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 مقدمة - 1
تعمل شركة الجرافات البحرية الوطنية )"شركة الجرافات" أو "الشركة"( في بيئة عالمية متطورة تشهد توقعات متنوعة 

ونحن نعترف أن البيئة  .المصلحة والمساءلة مشاركة أصحابالتركيز على  في طلب متزايد، وةمستمر ةتنظيمي توتغيرا

ت اممارسل بتبني واالمتثالالتزامنا  منالتنظيم؛ غير أننا على ثقة والتي نعمل فيها تطرح تحديات من منظور الحوكمة 

 اإلدارةيتيح لمجلس  ا  قوي ا  ستظل توفر للمجموعة أساس مما ، مع احترام ثقافة الشركة وقيمها،الجيدةحوكمة الشركات 

  والشركة أن تفي بهذه التحديات المستمرة.

 

اعتماد ، بشأن 2020لعام  3ويتمثل الهدف من هذه الوثيقة في إيضاح إطار حوكمة شركة الجرافات، طبق ا للقرار رقم 

وتعديالته من   حوكمة الشركة( الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع دليل) مة العامةشركات المساهالحوكمة دليل 

 . وقت آلخر

 

   ويشمل هذا التقرير مناقشة للنقاط التالية :

 

 ؛ تبناه الشركة لتنفيذ هذه المبادئمبادئ إطار حوكمة الشركة والمنهج التي ت –ممارسات حوكمة الشركة  .1

دور المجلس فيما يتصل بإطار حكومة الشركة، وهيكل تشكيل المجلس، وشروط  -مجلس اإلدارة )"المجلس"(  .2

جور التي المجلس، بما في ذلك العضوية في الشركات المساهمة األخرى، والتفاصيل الخاصة باأل عضوية أعضاء

 ؛ يحصلون عليها من الشركة

وصف لسياسة تداول أسهم الشركة، ومنهج  –تداوالت أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق المالية لشركة الجرافات  .3

 دارة في األوراق المالية للشركة؛داوالت أعضاء مجلس اإلالمرتبطة بت اتاإلفصاحبالشركة في ضمان التزامها 

ملخص عن شركة التدقيق الحسابي، يشمل األتعاب والنفقات المرتبطة بالتدقيق أو الخدمات  – الخارجيونالمدققون  .4

 ؛  والسنوية بدئيةالم المالية البياناتب علقتما يفي المتحفظ رأيهمو تي يقدمها المدقق الحسابي للشركةاألخرى ال

لجنة التدقيق، لجنة  –وصف لتكوين ووظائف ومسؤوليات لجان مجلس اإلدارة األربع  –لجان مجلس اإلدارة  .5

 ؛ نة االستراتيجية، واللجنة الفنيةالترشيحات والمكافآت ، واللج

 ؛ النظامالشركة في االلتزام بهذا  وصف لنظام الرقابة الداخلية للشركة، ومنهج –نظام الرقابة الداخلية  .6

 ؛ و2020في تنمية المجتمع المحلي وحماية البيئة أثناء عام  –مساهمة الشركة  .7

التحركات السعرية لسهم معلومات أخرى محددة تطلبها هيئة األوراق المالية والسلع، وتشمل  –المعلومات العامة 

 ،المبتكرة والمبادرات ،والمشاريع الشركة واجهتها التي المهمة باألحداث وبيانوتقسيم ملكية أسهم الشركة،  الشركة،

   .2020 خالل ةالشرك بحوكمة متعلقة مخالفات وأي ،المستثمرين وعالقات ،التوطين ونسبة



  
 
 
 
 
 
 

   
 

35 من   6    

2020تقرير حوكمة الشركة   
 

 ممارسات حوكمة الشركة - 2

 قواعد حوكمة الشركة 2-1

وفق ا لمعيار قياسي مقتبس من مزيج من التوجيهات اإلماراتية  محكمةيلتزم مجلس الشركة بتنفيذ ممارسات حوكمة 

وترتكز هذه المتطلبات القانونية والتنظيمية وأفضل الممارسات إلى قيم وفلسفات شركة  وأفضل الممارسات العالمية.

وتتطلب قيمنا  الحوكمة الجيدة. خصائص لتقييم والممارسات السلوك أساسه على نقيس الذي اإلطار توفر التيالجرافات، 

 التابعون لشركتنا بنزاهة وسلوك حسن، لتعزيز الثقة والمحافظة عليها. والموظفون أعضاء مجلس االدارةيتصرف أن 

 

ويتم تصميم هياكل الشركة لنضمن أن  افتنا ووظائفنا وهيكلنا التنظيمي.حوكمة الشركة السليمة راسخة في قيمنا وثقتعد و

هذه الهياكل  مراجعةباستمرار بتظل قيمنا راسخة في كل ما نقوم به من أعمال وما نؤديه من عمليات. ونحن نقوم 

واستخدام بيان مكتوب لقيمنا ليمثل قواعد السلوك في شركتنا. وتُجري شركة الجرافات مراجعة دورية لبيئتها 

ة، وتشمل هذه المراجعة التواصل مع أصحاب الشأن ذوي الصلة بالشركة، حتى يتسنى لها تحديد االستراتيجية والتشغيلي

التوازن ونطاق العمل ومدى التطور المناسب إلطار حوكمة الشركة، بما يتناسب مع طبيعة شركة الجرافات وحجمها 

 ومدى تعقيدها. 
 

 ية : العوامل التال شركة الجرافاتوتقود ثقافة حوكمة الشركة في 

  ؛ لتوجيه شؤون الشركة ووضع أهدافهادراية وافية وفعالية تنفيذية ذات مجلس إدارة 

  في الشركة؛ والمدراءر المسؤولين وكبا مجلس اإلدارة ولجانهألعضاء بوضوح وظائف ومسؤوليات محددة 

 ؛ راتيجيات المنتجة وإدارة المخاطراختيار االست 

 ؛ والمحاسبة تجاه اإلدارةلمسؤولية التفويض المناسب ومراقبة ا 

 ؛ ليات اإلفصاح الجوهرية ذات الصلةتلبية مصالح أصحاب الشأن من خالل عم 

 ؛ لتزام بكل االلتزامات التنظيميةضمان اال 

 ،من خالل نظام رقابة  التأكد من توفير التوجيه والرقابة المناسبة على األداء وإعداد التقارير المالية في الشركة

 ؛ داخلية فعال

 ؛ والمجتمعمع لعمل ا 

  رفيعةتبني الشركة ومسؤوليها وموظفيها معايير أخالقية . 

 

وحتى يتسنى تحقيق هذه األهداف وضمان االلتزام بالمتطلبات المحددة لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 

األوراق المالية والسلع، قامت الشركة بإعداد وتطبيق كتيب حوكمة الشركة الخاص بها، الذي يضم سياسات تخص 

 التالية :  عاضيالمو

 ؛ شؤون مجلس اإلدارة وأعضائه 

 ؛ ومواثيق اللجان اإلدارة لجان مجلس 

  تفويض السلطة لإلدارة؛ 

  ؛ المساهمينالعالقة مع 

  التزامات اإلفصاح الخاصة بالشركة؛ 

  نظام الرقابة الداخلية؛ 
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  مشاركة المدققين الخارجيين؛ 

  قواعد السلوك؛ 

 سياسة تداول األسهم. 

 

 رقم االتحادي القانون في والتعديالت الشركات حوكمة بشأن 2020 لعام 3 رقم القرار بمراجعة ا  حالي اإلدارة مجلس يقوم

 .المتطلبات هذه مع ليتوافق ةالشرك حوكمة دليل بتحديث وسيقوم التجارية الشركات بشأن 2015 لعام 2

 

 الموحدةبالقوائم المالية  يتعلقيتحمل أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية المراقبة والمراجعة والنزاهة والموثوقية في ما 

 يتم المسؤولية، بهذه القيام في لشركة الجرافات، وسياسات المحاسبة الخاصة بها والمعلومات الواردة في التقرير السنوي.

 المعلومات إعداد في الشركة تواجهها التي الهامة المخاطر وإدارة وتقييم لتحديد مستمرة عملية خالل من االعضاء دعم

. وقد ُطبقت هذه العملية بالنسبة للعام قيد المراجعة وحتى تاريخ السنوي التقرير في الواردة المعلومات من وغيرها المالية

وتتولى اإلدارة تنفيذ هذه العملية، في حين تقوم لجان مجلس اإلدارة التي تشمل  اعتماد التقرير السنوي والقوائم المالية.

  .اقبة فاعليتهاللجنة الفنية، بمرلجنة الترشيحات والمكافآت واولجنة االستراتيجية اللجنة التدقيق و

 

 هيكل حوكمة الشركة 2-2

 الحقوق توزيع الشركات حوكمة هيكل يحدد .لشركةا أعمال ومراقبة توجيه خالله من يتم نظام الشركة حوكمة

 المسئولين وكبار التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس مثل الشركة داخل المصلحة أصحاب مختلف بين والمسئوليات

 األساسي الهدف يتمثل .الشركات بشئون المتعلقة القرارات التخاذ واإلجراءات القواعد ويحدد والمساهمين، والمدراء

  .الشركة داخل عليها والحفاظ القيمة وخلق صنع في الشركة حوكمة لسياسة

 

 وتعزيز حقوقهم ولحماية المصلحة أصحاب لجميع شفافة هذه الحوكمة مبادئ تكون أن المهم من أنه الشركة ترى

 .الشركة حوكمة عملية في مشاركتهم

 

المسؤول في نهاية المطاف عن ضمان التزام الشركة  ؛ فهوالشركةفي إطار حوكمة  ا  محوري را  مجلس اإلدارة دويقوم 

ساعد يبالتزاماتها القانونية والتنظيمية، ومذكرة تأسيس الشركة ونظامها األساسي، وواجباتها حيال أصحاب الشأن. و

المجلس في هذه العملية لجان مجلس اإلدارة المختلفة )وبصفة خاصة لجنة التدقيق، واللجنة االستراتيجية، ولجنة 

الداخليين والخارجيين، ومسؤولي وموظفي الشركة )بما في  (، عالوة على المدققينالترشيحات والمكافآت، واللجنة الفنية

 ، وباقي أعضاء اإلدارة العليا(. رقابة الداخليةالرئيس ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس المالي، و

  

دارة شركة الجرافات على مجموعة كبيرة من المواثيق وفضال  عن النظام األساسي والقوانين المنظمة، وافق مجلس إ

والقواعد والسياسات والهياكل والعمليات التجارية المحددة بعناية، حتى يتسنى تسجيل هذه القرارات والتفويضات، 

وتنظيم العمليات واإلشراف على أنشطة الشركة والشركات التابعة لها. كما أصدر المجلس القواعد العامة للتصرف 

 .ا  جماعي ا  ين حيالها كأفراد أو بوصفهم كيانوالموظفين ملتزم لتي يُعد كل المديرينلسلوك الشخصي، اوا
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 اإلفصاح ممارسات 2-3

تلتزم الشركة باالمتثال لكل التزامات اإلفصاح، التي تشمل االلتزامات حيال هيئة األوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي 

الشركة بعمليات  ، قامت2020وفي عام  .مستنيرسوق لألوراق المالية وأصحاب الشأن، بحيث يتم تداول األسهم في 

وقرارات مجلس بما في ذلك، اجتماعات سوق أبوظبي لألوراق المالية، إفصاح منتظمة لهيئة األوراق المالية والسلع، و

أو التشغيلية  / المالية و المعامالت /اإلدارة المتوقعة، ونشر التقرير السنوي، وغيرها من اإلعالنات ذات الصلة بالشؤون

    الخاص بالشركة.الموقع األلكتروني األساسية، التي تحرص الشركة على توفير نسخ منها وتحديثها على 

 

