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ويشمل هذا التقرير مناقشة للنقاط التالية :

مقدمة

1.ممارسات حوكمة الشركة – مبادئ إطار حوكمة الشركة والمنهج التي تتبناه الشركة لتنفيذ هذه المبادئ؛

تعمل شركة الجرافات البحرية الوطنية (“شركة الجرافات” أو “الشركة”) في
بيئة عالمية متطورة تشهد توقعات متنوعة وتغيرات تنظيمية مستمرة،
وطلب متزايد في التركيز على مشاركة أصحاب المصلحة والمساءلة.

ونحن نعترف أن البيئة التي نعمل فيها تطرح تحديات من منظور الحوكمة
والتنظيم؛ غير أننا على ثقة من التزامنا بتبني واالمتثال لممارسات
حوكمة الشركات الجيدة ،مع احترام ثقافة الشركة وقيمها ،مما ستظل
ً
ً
قويا يتيح لمجلس اإلدارة والشركة أن تفي بهذه
أساسا
توفر للمجموعة
التحديات المستمرة.
ويتمثل الهدف من هذه الوثيقة في إيضاح إطار حوكمة شركة الجرافات،
طبقا للقرار رقم ( )7لعام  ،2016بشأن ضوابط المعايير المؤسسية
ً
وحوكمة شركات المساهمة العامة (قواعد حوكمة الشركة) الصادرة عن
هيئة األوراق المالية والسلع وتعديالته من وقت آلخر.
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2.مجلــس اإلدارة (“المجلــس”)  -دور المجلــس فيمــا يتصــل بإطــار حكومــة الشــركة ،وهيــكل تشــكيل المجلــس،
وشــروط عضويــة أعضــاء المجلــس ،بمــا فــي ذلــك العضويــة فــي الشــركات المســاهمة األخــرى ،والتفاصيــل
الخاصــة باألجــور التــي يحصلــون عليهــا مــن الشــركة؛
3.تــداوالت أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي األوراق الماليــة لشــركة الجرافــات – وصــف لسياســة تداول أســهم الشــركة،
ومنهــج الشــركة فــي ضمــان التزامهــا باإلفصاحــات المرتبطــة بتــداوالت أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي األوراق
الماليــة للشــركة؛
4.المدققــون الخارجيــون – ملخــص عــن شــركة التدقيــق الحســابي ،يشــمل األتعــاب والنفقــات المرتبطــة بالتدقيــق
أو الخدمــات األخــرى التــي يقدمهــا المدقــق الحســابي للشــركة ورأيهــم المتحفــظ فيمــا يتعلــق بالبيانــات الماليــة
المبدئيــة والســنوية ؛
5.لجــان مجلــس اإلدارة – وصــف لتكويــن ووظائــف ومســؤوليات لجــان مجلــس اإلدارة األربــع – لجنــة التدقيــق ،لجنــة
الترشــيحات والمكافــآت  ،واللجنــة االســتراتيجية ،واللجنــة الفنية؛
6.نظام الرقابة الداخلية – وصف لنظام الرقابة الداخلية للشركة ،ومنهج الشركة في االلتزام بهذا النظام؛
7.مساهمة الشركة – في تنمية المجتمع المحلي وحماية البيئة أثناء عام 2019؛ و
8.المعلومــات العامــة – معلومــات أخــرى محــددة تطلبهــا هيئة األوراق المالية والســلع ،وتشــمل التحركات الســعرية
لســهم الشــركة ،وتقســيم ملكيــة أســهم الشــركة ،وعالقــات المســتثمرين ،ومخالفــات حوكمــة الشــركة ،و نســبة
التوطيــن ،وبيــان بالمشــاريع والمبــادرات االبتكاريــة للشــركة خــال عام .2019
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 2.1قواعد حوكمة الشركة
وفقــا لمعيــار قياســي مقتبــس مــن مزيــج مــن التوجيهــات
ً
يلتــزم مجلــس الشــركة بتنفيــذ ممارســات حوكمــة محكمــة
اإلماراتيــة وأفضــل الممارســات العالميــة .وترتكــز هــذه المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة وأفضــل الممارســات إلــى
قيــم وفلســفات شــركة الجرافــات ،التــي توفــر اإلطــار الــذي نقيــس علــى أساســه الســلوك والممارســات لتقييــم
خصائــص الحوكمــة الجيــدة .وتتطلــب قيمنــا أن يتصــرف أعضــاء مجلــس االدارة والموظفــون التابعــون لشــركتنا
بنزاهــة وســلوك حســن ،لتعزيــز الثقــة والمحافظــة عليهــا.
وتعــد حوكمــة الشــركة الســليمة راســخة فــي قيمنــا وثقافتنــا ووظائفنــا وهيكلنــا التنظيمــي .ويتــم تصميــم هيــاكل
الشــركة لنضمــن أن تظــل قيمنــا راســخة فــي كل مــا نقــوم بــه مــن أعمــال ومــا نؤديــه مــن عمليــات .ونحــن نقــوم
باســتمرار بمراجعــة هــذه الهيــاكل واســتخدام بيــان مكتــوب لقيمنــا ليمثــل قواعــد الســلوك فــي شــركتنا .وتُ جــري
شــركة الجرافــات مراجعــة دوريــة لبيئتهــا االســتراتيجية والتشــغيلية ،وتشــمل هــذه المراجعــة التواصــل مــع أصحــاب
الشــأن ذوي الصلــة بالشــركة ،حتــى يتســنى لهــا تحديــد التــوازن ونطــاق العمــل ومــدى التطــور المناســب إلطــار
حوكمــة الشــركة ،بمــا يتناســب مــع طبيعــة شــركة الجرافــات وحجمهــا ومــدى تعقيدهــا.
وتقود ثقافة حوكمة الشركة في شركة الجرافات العوامل التالية :
•مجلس إدارة ذات دراية وافية وفعالية تنفيذية لتوجيه شؤون الشركة ووضع أهدافها؛
•وظائف ومسؤوليات محددة بوضوح ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار المسؤولين والمدراء في الشركة؛
•اختيار االستراتيجيات المنتجة وإدارة المخاطر؛
•التفويض المناسب ومراقبة المسؤولية والمحاسبة تجاه اإلدارة؛
•تلبية مصالح أصحاب الشأن من خالل عمليات اإلفصاح الجوهرية ذات الصلة؛
•ضمان االلتزام بكل االلتزامات التنظيمية؛
•التأكــد مــن توفيــر التوجيــه والرقابــة المناســبة علــى األداء وإعــداد التقاريــر الماليــة فــي الشــركة ،مــن خــال نظــام
رقابــة داخليــة فعــال؛
•العمل مع المجتمع؛ و
•تبني الشركة ومسؤوليها وموظفيها معايير أخالقية رفيعة.
وحتــى يتســنى تحقيــق هــذه األهــداف وضمــان االلتــزام بالمتطلبــات المحــددة لقواعــد حوكمــة الشــركات الصــادرة
عــن هيئــة األوراق الماليــة والســلع ،قامــت الشــركة بإعــداد وتطبيــق كتيــب حوكمــة الشــركة الخــاص بهــا ،الــذي يضــم
سياســات تخــص المواضيــع التاليــة :
•شؤون مجلس اإلدارة وأعضائه؛
•لجان مجلس اإلدارة ومواثيق اللجان؛
•تفويض السلطة لإلدارة؛
•العالقة مع المساهمين؛
•التزامات اإلفصاح الخاصة بالشركة؛
•نظام الرقابة الداخلية؛
•مشاركة المدققين الخارجيين؛
•قواعد السلوك؛
•سياسة تداول األسهم.

12

تقرير حوكمة الشركة 2019

فــي  2019قــام مجلــس اإلدارة بمراجعــة وتحديــث دليــل الحوكمــة للشــركة ليتماشــى مــع متطلبــات القانــون االتحــادي
رقــم ( )4لســنة  2000المتعلــق بهيئــة وســوق األوراق الماليــة والســلع ،والقانــون االتحــادي رقــم ( )2لســنة 2015
الخــاص بالشــركات التجاريــة ،والقــرار رقــم ( )7لســنة  2016الخــاص بمعاييــر االنضبــاط المؤسســي ،وحوكمــة شــركات
المســاهمة العامــة الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة والســلع ،والنظــام األساســي للشــركة لعــام .2016
يتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولية المراقبــة والمراجعــة والنزاهــة والموثوقيــة فــي مــا يتعلــق بالقوائــم المالية
الموحــدة لشــركة الجرافــات ،وسياســات المحاســبة الخاصــة بهــا والمعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي .فــي
القيــام بهــذه المســؤولية ،يتــم دعــم االعضــاء مــن خــال عمليــة مســتمرة لتحديــد وتقييــم وإدارة المخاطــر الهامــة
التــي تواجههــا الشــركة فــي إعــداد المعلومــات الماليــة وغيرهــا مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي .وقــد
ُطبقــت هــذه العمليــة بالنســبة للعــام قيــد المراجعــة وحتــى تاريــخ اعتمــاد التقريــر الســنوي والقوائــم الماليــة .وتتولــى
اإلدارة تنفيــذ هــذه العمليــة ،فــي حيــن تقــوم لجــان مجلــس اإلدارة التــي تشــمل لجنــة التدقيــق واللجنــة االســتراتيجية
ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة الفنيــة ،بمراقبــة فاعليتهــا.

