة الساریة ( بما في ذلك القرارات الصادرة عن ھیئة 

( بما في ذلك الجھات سات واإلجراءات الداخلیة للشركة، وااللتزامات حیال األطراف الخارجیةالمالیة )، والسیا
المقرضة للشركة والجھات المناظرة لھا ).

سیاسات وإجراءات للرقابة على االحتیال، والتحذیر والتحقیق. وقد صیغت ھذه السیاسات 2013ووضعت الشركة عام 
وتم نیة حسنة عن أي ممارسات غیر أخالقیة أو غیر الئق یالحظونھا في الشركة.لتتیح للموظفین فرصة اإلبالغ ب

كما تتحمل إدارة الشركة مسؤولیة متثال.االواالخالقیاتمدیرتفویض مسؤولیة اإلشراف على السیاسة وتنفیذھا إلى 
ا من ورش العمل لنشر الوعي عددً عقد حالیابالشركةتقوموسعیًا لتحقیق ذلك،محددة ترتبط بتیسیر تنفیذ السیاسة.

وقام المختصون بالتحقیق الوافي في الوقائع المبلغ عنھا بالرقابة على االحتیال والنظام التحذیري بین موظفي الشركة.
أثناء العام من خالل النظام التحذیري، وحلھا بشكل مناسب.

الموارد البشریة في الشركة توعیة ضمن برنامجھا التعریفي للموظفیین الجدد.ضمتباإلضافة إلى ذلك، 

الجودة والصحة والسالمة والبیئة6-5
عالوة على أنشطة الرقابة الداخلیة سالفة الذكر، تقوم وظائف الجودة والصحة والسالمة والبیئة في الشركة سنویًا 

في مجال الجودة والصحة والسالمة والبیئة، وفرص التحسین الممكنة.بتخطیط وتنفیذ مراجعات منتظمة لمدى االلتزام 
ویتم تحدید األسباب الجوھریة للمشكالت التي لوحظت أثناء عملیات التدقیق وإعداد تقاریر بتدابیر اإلصالح التصحیحیة 

تي تم اإلبالغ عنھا، لضمان وتتولى ھذه الوظیفة مراقبة ومتابعة مشكالت الجودة والصحة والسالمة والبیئة الوالوقائیة.
كما تُعرض على اإلدارة التنفیذیة تقاریر دوریة موجزة بشأن الثغرات إنھاء ھذه المشكالت في التوقیت المناسب.

المحددة وإجراءات التصحیح المتخذة.

، واألیزو 14001، واألیزو 9001كما تخضع الشركة لعملیات مراجعة الجودة والصحة والسالمة والبیئة، مثل األیزو 
).ISM، وإدارة السالمة الدولیة ( 18001

) كجزء من الرقابة على الوثائق.EDSMومن جانبھا طبقت وظیفة الجودة نظام إدارة إلیكترونیة للوثائق ( 
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مساھمة الشركة- 7
ھناك اعتبارات تُدرك شركة الجرافات البحریة الوطنیة أن دور المؤسسات ال یقتصر على جني األرباح فقط، وإنما 

اجتماعیة وبیئیة واضحة بنفس القدر من األھمیة.

تأثیراً محتمالً على البیئة یمكن أن یكون ألنشطتھابعدم وجود إدارة حذرة، أدركت شركة الجرافات البحریة الوطنیة أنھ 
لمعالجة 2010البحریة، وفرضت ھذه الحقیقة على الشركة وضع أول خطة للمسؤولیة االجتماعیة للشركات في 

مع رسالة ةالتحدیات البیئیة واالجتماعیة وبالتالي تحقیق توقعات المساھمین. تتماشى خطة المسؤولیة االجتماعیة للشرك
شركة الجرافات البحریة الوطنیة "البیئة، الناس، القیمة، الربح" وتؤكد على ھدفھا االستراتیجي المتمثل في تنفیذ 

التي تنتھجھا شركة ة"لمصلحة المجتمع". إن خطة المسؤولیة االجتماعیة للشركاألنشطة الموجھة نحو برنامج 
الجرافات البحریة الوطنیة تم تھیئتھا بانتظام لتناسب التغیرات التي تطرأ بیئة العمل الخاصة بھا وتوقعات حملة األسھم.

بیئة والمجتمع" لضمان إلتزام شركة كما أن سیاسة الصحة والسالمة والبیئة تھدف إلى "عدم إلحاق األذى بالناس وال
الجرافات البحریة الوطنیة بحمایة الجمیع ومنع التلوث والحد من أي آثار كبیرة سالبة على البیئة فضالً عن اإللتزام 

بالقوانین واللوائح المعمول بھا.