 الصالحياتتفويض  2-4

 للجان صالحياته لتفويض السلطة لديه المجلس ولكن الشركة، عمليات عن الكاملة المسئولية اإلدارة مجلس يتحمل

 .العليا واإلدارة

 

 المراجع الصالحياتتفويض  يحدد .2020عام  في المراجع الصالحياتمجلس اإلدارة على منظومة تفويض  اعتمد

التنفيذية واإلدارة والموظفين، إلدارة شؤون الشركة وعملياتها في دولة  انالتي يخولها المجلس للج الصالحيات حدود

  .خارجهااإلمارات و

 

ولجنة الترشيحات والمكافآت  معينة للجان التابعة له، والتي تضم لجنة التدقيق صالحياتكما فوض مجلس اإلدارة 

 .2019 عام في تحديثها التي تم اعتماد مواثيقها، في محدد هو كما ،واللجنة الفنيةجنة االستراتيجية والل

 

 قواعد السلوك التجاري وسياسة الرقابة على االحتيال 2-5

 أعلى الشركة تطالب .التجارية األعمال ممارسة لعملية والنهج القيم من مجموعة على والحفاظ إنشاء أهمية الشركة تدرك

الرقابة على االحتيال، التي  اتمحددة وسياس ةقواعد سلوك تجاري من خالل التجارية أنشطتها في األخالقية المعايير

 : التالية تشمل الجوانب التجارية

 ؛ واللوائح االلتزام بالقوانين واألنظمة 

 ؛ صيالسلوك الشخ 

 ؛ معايير السلوك 

 ؛ السرية وحقوق الملكية الفكرية 

 ؛ النزاهة وتعارض المصالح 

 ؛المنافسة والتداول العادل 

 فرص الشركة؛  

 ؛ ول الشركة واالستخدام العادل لهاحماية أص 

 ؛المجتمع وخدمة البيئة 

 ؛ الصحة والسالمة 

 ؛ اإلبالغ عن أي مخالفات للقواعد 

  ؛ وااللتزامإجراء 
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 .اإلفصاح في التقارير والوثائق 
 

 مطالبون بااللتزام بهذه القواعد أثناء أداء واجباتهم. وموظفين الشركةراء ومد

 
 

 الجدد وتعريفهم بالشركة بأعضاء مجلس اإلدارة الترحيبسياسة  2-6

جميع أن يشارك على  ،الجدد وتعريفهم بالشركة بأعضاء مجلس اإلدارةتقتضي سياسة الشركة الخاصة بالترحيب 

تقديمية تقدمها اإلدارة لتعريف  ا  ويشمل هذا البرنامج عروض الجدد في برنامج الترحيب والتعريف بالشركة. األعضاء

الخطط االستراتيجية للشركة وعملياتها وأنشطتها التجارية، ووحداتها التجارية وإداراتها باالهداف والجدد  األعضاء

جديد لواجباته ومسؤولياته  عضوومات المطلوبة لضمان فهم كل ويهدف البرنامج إلى تقديم المعل وموظفيها األساسيين.

 طبق ا للقوانين واألنظمة السارية، وإطار حوكمة الشركة، وفهمه لسياسات الشركة وإجراءاته.

 

 سياسة تداول أسهم الشركة 2-7

 هو كما ، المتصلين وأشخاصهم) وموظفيها الشركة أعضاء أن من التأكد هو الشركة أسهم تداول سياسة من الغرض إن

 الشركات أو لها التابعة الشركات أو الشركة عن الصادرة المالية األوراق في يتداولون أو يتعاملون ال( أدناه موضح

 . التعارض ظروف في أو عنها اإلفصاح يتم لم سرية معلومات على بناء   الشقيقة

 

 تخصع أخرى شركة أو تابعة شركة أي أو) بالشركة موظف أو عضو أي قيام عدم في الشركة أسهم تداول سياسة تتمثل

 األوراق سعر على تؤثر أن يمكن معلومات أي لديهم يكون عندما للشركة المالية االوراق في بالتعامل( الشركة لرقابة

 غير لألعضاء يجوز. المالية لألوراق أبوظبي سوق إلى المعلومات هذه عن اإلفصاح يتم لم حيث للشركة، المالية

 أو) الرئيس من مسبقة خطية موافقة وجود بشرط ولكن للشركة المالية األوراق في التعامل األوراق هذه على الحائزين

 خطية بموافقة إال ذلك لهم يحق ال األوراق هذه على الحائزين غير الموظفين أن حين في ،(غيابه حالة في الرئيس نائب

 (.غيابه حالة في الشركة سكرتير أو) التنفيذي الرئيس من مسبقة

 

 في التداول قبل المالية لألوراق أبوظبي سوق إدارة مجلس موافقة على الحصول إلى الحاجة السياسة هذه تتجنب ال

 كما حظر فترة أي خالل للشركة المالية األوراق في بالتعامل موظف أو عضو ألي تسمح وال للشركة، المالية األوراق

 باالمتثال، القانونية المتطلبات تتجنب ال كونها إلى باإلضافة السياسة هذه أن كما دليل حوكمة الشركة. في موضح هو

 ألي امتثالهم عدم عن شخصيا   مسئولون والموظفون األعضاء سيظل. بها معمول أخرى وائحل أو القوانين تمثل فهي

 . سارية ولوائح قوانين

 

 طلعينالمعلى تعامالت األشخاص واالشراف لجنة المتابعة  2-8

 المطلعين جميع تعامالت وإدارة واإلشراف ومتابعة مراقبة ذلك في بما المطلعين سجل مسؤولية المتابعة لجنة تتولى

بشكل  المسائل هذه جميع والتواصل واخطار سوق أبوظبي لألوراق المالية في السجل في وملكيتهم معامالتهم وتسجيل

 منتظم.

  :ةلتاليااالعضاء  منة واالشراف لجنة المتابع تتألف

 المنصب الوظيفي المسمى االسم

 رئيس اللجنة مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/ كاشف نواز شيخ

 في اللجنة عضو مدير المشتريات السيد/ محمد الفالحي
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 في اللجنة عضو ضابط عالقات المستثمرين التياشالالسيد/ خالد 

 

نظام المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين في الشركة وعن يقر السيد/ كاشف شيخ بمسؤوليته عن 

 مراجعته آللية عمله والتأكد من فعاليته.

 

سوق أبوظبي لألوراق  لوائح مع تمشيا  وذلك . بانتظام المطلعين سجل وتحديث بمراجعة 2020 عام في اللجنة قامت

 هناك يكن لمو. التداولحظر  لفترات المطلعين إلى اإلخطارات إرسال تمو ،للشركة التابع ةالشرك حوكمة ودليل المالية

 .2020 عام خالل في فترة الحظر للمطلعين تداول اي

 

 س اإلدارةمجل أعضاء الشركة من قبل أسهمتداول معامالت  2-9

يدرك مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، عالوة على إدارة الشركة، التزاماتهم المرتبطة بمتطلبات 

اإلفصاح ذات الصلة بتداوالتهم لألوراق المالية لشركة الجرافات، وهم يلتزمون بكل المتطلبات التي تصدر عن هيئة 

 ة. األوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق المالي

 

ديسمبر  31كما في ألعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم  واالرصدة ويوضح الجدول التالي بيانات تداول األوراق المالية

2020 : 

 

المنصب /  عضو مجلس اإلدارةاسم 

 صلة القرابة

األسهم المملوكة 

كما في 

31/12/2020 

 مجموع

  البيع معامالت

مجموع 

معامالت 

 الشراء

 عبد الخالق الخوريالسيد/ عبد الغفار 

 5,999,999 عضو

- - 

 3,199 االبن

 3,199 االبن

 3,199 االبن

 3,199 االبن

 3,199 االبنة

 - - 201,893 عضو السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري

 - - 53,999 الزوجة السيد/ محمد أحمد القمزي

 - 170,000 5,290,699 عضو ماجد أحمد سالم الكربيالسيد/ 
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 مجلس اإلدارة - 3

 دور المجلس 3-1

يُعد المجلس مسؤوال  تجاه أصحاب الشأن ذوي الصلة بالشركة عن وضع وتقديم قيمة مستدامة من خالل إدارة أعمال 

وبصفة خاصة، يُعد المجلس مسؤوال  عن تقديم التوجيه االستراتيجي، واإلشراف على اإلدارة ووضع وسائل  الشركة.

 ، ويعد المجلس مسوؤل عن اداء وشوؤن الشركة.الشركة وقيمتها على المدى البعيدالرقابة الكافية بهدف تعزيز نجاح 

 

وقد اعتمد المجلس دليل حوكمة الشركة، الذي يعرض  .في إطار حوكمة الشركة ا  محوري ا  كما يلعب مجلس اإلدارة دور

اإلطار العام لكيفية عمل المجلس، عالوة على نوعية القرارات التي سيتخذها المجلس، والقرارات التي ينبغي تفويضها 

مية، ومذكرة المسؤول في نهاية المطاف عن ضمان التزام الشركة بالتزاماتها القانونية والتنظي مجلس اإلدارة إلى اإلدارة.

  سي، وواجباتها حيال أصحاب الشأن.تأسيس الشركة ونظامها األسا

 

 ويقوم مجلس إدارة شركة الجرافات بما يلي: 

 السلطات لدى بها المعمول والمتطلبات والقرارات واللوائح للقوانين االمتثال لضمان الالزمة اإلجراءات اتخاذ 

 .التنظيمية

 تنفيذها على واإلشراف للشركة الرئيسية واألهداف اإلستراتيجية المناهج على الموافقة . 

 الشركة في العمل لسير الداخلية الرقابة فعالية لضمان الكافية الخطوات اتخاذ  

 التنظيمية الجهات ومتطلبات بها المعمول والقرارات واللوائح بالقوانين االلتزام لمتابعة داخلية رقابة إدارة إنشاء 

 .اإلدارة مجلس يضعها التي واإلجراءات والقواعد الداخلية والسياسة

 بالنسبة التضارب هذا لمثل المحتملة الحاالت مع والتعامل المصالح تضارب لتنظيم خطية إجراءات وضع 

 حاالت في اتخاذها الواجب اإلجراءات وتحديد والمساهمين، العليا التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء

 .الصلة ذات األطراف مع المعامالت عن الناتج التصرف سوء أو الشركة منشآت أو أصول استخدام إساءة

 المالية التقارير بإعداد المتعلقة القواعد ذلك في بما والمحاسبية، والمالية اإلدارية القواعد سالمة ضمان. 

 ومناقشتها المحتملة المخاطر تحديد خالل من المخاطر إلدارة المناسبة التنظيمية القواعد استخدام ضمان 

 .بشفافية

 الجمعية موافقة بعد التنفيذ موضع ووضعها اإلدارة مجلس لعضوية ودقيقة واضحة وإجراءات معايير تحديد 

 .العمومية

 إليهم الموكلة والصالحيات المفوضين األشخاص لتحديد الشركة في واضحة تفويض سياسة وضع. 