 2.2هيكل حوكمة الشركة
حوكمــة الشــركة نظــام يتــم مــن خاللــه توجيــه ومراقبــة أعمــال الشــركة .يحــدد هيــكل حوكمــة الشــركات توزيــع الحقــوق
والمســئوليات بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة داخــل الشــركة مثــل رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي وكبــار
المســئولين والمــدراء والمســاهمين ،ويحــدد القواعــد واإلجــراءات التخــاذ القــرارات المتعلقــة بشــئون الشــركات.
يتمثــل الهــدف األساســي لسياســة حوكمــة الشــركة فــي صنــع وخلــق القيمــة والحفــاظ عليهــا داخــل الشــركة.
تــرى الشــركة أنــه مــن المهــم أن تكــون مبــادئ الحوكمــة هــذه شــفافة لجميــع أصحــاب المصلحــة ولحمايــة حقوقهــم
وتعزيــز مشــاركتهم فــي عمليــة حوكمــة الشــركة.
ً
دورا محوريـ ًـا فــي إطــار حوكمــة الشــركة؛ فهــو المســؤول فــي نهايــة المطــاف عــن ضمــان
يقــوم مجلــس اإلدارة
التــزام الشــركة بالتزاماتهــا القانونيــة والتنظيميــة ،ومذكــرة تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي ،وواجباتهــا
حيــال أصحــاب الشــأن .ويســاعد المجلــس فــي هــذه العمليــة لجــان مجلــس اإلدارة المختلفــة (وبصفــة خاصــة لجنــة
التدقيــق ،واللجنــة االســتراتيجية ،ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت ،واللجنــة الفنيــة) ،عــاوة علــى المدققيــن الداخلييــن
والخارجييــن ،ومســؤولي وموظفــي الشــركة (بمــا فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي والرئيــس المالــي ،ورئيــس الرقابــة
الداخليــة ،وباقــي أعضــاء اإلدارة العليــا).
ـا عــن النظــام األساســي والقوانيــن المنظمــة ،وافــق مجلــس إدارة شــركة الجرافــات علــى مجموعــة كبيــرة
وفضـ ً
مــن المواثيــق والقواعــد والسياســات والهيــاكل والعمليــات التجاريــة المحــددة بعنايــة ،حتــى يتســنى تســجيل هــذه
القــرارات والتفويضــات ،وتنظيــم العمليــات واإلشــراف علــى أنشــطة الشــركة والشــركات التابعــة لهــا .كمــا أصــدر
المجلــس القواعــد العامــة للتصــرف والســلوك الشــخصي ،التــي ُيعــد كل المديريــن والموظفيــن ملتزميــن حيالهــا
كأفــراد أو بوصفهــم كيانـ ًـا جماعيـ ًـا.

 2.3ممارسات اإلفصاح
تلتــزم الشــركة باالمتثــال لــكل التزامــات اإلفصــاح ،التــي تشــمل االلتزامــات حيــال هيئــة األوراق الماليــة والســلع
وســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة وأصحــاب الشــأن ،بحيــث يتــم تــداول األســهم فــي ســوق مســتنير .وفــي عــام
 ،2019قامــت الشــركة بعمليــات إفصــاح منتظمــة لهيئــة األوراق الماليــة والســلع ،وســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة،
بمــا فــي ذلــك ،اجتماعــات وقــرارات مجلــس اإلدارة المتوقعــة ،ونشــر التقريــر الســنوي ،وغيرهــا مــن اإلعالنــات ذات
الصلــة بالشــؤون /المعامــات الماليــة و  /أو التشــغيلية األساســية ،التــي تحــرص الشــركة علــى توفيــر نســخ منهــا
وتحديثهــا علــى الموقــع األلكترونــي الخــاص بالشــركة.
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 2.4تفويض الصالحيات
يتحمــل مجلــس اإلدارة المســئولية الكاملــة عــن عمليــات الشــركة ،ولكــن المجلــس لديــه الســلطة لتفويــض صالحياتــه
للجــان واإلدارة العليــا.
وافــق مجلــس اإلدارة علــى منظومــة تفويــض الصالحيــات فــي عــام  .2010يحــدد تفويــض الصالحيــات وتحديــث
االعتمــادات األخــرى حــدود الصالحيــات التــي يخولهــا المجلــس للجــان التنفيذيــة واإلدارة والموظفيــن ،إلدارة شــؤون
الشــركة وعملياتهــا فــي دولــة اإلمــارات وخارجهــا .وتخضــع منظومــة تفويض الصالحيــات الحالية للمراجعة المســتمرة
ويتــم عمــل اي تحديــث مطلــوب لمواجهــة التغيــرات التــي تشــهدها البيئــة االقتصاديــة الحاليــة التــي تعمــل الشــركة
فــي إطارهــا.
كمــا فــوض مجلــس اإلدارة صالحيــات معينــة للجــان التابعــة لــه ،والتــي تضــم لجنــة التدقيــق ولجنــة الترشــيحات
والمكافــآت واللجنــة االســتراتيجية واللجنــة الفنيــة ،كمــا هــو محــدد فــي مواثيقهــا ،التــي تــم تــم اعتمــاد تحديثهــا فــي
عــام .2019

 2.5قواعد السلوك التجاري وسياسة الرقابة على االحتيال
تــدرك الشــركة أهميــة إنشــاء والحفــاظ علــى مجموعــة مــن القيــم والنهــج لعمليــة ممارســة األعمــال التجاريــة .تطالــب
الشــركة أعلــى المعاييــر األخالقيــة فــي أنشــطتها التجاريــة مــن خــال قواعــد ســلوك تجاريــة محــددة وسياســات
الرقابــة علــى االحتيــال ،التــي تشــتمل الجوانــب التجاريــة التاليــة:
•االلتزام بالقوانين واألنظمة واللوائح؛
•السلوك الشخصي؛
•معايير السلوك؛

 2.6سياسة الترحيب بأعضاء مجلس اإلدارة الجدد وتعريفهم
بالشركة
تقتضــي سياســة الشــركة الخاصــة بالترحيــب بأعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد وتعريفهــم بالشــركة ،أن يشــارك جميــع
األعضــاء الجــدد فــي برنامــج الترحيــب والتعريــف بالشــركة .ويشــمل هــذا البرنامــج عروضـ ًـا تقديميــة تقدمهــا اإلدارة
لتعريــف األعضــاء الجــدد بالخطــط االســتراتيجية للشــركة وعملياتهــا وأنشــطتها التجاريــة ،ووحداتهــا التجاريــة وإداراتهــا
وموظفيهــا األساســيين .ويهــدف البرنامــج إلــى تقديــم المعلومــات المطلوبــة لضمــان فهم كل عضــو جديد لواجباته
طبقــا للقوانيــن واألنظمــة الســارية ،وإطــار حوكمــة الشــركة ،وفهمــه لسياســات الشــركة وإجراءاتــه.
ً
ومســؤولياته

 2.7سياسة تداول أسهم الشركة
إن الغرض من سياســة تداول أســهم الشــركة هو التأكد من أن أعضاء الشــركة وموظفيها (وأشــخاصهم المتصلين
 ،كمــا هــو موضــح أدنــاه) ال يتعاملــون أو يتداولــون فــي األوراق الماليــة الصــادرة عــن الشــركة أو الشــركات التابعــة لها
ـاء علــى معلومــات ســرية لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا أو فــي ظــروف التعــارض .أي معامــات
أو الشــركات الشــقيقة بنـ ً
غيــر مصــرح بهــا أو غيــر صحيحــة يمكــن أن تؤثــر علــى ســمعة الشــركة وتــؤدي إلــى مســئولية جنائيــة أو مدنيــة.
تتمثــل سياســة تــداول أســهم الشــركة فــي عــدم قيــام أي عضــو أو موظــف بالشــركة (أو أي شــركة تابعــة أو شــركة
أخــرى تخصــع لرقابــة الشــركة) بالتعامــل فــي االوراق الماليــة للشــركة عندمــا يكــون لديهــم أي معلومــات يمكــن أن
تؤثــر علــى ســعر األوراق الماليــة للشــركة ،حيــث لــم يتــم اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات إلــى ســوق أبوظبــي لــأوراق
الماليــة .يجــوز لألعضــاء غيــر الحائزيــن علــى هــذه األوراق التعامــل فــي األوراق الماليــة للشــركة ولكــن بشــرط وجــود
موافقــة خطيــة مســبقة مــن الرئيــس (أو نائــب الرئيــس فــي حالــة غيابــه) ،فــي حيــن أن الموظفيــن غيــر الحائزيــن علــى
هــذه األوراق ال يحــق لهــم ذلــك إال بموافقــة خطيــة مســبقة مــن الرئيــس التنفيــذي (أو ســكرتير الشــركة فــي حالــة
غيابــه).