التي ترتبط بسیاساتھا ةشركلمسؤولیة االجتماعیة للالتابعة لتحدد شركة الجرافات البحریة الوطنیة وتختار مبادرات 
وتضیف قیمة إلى أربعة أجزاء، على النحو التالي:ةواستراتیجیاتھا في المسؤولیة االجتماعیة للشرك

المبادرات التي تعزز مشاركتھا في حیاة المجتمع.علىالتبرعات: تشجع شركة الجرافات البحریة الوطنیة

 المبادرات التي توفر ظروف عمل على عمالء شركة الجرافات البحریة الوطنیة في الداخل: تشجع الشركة
جیدة وآمنة تعزز میزان الحیاة العملیة وترفع من مستوى مشاركة الموظفین.

 شركاء األعمال والسلطات: تساھم شركة الجرافات البحریة الوطنیة مع شركاء األعمال والسلطات في تقدیم
وتشجع استراتیجیة الشراكة الطویلة األمد مع الباعة 2030رؤیة أبوظبي للتخطیط العمراني واالقتصادي 

وتشارك أعضاء اتحاد الجرافات المركزیة واالتحاد الدولي للمقاولین البحریین الدروس والعلوم التي تعلّمتھا.

المبادرات التي تؤدي إلى الحد علىوطنیةالصحة والسالمة والبیئة والبحر: تشجع شركة الجرافات البحریة ال
من اآلثار البیئیة السالبة وتحقیق أداء بیئي عال.

تعیّن شركة الجرافات البحریة الوطنیة متخصصاً مستقالً إلجراء دراسات استقصائیة للمجتمع لتقییم أداء المسؤولیات 
سیاسیات واستراتیجیات ومبادرات المسؤولیات االجتماعیة للشركات وتحدید اإلجراءات المطلوبة لتحسین إدارتھا ل

.االجتماعیة للشركات

المساھمة في تطویر المجتمع المحلي7-1
تشمل المبادرات واألنشطة العدیدة التي قامت بھا شركة الجرافات في مجال تطویر المجتمع المحلي ما یلي : 

 ) شراكة مع معھد أبوظبي للتعلیم والتدریب الفني والمھنيACTVET لتقدیم التدریب والتوجیھ والمساعدة (
في توظیف اإلماراتیین في مناصب مجزیة في شركة الجرافات، والمساھمة الفعالة في تحسین مستوى أداء 

قوة العمل بدولة اإلمارات. 

.مشاركة شركة الجرافات في معارض التوظیف وبرامج "توطین" لتعزیز عملیة التوطین

أبوظبي ( صحة ) من خالل تنظیم برامج توعیة صحیة، كحمالت التبرع بالدم، –حة التنسیق مع ھیئة الص
وجمعیة مكافحة مرض السرطان والحمالت الصحیة. 

 برنامج الحج بشركة الجرافات، الذي یتم من خاللھ إرسال مجموعة من موظفي شركة الجرافات في رحلة حج
مدفوعة التكالیف. 
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الماراثونالمشاركة في األلعاب الریاضیة/.

.تنظیم أحداث اجتماعیة خالل مآدب إفطار شھر رمضان وعید األضحى والیوم الوطني

.الرعایة الرسمیة لبطولة الیوم الوطني للجولف

.تنظیم مختلف أنشطة لم الشمل األسري واألنشطة الریاضیة لشركة الجرافات

"رعایة مبادرات فعالیة "البیت متوحد.

البیئةالمساھمة في حمایة7-2

:لحمایة البیئة تشمل2016المبادرات واألنشطة المتنوعة التي نفذتھا شركة الجرافات البحریة الوطنیة خالل 

 تمشیاً مع سیاسات مركز إدارة النفایات بأبوظبي للتقلیل 2015استحدثت الشركة خطة للحد من النفایات للعام
المؤسسات الصناعیة عبر تنفیذ طرق إدارة معمول بھا للتقلیل من كمیات األنواع المختلفة للنفایات المتولدة في 

وإعادة االستعمال والتدویر.

 وضعت الشركة ونفذت خطة إلدارة البیئة في البناء تمشیاً مع المبادئ التوجیھیة لھیئة البیئة بأبوظبي لتجریف
یقع في مدینة أبوظبي بمحمیة القناة واستصالح الجزیرة االصطناعیة الجدیدة لمشروع تطویر حقل ھالل الذي 

مروح للمحیط الحیوي من أجل التقید باللوائح الصارمة لحمایة وحفظ البیئة التي فرضتھا ھیئة البیئة بأبوظبي 
لتلك المنطقة بالتحدید.