 تجاههم بالتزاماتها الشركة وفاء تضمن التي الجهة في المصلحة أصحاب مع العالقة تنظم سياسة وضع 

 .معهم سليمة عالقات وإقامة المطلوبة بالمعلومات وتزويدهم حقوقهم على والحفاظ

 لبعض تعيينهم تم الذين واألشخاص والمدققين والموظفين اإلدارة مجلس ألعضاء السلوك قواعد مدونة وضع 

 .الشركة أعمال

 بشكل بها االلتزام مدى وتقييم اإلجراءات هذه ومراجعة الشركة في الحوكمة قواعد لتطبيق إجراءات وضع 

 .سنوي

 الفعالة المشاركة وضمان ومهاراتهم معرفتهم وتحديث لتحسين المجلس ألعضاء مناسبة تدريبية برامج تصميم 

 .السوق أو الهيئة تحددها تأهيل أو تدريب برامج ألية االمتثال ضمان إلى باإلضافة. اإلدارة مجلس في

 المطلوبة المعلومات بجميع وتزويده الشركة، وإدارات أقسام بجميع حديث ا المعين اإلدارة مجلس عضو تعريف 

 بواجباته القيام من يمكنه ما وكل لمسئولياته، الكاملة والدراية وأعمالها، الشركة ألنشطة الصحيح الفهم لضمان

 مجال في الشركة وسياسات األخرى التنظيمية المتطلبات وجميع بها، المعمول للتشريعات وفقا األصول حسب

 .أعمالها

 الداخلية المعلومات استخدام من المعلومات إلى الوصول إمكانية لديهم الذين الموظفين لمنع إجراءات وضع 

 .ملموسة غير أو ملموسة مكاسب لتحقيق للشركة السرية
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 أعمال جدول في معينة بقضايا المتعلقة مقترحاتهم ذلك في بما المساهمين ومقترحات شكاوي لتلقي آلية وضع 

 .بشأنها الصحيحة القرارات واتخاذ المقترحات هذه دراسة تضمن بطريقة العمومية الجمعية

 اإلدارة مجلس ألعضاء الخاصة واالمتيازات والمكافآت الحوافز تُمنح أساسها على التي القواعد على الموافقة 

 .أهدافها تحقيق على وتساعد الشركة اهتمام من تزيد بطريقة العليا التنفيذية واإلدارة

 والتشريعات التنظيمية السلطات متطلبات مع يتفق بما تنفيذها ومتابعة والشفافية لإلفصاح الشركة سياسة وضع 

 .بها المعمول

 ويجب والشركة، المساهمين من كل مصالح من تزيد بطريقة الشركة أرباح لتوزيع واضحة سياسة وضع 

 .اإلدارة مجلس تقرير في ذلك ذكر ويجب العمومية الجمعية اجتماع في المساهمين على عرضها

 

 تشكيل المجلس 3-2

  :التاليين األعضاء من يتألف مجلسال

 

 سنة التعيين فئة العضوية المنصب االسم

 األولي

 2007 تنفيذيغير  رئيس المجلس السيد/ محمد ثاني مرشد الرميثي

 2004 غير تنفيذي نائب رئيس المجلس السيد/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري

 2019 مستقل عضو المجلس الهاملي أحمد راشد محمدالدكتور/ 

 2007 غير تنفيذي عضو المجلس السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري

 2019 مستقل عضو المجلس ربيكال أحمد ماجدالسيد/ 

 2013 مستقل عضو المجلس السيد/ محمد أحمد القمزي

 2007 غير تنفيذي عضو المجلس السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري

 2010 غير تنفيذي عضو المجلس محمد راشد مبارك الكتبي /السيد

 2016 غير تنفيذي عضو المجلس السيد/ داغر درويش المرر 

 

أو مستقلين، حسب التعريفات المستخدمة في و/أعضاء  غير تنفيذيين  المشار إليهم آنفا  ويُعد كل أعضاء مجلس اإلدارة 

غير  قواعد حوكمة الشركات. وعلى وجه التحديد، تنص القواعد على أن يُعد أي عضو من أعضاء المجلس عضوا  

ويندرج كل أعضاء المجلس  الشركة أو ال يحصل على راتب شهري أو سنوي من الشركة.موظفا في تنفيذي إذا لم يكن 

 يُعدون أعضاء غير تنفيذيين. وبناء  على ذلكبهذا التعريف، 

 

 في هستقالليالا تنتفي صفة اإلدارة مجلس عضو أن على الضوء 2020 لعام 3 رقم والقرار ةالشرك حوكمة قانون يسلط

 :التالية الحاالت

 للشركة العليا التنفيذية اإلدارة في يعمل الثانية الدرجة من أقاربه من أي أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد كان إذا 

 .اإلدارة مجلس لعضوية ترشحه لتاريخ السابقين األخيرين العامين خالل التابعة شركتها أو

 التي والمشاريع العقود في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة األولى الدرجة من أقاربه أحد أو للعضو كان إذا 

 نسبة مجموعها في الصفقات هذه وتجاوزت األخيرين العامين خالل لها التابعة الشركات أو الشركة مع تعقد

 إال أقل أيهما أجنبية عملة من يعادلها ما أو درهما   ماليين خمسة مبلغ أو المدفوع الشركة مال رأس من%( 5)

 .تفضيلية شروط وبدون الشركة عمل طبيعة في يدخل مما العالقة كانت اذا

 مجلس لعضوية شغله لتاريخ السابقين أو لها التابعة أو الشركات أو الشركة لدى عمل قد كان أو يعمل كان إذا 

 .اإلدارة

 أو التابعة أو األم الشركات من أي أو للشركة استشارية بأعمال تقوم شركةب شريكا   كان أو يعمل كان إذا 

 .األخيرين العامين خالل لها الحليفة أو الشقيقة
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 لها الحليفة أو الشقيقة أو التابعة أو األم الشركات من أي أو الشركة مع شخصية خدمات عقود أي لديه كان إذا 

 .األخيرين العامين خالل

 مرتبط طرف من أو الشركة من كبيرة مالية موارد تتلقى ربحية غير منظمة في ةمباشر بشكل مرتبطا   كان إذا 

 .بها

 األخيرين العامين خالل كان إذا أو لديه، موظفا   أو الشركة حسابات لمدقق شريكا   أقاربه أحد أو العضو كان إذا 

 .الشركة حسابات مدققي لدى موظفا   أو شريكا   اإلدارة مجلس لعضوية شغله لتاريخ السابقين

 فأكثر٪( 10) نسبة الشركة رأسمال في كليهما أو القصر أبنائه أو هو ملكيته بلغت إذا . 

 متتالية رابعة لمدة اإلدارة مجلس عضو اختير إذا. 

 حالة في التابعة شركاتها من أي أو األم الشركة في موظفا   كونه بسبب اإلدارة مجلس عضو استقاللية تتأثر ال
 التابعة الشركات أو األم الشركة من األقل على٪( 75) حالة في أو الحكومة قبل من الشركات هذه من أي امتالك
 .للحكومة مملوكة

 بشأن 2020 لعام 3 رقم القرار في عليه المنصوص الشرط بسبب استقالليتهم اإلدارة مجلس أعضاء من أربعة فقد

 المقبلة السنوية العمومية الجمعية في ذلك بتصحيح ملتزمة الشركة فإن ذلك، ومع. التوالي على رابعة لمدة االختيار

  .للمساهمين

 

 تمثيل األعضاء اإلناث في مجلس اإلدارة 3-3

سعيا   اعالن يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، وتم ارسال 2019تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة في سنة 

الترشيحات لجنة الترشيحات والمكأفات جميع  راجعت وبعد ذلك وراء الترشيحات للمجلس من األعضاء المؤهلين.

استالم أي ترشيحات من لم يتم  ومع ذلك ،للشركة واللوائح المعمول بهاللتعيين في المجلس وفقا  للنظام األساسي  الواردة

 .الحالي اإلدارة مجلس في نسائي تمثيل ال يوجدولذلك اإلناث 

 

  مؤهالت أعضاء المجلس وخبرتهم 3-4

 على النحو التالي: الحالي تكون مؤهالت وخبرات أعضاء المجلس 
 

العضوية في شركة  الخبرة المؤهل االسم
 مساهمة

 العضويات األخرى

محمد ثاني  /السيد
 مرشد الرميثي

 رجل أعمال

 
+20 
 عام

بنك  في عضو مجلس إدارة .1

 ابوظبي األول
رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة اإلمارات  .1

 العربية المتحدة
 رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي .2
 رئيس مجلس إدارة شركة ثاني مرشد يونيليفر .3

خليفة محمد  /السيد
عبد العزيز ربيع 

 المهيري

بكالوريوس المحاسبة 
 وإدارة األعمال

+20 
 عام

رئيس مجلس إدارة شركة  .1

 الخزنة للتأمين

 

 دارة مجموعة الربيعإرئيس مجلس نائب  .1
 رئيس مجلس إدارة أبوظبي القابضة .2

محمد أحمد  /السيد
 القمزي

علوم بكالوريوس 
في وماجستير  اإلدارة

ة التنفيذيإدارة األعمال 
 وبرنامج تطوير القادة 

+20 
 عام

في مكتب سمو العضو المنتدب مستشار في  .1 -
 جهاز ابوظبي لالستثمار

 عضو مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية .2
 عضو المجلس االستشاري الوطني .3

عبد الغفار  /السيد
عبد الخالق 
 الخوري

 رجل أعمال
 

+20 
 عام

الخالق الخوري الرئيس التنفيذي لشركة عبد  .1 -
 وأوالده

 لشركة ميليبول انترناشونال المدير العام .2
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العضوية في شركة  الخبرة المؤهل االسم
 مساهمة

 العضويات األخرى

محمد راشد  /السيد
 مبارك الكتبي

 رجل أعمال

 
+20 
 عام

- - 

 محمد ربيع /السيد
 ربيع العزيز عبد

 المهيري

 أعمال رجل

 
+15 
 عام

 المدير اإلداري لشركة اليكتروميكانيكال .1 -
 الربيع مجموعة في عضو مجلس إدارة .2

السيد/ داغر 
 درويش المرر 

ماجستير في العالقات 
 )جامعة الدولية

  كوينزالند(

+20 
 عام

اإلستراتيجية وتطوير األعمال في شركة  سيرئ .1 

 أدنوك

الدكتور/ محمد 
راشد أحمد خلف 

 الهاملي

 24+ دكتوراه
 عام

 االمين العام للمجلس التنفيذي في أبوظبي .1 
 رئيس مجلس إدارة شركة حديد االمارات .2

السيد/ ماجد أحمد 
 الكربي

 في بكالوريوس
 الميكانيكية الهندسة

+10 
 عام

- - 

 

 أعضاء مجلس اإلدارةمكآفات  3-5

تحدد الجمعية العمومية للشركة أجر أعضاء مجلس اإلدارة بصفة سنوية. وطبق ا لنظام الشركة األساسي وقواعد حوكمة 

 االستهالك% من صافي أرباح الشركة، عقب اقتطاع 10مجلس اإلدارة  أعضاءالشركة، ال يمكن أن يتجاوز أجر 

 .المخصصات القانونيةو

 

كما يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تراجع، بصفة سنوية على األقل، األجور المقترح دفعها ألعضاء مجلس 

 .ا  توصيات للمجلس حسبما يكون مناسب اإلدارة، سواء  بصفتهم أعضاء في المجلس أو في لجان المجلس، وتقديم

 

 تمو. 2019مليون درهم فيما يتعلق بالعام المالي  11بلغ مجموعها  ةآ، حصل أعضاء مجلس اإلدارة على مكاف2020في 

 تحديث سيتمو. 2020 لعام والموظفين اإلدارة مجلس مكافأة أجل من المالية البيانات في درهم مليون 50 مبلغ تخصيص

 .المكافأة إقرار فور العام خالل التقرير

 

وبخالف المخصص سالف الذكر للمكافآت، لم يتم دفع أي بدالت أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة نظير حضور اجتماعات 

  .2020لعام  المجلس أوعضوية اللجان التي يشكلها المجلس
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 اجتماع مجلس اإلدارة 3-6

  في التواريخ التالية : 2020( اجتماعات خالل عام 6) ستة عقد مجلس اإلدارة

 

 االسم

االجتماع 

 (1)  رقم

رقم االجتماع 

(2) 

رقم االجتماع 

(3) 

رقم االجتماع 

(4) 

رقم االجتماع 

(5) 

رقم االجتماع 

(6) 