•السرية وحقوق الملكية الفكرية؛
•النزاهة وتعارض المصالح؛
•المنافسة والتداول العادل؛
•فرص الشركة؛
•حماية أصول الشركة واالستخدام العادل لها؛
•البيئة وخدمة المجتمع؛
•الصحة والسالمة؛
•اإلبالغ عن أي مخالفات للقواعد؛

ال تتجنــب هــذه السياســة الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة قبــل
التــداول فــي األوراق الماليــة للشــركة ،وال تســمح ألي عضــو أو موظــف بالتعامــل فــي األوراق الماليــة للشــركة
خــال أي فتــرة حظــر كمــا هــو موضــح فــي دليــل حوكمــة الشــركة .كمــا أن هــذه السياســة باإلضافــة إلــى كونهــا
ال تتجنــب المتطلبــات القانونيــة باالمتثــال ،فهــي تمثــل القوانيــن أو لوائــح أخــرى معمــول بهــا .ســيظل األعضــاء
ً
شــخصيا عــن عــدم امتثالهــم ألي قوانيــن ولوائــح ســارية.
والموظفــون مســئولون
طبقــت الشــركة سياســة تخــص تعامــل أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن فــي األوراق الماليــة للشــركة ،بغــرض
وثيقــا ) بالتعامــل
ً
ارتباطــا
التأكــد مــن عــدم قيــام أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وموظفيهــا ( واألفــراد المرتبطيــن بهــم
ً
أو تــداول األوراق الماليــة التــي تصدرهــا الشــركة أو أي شــركة تابعــة لهــا أو مجموعــة الشــركة بنــاء علــى معلومــات
ســرية لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا أو فــي ظــروف النــزاع.

•إجراء االلتزام؛ و
•اإلفصاح في التقارير والوثائق.
ومدراء وموظفين الشركة مطالبون بااللتزام بهذه القواعد أثناء أداء واجباتهم.
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 2.8لجنة المتابعة واالشراف على تعامالت األشخاص المطلعين

 2.9معامالت تداول أسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة

تتولــى لجنــة المتابعــة مســؤولية ســجل المطلعيــن بمــا فــي ذلــك مراقبــة ومتابعــة واإلشــراف وإدارة تعامــات
جميــع المطلعيــن وتســجيل معامالتهــم وملكيتهــم فــي الســجل والتواصــل واخطــار ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة
فــي جميــع هــذه المســائل بشــكل منتظــم.

يــدرك مجلــس اإلدارة وكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،عــاوة علــى إدارة الشــركة ،التزاماتهــم المرتبطــة
بمتطلبــات اإلفصــاح ذات الصلــة بتداوالتهــم لــأوراق الماليــة لشــركة الجرافــات ،وهــم يلتزمــون بــكل المتطلبــات
التــي تصــدر عــن هيئــة األوراق الماليــة والســلع وســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة.

تتألف لجنة المتابعة واالشراف من االعضاء التالية:
االسم

المسمى الوظيفي

المنصب

السيد /كاشف نواز شيخ
السيد /محمد الفالحي
السيد /خالد شالتي

مدير إدارة الرقابة الداخلية
مدير المشتريات
ضابط عالقات المستثمرين

رئيس اللجنة
عضو في اللجنة
عضو في اللجنة

ويوضــح الجــدول التالــي بيانــات تــداول األوراق الماليــة واالرصــدة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأقاربهــم كمــا فــي 31
ديســمبر :2019
عضو مجلس اإلدارة

المنصب  /صلة
القرابة

األسهم
المملوكة كما في
2019/12/31

مجموع معامالت مجموع معامالت
الشراء
البيع

يقــر الســيد /كاشــف شــيخ بمســؤوليته عــن نظــام المتابعــة واإلشــراف علــى تعامــات األشــخاص المتطلعيــن فــي
الشــركة وعــن مراجعتــه آلليــة عملــه والتأكــد مــن فعاليتــه.

السيد /عبد الغفار عبد الخالق الخوري

قامــت اللجنــة فــي عــام  2019بمراجعــة وتحديــث ســجل المطلعيــن بانتظــام .وذلــك تمشـ ً
ـيا مــع لوائــح ســوق أبوظبــي
لــأوراق الماليــة ودليــل حوكمــة الشــركة التابــع للشــركة ،وتــم إرســال اإلخطــارات إلــى المطلعين لفترات حظــر التداول.
ولــم يكــن هنــاك اي تــداول للمطلعيــن خــال عــام .2019

عضو
االبن
االبن
االبن
االبن
االبنة

5,999,999
3,199
3,199
3,199
3,199
3,199

-

-

السيد /ماجد أحمد سالم الكربي

عضو

5,460,699

-

-

السيد /ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري

عضو

201,893

-

-

السيد /محمد أحمد القمزي

الزوجة

53,999

-

-
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مجلس اإلدارة
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 3.1دور المجلس
ـؤوال تجــاه أصحــاب الشــأن ذوي الصلــة بالشــركة عــن وضــع وتقديــم قيمــة مســتدامة مــن خــال
ُيعــد المجلــس مسـ ً
ـؤوال عــن تقديــم التوجيــه االســتراتيجي ،واإلشــراف علــى
إدارة أعمــال الشــركة .وبصفــة خاصــةُ ،يعــد المجلــس مسـ ً
اإلدارة ووضــع وســائل الرقابــة الكافيــة بهــدف تعزيــز نجــاح الشــركة وقيمتهــا علــى المــدى البعيــد ،ويعــد المجلــس
مســوؤل عــن اداء وشــوؤن الشــركة.
ً
دورا محوريـ ًـا فــي إطــار حوكمــة الشــركة .وقــد اعتمــد المجلــس دليــل حوكمــة الشــركة ،الــذي
كمــا يلعــب مجلــس اإلدارة
يعــرض اإلطــار العــام لكيفيــة عمــل المجلــس ،عــاوة علــى نوعيــة القــرارات التــي ســيتخذها المجلــس ،والقــرارات
التــي ينبغــي تفويضهــا إلــى اإلدارة .مجلــس اإلدارة المســؤول فــي نهايــة المطــاف عــن ضمــان التــزام الشــركة
بالتزاماتهــا القانونيــة والتنظيميــة ،ومذكــرة تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي ،وواجباتهــا حيــال أصحــاب الشــأن.
ويقوم مجلس إدارة شركة الجرافات بما يلي:
•اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان االمتثــال للقوانيــن واللوائــح والقــرارات والمتطلبــات المعمــول بهــا لــدى
الســلطات التنظيميــة.
•الموافقة على المناهج اإلستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها.

ً
حديثــا بجميــع أقســام وإدارات الشــركة ،وتزويــده بجميــع المعلومــات
•تعريــف عضــو مجلــس اإلدارة المعيــن
المطلوبــة لضمــان الفهــم الصحيــح ألنشــطة الشــركة وأعمالهــا ،والدرايــة الكاملــة لمســئولياته ،وكل مــا يمكنــه
مــن القيــام بواجباتــه حســب األصــول وفقــا للتشــريعات المعمــول بهــا ،وجميــع المتطلبــات التنظيميــة األخــرى
وسياســات الشــركة فــي مجــال أعمالهــا.
•وضــع إجــراءات لمنــع الموظفيــن الذيــن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات مــن اســتخدام المعلومــات
الداخليــة الســرية للشــركة لتحقيــق مكاســب ملموســة أو غيــر ملموســة.
•وضــع آليــة لتلقــي شــكاوي ومقترحــات المســاهمين بمــا فــي ذلــك مقترحاتهــم المتعلقــة بقضايــا معينــة فــي
جــدول أعمــال الجمعيــة العموميــة بطريقــة تضمــن دراســة هــذه المقترحــات واتخــاذ القــرارات الصحيحــة بشــأنها.
•الموافقــة علــى القواعــد التــي علــى أساســها تُ منــح الحوافــز والمكافــآت واالمتيــازات الخاصــة ألعضــاء مجلــس
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا بطريقــة تزيــد مــن اهتمــام الشــركة وتســاعد علــى تحقيــق أهدافهــا.
•وضــع سياســة الشــركة لإلفصــاح والشــفافية ومتابعــة تنفيذهــا بمــا يتفــق مــع متطلبــات الســلطات التنظيميــة
والتشــريعات المعمــول بهــا.
•وضــع سياســة واضحــة لتوزيــع أربــاح الشــركة بطريقــة تزيــد مــن مصالــح كل مــن المســاهمين والشــركة ،ويجــب
عرضهــا علــى المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة ويجــب ذكــر ذلــك فــي تقريــر مجلــس اإلدارة.

•اتخاذ الخطوات الكافية لضمان فعالية الرقابة الداخلية لسير العمل في الشركة
•إنشــاء إدارة رقابــة داخليــة لمتابعــة االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح والقــرارات المعمــول بهــا ومتطلبــات الجهــات
التنظيميــة والسياســة الداخليــة والقواعــد واإلجــراءات التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة.

 3.2تشكيل المجلس

•وضــع إجــراءات خطيــة لتنظيــم تضــارب المصالــح والتعامــل مــع الحــاالت المحتملــة لمثــل هــذا التضــارب بالنســبة
ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا والمســاهمين ،وتحديــد اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي حــاالت
إســاءة اســتخدام أصــول أو منشــآت الشــركة أو ســوء التصــرف الناتــج عــن المعامــات مــع األطــراف ذات الصلــة.

تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل مســاهمي الشــركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي المنعقــد
فــي  21أبريــل  .2019وخــال هــذا االجتمــاع ،تــم اســتبدال الســيد /عبداللــه علــي مصلــح األحبابــي والســيد /أحمــد
ســعيد المريخــي بالدكتــور محمــد راشــد أحمــد الهاملــي والســيد /ماجــد أحمــد الكربــي كاعضــاء مجلــس إدارة .فــي
نهايــة عــام  ،2019كان المجلــس يتألــف مــن األعضــاء التالييــن:

•ضمان سالمة القواعد اإلدارية والمالية والمحاسبية ،بما في ذلك القواعد المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
•ضمــان اســتخدام القواعــد التنظيميــة المناســبة إلدارة المخاطــر مــن خــال تحديــد المخاطــر المحتملــة ومناقشــتها
بشفافية.

االسم

المنصب

فئة العضوية

•تحديــد معاييــر وإجــراءات واضحــة ودقيقــة لعضويــة مجلــس اإلدارة ووضعهــا موضــع التنفيــذ بعــد موافقــة
الجمعيــة العموميــة.

سنة التعيين
األولي

السيد /محمد ثاني مرشد الرميثي

رئيس المجلس

مستقل

2007

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

السيد /خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري

نائب رئيس
المجلس

مستقل

2004

•وضــع سياســة تنظــم العالقــة مــع أصحــاب المصلحــة فــي الجهــة التــي تضمــن وفــاء الشــركة بالتزاماتهــا تجاههــم
والحفــاظ علــى حقوقهــم وتزويدهــم بالمعلومــات المطلوبــة وإقامــة عالقــات ســليمة معهم.

الدكتور /محمد راشد أحمد الهاملي

عضو المجلس

مستقل

2007

السيد /عبد الغفار عبد الخالق الخوري

عضو المجلس

مستقل

2013

السيد /ماجد أحمد الكربي

عضو المجلس

مستقل

2007

السيد /محمد أحمد القمزي

عضو المجلس

مستقل

2010

السيد /ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري

عضو المجلس

مستقل

2016

السيد /محمد راشد مبارك الكتبي

عضو المجلس

غير تنفيذي

2019

السيد /داغر درويش المرر

عضو المجلس

غير تنفيذي

2019

•وضــع مدونــة قواعــد الســلوك ألعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن والمدققيــن واألشــخاص الذيــن تــم تعيينهم
لبعــض أعمال الشــركة.
•وضــع إجــراءات لتطبيــق قواعــد الحوكمــة فــي الشــركة ومراجعــة هــذه اإلجــراءات وتقييــم مــدى االلتــزام بهــا
بشــكل ســنوي.
•تصميــم برامــج تدريبيــة مناســبة ألعضــاء المجلــس لتحســين وتحديــث معرفتهــم ومهاراتهــم وضمــان المشــاركة
الفعالــة فــي مجلــس اإلدارة .باإلضافــة إلــى ضمــان االمتثــال أليــة برامــج تدريــب أو تأهيــل تحددهــا الهيئــة أو
الســوق.

20

تقرير حوكمة الشركة 2019

تقرير حوكمة الشركة 2019

21

أعضــاء غيــر تنفيذييــن و/أو مســتقلين ،حســب التعريفــات
آنفــا
ويعــد كل أعضــاء مجلــس اإلدارة المشــار إليهــم ً
ً
ُ
المســتخدمة فــي قواعــد حوكمــة الشــركات .وعلــى وجــه التحديــد ،تنــص القواعــد علــى أن ُيعــد أي عضــو مــن أعضــاء
عضــوا غيــر تنفيــذي إذا لــم يكــن موظفــا فــي الشــركة أو ال يحصــل علــى راتــب شــهري أو ســنوي مــن
المجلــس
ً
ـاء علــى ذلــك ُيعــدون أعضــاء غيــر تنفيذييــن.
الشــركة .وينــدرج كل أعضــاء المجلــس بهــذا التعريــف ،وبنـ ً
يفقد عضو المجلس استقالليته على وجه الخصوص في الحاالت التالية:
•إذا كان أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن أقاربــه مــن الدرجــة األولــى يعمــل فــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا
للشــركة أو شــركتها التابعــة خــال الســنتين الســابقتين لترشــيحه لعضويــة مجلــس اإلدارة.
•إذا كان لعضــو مجلــس اإلدارة أو أي مــن أقاربــه مــن الدرجــة األولــى مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي عقــود
ومشــاريع الشــركة أو شــركاتها التابعــة خــال العاميــن الماضييــن وتجــاوز إجمالــي هــذه المعامــات ( )٪5مــن
رأس مــال الشــركة المدفــوع أو مبلــغ  5مالييــن درهــم أو مــا يعادلهــا بالعملــة األجنبيــة ،أيهمــا أقــل إال اذا كانــت
العالقــة جـ ً
ـزءا مــن طبيعــة عمــل الشــركة وال تتضمــن أي شــروط تفضيليــة.
•إذا كان يعمــل أو كان قــد عمــل لــدى الشــركة أو الشــركات أو التابعــة لهــا أو الســابقين لتاريــخ شــغله لعضويــة
مجلــس اإلدارة.
•إذا كان يعمــل أو شـ ً
ـريكا فــي شــركة تقــوم بأعمــال استشــارية للشــركة أو أي مــن الشــركات األم أو التابعــة أو
الشــقيقة أو الحليفــة لهــا خــال العاميــن الماضييــن.
•إذا كان لديــه أي عقــود خدمــات شــخصية مــع الشــركة أو أي مــن الشــركات األم أو التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة
لهــا خــال العاميــن الماضيين.
ً
مرتبطــا بشــكل مباشــر فــي منظمــة غيــر ربحيــة تتلقــى مــوارد ماليــة كبيــرة مــن الشــركة أو مــن طــرف
•إذا كان
مرتبــط بهــا.
•إذا كان العضــو أو أحــد أقاربــه شـ ً
ـريكا أو موظفـ ًـا لمدقــق حســابات الشــركة ،أو إذا كان خــال العاميــن األخيريــن
ً
ً
الســابقين لتاريــخ شــغله لعضويــة مجلــس اإلدارة شــريكا أو موظفــا لديــه أو لــدى مدققــي حســابات الشــركة.
•إذا بلغت ملكيته هو أو أبنائه القصر أو كليهما في رأسمال الشركة نسبة ( )٪10فأكثر.
•ال تتأثــر اســتقاللية عضــو مجلــس اإلدارة بســبب كونــه موظفـ ًـا فــي الشــركة األم أو أي مــن شــركاتها التابعــة
فــي حالــة امتــاك أي مــن هــذه الشــركات مــن قبــل الحكومــة أو فــي حالــة ( )٪75علــى األقــل مــن الشــركة األم
أو الشــركات التابعــة مملوكــة للحكومــة.
وحرصــا علــى اســتمرار اســتقاللهم ،يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة اإلفصــاح عــن طبيعــة مناصبهــم فــي
ً
ـواء
المؤسســات األخــرى ،بمــا فــي ذلــك الشــركات والمؤسســات العامــة ،وبيــان المــدة المحــددة لــكل منصــب ،سـ ً
عــن انضمامهــم إلــى الشــركة أو عنــد تغيــر مناصبهــم.

 3.4مؤهالت أعضاء المجلس وخبرتهم
تكون مؤهالت وخبرات أعضاء المجلس الحالي على النحو التالي:
االسم

المؤهل

السيد /محمد ثاني رجل أعمال
مرشد الرميثي

السيد /خليفة محمد بكالوريوس
المحاسبة وإدارة
عبد العزيز ربيع
األعمال
المهيري
السيد /محمد أحمد بكالوريوس اإلدارة
وماجستير إدارة
القمزي
األعمال التنفيذي
( )EMBAوبرنامج
تطوير القادة ()PLD
السيد /عبد الغفار
عبد الخالق الخوري

الخبرة
20+
عام

20+
عام

15+
عام

رجل أعمال

20+
عام

السيد /محمد راشد رجل أعمال
مبارك الكتبي

15+
عام

رجل أعمال

15+
عام

السيد /ربيع محمد
عبد العزيز ربيع
المهيري

العضوية في شركة مساهمة
•رئيس مجلس إدارة “أربتك”
•عضو مجلس إدارة بنك
ابوظبي األول

•رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة اإلمارات
العربية المتحدة
•رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
أبوظبي
•رئيس مجلس إدارة شركة ثاني مرشد
يونيليفر

•رئيس مجلس إدارة شركة
الخزنة للتأمين

•نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الربيع
•رئيس مجلس إدارة أبوظبي القابضة
•رئيس مجلس أمناء جامعة الحصن

-

•المدير التنفيذي لألسهم الداخلية – جهاز
أبوظبي لالستثمار
•عضو مجلس إدارة جمعية الخالدية
التعاونية
•عضو المجلس االستشاري الوطني

-

•الرئيس التنفيذي لشركة عبد الخالق
الخوري وأوالده
•المدير العام لشركة ميليبول انترناشونال
-

-

•عضو مجلس إدارة شركة
الخزنة للتأمين

15+
عام

-

24+
عام

-

•االمين العام للمجلس التنفيذي في
أبوظبي
•رئيس مجلس إدارة شركة حديد االمارات
•رئيس مجلس إدارة صناعات
•رئيس مجلس إدارة شركة اإلنشاءات
البترولية الوطنية

9+
بكالوريوس في
الهندسة الميكانيكية عام

-

السيد /داغر درويش ماجستير في
العالقات الدولية
المرر
(جامعة كوينزالند)
دكتوراه
الدكتور /محمد
راشد أحمد خلف
الهاملي

 3.3تمثيل األعضاء اإلناث في مجلس اإلدارة
تــم إعــادة تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة فــي ســنة  ،2019وتــم ارســال اعــان يتماشــى مــع القوانيــن واللوائــح
ً
ســعيا وراء الترشــيحات للمجلــس مــن األعضــاء المؤهليــن .وبعــد ذلــك راجعــت لجنــة الترشــيحات
المعمــول بهــا
والمكأفــات جميــع الترشــيحات الــواردة للتعييــن فــي المجلــس وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة واللوائــح المعمــول
بهــا ،ومــع ذلــك لــم يتــم اســتالم أي ترشــيحات مــن اإلنــاث ولذلــك ال يوجــد تمثيــل نســائي فــي مجلــس اإلدارة
الحالــي.