 قامت الشركة بتعیین مراقبین اثنین لحمایة الثدییات البحریة والزواحف، كجزء من مشروع شركة الجرافات
، وذلك لتوفیر ةوطنیة الخاص بحقل الھالل من أجل التقید بالمبادئ التوجیھیة لحمایة محمیة مروالبحریة ال

المراقبة الیومیة لبعض أنواع الحیوانات، وخصوصاً، األطوم و الدالفین والسالحف وتعقب تحركاتھا في 
األخطار المحتملة التي قد تلحق بھا نتیجة لألعمال البحریة.منعمنطقة المشروع و

 قامت الشركة بشراء أجھزة لرصد جودة الماء، وتقوم ھذه األجھزة بإجراء قیاسات لمعاییر جدیدة یتطلبھا
العمالء/ السلطات القانونیة لتقییم مستویات تلوث الماء التي تنتج عن أنشطة التجریف واستصالح األراضي 

وفي النھایة تنفیذ تدابیر للتقلیل والسیطرة.

ات عدم ممانعة من ھیئة البیئة بأبوظبي لعدة مشاریع مستمرة ومنجزة، األمر الذي حصلت الشركة على شھاد
یشیر إلى الموافقات لبدء العمل وفي نفس الوقت یحدد متطلبات اإللتزام بلوائح الحمایة البیئیة بدولة اإلمارات 

العربیة المتحدة فضالً عن لوائح ھیئة البیئة بأبوظبي.

ألنظمة إدارة البیئة.14001:2004وة اآلیزإعادة التأھیل بنجاح لشھاد

 المشاركة بفعالیة في ورشة عمل شركاء ھیئة البیئة بأبوظبي التي عقدت في أبوظبي بفندق لو رویال خالل
التي سعت إلى معالجة ومناقشة األسالیب البیئیة الستراتیجیة قسم جودة البیئة بالھیئة 2015شھر نوفمبر 

ائجھا /فوائدھا المحتملة لتعزیز حمایة البیئة في إمارة أبوظبي.ونت2020–2016لألعوام 

.كما نظمت الشركة حمالت وأیام للصحة والسالمة والبیئة لجمیع موظفیھا
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معلومات عامة-8

السعر الشھري لسھم الشركة مقارنة بالمؤشر العام ومؤشر القطاع8-1
بیان سعر سھم الشركة في السوق ( سعر اإلغالق وأعلى سعر وأدنى سعر )، والمؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع، في 

: 2015نھایة كل شھر أثناء عام 

مؤشر قطاع سعر اإلغالقأقل سعرأعلى سعرالشھر
الخدمات

المؤشر العام

13,175.074,456.82ملحوظة 1ملحوظة 1ملحوظة ینایر
13,065.254,686.19ملحوظة 1ملحوظة 1ملحوظة فبرایر
12,736.204,467.93ملحوظة 1ملحوظة 1ملحوظة مارس
7772,725.414,647.12أبریل
5.1552,737.544,527.63مایو

4.774.774.772,781.994,723.23یونیو
5.05552,790.244,834.22یولیو

5.255.255.252,756.054,493.93أغسطس
5.294.95.292,613.494,502.79سبتمبر
4.54.54.52,618.754,322.04أكتوبر
5552,570.674,236.39نوفمبر
5.485.485.482,632.874,307.26دیسمبر

بسبب عدم تقدیم 2014نوفمبر 16اق المالیة اعتیاراً من رتم تعلیق تداول اسھم الشركة من قبل سوق االو:1مالحظة
بعد أن تم 2015ابریل 14منوأستأنفت اعتباراً في الموعد المحدد2014و لسنة المالیةالبیانات المالیة للربع الثالث 

.تقدیم القوائم المالیة
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الذي تنتمي إلیھ الشركة:مخطط أداء سھم الشركة بالمقارنة مع المؤشر العام ومؤشر القطاع 8-2

2015دیسمبر31تقسیم ملكیة أسھم شركة الجرافات حسب الجنسیة وحسب الفئة في 8-3

إجمالي األسھمأسھم الحكومةأسھم الشركاتأسھم األفرادجنسیة المساھمین

85,942,89780,942,34279,999,999246,885,238المواطنون اإلماراتیون
مواطنو دول مجلس 

6,37934,075040,454التعاون 

المواطنون العرب 
(بخالف مواطني دول 

الخلیج )
51,9490051,949

3,022,359-32,6592,989,700المواطنون األجانب
86,033,88483,966,11779,999,999250,000,000اإلجمالي