9/2/2020 2/3/2020 19/8/2020 2/9/2020 8/11/2020 11/11/2020 

السيد/ محمد ثاني مرشد 

 الرميثي


السيد/ خليفة محمد عبد 

 العزيز ربيع المهيري
1 رقم ملحوظة

1ملحوظة رقم  السيد/ محمد أحمد القمزي

السيد/ عبد الغفار عبد الخالق 

 الخوري


السيد/ محمد راشد مبارك 

 الكتبي


السيد/ ربيع محمد عبد 

 العزيز ربيع المهيري


 السيد/ داغر درويش المرر

الدكتور/ محمد راشد أحمد 

 الهاملي
    

      السيد/ ماجد أحمد الكربي

 

 تشير إلى حضور االجتماع      تشير إلى الغياب عن االجتماع 

 

 .االعضاء فوض احدو االجتماععن حضور عضو مجلس اإلدارة  اعتذر :1 رقم ملحوظة

 

 سكرتير مجلس اإلدارة 3-7

 محاماة شركة وهي ،وأوفري ألين الخارجي المستشار قبل من 2020 عام في اإلدارة مجلس سكرتير منصب شغل تم

 ا  شريك 550 من وأكثر محام، 2.800و ،موظف 5،500 من أكثر وأوفري ألين تضم. 2012 عام في تعيينها تم دولية

 شركات ذلك في بما - والمستثمرين الراعية الجهات من كال   فريقهم يوصي .مختلفة دولة 30 في ا  مكتب 40 من وأكثر

 الصلة، ذات والقضايا الصناديق إنشاء بشأن - الشركات وعمالء المالية والمؤسسات الحكومية والهيئات الخاصة األسهم

 التجارية النزاعات بشأن للعمالء المشورة تقديم في كبيرة خبرة لديهم. الصناديق لهياكل الشرعية الجوانب ذلك في بما

 خبرة لديهم ، ذلك إلى باإلضافة. الخليجي التعاون مجلس دول قوانين بموجب تلك وخاصة العقود مطالبات وخرق

 الشرق أنحاء جميع في النزاعات تشمل التي التحكيم على والعمل والتشريعات واللوائح القوانين صياغة في واسعة

 ومصر والبحرين وعمان والعراق المتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية المملكة في ذلك في بما األوسط،

 .واألردن

 :العام خالل بواجباتهم بيان يلي فيما

 ؛اإلدارة مجلس الجتماعات الدعوات وإرسال إعداد 

 ؛اإلدارة مجلس اجتماع أعمال جدول توزيع 
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 ؛اإلدارة مجلس اجتماع خالل االجتماع محاضر تدوين 

 الحاجة عند اإلدارة لمجلس القانونية االستشارات تقديم. 

 

 واجبات واختصاصات المجلس التي تؤديها اإلدارة التنفيذية 3-8

وطبق ا للنظام األساسي وبموجب مختلف القرارات، فوض مجلس إدارة الشركة إلى لجان المجلس األخرى أو الرئيس 

لتحقيق هذا الغرض، فوض المجلس للرئيس  ا  ء األعمال نيابة عن الشركة. وسعيراالتنفيذي أو باقي المسؤولين، سلطة إج

التنفيذي سلطة إجراء أعمال الشركة في دولة اإلمارات وخارجها، والقيام بكل التصرفات الالزمة لتحقيق أهداف الشركة 

  .في إطار الحدود المالية

 

 :التالي النحو على الخاص التفويض تفاصيل

 

 اسم الشخص المفوض التفويضمدة 

 السيد/ ياسر زغلول 2022أغسطس  26حتى  2019اغسطس  27

 

 يتيح للرئيس التنفيذي : من رئيس المجلس  المعتمدينيضين كال التفو، وعلى وجه التحديد

  توقيع كل مراسالت الشركة لدى اإلدارات الحكومية والمحلية ؛ 

  استكمال اإلجراءات القانونية نيابة عن الشركة طبق ا لسياسات وإجراءات الشركة ؛ 

  تحديد عناوين اإلخطارات والتحذيرات وإرسالها واستالمها نيابة عن الشركة ؛ 

  التوجه إلى كل اإلدارات والمؤسسات االتحادية والمحلية الستكمال وتوقيع كل المتطلبات اإلدارية والقانونية

 ئية ألعمال الشركة ؛ والقضا

  توقيع كل العطاءات والمناقصات وعقود التوريد وعقود المشروعات التي تنفذها الشركة، أو تُنفذ نيابة عنها

 عن طريق التعاقد من الباطن ؛ و

 المواد أو السيارات أو المعادن التي ترغب الشركة في التصرف فيها وبيعها ألطراف  توقيع عقود بيع

 خارجية.

 

 الصلةذات  التعامالت مع األطراف 3-9

 ، لم يتم إجراء اي معامالت مع األطراف ذات العالقة.2020خالل عام 
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 اإلدارة التنفيذية 3-10

 .الشركة ألعمال اليومية اإلدارة عن مسؤوال   اإلدارة، فريق من بدعم مصحوب ا التنفيذي، الرئيس يُعد

 :للشركة التنظيمي الهيكل يلي ما يوضح
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تاريخ تعيينهم  باإلضافة إلى، البحرية الوطنية لشركة الجرافات يوضح الجدول التالي بيانات فريق اإلدارة التنفيذي الحالي

 :  2020ورواتبهم وبدالتهم ومكافآتهم التي دُفعت لهم في العام المالي 

 

تاريخ التعيين  المنصب

في المنصب 

 الحالي

إجمالي الرواتب 

والبدالت 

المدفوعة لعام 

 )بالدرهم( 2020

المكافآت لعام 

2020 

 )بالدرهم(

 مكافأة أي

 نقدية/ عينية

للعام  أخرى

2020 

1/1/2010 الرئيس التنفيذي  - 1 رقم مالحظة 6،087،480 

18/6/2018 الرئيس المالي   - 1 رقم مالحظة 1،205،645 

1/6/2014 األول التجاري مدير  538،1،619  - 1 رقم مالحظة 

16/12/2018 االول المشاريع عمليات مدير  - 1 رقم مالحظة 1،569،538 

19/5/2016 المشتريات والمخازن  مدير  - 1 رقم مالحظة 993،181 

22/8/2019 المدني المدير  - 1 رقم مالحظة 1،295،422 

16/1/2019 الموارد وتجمع التجريف مدير  - 1 رقم مالحظة 1،263،440 

1/1/2019 الفني المدير  - 1 رقم مالحظة 1،003،309 

15/1/2018 البشرية الموارد مدير  - 1 رقم مالحظة 810،036 

1/3/2018 التنفيذي المكتب مدير  - 1 رقم مالحظة 564،860 
 

 سيتمو .2020 لعام للشركة التنفيذية اإلدارة مكافأة اإلدارة مجلس يقرر لم التقرير، هذا تاريخ حتى :1 رقم مالحظة

 .المكافأة إقرار فور العام خالل التقرير تحديث
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نيالخارجين يمدققال - 4  

 تعيين المدققين الخارجيين 4-1

 خدمات مؤسسة هي يونغ آند إرنست. يونغ آند إرنست شركة هو 2020 لعام المعيّن للشركة الخارجي الحسابات مدقق

 إرنست. دولة 150 من أكثر في موظف ا 247,570 من أكثر وتضم أمريكي دوالر مليار 31,4 قيمتها تبلغ عالمية مهنية

 .االستشارية والخدمات والمعامالت والضرائب التدقيق خدمات تقديم في عالميا   رائدة شركة يونغ آند

 

تم  .2020كمدقق حسابات خارجي للعام  يونغ آند إرنستتقييم، بتعيين شركة الدراسة والتدقيق، بعد اللقد أوصت لجنة 

للجمعية  السنوي الشركة كمدقق لحسابات الشركة بموجب قرار من المساهمين في اجتماع يونغ آند إرنستتعيين 

 .2020 يونيو 21في  المنعقد 2020عام ل العمومية

 

 خارجيينالمدققين ال يةاستقالل 4-2

الخارجيين، ال يجوز بموجبها للمدقق الخارجي، أثناء قيامه بتدقيق القوائم تطبق الشركة سياسة بشأن استقالل المدققين 

المالية للشركة، بأداء أي خدمات فنية أو إدارية أو استشارية أو أي أعمال ذات صلة بواجباته المنوطة به، من شأنها 

لخارجي، وفق ا لتقدير هيئة األوراق التأثير على قراراته واستقالله، أو أي خدمات أو أعمال ال يجوز أن يقدمها المدقق ا

 المالية والسلع.

 

 المدققين الخارجيين، تشمل ما يلي :  يةوتشمل سياسة الشركة تدابير لضمان استقالل

  ،؛ توصيات لجنة التدقيق على بناءا  يرشح المجلس المدقق الخارجي 

 ركة، لمدة عام واحد قابل للتجديد؛يتم تعيين المدقق الخارجي بموجب قرار الجمعية العمومية السنوية للش 

  ينبغي أن يكون المدقق الخارجي مستقال  عن الشركة ومجلس إدارتها وال يجوز أن يكون شريك ا أو وكيال  أو

  لرابعة، ألي مؤسس أو مدير للشركة؛ وقريب ا، حتى من الدرجة ا

  ن الخارجيين.مقترحة من قبل المدققي خدمات إضافيةألي موافقة ومراجعة لجنة التدقيق 

 

شركة التدقيق الخارجي المعينة، من خالل استفسار مباشر من الشركة عن  يةوتشعر اإلدارة باالرتياح حيال استقالل

في العرض على استقالليتهم الى لجنة التدقيق  يأكدونقين المدقو فريق العمل المشارك في التدقيق الخارجي يةاستقالل

 .ةسن كل ربع مقدمال

 

 المدققين الخارجيينأتعاب  4-3

 :2020 لعام الخارجي المدقق رسوم تفاصيل يلي فيما

 

 يونغ آند إرنست اسم المدقق الخارجي

 السيد/ أحمد الدالي اسم شريك التدقيق الخارجي

 ثالث اعوام سنوات العمل كمدقق خارجي للشركة

 درهم 672،200  2020أتعاب مراجعة / تدقيق القوائم المالية للشركة عام 

 

  .درهم 101،200 مقابل رسوم بقيمةضريبية خدمات إستشارية  يونغ آند إرنستقدمت  ،2020خالل السنة المالية 
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 الخدمات التي تم الحصول عليها من شركات تدقيق خارجية أخرى 4-4

 تشمل الخدمات التي تم الحصول عليها من شركات تدقيق خارجية أخرى : 

 طبيعة الخدمة مقدم الخدمة
قيمة الخدمة 

 )درهم(

 جلف لوار جي إم بي كي

 ليمتد
 2،975،733 واالستشارات األخرى الضريبية االستشارات خدمات

 747،066 خدمات استشارية مختلفة ديلويت آند توشي

 

 الخارجيين الحسابات بمدققي الخاص التحفظات تقرير 4-5

 النحو على هي 2020 لعام المالية القوائم في( يونغ آند نستإر) الخارجيون الحسابات مدققي اليها توصل التي التحفظات

 :التالي

 والسنوية المرحلية المالية القوائم في إليها التوصل تم التي التحفظات أساس 

 مرتبطة مفوترة غير مدينة ذمم 2020ديسمبر  31كما في  األخرى المدينة والذمم المدينة التجارية الذمم تشمل

 أدلة على الحصول من نتمكن لم. الصلة ذات أطرافها أو دوائرها أو أبوظبي حكومة مع إبرامها تم بعقود معينة

الف  150،621الف درهم )عقود شفهية( و 455،049اجمالية بقيمة مبالغ  تحصيل إمكانية لدعم ومناسبة كافية

تقديم  في الكبير التأخير أو /و محررة عقود وجود عدم بسبب ،مضمونة في هذه االرصدةدرهم )عقود موقعة( 