 3.5مكآفات أعضاء مجلس اإلدارة

22

•المدير اإلداري لشركة اليكتروميكانيكال
•عضو مجلس إدارة مجموعة الربيع
•المدير العام في مجلس أبوظبي
للتطوير االقتصادي

السيد /ماجد أحمد
الكربي

تقرير حوكمة الشركة 2019

العضويات األخرى

-

وطبقــا لنظــام الشــركة األساســي
ً
تحــدد الجمعيــة العموميــة للشــركة أجــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بصفــة ســنوية.
وقواعــد حوكمــة الشــركة ،ال يمكــن أن يتجــاوز أجــر أعضــاء مجلــس اإلدارة  %10مــن صافــي أربــاح الشــركة ،عقــب
اقتطــاع االســتهالك والمخصصــات القانونيــة.
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كمــا يجــب علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت أن تراجــع ،بصفــة ســنوية علــى األقــل ،األجــور المقتــرح دفعهــا ألعضــاء
ـواء بصفتهــم أعضــاء فــي المجلــس أو فــي لجــان المجلــس ،وتقديــم توصيــات للمجلــس حســبما
مجلــس اإلدارة ،سـ ً
يكــون مناسـ ً
ـبا.
فــي  ،2019حصــل أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى مكافــآت بلــغ مجموعهــا  11مليــون درهــم فيمــا يتعلــق بالعــام المالــي
 .2018وافقــت الجمعيــة العموميــة فــي  21يونيــو  2020علــى مبلــغ  11مليــون درهــم ( ٪6مــن صافــي الربــح)
كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة .2019
وبخــاف المخصــص ســالف الذكــر للمكافــآت ،لــم يتــم دفــع أي بــدالت أخــرى ألعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر حضــور
اجتماعــات المجلــس أوعضويــة اللجــان التــي يشــكلها المجلــس لعــام .2019

 3.6اجتماع مجلس اإلدارة

االسم

تــم شــغل منصــب ســكرتير مجلــس اإلدارة فــي عــام  2019مــن قبــل المستشــار الخارجــي أليــن وأوفــري ،وهــي شــركة
محامــاة دوليــة تــم تعيينهــا فــي عــام  .2012تضــم أليــن وأوفــري أكثــر مــن  5،500موظــف ،و 2800محــام ،وأكثــر مــن
 550شـ ً
كال مــن الجهــات الراعيــة والمســتثمرين
ـريكا وأكثــر مــن  40مكتبـ ًـا فــي  30دولــة مختلفــة .يوصــي فريقهــم ً
 بمــا فــي ذلــك شــركات األســهم الخاصــة والهيئــات الحكوميــة والمؤسســات الماليــة وعمــاء الشــركات  -بشــأنإنشــاء الصناديــق والقضايــا ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك الجوانــب الشــرعية لهيــاكل الصناديــق .لديهــم خبــرة كبيــرة
فــي تقديــم المشــورة للعمــاء بشــأن النزاعــات التجاريــة وخــرق مطالبــات العقــود وخاصــة تلــك بموجــب قوانيــن دول
مجلــس التعــاون الخليجــي .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،لديهــم خبــرة واســعة فــي صياغــة القوانيــن واللوائــح والتشــريعات
والعمــل علــى التحكيــم التــي تشــمل النزاعــات فــي جميــع أنحــاء الشــرق األوســط ،بمــا فــي ذلــك فــي المملكــة
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة والعــراق وعمــان والبحريــن ومصــر واألردن.
فيما يلي بيان بواجباتهم خالل العام:

اجتماع مجلس اإلدارة
عقد مجلس اإلدارة خمسة ( )5اجتماعات خالل عام  2019في التواريخ التالية :
االجتماع رقم 1
2019/1/08

 3.7سكرتير مجلس اإلدارة

االجتماع رقم 2
2019/2/13

االجتماع رقم 3
2019/3/19

االجتماع رقم 4
2019/5/01

االجتماع رقم 5
2019/11/12

السيد /محمد ثاني مرشد
الرميثي

•إعداد وإرسال الدعوات الجتماعات مجلس اإلدارة؛
•توزيع جدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة؛
•تدوين محاضر االجتماع خالل اجتماع مجلس اإلدارة؛
•تقديم االستشارات القانونية لمجلس اإلدارة عند الحاجة.

 3.8واجبات واختصاصات المجلس التي تؤديها اإلدارة التنفيذية

السيد /خليفة محمد عبد
العزيز ربيع المهيري
السيد /عبد الله علي مصلح
األحبابي

ملحوظة رقم 2

ملحوظة رقم 2

وطبقــا للنظــام األساســي وبموجــب مختلــف القــرارات ،فــوض مجلــس إدارة الشــركة إلــى لجــان المجلــس األخــرى أو
ً
الرئيــس التنفيــذي أو باقــي المســؤولين ،ســلطة إجــراء األعمــال نيابــة عــن الشــركة .وسـ ً
ـعيا لتحقيــق هــذا الغــرض،
فــوض المجلــس للرئيــس التنفيــذي ســلطة إجــراء أعمــال الشــركة فــي دولــة اإلمــارات وخارجهــا ،والقيــام بــكل

السيد /محمد أحمد القمزي

التصرفــات الالزمــة لتحقيــق أهــداف الشــركة فــي إطــار الحــدود الماليــة.

السيد /عبد الغفار عبد
الخالق الخوري

تفاصيل التفويض الخاص على النحو التالي:

السيد /محمد راشد مبارك
الكتبي

اسم الشخص المفوض

السيد /ربيع محمد عبد
العزيز ربيع المهيري
السيد /أحمد سعيد
المريخي

ملحوظة رقم 2

ملحوظة رقم 2

السيد /داغر درويش المرر
الدكتور /محمد راشد أحمد
الهاملي

ملحوظة رقم 2

ملحوظة رقم 2

ملحوظة رقم 2

السيد /ماجد أحمد الكربي

ملحوظة رقم 2

ملحوظة رقم 2

ملحوظة رقم 2

تشير إلى حضور االجتماع 		

ملحوظة رقم 1

تشير إلى الغياب عن االجتماع

ملحوظة رقم  :1اعتذر عضو مجلس اإلدارة عن حضور االجتماع وفوض احد االعضاء.
ملحوظــة رقــم  :2تــم اســتبدال الســيد /عبــد اللــه علــي مصلــح األحبابــي والســيد /أحمــد ســعيد المريخــي بالدكتــور /محمــد راشــد أحمــد
الهاملــي والســيد /ماجــد أحمــد الكربــي كأعضــاء مجلــس إدارة فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــدة فــي  21أبريــل .2019
24
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مدة التفويض

السيد /ياسر زغلول

 30اغسطس  2016حتى  29أغسطس 2019

السيد /ياسر زغلول

 27اغسطس  2019حتى  26أغسطس 2022

وعلى وجه التحديد ،كال التفويضين المعتمدين من رئيس المجلس يتيح للرئيس التنفيذي :
•توقيع كل مراسالت الشركة لدى اإلدارات الحكومية والمحلية ؛
طبقا لسياسات وإجراءات الشركة ؛
ً
•استكمال اإلجراءات القانونية نيابة عن الشركة
•تحديد عناوين اإلخطارات والتحذيرات وإرسالها واستالمها نيابة عن الشركة ؛
•التوجــه إلــى كل اإلدارات والمؤسســات االتحاديــة والمحليــة الســتكمال وتوقيــع كل المتطلبــات اإلداريــة
والقانونيــة والقضائيــة ألعمــال الشــركة ؛
•توقيــع كل العطــاءات والمناقصــات وعقــود التوريــد وعقــود المشــروعات التــي تنفذهــا الشــركة ،أو تُ نفــذ نيابــة
عنهــا عــن طريــق التعاقــد مــن الباطــن ؛ و
•توقيــع عقــود بيــع المــواد أو الســيارات أو المعــادن التــي ترغــب الشــركة فــي التصــرف فيهــا وبيعهــا ألطــراف
خارجيــة.
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 3.9التعامالت مع األطراف ذات الصلة

 3.10اإلدارة التنفيذية

تشــمل األطــراف ذات الصلــة حكومــة أبوظبــي وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار موظفــي اإلدارة والجهــات اإلداريــة
التــي تتعامــل معهــا “المجموعــة” باإلضافــة إلــى المؤسســات التــي قــد يكــون لحكومــة أبوظبــي أو أعضــاء مجلــس
اإلدارة أو “المجموعــة” أو إحــدى الشــركات التابعــة لهــا تأثيـ ًـرا كبيـ ًـرا عليهــا أو المؤسســات التــي قــد يكــون لهــا تأثيـ ًـرا
كبيـ ًـرا علــى المجموعــة .فــي ســياق األعمــال التجاريــة العاديــة ،تقــدم “المجموعــة” خدمــات إلــى تلــك المؤسســات
ـزءا كبيـ ًـرا مــن عائداتهــا داخــل
ً
وتتلقــى خدماتهــا
وفقــا للشــروط المتفــق عليهــا مــن اإلدارة .تســتمد “المجموعــة” جـ ً
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن حكومــة أبوظبــي ودوائرهــا والجهــات ذات الصلــة.