%100%32%33.59%34.41النسبة المئویة

ینایر فبرایر مارس ابریل مایو یونیو یولیو اغسطس ایلول اكتوبر نوفمبر دیسمبر
المؤشر العام 4,456 4,686 4,467 4,647 4,527 4,723 4,834 4,493 4,502 4,322 4,236 4,307
مؤشر قطاع الخدمات 3,175 3,065 2,736 2,725 2,737 2,781 2,790 2,756 2,613 2,618 2,570 2,632
سعر االغالق 7.00 5.00 4.77 5.00 5.25 5.29 4.50 5.00 5.48

44.5
55.5
66.5
77.5
8

2,000.002,500.003,000.003,500.004,000.004,500.005,000.00

ھم
لس

ا

شر
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المؤشر العام مؤشر قطاع الخدمات سعر االغالق
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% أو أكثر من رأس مال الشركة5بیان مساھمي الشركة الذین یملكون 8-4
النسبة المئویةعدد األسھمالمساھم

دائرة –حكومة أبوظبي 
%79,999,99932المالیة

مجموعة أبوظبي المتحدة 
%50,000,00020.00للتطویر واالستثمار

%17,787,3167.11شركة الخزنة للتأمین

لكیة المساھمین للشركةبیان م8-5

نسبة األسھم المملوكةعدد األسھم المملوكةعدد المساھمینملكیة األسھم (سھم)#

%50,0003,05612,041,5464.817أقل من 1

%500,00016426,251,11010.500و أقل من 250,000

%5,000,0003140,771,40616.309و أقل من 3500,000

%5,000,0007170,935,93868.374أكثر من 4

%3,258250,000,000100المجموع

2015بیان باألحداث الھامة التي واجھتھا الشركة خالل العام8-6
السویس المرموقة. تم تنفیذ مشروع قناة السویس بشراكة بین شركة ةذت الشركة بنجاح مشروع توسیع قنا، نف2015خالل العام 

تم إنجاز المشروع والجرافات البحریة الوطنیة و ثالثة من أكبر شركات التجریف في العالم، حیث قادت الشركة ھذه الشراكة. 
سعة العبور في قناة ملیون متر مكعب، األمر الذي ضاعف200خالل تسعة أشھر، حیث تضمن المشروع تجریف أكثر من 

في الیوم. كان ھذا المشروع فریداً من نوعھ، حیث لم یسبق وأن نُفذ مشروع بكمیات اإلنتاج العالیة 97سفینة إلى 49السویس من 
ھذه، ولم یسبق أن تم نشر معدات كثیرة في مشروع تجریف واحد.

بذلك صاحبة دور فاعل على مستوى العالم. تنفذ الشركة حالیاً ، حققت الشركة تقدماً مستمراً في رؤیتھا لتصبح 2015خالل العام 
مشروعات في اإلمارات العربیة المتحدة و منطقة الخلیج والشرق األوسط وافریقیا. كما تبحث الشركة بفعالیة عن تنفیذ مشروعات 

شبھ القارة الھندیة.

لق بالمقبوضات غیر المفوترة للعقود الموقعة وغیر یتع2014لقد حصلت الشركة على مؤھل في تقریر مدقق الحسابات للعام 
تقدماً كبیراً السترداد ھذا المبلغ وأن المقبوضات غیر المفوترة قد انخفضت من 2015الموقعة. لقد حققت الشركة خالل العام 

ملیون درھم.761ملیون درھم لتصل إلى 1,127

2015تفاصیل المخالفات أثناء عام 8-7
المتمثل بشرطإال أن ھذه االجتماعات افتقدت اإللتزام2015) مرات خالل السنة المالیة للعام 6مجلس اإلدارة ست (اجتمع أعضاء 

بسبب التأجیل غیر المتوقع لالجتماع المزمع خالل شھر فبرایر 2015في عقد اجتماع للمجلس كل شھرین خالل السنة المالیة 
2015.

في المستقبل.ھذا لن یتكرر، وسوف تضمن أن عدم االمتثالالشرطذا ھبخصوصلقد عززت الشركة من إجراءاتھا 
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.2015باستثناء المخالفة الواردة أعاله، لم تُسجل أي مخالفات أخرى خالل العام 

محمد ثاني مرشد الرمیثي

رئیس مجلس إدارة الشركة

2016:   /     /التاریخ