 .المبالغ لتلك ضرورية تعديالت أي هناك كانت إذا ما تحديد من نتمكن لم وبالتالي،. والتحصيل الفواتير

 

 والسنوية المرحلية المالية القوائم في التركيز على االمور 

كما هو مذكور في االيضاحات الواردة بالقوائم المالية الموحدة، تشمل الذمم المدينة غير المفوترة مبلغ 
على أساس المطالبات المقدمة إلى العميل في الفترات السابقة. ال يزال  ابه االعترافألف درهم تم  600,000

، حيث قد يكون إلتمام هذه العملية تأثير ستشارياالالمبلغ النهائي للمطالبات قيد التفاوض ويخضع لمراجعة 
 .غير متحفظ فيما يتعلق بهذه الفقرة راينابها.  العترافكبير على المبالغ المستحقة التي تم ا
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 لجان مجلس اإلدارة -5

 بقرار مجلس اإلدارة، وتشمل أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين / مستقلين :  تأسست لجان مجلس اإلدارة التالية

 األعضاء اللجنة التابعة لمجلس اإلدارةاسم 

 لجنة التدقيق 

 محمد أحمد القمزي ) رئيس اللجنة ( /السيد

  ) عضو اللجنة ( محمد راشد مبارك الكتبي /السيد

 ) عضو اللجنة (عبد الغفار عبد الخالق الخوري  /السيد

 (السيد/ داغر درويش المرر )عضو اللجنة

 لجنة الترشيحات والمكافآت

 

 عبد الغفار عبد الخالق الخوري ) رئيس اللجنة ( /السيد

 السيد/ محمد أحمد القمزي ) عضو اللجنة (

 ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري ) عضو اللجنة ( /السيد

 اشد مبارك الكتبي ) عضو اللجنة (محمد ر /السيد

 اللجنة الفنية
 ) رئيس اللجنة (داغر درويش المرر  /السيد

 عبد الغفار عبد الخالق الخوري ) عضو اللجنة ( /السيد

 ) عضو اللجنة ( ماجد أحمد عمر الكربيالسيد/ 

 *اللجنة االستراتيجية 

 محمد أحمد القمزي ) رئيس اللجنة ( /السيد

 ) عضو اللجنة ( داغر درويش المرر /السيد

 ) عضو اللجنة ( ماجد عمر الكربي /السيد

  عبد الغفار عبد الخالق الخوري ) عضو اللجنة ( /السيد
 

 .2020 لعام 1 رقم اإلدارة مجلس اجتماع في 2020 فبراير 9 في اللجنة تشكيل تم *

 

وقد وافقت الشركة على شروط مرجعية رسمية )مواثيق( لكل لجنة من هذه اللجان، بحيث تتناول هذه الشروط المرجعية 

ومسؤولياتها، عالوة على أمور أخرى. وتلتزم هذه الشروط المرجعية بمتطلبات قواعد حوكمة تشكيل اللجنة وواجباتها 

 الشركة.

 

 ، وفق ا لدليل حوكمة الشركة : اوتحكم البنود التالية العالقة بين مجلس اإلدارة واللجان التابعة له

 المجلس بشأن األنشطة التي تقوم فع كل لجنة تقاريرها بصفة منتظمة إلى رت :رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة

ويشمل ذلك إطالع المجلس في كل اجتماع للمجلس على كل القرارات التي  –بها وممارستها لصالحياتها 

 ؛ ها اللجان منذ آخر اجتماع للمجلساتخذت

 ن تُقيّم كل لجنة عملها طبق ا لشروطها المرجعية ذات الصلة بصفة سنوية، مع السعي لتحسي :التقييم السنوي

 ؛ ودارةأعمال اللجنة المختصة أو عالقتها بمجلس اإل

 يتابع مجلس اإلدارة عمليات اللجان لضمان التزامها بشروطها المرجعية. :متابعة المجلس 

 

 لجنة التدقيق 5-1

يقر السيد/ محمد أحمد القمزي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها 

 والتأكد من فعاليتها.

 الشركة تقارير سالمة ومراقبة بالشركة، الخاصة والمحاسبية المالية واإلجراءات السياسات مراجعة في اللجنة دور يتمثل

 وتقييم ومراجعة اإلدارة، مجلس إلى التوصيات وتقديم الشركة حسابات مدققي اختيار سياسة وتنفيذ المالية، ومعلوماتها

 مدونة تنفيذ وضمان سري، بشكل االنتهاكات عن اإلبالغ لتمكين قواعد ووضع المخاطر، وإدارة الداخلية الرقابة أنظمة

 .السلوك قواعد
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تتفق واجبات ومسؤوليات لجنة التدقيق طبق ا لشروطها المرجعية المعتمدة. وبصفة خاصة، تضطلع لجنة التدقيق 

 بالواجبات والمسؤوليات التالية: 

  ؛ ومراجعتهااإلشراف على نزاهة القوائم المالية للشركة والتقارير السنوية والفصلية 

  وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين، والمتابعة واإلشراف على مؤهالت واستقالل وأداء

 المدقق الخارجي؛ 

 واعتماد خطة التدقيق السنوية التي وأداء موظفي التدقيق الداخلي للشركة،  يةاإلشراف على مؤهالت واستقالل

 يُعدها المدققون الداخليون؛ 

  مراجعة خطابات وتقارير وتوصيات إدارة المدقق الداخلي والخارجي، وردود اإلدارة، واإلشراف على تنفيذ

 اإلجراءات التي توصي بها لجنة التدقيق؛ 

 في الشركة؛  مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر 

 اإلشراف على نطاق التزام الشركة بقواعد السلوك ومختلف االلتزامات القانونية والتنظيمية؛ و 

  مراجعة أو دراسة أي إدعاءات باالحتيال أو السرقة تُطرح على لجنة التدقيق، والمقدمة عن طريق الموظفين

 جلس. أو أعضاء مجلس اإلدارة أو ضدهم، وتقديم التوصيات المناسبة للم

 

د اإلدارة وقواع، ألداء الواجبات التي أسندها مجلس 2020( اجتماعات خالل عام 8) ثمانيةوقد عقدت لجنة التدقيق 

 : 2020المنعقدة أثناء عام  لالجتماعات الحضور وفيما يلي تفاصيل .إلى لجنة التدقيق حوكمة الشركة

 

 السما

االجتماع 

 (1) رقم

االجتماع 

 (2رقم )

االجتماع 

 (3) رقم

االجتماع 

 (4رقم )

االجتماع 

 (5رقم )

االجتماع 

 (6رقم )

االجتماع 

 (7رقم )

االجتماع 

 (8رقم )

19/1/20 9/2/20 22/3/20 6/5/20 3/6/20 5/8/20 19/8/20 8/11/20 

السيد/ محمد أحمد 

  القمزي )رئيس اللجنة(

السيد/ محمد راشد 

 )عضو( مبارك الكتبي
 مالحظة رقم

1       

السيد/ عبد الغفار عبد 

 الخالق الخوري 

 )عضو(

    

السيد/ داغر درويش 

 )عضو( المرر
  

 

 تشير إلى حضور االجتماع     تشير إلى الغياب عن االجتماع 

  

 .فوض احد االعضاءعن حضور االجتماع و اللجنةاعتذر عضو :  1 مالحظة رقم

 

وقامت لجنة التدقيق بتقديم التقرير السنوي إلى مجلس اإلدارة، ويُعنى التقرير باألنشطة التي قامت لجنة التدقيق بتنفيذها 

 ، ألداء المسؤوليات المنوطة بها.2020خالل عام 
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 لجنة الترشيحات والمكافآت 5-2

والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة يقر السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري رئيس لجنة الترشيحات 

 وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

 

 منح أساس على التنفيذية، واإلدارة اإلدارة مجلس لعضوية الترشيح بشأن ولوائحها سياسة وضع في اللجنة دور يتمثل

 . الصلة ذات األخرى البشرية المواردسياسات و والموظفين المجلس ألعضاء والمرتبات والحوافز واالمتيازات المكافآت

 

مع قواعد الحوكمة الواردة في قواعد  المدونة في ميثاق اللجنةتتفق واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت 

 : بالواجبات والمسؤوليات التاليةحوكمة الشركة. وبصفة خاصة، تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت 

 

  تنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح المجلس في ضوء متطلبات القوانين واألنظمة السارية وقواعد حوكمة

الشركات الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع، عالوة على تحديد احتياجات الشركة للموظفين المؤهلين 

 على مستوى اإلدارة العليا وأساس االختيار؛ 

 ألعضاء المجلس المستقلين؛  التأكد من االستقالل المستمر 

  مراجعة واعتماد شروط وأحكام عقود الخدمة الخاصة بالرؤساء التنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا، بالتشاور

 ؛ اإلدارة و / أو الرئيس التنفيذي مع رئيس مجلس

 من الراتب أو  المراجعة السنوية على األقل لألجور ) التي تشمل الراتب األساسي والبدالت األخرى وأي بنود

مقترح دفعها المكافآت مرتبطة باألداء ( الخاصة بموظفي الشركة، بما في ذلك فريق اإلدارة العليا، واألجور ال

 ؛ وألعضاء مجلس اإلدارة

 .إعداد خطة خالفة وظيفية لمجلس اإلدارة ولجانه، والرئيس التنفيذي وأفراد اإلدارة الرئيسيين 

 

، 2020خالل عام  (2) مرتانلجنة الترشيحات والمكافآت  اجتمعتقد وآت حسب الحاجة. تجتمع لجنة الترشيحات والمكاف

 :جتماعاتلال الحضور وفيما يلي تفاصيل

 

 االسم
 (2االجتماع رقم ) (1االجتماع رقم )

2/3/2020 19/5/2020 

   الغفار عبدالخالق الخوري )رئيس اللجنة( عبد /السيد

  محمد أحمد القمزي )عضو( /السيد

  محمد راشد مبارك الكتبي )عضو( /السيد

  ربيع محمد عبدالعزيز ربيع المهيري )عضو( /السيد

 

 تشير إلى حضور االجتماع  تشير إلى الغياب عن االجتماع 

 

 اللجنة الفنية 5-3

رئيس اللجنة الفنية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها  داغر درويش المرريقر السيد/ 

 والتأكد من فعاليتها.

 حوكمة قانون في عليها المنصوص الحوكمة قواعد مع المعتمد للميثاق ا  وفق الفنية اللجنة ومسؤوليات واجبات تتوافق

 :التالية الرئيسية والمسؤوليات المهام الفنية اللجنة تتولى الخصوص، وجه وعلى. الشركات
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 فيما عليها النهائية للموافقة اإلدارة مجلس إلى ورفعها التنفيذية اإلدارة من المقدمة التوصيات واعتماد تقييم 

 :يلي بما يتعلق

o الجديدة الحفارات بناء ذلك في بما ، الصلة ذات الشراء واتفاقيات أسطول على الحصول. 

o الصلة ذات التخلص واتفاقيات األسطول من التخلص. 

 للشركة المملوك األسطول إدارة على الرقابة توفير. 

 المجلس يقررها أخرى أمور يا. 

 

 .2020 عام خالل الفنية اللجنة تجتمع لم

 

 ستراتيجيةاللجنة اإل 5-4

وعن مراجعته آللية يقر السيد/ محمد أحمد القمزي رئيس اللجنة اإلستراتيجية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة 

 الحوكمة قواعد مع المعتمد للميثاق ا  وفق اإلستراتيجية اللجنة ومسؤوليات واجبات تتوافق عملها والتأكد من فعاليتها.