مسؤوال عن اإلدارة اليومية ألعمال الشركة.
مصحوبا بدعم من فريق اإلدارة،
ُيعد الرئيس التنفيذي،
ً
ً
يوضح ما يلي الهيكل التنظيمي للشركة:

إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:
)ألف درهم(

أرصدة لدى حكومة أبوظبي والكيانات ذات الصلة
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
األرصدة لدى المساهمين (باستثناء حكومة أبوظبي والجهات ذات الصلة):
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
المستحقات من المشروع المشترك لألعمال المتعلقة بالمشروع:
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

2,759,743

1,626
1,000

459,849

إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد هي كما يلي:

الحكومة والجهات ذات الصلة
العائدات المتحصلة خالل الفترة

2,388,726

المشروع المشترك
العائدات المتحصلة خالل الفترة

291,680

المعامالت األطراف األخرى ذات الصلة
منحــت بلديــة أبوظبــي فــي عــام “ 2019الشــركة” الحــق فــي اســتخدام األرض فــي مرافــق الشــركة بالمصفــح
ً
ســنويا.
بتكلفــة ســنوية قدرهــا  1،799ألــف درهــم ( 1،799 :2019ألــف)
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يوضــح الجــدول التالــي بيانــات فريــق اإلدارة التنفيــذي الحالــي لشــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة ،باإلضافــة إلــى
تاريــخ تعيينهــم ورواتبهــم وبدالتهــم ومكافآتهــم التــي ُدفعــت لهــم فــي العــام المالــي : 2019

المنصب

تاريخ التعيين في
المنصب الحالي

إجمالي الرواتب
والبدالت
المدفوعة لعام
( 2019بالدرهم)

المكافآت لعام 2019
(بالدرهم)

أي مكافأة نقدية/
عينية أخرى للعام
2019

الرئيس التنفيذي

2010/1/1

5,768,887

3،000،000

-

الرئيس المالي

2018/6/18

1,479,725

100،000

-

مدير عمليات المشاريع االول

18/12/16

1,587,293

250،000

-

مدير المشتريات والمخازن االول

2016/6/19

1,017,213

60،000

-

مدير األصول واالستثمار االول

2017/5/24

1,237,013

80،000

-

مدير تجاري أول

2014/6/1

1,325,337

200،000

-

المدير الفني

2019/1/1

1,147,697

80،000

-

مدير الموارد البشرية

2018/1/15

830,738

80،000

-

مدير المكتب التنفيذي

2018/3/1

622,403

50،000

-

المدير المدني

2019/8/22

1,295,962

75،000

-

مدير التجريف واالداء

2019/1/16

1,247,944

80،582

-
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 4.1تعيين المدققين الخارجيين

 4.4الخدمات التي تم الحصول عليها من شركات تدقيق خارجية أخرى

المعيــن لعــام  2019هــو شــركة إرنســت آنــد يونــغ .إرنســت آنــد يونــغ هــي
مدقــق الحســابات الخارجــي للشــركة
ّ
موظفــا فــي
ً
مؤسســة خدمــات مهنيــة عالميــة تبلــغ قيمتهــا  31,4مليــار دوالر أمريكــي وتضــم أكثــر مــن 247,570
عالميــا فــي تقديــم خدمــات التدقيــق والضرائــب والمعامــات
أكثــر مــن  150دولــة .إرنســت آنــد يونــغ شــركة رائــدة
ً
والخدمــات االستشــارية.

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

لقــد أوصــت لجنــة التدقيــق ،بعــد الدراســة والتقييــم ،بتعييــن شــركة إرنســت آنــد يونــغ كمدقــق حســابات خارجــي
للعــام  .2019تــم تعييــن إرنســت آنــد يونــغ كمدقــق لحســابات الشــركة بموجــب قــرار مــن المســاهمين فــي اجتمــاع
الشــركة الســنوي للجمعيــة العموميــة لعــام  2019المنعقــد فــي  21ابريــل .2019

مقدم الخدمة

طبيعة الخدمة

ديلويت آند توشي

التقييم والعناية الواجبة المالية

قيمة الخدمة (درهم)
721,674

 4.5تقرير التحفظات الخاص بمدققي الحسابات الخارجيين

 4.2استقاللية المدققين الخارجيين
تطبــق الشــركة سياســة بشــأن اســتقالل المدققيــن الخارجييــن ،ال يجــوز بموجبهــا للمدقــق الخارجــي ،أثنــاء قيامــه
بتدقيــق القوائــم الماليــة للشــركة ،بــأداء أي خدمــات فنيــة أو إداريــة أو استشــارية أو أي أعمــال ذات صلــة بواجباتــه
المنوطــة بــه ،مــن شــأنها التأثيــر علــى قراراتــه واســتقالله ،أو أي خدمــات أو أعمــال ال يجــوز أن يقدمهــا المدقــق
وفقــا لتقديــر هيئــة األوراق الماليــة والســلع.
ً
الخارجــي،
وتشمل سياسة الشركة تدابير لضمان استقاللية المدققين الخارجيين ،تشمل ما يلي :
ً
بناءا على توصيات لجنة التدقيق؛
•يرشح المجلس المدقق الخارجي،
•يتم تعيين المدقق الخارجي بموجب قرار الجمعية العمومية السنوية للشركة ،لمدة عام واحد قابل للتجديد؛
ـا أو
ـتقال عــن الشــركة ومجلــس إدارتهــا وال يجــوز أن يكــون شــريكًا أو وكيـ ً
•ينبغــي أن يكــون المدقــق الخارجــي مسـ ً
قريبــا ،حتــى مــن الدرجــة الرابعــة ،ألي مؤســس أو مديــر للشــركة؛ و
ً
•موافقة ومراجعة لجنة التدقيق ألي خدمات إضافية مقترحة من قبل المدققين الخارجيين.
وتشــعر اإلدارة باالرتيــاح حيــال اســتقاللية شــركة التدقيــق الخارجــي المعينــة ،مــن خــال استفســار مباشــر مــن الشــركة
عــن اســتقاللية فريــق العمــل المشــارك فــي التدقيــق الخارجــي والمدققيــن يأكــدون علــى اســتقالليتهم الــى لجنــة
التدقيــق فــي العــرض المقــدم كل ربــع ســنة.

التحفظــات التــي توصــل اليهــا مدققــي الحســابات الخارجيــون (إرنســت آنــد يونــغ) فــي القوائــم الماليــة لعــام 2019
هــي علــى النحــو التالــي:
أساس التحفظات التي تم التوصل إليها في القوائم المالية المرحلية والسنوية
تشــمل الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى كمــا فــي  31ديســمبر  2019ذمــم مدينــة غيــر مفوتــرة
مرتبطــة بعقــود معينــة تــم إبرامهــا مــع حكومــة أبوظبــي أو دوائرهــا أو أطرافهــا ذات الصلــة .لــم نتمكــن مــن الحصــول
علــى أدلــة كافيــة ومناســبة لدعــم إمكانيــة تحصيــل مبالــغ اجماليــة بقيمــة  464,356الــف درهــم (عقــود شــفهية) و
 152,891الــف درهــم (عقــود موقعــة) مضمونــة فــي هــذه االرصــدة ،بســبب عــدم وجــود عقــود محــررة و /أو التأخيــر
الكبيــر فــي تقديــم الفواتيــر والتحصيــل .وبالتالــي ،لــم نتمكــن مــن تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أي تعديــات ضروريــة
لتلــك المبالــغ.
التركيز على االمور في القوائم المالية المرحلية والسنوية
كمــا هــو مذكــور فــي االيضاحــات الــواردة بالقوائــم الماليــة الموحــدة ،تشــمل الذمــم المدينــة غيــر المفوتــرة مبلــغ
 600,000ألــف درهــم تــم االعتــراف بهــا علــى أســاس المطالبــات المقدمــة إلــى العميــل فــي الفتــرات الســابقة.
ال يــزال المبلــغ النهائــي للمطالبــات قيــد التفــاوض ويخضــع لمراجعــة االستشــاري ،حيــث قــد يكــون إلتمــام هــذه
العمليــة تأثيــر كبيــر علــى المبالــغ المســتحقة التــي تــم االعتــراف بهــا .راينــا غيــر متحفــظ فيمــا يتعلــق بهــذه الفقــرة.