 :التالية الرئيسية والمسؤوليات المهام اللجنة تتولى الخصوص، وجه وعلى. ةالشرك حوكمة قانون في عليها المنصوص

 والخطة والميزانيات األعمال باستراتيجية يتعلق فيما التنفيذية اإلدارة من المقدمة التوصيات وتقييم مراجعة 

 .السنوية

 هدافألوا العمل استراتيجية حول دارةاإل مجلس إلى توصيات تقديم على التنفيذية دارةإلا مع العمل 

 .الحليفة والشركات التابعة الشركات جميع ذلك في بما للشركة، جلاأل طويلة ستراتيجيةإلا

 التشغيلية والنفقات النطاق واسعة الرأسمالية االستثمارات وتقييم مراجعة. 

 اإلدارة مجلس إلى وإحالتها للشركة ستراتيجيةاإل للخطة دعما   للشركة التشغيلية الخطط وتقييم مراجعة 

 :ذلك في بما النهائية، موافقةحصول على اللل

o جديدة مشتركة ومشاريع، فروعشركات تابعة، و إنشاء ذلك في بما التوسع، استراتيجية. 

o االستحواذ استراتيجية. 

o المحتملة االستحواذ لعمليات فرص. 

 التعاقدية بالترتيبات المتعلقة النفقات ذلك في بما الميزانية، في المدرجة غير الرئيسية النفقات وتقييم مراجعة 

 .والمستشارين االستشاريين مع

 الصناعة واتجاهات االقتصاد في التغيرات مثل الخارجية، والعوامل للتطورات االستجابات وتقييم مراجعة 

 .للشركة ستراتيجيةاإل الخطة على تؤثر قد والتي والتكنولوجيا، والمنافسة

 
 المفصل النحو على( 2) اجتماعين االستراتيجية لجنة عقدت ،2020 عام في. الحاجة دعت كلما اإلستراتيجية لجنة تجتمع

 :أدناه

 االسم
 (2االجتماع رقم ) (1االجتماع رقم )

2/3/2020 19/5/2020 

 (رئيس اللجنةمحمد أحمد القمزي ) /السيد

   (عضوار عبدالخالق الخوري )الغف عبد /السيد

  داغر درويش المرر )عضو( /السيد

  )عضو( ماجد أحمد عمر الكربي /السيد
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 نظام الرقابة الداخلية - 6

 البحرية الوطنية نظام الرقابة الداخلية في شركة الجرافات 6-1

 ذلك، على عالوة. الفعالية وضمان العمل آلية ومراجعة للشركة الداخلية الرقابة نظام عن بمسؤوليته اإلدارة مجلس يقر

 حدثت التي الرئيسية بالمشكالت يتعلق فيما. 2020 عام في اإلدارة مجلس إلى ا  تقرير 16 الداخلية الرقابة إدارة أصدرت

 .2020 عام خالل كبيرة مشاكل أي الشركة تواجه لم ،2019 عام خالل

 

ُوضع نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان قدرة المجلس واإلدارة على تحقيق أهدافهما التجارية بأسلوب حصيف، 

لح مساهمي الشركة وباقي أصحاب الشأن، مع العمل في الوقت ذاته على الحد من المخاطر اعالوة على حماية مص

األساسية كاالحتيال والنشاط التجاري غير المصرح به، والقوائم المالية المضللة، والتحمل غير المستنير للمخاطر، أو 

 ن الجودة في بيئة آمنة ومستدامة. مخالفة االلتزامات القانونية أو التعاقدية، مع ضمان تحقيق أعلى مستوى م

 

وطبق ا لدليل حوكمة الشركة المعتمد، يُعد مجلس اإلدارة مسؤوال  عن ضمان تطبيق الشركة لنظام رقابة داخلية دقيق، 

 صيل الوارد أدناه : ايتناول الوظائف األساسية التالية التي يديرها مدير كل منها وفق ا للتف

 

 مدير اإلدارة اإلدارة

 المنصبو 

 الخبرة المؤهل  تاريخ التعيين

الرقابة الداخلية 

)تتكون من 

 التدقيق الداخلي

واالمتثال 

 (واالخالقيات

كاشف نواز شيخ 

الرقابة  مدير)

الداخلية وضابط 

االمتثال 

 (واالخالقيات

1/2/2019 

محاسب معتمد، 

وحاصل على شهادة 

 مدقق داخلي معتمد

ومحاسب التكلفة وإدارة 

 الحسابات.

من الخبرة  عاما   15أكثر من 

المهنية في مجاالت التدقيق 

والتدقيق القانوني،  الداخلي،

وإدارة المخاطر، وحوكمة 

ومراجعة العمليات الشركات، 

 التجارية.

الجودة والصحة 

 والسالمة والبيئة

 من أيضا   تتكون)

 ر(المخاط إدارة

محمد ياسين 

مدير محمد )

الجودة والصحة 

والسالمة 

 (والبيئة

25/8/2016 

 مهندس مدنى -

دبلوم في إدارة  -

 االنشاءات

ماجستر في إدارة  -

 االعمال

 9001:2015ايزو  -

 مدقق رئيسي معتمد

 الدولية نيبوششهادة  -

ا من الخبرة  26أكثر من  عام 

في الجودة، والصحة والسالمة 

 والبيئة، واإلنشاءات.

 

الرقابة الداخلية الكافية )سواء المالية أو التشغيلية( بهدف حماية وإدارة وتعد اإلدارة مسؤولة عن ضمان تنفيذ وسائل 

 أصول الشركة بأسلوب يتسم بالكفاءة والفعالية.

 

 التقييم المستقل لنظام الرقابة الداخلية 6-2

 المخاطر. تم تصميم الرقابة الداخلية بهدف التخفيف من المخاطر الكبرى التي تواجهها الشركة، وليس القضاء على هذه

، لعدم حدوث أي خطأ أو سهو أو تحريف أو خسارة ا  معقوال ، لكنه ليس مطلق ا  المعلوم أن هذا النظام يوفر ضمانومن 

ويتحقق ذلك داخل الشركة من خالل مزيج من تحديد المخاطر، وعمليات التقييم والمراقبة، واالجتماعات  جوهرية.

ومراقبة بعض الوظائف مثل التدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، والسلوك المناسبة التخاذ القرار واإلشراف، وضمان 
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وااللتزام والجودة، والصحة والسالمة والبيئة. وقد تم تنفيذ هذه العمليات المستمرة، التي تتفق مع الممارسات الرائدة 

 والقوائم المالية.  وقواعد حوكمة الشركة، طوال العام قيد المراجعة، وحتى تاريخ اعتماد التقرير السنوي

 

 ، خضعت الشركة للتقييمات المستقلة التالية عبر نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة : 2020خالل عام 

  يونغ آند إرنستالتدقيق الخارجي السنوي والمراجعات المؤقتة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن طريق ،

إعداد التقارير المالية،  فييشمل عمل التدقيق الخارجي تقييم وسائل الرقابة الداخلية وهي شركة خدمات مهنية 

 رغم أنه ال يقتضي إبداء الرأي بشأن فعالية الرقابة الداخلية للشركة.

 التدقيق الداخلي، وفق ا  وظيفةمن خالل  البحرية الوطنية لعمليات والوظائف التجارية لشركة الجرافاتا مراجعة

كال  من العمليات األساسية  2020قيق داخلي تعتمدها لجنة التدقيق. شمل نطاق التدقيق الداخلي لعام لخطة تد

 ، وتم تحديد أولوياته طبق ا لمنهج تحليل المخاطر.الشركةوعمليات الدعم في 

 

أن اإلدارة تتحمل مسؤولية توفير نظام سليم للرقابة الداخلية، وأن  على افتراضوقد تم تصميم إجراءات التدقيق الداخلي 

القوة والضعف التي ربما تكون موجودة، لكن يظل  اوجهالعمل الذي يؤديه التدقيق الداخلي قد ال يؤدي إلى تحديد كل 

مجاالت التي تشير على ال ايضا   هناك احتمال معقول باكتشاف أي مخالفة جوهرية. وتركز إجراءات التدقيق الداخلي

 ، وتخضع خطة التدقيق الداخلي العتماد لجنة التدقيق.كبيرةاإلدارة إلى أنها تمثل أكبر المخاطر وأنها تحظى بأهمية 

 

وترفع إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها بشأن أي توصيات رقابة  التدقيق الداخلي لجنة التدقيق تبعية مباشرة. وظيفةوتتبع 

في خطة  تأخذ بعين االعتبار وتشتمل مجاالت معينة للتدقيق ا ولجنة التدقيق. وظيفة التدقيق الداخليإلى اإلدارة العلي

  ويتم إبالغ لجنة التدقيق بالوقائع الجوهرية والمخالفات الكبرى لألنظمة ووسائل الرقابة. التدقيق السنوية.

 

وتضمن  إلبراز أوجه القصور في الرقابة، إن ُوجدت. أما وظيفة التدقيق الخارجي تناقش خطاب إدارتها مع لجنة التدقيق

العمليات المناسبة، التي تشمل المراجعة التي تقوم بها وظيفة التدقيق، اتخاذ إجراء تصحيحي في الوقت المناسب لألمور 

ي وقوع أمثلة . وتقدم اإلدارة خطة عمل لسد الثغرات وتطوير وسائل الرقابة الداخلية لتفادلخارجيطرحها التدقيق ايالتي 

مشابهة في المستقبل، كما يتابع التدقيق الداخلي بانتظام تنفيذ خطة العمل ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق في حال عدم 

 .المحددالتنفيذ في الموعد 

 

قابة وتُعد اإلدارة مسؤولة عن تنفيذ وسائل الر وتعتمد وسائل الرقابة المالية الداخلية على سياسات وإجراءات مقررة.

الداخلية، وضمان كون الموظفين مؤهلين بصورة مناسبة، ووجود فصل مناسب بين الواجبات وإجراء مراجعة مستقلة 

وتخضع هذه المجاالت لمراقبة مجلس اإلدارة عبر لجنة التدقيق، ويتم تقييمها بشكل مستقل عن طريق وظائف  مناسبة.

يات لمراقبة فعالية الرقابة الداخلية، وتحديد المخالفات الجوهرية ويتم تطبيق بعض العمل التدقيق الداخلي وااللتزام.

وتقوم إدارة الشؤون المالية في  واإلبالغ عنها، والتأكد من اتخاذ اإلجراء التصحيحي المناسب في الموعد المناسب.

ة إعداد التقارير المالية تنسيق ومراجعة التقارير المالية والتنظيمية الشهرية والتعليق عليها، وتيسير عمليالشركة بال

 المؤقتة والسنوية، بما في ذلك عملية التدقيق المستقلة. 

 

مع اإلدارة ولجنة التدقيق التخاذ إجراءات  تم مناقشتهاخالل العام  في الرقابة الداخلية التي لوحظت أوجه الضعف جميع

 في التأخير إلىللرقابة الداخلية وتم مناقشتها خالل العام، وهي متعلقة  الجوهرية قصوراوجه المالحظة  متصحيحية. وت

 كفايةعدم و ،المرتفع والمخزون الخارجية، الفروع إنشاء في والمشاكل المشاريع، عقود على األخيرة اللمسات وضع

 والنسخ واألمن ،ةالشرك ربحية على وتأثيرها المشاريع من الخسائر أو/  و الهوامش من والحد التأمين، بوليصة

 .المختلفة المعلومات تكنولوجيا لتطبيقات االحتياطي
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 إدارة المخاطر 6-3

 أو هداراإل دون عيراالمش أداء على والتركيز ،لحاالمص أصحاب مطالب وزيادة اليقين، عدم من عالم في العيش إن

مما  ننمو، وأن فضلاأل نكون أن هدفنا. أفضل بشكل المخاطر إدارة وتنفيذ فهم إلى الحاجة ةاديزادى ذلك إلى  ،اءخطاال

 .الشركة مستوى كل على" والفرص لمخاطرل" المستمر التفكير إلى يؤدي

 مجال في المخاطر وتخفيف ورصد تحديد في اإلدارات لدعم والتعاقب ، لإلدارة المستقبلي التفكير بنهج التركيز هذا يبدأ

 وتتم األولية المرحلة في والفرص المخاطر تقييم ةوإدار ةمراقبتتم  المشاريع، فيأما . مستمر أساس على عملهم

 .التنفيذ أثناء باستمرار

 

 خالقياتواالاالمتثال  6-4

في التحقيق والتعامل مع  واألخالقيات متثالاال ضابط. ويتمثل دور جزء من إدارة الرقابة الداخلية االمتثال واالخالقيات

أي أفعال خاطئة محتملة يشير إليها النظام التحذيري، والتحقق من التزام الشركة ومسؤوليها وموظفيها بالمتطلبات 

والسلع وسوق أبوظبي لألوراق  األوراق الماليةالقانونية والتنظيمية السارية )بما في ذلك القرارات الصادرة عن هيئة 

)بما في ذلك الجهات المقرضة  ت واإلجراءات الداخلية للشركة، وااللتزامات حيال األطراف الخارجيةالمالية(، والسياسا

 للشركة والجهات المناظرة لها(.

 

والتحقيق. وقد صيغت  ،المخالفات عن واالبالغسياسات وإجراءات للرقابة على االحتيال،  2014ووضعت الشركة عام 

يالحظونها في  ةاإلبالغ بنية حسنة عن أي ممارسات غير أخالقية أو غير الئق هذه السياسات لتتيح للموظفين فرصة

كما تتحمل إدارة الشركة  متثال.االو االخالقيات ضابطوتم تفويض مسؤولية اإلشراف على السياسة وتنفيذها إلى  الشركة.

لنشر الوعي بالرقابة  تواصل جلساتعقد ب الشركة تقوم وسعي ا لتحقيق ذلك، مسؤولية محددة ترتبط بتيسير تنفيذ السياسة.

وقام المختصون بالتحقيق الوافي في الوقائع المبلغ عنها أثناء العام  على االحتيال والنظام التحذيري بين موظفي الشركة.

الموارد البشرية في الشركة توعية ضمن  ضمتباإلضافة إلى ذلك،  من خالل النظام التحذيري، وحلها بشكل مناسب.

 ها التعريفي للموظفيين الجدد.برنامج

 

 الجودة والصحة والسالمة والبيئة 6-5

. والبيئة األشخاص على أنشطتنا تحدثه قد الذي التأثير وتدرك به نقوم ما كل في التميز لتحقيق جاهدة الشركة إدارة تسعى

 .واألداء المنتج جودةو لعمالئنا، المضافة القيمة ،بما ذلك

 

 االهتمام هو الرئيسية التركيز محاور أحد فإن لذلك،. لعملياتنا الرئيسية االهتمامات هي البيئة وحماية وصحة سالمة

 الجودة إدارة أنظمة وتنفيذ الموظفين، وتدريب المستمر التعليم إلى االهتمام من المزيد توجيهحيث يتم   البشرية؛ بمواردنا

 .المعتمدة والبيئة والسالمة

 

 اماكن مخاطر حماية خالل من أهدافنا لتحقيق عام كل معينة مبادرات الصحة والسالمة والبيئةإدارة الجودة  تستهدف

 أصحاب وإدارة للجودة التدقيق خطط وتنفيذ البيئية، التقارير وإعداد اإلقامة، مرافق ومستوى الموظفين، ورفاهية العمل،

 .المصالح

  

 عمليات إجراء خالل من أدائنا تحسين لمواصلة الفرص وتحدد االمتثال إدارة الجودة الصحة والسالمة والبيئة تراقب

 هيئات أكدت التابعة، الشركات لجميع بالنسبة. اإلدارة ومراجعات وتدريبات تفتيش وعمليات منتظمة داخلية تدقيق

 (.ايزو) بها المعمول البيئية والمعايير والسالمة الجودة معايير أحدث مع يتوافق التنفيذ أن الخارجية الشهادات إصدار
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 :لها مخطط هو كما التالية المعالم تحقيق تم ، 2020 عام اللخ

 9001 و 45001 ايزو لشهادة المراقبة تدقيق الشركة اجتازت 

 إلى باإلضافة للتطبيق القابلة البحرية الوحدات متن على مطبق إدارة نظام على الحفاظ في الشركة نجحت 

 .(MLC) في بالعاملين التزويد/  للتوظيف كوكالة مؤهلة كونها

 أداء شكل أفضل" عن الثانية نيشان جائزة على الحصول بالسالمة والتزامنا بها المعترف جهودنا عن نتج 

 .أبوظبي موانئ من" بناء مشروع - والبيئة والسالمة للصحة

 أدنوك،" قبل من المصالح ألصحاب والبيئة والسالمة الصحة على تدقيق عمليتي ةوغش حيل مشروع اجتاز 

 ٪82 و٪ 79 بنسبة والبيئة والسالمة الصحة لضمان بها معترف بدرجة" ووينترشال ،(OMV) و وإيني،

 الموظفين جميعل والجودة بالسالمة الوعي لرفع عامين لمدة خطة الشركة واصلت. 

 هذا ينعكس. تجاوزها ثم أهدافنا تلبية أجل من والتحسينات المستمرة المراقبة الشركة واستراتيجية العمالء توقعات تتطلب

 والتدقيق األداء قياس أثناء تحديدها تم التي الثغرات على والتركيز ، بنا الخاصة الرئيسية األداءقياس  مؤشرات في

 .الداخلي
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 مساهمة الشركة - 7

 للشركة االجتماعية المسؤولية مبادرات 7-1

تأثيرا  محتمال  على البيئة  يمكن أن يكون ألنشطتهابعدم وجود إدارة حذرة، أدركت شركة الجرافات البحرية الوطنية أنه 

البحرية، وفرضت هذه الحقيقة على الشركة وضع أول خطة للمسؤولية االجتماعية للشركات لمعالجة التحديات البيئية 

شركة المع رسالة  ةللشرك. تتماشى خطة المسؤولية االجتماعية المصالح اصحابواالجتماعية وبالتالي تحقيق توقعات 

"البيئة، الناس، القيمة، الربح" وتؤكد على هدفها االستراتيجي المتمثل في تنفيذ األنشطة الموجهة نحو برنامج  من كل في

شركة تم تهيئتها بانتظام لتناسب التغيرات الالتي تنتهجها  ة"لمصلحة المجتمع". إن خطة المسؤولية االجتماعية للشرك

كما أن سياسة الصحة والسالمة والبيئة تهدف إلى "عدم إلحاق  .المساهمينة العمل الخاصة بها وتوقعات التي تطرأ بيئ

األذى بالناس والبيئة والمجتمع" لضمان إلتزام شركة الجرافات البحرية الوطنية بحماية الجميع ومنع التلوث والحد من 

 بالقوانين واللوائح المعمول بها.أي آثار كبيرة سالبة على البيئة فضال  عن اإللتزام 

 

التي ترتبط بسياساتها واستراتيجياتها في المسؤولية  ةلمسؤولية االجتماعية للشركالتابعة لوتختار مبادرات  الشركةتحدد 

 االجتماعية وتضيف قيمة إلى أربعة أجزاء، على النحو التالي:

  في حياة المجتمع. المبادرات التي تعزز مشاركتها علىشركة الالتبرعات: تشجع 

  المبادرات التي توفر ظروف عمل جيدة وآمنة تعزز ميزان على شركة في الداخل: تشجع الشركة العمالء

 الحياة العملية وترفع من مستوى مشاركة الموظفين.

  شركة مع شركاء األعمال والسلطات في تقديم رؤية أبوظبي للتخطيط الشركاء األعمال والسلطات: تساهم

وتشارك أعضاء اتحاد  عمالئهاوتشجع استراتيجية الشراكة الطويلة األمد مع  2030العمراني واالقتصادي 

 الجرافات المركزية واالتحاد الدولي للمقاولين البحريين الدروس والعلوم التي تعلّمتها.

 المبادرات التي تؤدي إلى الحد من اآلثار البيئية السالبة  على شركةال: تشجع يةيئة البحرالصحة والسالمة والب

 .يوتحقيق أداء بيئي عال

 

 :التالية بالمبادرات أيضا   الشركة قامت للشركة، االجتماعية المسؤولية تفويض مع وتماشيا   ،2020 عام خالل

  والعميل شركة ادنوك االشراف على أبوظبيفي  البيئة هيئة مع الكامل بالتعاون وغشة حيل مشروعرعى 

 ."اإللكتروني البيئي الكتيب" جانب إلى  مشاريع لعدة "اإللكتروني التعلم بوابة" مشروع

 أبوظبي إمارة من أجزاء عدة في الطيور تعشيش أعمدة توزيع تم.  

 وكورنيش ،الموانئ في أبوظبي وموانئ ،أبوظبي بلدية مع بالتنسيق البيئية للتوعية إرشادية لوحات تركيب تم 

 .أخرى ومواقع ،أبوظبي

 

 تطوير المجتمع المحليلالمساهمة  7-2

 للشركة، االجتماعية المسؤولية أداء لتقييم مجتمعية، استطالعات إلجراء مستقل ثالث طرف أخصائي بتعيين الشركة تقوم

 .للشركة االجتماعية المسؤولية ومبادرات واستراتيجيات لسياسات إدارتها لتحسين الالزمة اإلجراءات وتحديد

 

 ما يلي :  2020 عامفي  الشركةتشمل المبادرات واألنشطة التي قامت بها 

 تطوير خالل من المجتمع نمو لدعم كورونا جائحة خالل االجتماعية، للمساهمة معن لهيئة الشركة من مساهمة 

 .المدني المجتمع في والمشاركة العطاء ثقافة ونشر االجتماعية، التحديات لمواجهة مبتكرة حلول وإيجاد
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 ؛بالدم التبرع 

 ؛بصريا   الهمم اصحاب لرعاية اإلمارات جمعية 

 ؛الهمم الصحاب خورفكان نادي 

 السرطان؛ مرضل توعية حملة 

 المتخصصة للمدارس المطلوبة التبرعات أو الموظفين على رئيسي بشكل الشركة ركزتمدى السنوات الماضية،  على 

  ؛من أصحاب الهمم أطفال لديها التي العائالت لمساعدة المستشفيات أو/  و

 ومعرفتهم مهاراتهم لتطوير ةوغش ليح مشروع في التخصصات مختلف من التخرج حديثي مهندسا 20 تعيين 

 .المستقبل تحديات لمواجهة وإعدادهم الفنية

 

 حماية البيئةلالمساهمة  7-3

 البيئية  اإلدارة 

 الرئيسي المقر في خاصة وبصفة أبوظبي في الشركة وأنشطة مشاريع لكافة البيئية الجوانب ومراقبة اإلشراف

 وامارات ،وغشة وحيل والسلع، ومغرق، الحديريات،و جبيل،و ،خليفة ميناء مشروع من لكلو ،المصفح في للشركة

 .رمص في والدولية اإلقليمية المشاريع إلى باإلضافة اوروبا

 

 منطقة داخل ةوغش حيل مشروع تنفيذ في االستمرار خالل من مهمة بيئية منطقة داخل بالتحديات مليء تفاعل قيادة

 هيئة قبل من كثب عن المشروع مراقبة تتم. البطينة جزيرة في البناء أنشطة إلى باإلضافة البحرية مروح محمية

 .للمنطقة العالمية لألهمية ا  نظر األخرى الدولية البيئية والوكاالت أبوظبي - البيئة

 

 إلى المتطلبات البيئية القانونية  االمتثال 

ضمان االمتثال للمتطلبات البيئية القانونية المحلية واالتحادية واستصدار التصاريح البيئية الالزمة )شهادات عدم 