 4.3أتعاب المدققين الخارجيين
فيما يلي تفاصيل رسوم المدقق الخارجي لعام :2019
اسم المدقق الخارجي
اسم شريك التدقيق الخارجي
سنوات العمل كمدقق خارجي للشركة
أتعاب مراجعة  /تدقيق القوائم المالية للشركة عام 2019
خالل السنة المالية  ،2019قدمت إرنست آند يونغ خدمات إستشارية ضريبية مقابل
رسوم بقيمة
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السيد /أحمد الدالي
عامين
 678,100درهم
 81,607درهم
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 5لجان مجلس اإلدارة

طبقا لشروطها المرجعية المعتمدة .وبصفة خاصة ،تضطلع لجنة
ً
تتفق واجبات ومسؤوليات لجنة التدقيق
التدقيق بالواجبات والمسؤوليات التالية:

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

اسم اللجنة التابعة لمجلس اإلدارة

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

* اللجنة الفنية

** اللجنة االستراتيجية

األعضاء
السيد /محمد أحمد القمزي ( رئيس اللجنة )
السيد /محمد راشد مبارك الكتبي ( عضو اللجنة )
السيد /عبد الغفار عبد الخالق الخوري ( عضو اللجنة )
السيد /داغر درويش المرر (عضو اللجنة)
السيد /عبد الغفار عبد الخالق الخوري ( رئيس اللجنة )
السيد /محمد أحمد القمزي ( عضو اللجنة )
السيد /ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري ( عضو اللجنة )
السيد /محمد راشد مبارك الكتبي ( عضو اللجنة )
السيد /داغر درويش المرر ( رئيس اللجنة )
السيد /عبد الغفار عبد الخالق الخوري ( عضو اللجنة )
السيد /ماجد أحمد عمر الكربي ( عضو اللجنة )
السيد /محمد أحمد القمزي ( رئيس اللجنة )
السيد /أحمد سعيد المريخي ( عضو اللجنة )
السيد /ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري ( عضو اللجنة )
السيد /عبد الغفار عبد الخالق الخوري ( عضو اللجنة )

•اإلشراف على نزاهة القوائم المالية للشركة والتقارير السنوية والفصلية ومراجعتها؛
•وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين ،والمتابعة واإلشراف على مؤهالت واستقالل وأداء
المدقق الخارجي؛
•اإلشراف على مؤهالت واستقاللية وأداء موظفي التدقيق الداخلي للشركة ،واعتماد خطة التدقيق
السنوية التي ُيعدها المدققون الداخليون؛
•مراجعة خطابات وتقارير وتوصيات إدارة المدقق الداخلي والخارجي ،وردود اإلدارة ،واإلشراف على تنفيذ
اإلجراءات التي توصي بها لجنة التدقيق؛
•مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة؛
•اإلشراف على نطاق التزام الشركة بقواعد السلوك ومختلف االلتزامات القانونية والتنظيمية؛ و
•مراجعة أو دراسة أي إدعاءات باالحتيال أو السرقة تُ طرح على لجنة التدقيق ،والمقدمة عن طريق الموظفين
أو أعضاء مجلس اإلدارة أو ضدهم ،وتقديم التوصيات المناسبة للمجلس.
وقد عقدت لجنة التدقيق سبعة ( )7اجتماعات خالل عام  ،2019ألداء الواجبات التي أسندها مجلس اإلدارة
وقواعد حوكمة الشركة إلى لجنة التدقيق .وفيما يلي تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة أثناء عام : 2019
االسم

* تم إعادة تشكيل اللجنة في  1مايو  2019في اجتماع مجلس اإلدارة رقم  4لعام .2019
** في  1مايو  2019تم حل اللجنة في اجتماع مجلس اإلدارة رقم  4لعام .2019

وقد وافقت الشركة على شروط مرجعية رسمية (مواثيق) لكل لجنة من هذه اللجان ،بحيث تتناول هذه الشروط
المرجعية تشكيل اللجنة وواجباتها ومسؤولياتها ،عالوة على أمور أخرى .وتلتزم هذه الشروط المرجعية بمتطلبات
قواعد حوكمة الشركة.
وفقا لدليل حوكمة الشركة :
ً
وتحكم البنود التالية العالقة بين مجلس اإلدارة واللجان التابعة لها،
•رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة :ترفع كل لجنة تقاريرها بصفة منتظمة إلى المجلس بشأن األنشطة التي
تقوم بها وممارستها لصالحياتها – ويشمل ذلك إطالع المجلس في كل اجتماع للمجلس على كل القرارات
التي اتخذتها اللجان منذ آخر اجتماع للمجلس؛
طبقا لشروطها المرجعية ذات الصلة بصفة سنوية ،مع السعي
ً
قيم كل لجنة عملها
•التقييم السنوي :تُ ّ
لتحسين أعمال اللجنة المختصة أو عالقتها بمجلس اإلدارة؛ و
•متابعة المجلس :يتابع مجلس اإلدارة عمليات اللجان لضمان التزامها بشروطها المرجعية.

 5.1لجنة التدقيق

االجتماع
رقم 1
19/1/22

االجتماع
رقم 2
19/2/13

االجتماع رقم
3
19/3/19

السيد /محمد أحمد القمزي
( رئيس اللجنة )

االجتماع
رقم 4
19/5/13

االجتماع
رقم 5
19/7/31

االجتماع
رقم 6
19/10/06

االجتماع
رقم 7
19/11/10

مالحظة
رقم 1

السيد /محمد راشد مبارك الكتبي
(عضو)
السيد /عبد الغفار عبد الخالق
الخوري (عضو)
السيد /داغر درويش المرر (عضو)

تشير إلى حضور االجتماع 		

تشير إلى الغياب عن االجتماع

مالحظة رقم  : 1اعتذر عضو اللجنة عن حضور االجتماع وفوض احد االعضاء.

ويعنى التقرير باألنشطة التي قامت لجنة
وقامت لجنة التدقيق بتقديم التقرير السنوي إلى مجلس اإلدارةُ ،
التدقيق بتنفيذها خالل عام  ،2019ألداء المسؤوليات المنوطة بها.

يقر السيد /محمد أحمد القمزي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية
عملها والتأكد من فعاليتها.
يتمثل دور اللجنة في مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بالشركة ،ومراقبة سالمة تقارير
الشركة ومعلوماتها المالية ،وتنفيذ سياسة اختيار مدققي حسابات الشركة وتقديم التوصيات إلى مجلس
اإلدارة ،ومراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ،ووضع قواعد لتمكين اإلبالغ عن االنتهاكات
بشكل سري ،وضمان تنفيذ مدونة قواعد السلوك.
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 5.2لجنة الترشيحات والمكافآت

 5.3اللجنة الفنية

يقر السيد /عبد الغفار عبد الخالق الخوري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في
الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد /داغر درويش المرر رئيس اللجنة الفنية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية
عملها والتأكد من فعاليتها.
ً
وفقا للميثاق المعتمد مع قواعد الحوكمة المنصوص عليها في
تتوافق واجبات ومسؤوليات اللجنة الفنية
قانون حوكمة الشركات .وعلى وجه الخصوص ،تتولى اللجنة الفنية المهام والمسؤوليات الرئيسية التالية:

يتمثل دور اللجنة في وضع سياسة ولوائحها بشأن الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،على
أساس منح المكافآت واالمتيازات والحوافز والمرتبات ألعضاء المجلس والموظفين وسياسات الموارد البشرية
األخرى ذات الصلة.
تتفق واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت المدونة في ميثاق اللجنة مع قواعد الحوكمة الواردة في
قواعد حوكمة الشركة .وبصفة خاصة ،تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بالواجبات والمسؤوليات التالية:
•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؛
•التأكد من االستقالل المستمر ألعضاء المجلس المستقلين؛
•مراجعة واعتماد شروط وأحكام عقود الخدمة الخاصة بالرؤساء التنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا ،بالتشاور
مع رئيس مجلس اإلدارة و  /أو الرئيس التنفيذي؛
•المراجعة السنوية على األقل لألجور ( التي تشمل الراتب األساسي والبدالت األخرى وأي بنود من الراتب
أو المكافآت مرتبطة باألداء ) الخاصة بموظفي الشركة ،بما في ذلك فريق اإلدارة العليا ،واألجور المقترح
دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة؛ و
•إعداد خطة خالفة وظيفية لمجلس اإلدارة ولجانه ،والرئيس التنفيذي وأفراد اإلدارة الرئيسيين.
تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت حسب الحاجة .وقد اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت مرة واحدة ( )1خالل
عام  ،2019وفيما يلي تفاصيل االجتماعات:
الجتماع رقم 1
19/2/13

االسم
السيد /عبد الغفار عبدالخالق الخوري (رئيس اللجنة)

•تقييم واعتماد التوصيات المقدمة من اإلدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة النهائية عليها
فيما يتعلق بما يلي:
•الحصول على أسطول واتفاقيات الشراء ذات الصلة  ،بما في ذلك بناء الحفارات الجديدة.
•التخلص من األسطول واتفاقيات التخلص ذات الصلة.
•توفير الرقابة على إدارة األسطول المملوك للشركة.
•اي أمور أخرى يقررها المجلس.
لم تجتمع اللجنة الفنية خالل عام  2019؛ ومع ذلك فقد وافقوا على قرار واحد وأرسلوه إلى مجلس اإلدارة في
 7يناير  .2019وقد تم التوقيع على القرار من قبل جميع أعضاء اللجنة.