 . وجبيل والسلع، مغرق، ،وحيل وغشة ،مشروع ميناء خليفةمن  كلمثل  ،ممانعة( للمشاريع

 

 إلى أدى مما 14001:2015البيئة بالشركة للوفاء بمتطلبات األيزو  إدارةباإلضافة إلى إجراء مراجعة لنظام 

 .بنجاح الشهادة على الحصول

 

 البيئية  الدراسات 

أبو ظبي على تعيين استشاريين طرف ثالث من أجل تنفيذ الدراسات البيئية للعديد من المشاريع  -هيئة البيئة  موافقة

التي تمت مراجعتها وتقييمها والموافقة عليها مؤخرا  عن طريق الجهات المختصة )هيئة  –كلما كان ذلك ممكنا   –

  .(أبو ظبي و/ أو العميل - لبيئةا

  

 المراقبة  خطط 

والتنفيذ الداخلي لخطة أو خطط مراقبة وإدارة البيئة بما يتوافق مع الدراسات البيئية للغير و/ أو المتطلبات  اإلعداد

 وخطة الجبيل، لمشروع القرم زراعة إدارة خطة ونفذت الشركة أعدت كما .المشاريع لكلالبيئية القانونية المطبقة 

 .اوروبا امارات ومصنع المصفح لقاعدة النفايات من الحد

 

 والتدقيق  الفحص 

 جميع تغطية من تمكنا ، 2020 عام خالل تفتيش عملية 950 من البيئي التفتيش عمليات عدد إجمالي اقتراب مع

 .الجارية NMDC مشاريع
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 األداء  مراقبة 

والنفايات والفضالت والتربة وغيرها وذلك  جيجوالض والهواء الماء مثل محددة بيئية لمؤشرات مراقبة برامج تنفيذ

وتتم المراقبة إما عن طريق  .للشركةبما يتوافق مع المتطلبات البيئية للمشروع ومتطلبات أنظمة اإلدارة البيئية 

ومقياس الغبار ومقياس  جيجاستخدام شركة تمتلك معدات مثل أجهزة استشعار نوعية المياه في الموقع ومقياس الض

خارجية معتمدة من قبل هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس للتربة والرواسب  مختبراتمن خالل  اإلضاءة أو

 .السائلة واختبار جودة الهواء

 

 والتوعية  التوصيات 

البيئية  المواضيعالمصفح ومواقع المشاريع حول  في للشركة الرئيسي المقرالتوصيات والتوعية والتدريب في  تقديم

 المواضيعذات الصلة وبصفة خاصة التي لها عالقة مباشرة ببيئة العمل اليومية للموظفين باإلضافة إلى تلك 

المطلوبة للمشاريع مثل إدارة النفايات والثديات البحرية ومالحظة وتحديد نوعية الزواحف ومراقبة والتحكم في 

   البيئية للتجريف. الفائض ومناولة وتخزين المواد الكيميائية والجوانب
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 معلومات عامة - 8

 السعر الشهري لسهم الشركة مقارنة بالمؤشر العام ومؤشر القطاع 8-1

بيان سعر سهم الشركة في السوق )سعر اإلغالق وأعلى سعر وأدنى سعر(، والمؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع، في 

 :  2020نهاية كل شهر أثناء عام 

 

مؤشر قطاع  سعر اإلغالق أقل سعر أعلى سعر الشهر

 الخدمات

 المؤشر العام

 5.156.18 2.732.67 4.00 3.44 4.00 يناير

6482. 3.60 3.60 4.60 فبراير .07 4.901.42 

 3.734.68 2.363.47 3.09 3.09 3.40 مارس

 4.230.37 2.309.54 3.00 2.90 3.00 أبريل

 4.141.61 2.290.91 3.09 3.00 3.09 مايو

 4.285.79 2.445.23 3.95 3.00 3.95 يونيو

 4.304.73 2.468.55 3.80 3.80 3.90 يوليو

 4.519.32 2.564.94 5.00 4.16 6.25 أغسطس

 4.518.06 2.560.49 4.52 4.49 5.30 سبتمبر

 4.660.04 2.532.36 5.05 4.49 5.49 أكتوبر

 4.964.93 2.700.64 5.70 5.01 5.90 نوفمبر

 5.045.31 2.859.53 6.01 5.52 6.50 ديسمبر

 

 مخطط أداء سهم الشركة بالمقارنة مع المؤشر العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة: 8-2

 

 

يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو
اغسط
س

رسبتمب اكتوبر نوفمبر ديسمبر

المؤشر العام ٥١٥٦ ٤٩٠١ ٣٧٣٥ ٤٢٣٠ ٤١٤٢ ٤٢٨٦ ٤٣٠٥ ٤٥١٩ ٤٥١٨ ٤٦٦٠ ٤٩٦٥ ٥٠٤٥

مؤشر القطاع  ٢٧٣٣ ٢٦٤٨ ٢٣٦٣ ٢٣١٠ ٢٢٩١ ٢٤٤٥ ٢٤٦٩ ٢٥٦٥ ٢٥٦٠ ٢٥٣٢ ٢٧٠١ ٢٨٦٠

سعر سهم الشركة ٤.٠٠ ٣.٦٠ ٣.٠٩ ٣.٠٠ ٣.٠٩ ٣.٩٥ ٣.٨٠ ٥.٠٠ ٤.٥٢ ٥.٠٥ ٥.٧٠ ٦.٠١

٠.٠٠

١.٠٠

٢.٠٠

٣.٠٠
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٥.٠٠

٦.٠٠

٠
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 2020 ديسمبر 31ة في ئتقسيم ملكية أسهم شركة الجرافات حسب الجنسية وحسب الف 8-3

 إجمالي األسهم أسهم الشركات أسهم األفراد المساهمين فئة

 249.921.181 169.419.326 80.501.855  اإلماراتيونالمواطنون 

 57.459 53.093 4.366 مواطنو دول مجلس التعاون 

 8.606 - 8.606  العرب )بخالف مواطني دول الخليج(

 12.754 - 12.754 األجانب

 250.000.000 169.472.419 80.527.581 اإلجمالي

 100% 67.69% 32.21% النسبة المئوية

 

 2020ديسمبر  31، وذلك كما في % أو أكثر من رأس مال الشركة5بيان مساهمي الشركة الذين يملكون  8-4

 النسبة المئوية عدد األسهم المساهم

 32.00% 79.999.999 أبوظبي القابضة 

 11.14% 27.848.502 تصاميم العقارية ذ.م.م.

 8.86% 22.151.498 مجموعة أبوظبي المتحدة للتطوير واالستثمار

 6.63% 16.584.532 بيكو-النفط عمالال تالوالمقاو الهندسه مؤسسه

 

 2020ديسمبر  31وذلك كما في  لكية المساهمين للشركةبيان م 8-5

 نسبة األسهم المملوكة عدد األسهم المملوكة عدد المساهمين ملكية األسهم )سهم( #

%5 12.675.196 3.176 50.000أقل من  1 .07 

%9 24.792.134 158 500.000و أقل من  50.000 2 .92 

%11 27.966.191 24 5.000.000و أقل من  500.000 3 .19 

%73 184.566.479 9 5.000.000 أكثر من 4 .83 

%100 250.000.000 3.458 المجموع  

 

 2020 بيان باألحداث الهامة التي واجهتها الشركة خالل العام 8-6

 لإلنشاءات الوطنية شركة أسهم من٪ 100 على لالستحواذ عرضا   الشركة مساهمو وافقوا ،2020 عام في 

 أسهم مقابل أبوظبي، في والبناء والمشتريات الهندسة مجال في رئيسية دولية مقاوالت شركة وهي البترولية،

 ،2021 فبراير 11 في العام نهاية من الحق وقت في الصفقة هذه إبرام تم. للبائعين إصدارها سيتم الشركة في

 .األوسط الشرق في المتعاقدة الشركات أكبر من واحدة إنشاء إلى ذلك وأدى

 مليون 498: 2019) درهم مليون 305 الشركة تاستثمر الشركة، نمو لدعم التحتية البنية بناء لمواصلة 

 جرافة الهوبر ذلك في بما األسطول، في باالستثمارات معظمها ويتعلق  العام خالل الثابتة األصول في( درهم

 تطوير إلى باإلضافة ،2020 عام من الثالث الربع خالل المشاريع في نشرهما تم اللذان والباكهو الجدد

 .الحالي البحري األسطول
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 البحرية لألعمال الحديدية للسكك االتحاد - خليفة ميناء مشروع على الشركة حصلت ،2020 عام في 

 و المنزلة بحيرة توسعة ومشروع المتحدة، العربية اإلمارات في األعمال مشاريع لتمكين السعديات وبحيرات

 .مصر في اإلسكندريةمشروع 

 

 مسؤول عالقات المستثمرين 8-7

على المستثمرين  لعالقات مخصصة صفحة يوجد كما .المستثمرين عالقات مسؤول بمنصب شاالتي خالد /السيد يشغل

النظام االساسي للشركة، وأسماء السادة المرشحين  تتضمن والتي( www.nmdc.com( للشركة االلكتروني الموقع

  .المستثمرين عالقات لمسؤومع تواصل لا ومعلومات، عنوان الشركةو لعضوية مجلس اإلدارة،

 

 المستثمرين عالقات لبيانات التواصل مع مسؤو

 ir@nmdc.aeالبريد اإللكتروني: 

  0097125130242: المكتبرقم 

 00971504111846رقم هاتف المحمول: 

 

 2020التوطين في عام  8-8

 يوضح .2020 ديسمبر 31 في كما وذلك% 7 الشركة لدى( اليدويين غير العمال) الموظفين طبقة في التوطين نسبة بلغت

 .2019 و 2018 كل من في التوطين نسبة أدناه الجدول

 العام نسبة الوطين

10%  2018 

8%  2019 
 

 2020 عام في مبتكرة ومبادرات مشاريع 8-9

 متعددة حدبات مع المغمورة شبه األمواج حواجز من ا  جديد ا  نوع الشركة أنشأت ،2020 عام في: متدرجة أمواج حواجز

 مع الرملية، بالشواطئ المحاطة االصطناعية الجزر لحماية تطويره تم والذي ،(النوع هذا من أمواج حاجز أول) متداخلة

 .الوقت نفسب المنطقة في للمياه جيد دوران ضمان

 المعتمدة المعينة المناطق في ناعيةطصا مرجانية قبة 40 مجموعه تركيب تم ،2020 عام في: اصطناعية مرجانية قباب

 هيئة موافقة أخرى صناعية مرجانية قبة 29 تنتظر. للمقاول البيئية المبادرة من كجزء أبوظبي - البيئة هيئة قبل من

 .2021 عام أوائل في تركيبها سيتم التي البيئة

 جوانب تفصيل إلى تهدف والتي البيئية اإلرشادية اللوحات وتركيب تصنيع في الشركة بدأت: البيئية اإلرشادية اللوحات

 ذلك، إلى باإلضافة. الحساسة والموائل( والحيوانات النباتات) المختلفة الرئيسية األنواع ذلك في بما البيئة، من معينة

 وتقليل المستدامة الصيد بممارسات الوعي زيادة يستهدف( معينة نماذج) اإلرشادية اللوحات هذه من آخر هدف هناك

 أبوظبي كورنيش مثل أبوظبي، في البحرية المناطق جميع في البيئية اإلرشادية اللوحات تثبيت سيتم. البالستيكي الحطام

 .الجبيل وجزيرة السعديات وجزيرة

 

 2020تفاصيل المخالفات أثناء عام  8-10

http://www.nmdc.com)/
mailto:ir@nmdc.ae



	NMDC Corporate Governance Report 2020 - Arabic
	NMDC Corporate Governance Report 2020 - Arabic
	NMDC Corporate Governance Report 2020 - Arabic


	arabic