 5.4اللجنة اإلستراتيجية
يقر السيد /محمد أحمد القمزي رئيس اللجنة اإلستراتيجية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته
آللية عملها والتأكد من فعاليتها.
ً
وفقا للميثاق المعتمد مع قواعد الحوكمة المنصوص عليها
تتوافق واجبات ومسؤوليات اللجنة اإلستراتيجية
في قانون حوكمة الشركات .وعلى وجه الخصوص ،تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات الرئيسية التالية:
•مراجعة وتقييم التوصيات المقدمة من اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق باستراتيجية األعمال والميزانيات والخطة
السنوية.
•العمل مع اإلدارة التنفيذية على تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة حول استراتيجية العمل واألهداف
اإلستراتيجية طويلة األجل للشركة ،بما في ذلك جميع الشركات التابعة والشركات الحليفة.

السيد /محمد أحمد القمزي (عضو)
السيد /محمد راشد مبارك الكتبي (عضو)

•مراجعة وتقييم االستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق والنفقات التشغيلية.

السيد /ربيع محمد عبدالعزيز ربيع المهيري (عضو)

ً
دعما للخطة اإلستراتيجية للشركة وإحالتها إلى مجلس اإلدارة
•مراجعة وتقييم الخطط التشغيلية للشركة
للحصول على الموافقة النهائية ،بما في ذلك:

تشير إلى حضور االجتماع 		

تشير إلى الغياب عن االجتماع

•استراتيجية التوسع ،بما في ذلك إنشاء شركات تابعة ،وفروع ،ومشاريع مشتركة جديدة.
•استراتيجية االستحواذ.
•فرص لعمليات االستحواذ المحتملة.
•مراجعة وتقييم النفقات الرئيسية غير المدرجة في الميزانية ،بما في ذلك النفقات المتعلقة بالترتيبات
التعاقدية مع االستشاريين والمستشارين.
•مراجعة وتقييم االستجابات للتطورات والعوامل الخارجية ،مثل التغيرات في االقتصاد واتجاهات الصناعة
والمنافسة والتكنولوجيا ،والتي قد تؤثر على الخطة اإلستراتيجية للشركة.
لم تجتمع لجنة اإلستراتيجية خالل عام  2019وفي  1مايو  2019تم حل اللجنة في اجتماع مجلس اإلدارة رقم 4
من .2019
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 6.1نظام الرقابة الداخلية في شركة الجرافات البحرية الوطنية
يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعة آلية العمل وضمان الفعالية .عالوة
ً
تقريرا إلى مجلس اإلدارة في عام  .2019فيما يتعلق بالمشكالت
على ذلك ،أصدرت إدارة الرقابة الداخلية 12
الرئيسية التي حدثت خالل عام  ،2019لم تواجه الشركة أي مشاكل كبيرة خالل عام .2019
ُوضع نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان قدرة المجلس واإلدارة على تحقيق أهدافهما التجارية بأسلوب
حصيف ،عالوة على حماية مصالح مساهمي الشركة وباقي أصحاب الشأن ،مع العمل في الوقت ذاته على
الحد من المخاطر األساسية كاالحتيال والنشاط التجاري غير المصرح به ،والقوائم المالية المضللة ،والتحمل غير
المستنير للمخاطر ،أو مخالفة االلتزامات القانونية أو التعاقدية ،مع ضمان تحقيق أعلى مستوى من الجودة في
بيئة آمنة ومستدامة.
مسؤوال عن ضمان تطبيق الشركة
وطبقا لدليل حوكمة الشركة المعتمدُ ،يعد مجلس اإلدارة
ً
ً
مدير اإلدارة
و المنصب

اإلدارة

الرقابة الداخلية (تتكون من التدقيق
الداخلي واالمتثال واالخالقيات)

الجودة والصحة والسالمة والبيئة
ً
أيضا من إدارة المخاطر)
(تتكون

تاريخ التعيين

المؤهل

الخبرة
عاما من الخبرة
أكثر من ً 14
المهنية في مجاالت التدقيق
الداخلي ،والتدقيق القانوني،
وإدارة المخاطر ،وحوكمة
الشركات ،ومراجعة العمليات
التجارية.

محاسب معتمد،
وحاصل على
كاشف نواز شيخ
شهادة مدقق
(مدير الرقابة الداخلية
من 2019/ 02/10
داخلي معتمد
وضابط االمتثال
ومحاسب التكلفة
واالخالقيات)
وإدارة الحسابات.
 مهندس مدنى دبلوم في إدارةاالنشاءات
 ماجستر في إدارةمحمد ياسين محمد
االعمال
عاما من الخبرة في
أكثر من ً 25
(مدير الجودة والصحة من  - 2016/08/25ايزو 9001:2015
الجودة ،والصحة والسالمة
والسالمة والبيئة)
مدقق رئيسي
والبيئة ،واإلنشاءات.
معتمد
 شهادة نيبوشالدولية

وتعد اإلدارة مسؤولة عن ضمان تنفيذ وسائل الرقابة الداخلية الكافية (سواء المالية أو التشغيلية) بهدف حماية
وإدارة أصول الشركة بأسلوب يتسم بالكفاءة والفعالية.

 6.2التقييم المستقل لنظام الرقابة الداخلية
تم تصميم الرقابة الداخلية بهدف التخفيف من المخاطر الكبرى التي تواجهها الشركة ،وليس القضاء على هذه
ً
ً
مطلقا ،لعدم حدوث أي خطأ أو سهو
معقوال ،لكنه ليس
ضمانا
المخاطر .ومن المعلوم أن هذا النظام يوفر
ً
أو تحريف أو خسارة جوهرية .ويتحقق ذلك داخل الشركة من خالل مزيج من تحديد المخاطر ،وعمليات التقييم
والمراقبة ،واالجتماعات المناسبة التخاذ القرار واإلشراف ،وضمان ومراقبة بعض الوظائف مثل التدقيق
الخارجي ،والتدقيق الداخلي ،والسلوك وااللتزام والجودة ،والصحة والسالمة والبيئة .وقد تم تنفيذ هذه
العمليات المستمرة ،التي تتفق مع الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركة ،طوال العام قيد المراجعة،
وحتى تاريخ اعتماد التقرير السنوي والقوائم المالية.
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خالل عام  ،2019خضعت الشركة للتقييمات المستقلة التالية عبر نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة :
•التدقيق الخارجي السنوي والمراجعات المؤقتة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن طريق إرنست آند يونغ،
وهي شركة خدمات مهنية يشمل عمل التدقيق الخارجي تقييم وسائل الرقابة الداخلية في إعداد التقارير
المالية ،رغم أنه ال يقتضي إبداء الرأي بشأن فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
•مراجعة العمليات والوظائف التجارية لشركة الجرافات البحرية الوطنية من خالل وظيفة التدقيق الداخلي،
كال من العمليات
ً
وفقا لخطة تدقيق داخلي تعتمدها لجنة التدقيق .شمل نطاق التدقيق الداخلي لعام ً 2019
طبقا لمنهج تحليل المخاطر.
ً
األساسية وعمليات الدعم في الشركة ،وتم تحديد أولوياته
وقد تم تصميم إجراءات التدقيق الداخلي على افتراض أن اإلدارة تتحمل مسؤولية توفير نظام سليم للرقابة
الداخلية ،وأن العمل الذي يؤديه التدقيق الداخلي قد ال يؤدي إلى تحديد كل مواطن القوة والضعف التي ربما
تكون موجودة ،لكن يظل هناك احتمال معقول باكتشاف أي مخالفة جوهرية .وتركز إجراءات التدقيق الداخلي
ً
ايضا على المجاالت التي تشير اإلدارة إلى أنها تمثل أكبر المخاطر وأنها تحظى بأهمية كبرى ،وتخضع خطة
التدقيق الداخلي في هذه المجاالت العتماد لجنة التدقيق.
وتتبع وظيفة التدقيق الداخلي لجنة التدقيق تبعية مباشرة .وترفع إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها بشأن أي
توصيات رقابة إلى اإلدارة العليا ولجنة التدقيق .وظيفة التدقيق الداخلي تأخذ بعين االعتبار وتشتمل مجاالت
معينة للتدقيق في خطة التدقيق السنوية .ويتم إبالغ لجنة التدقيق بالوقائع الجوهرية والمخالفات الكبرى
لألنظمة ووسائل الرقابة.
أما وظيفة التدقيق الخارجي فتناقش خطاب إدارتها مع لجنة التدقيق إلبراز أوجه القصور في الرقابة ،إن ُوجدت.
وتضمن العمليات المناسبة ،التي تشمل المراجعة التي تقوم بها وظيفة التدقيق ،اتخاذ إجراء تصحيحي في
الوقت المناسب لألمور التي طرحها التدقيق الخارجي .وتقدم اإلدارة خطة عمل لسد الثغرات وتطوير وسائل
الرقابة الداخلية لتفادي وقوع أمثلة مشابهة في المستقبل ،كما يتابع التدقيق الداخلي بانتظام تنفيذ خطة
العمل ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق في حال عدم التنفيذ في الموعد المناسب.
وتعتمد وسائل الرقابة المالية الداخلية على سياسات وإجراءات مقررة .وتُ عد اإلدارة مسؤولة عن تنفيذ وسائل
الرقابة الداخلية ،وضمان كون الموظفين مؤهلين بصورة مناسبة ،ووجود فصل مناسب بين الواجبات وإجراء
مراجعة مستقلة مناسبة .وتخضع هذه المجاالت لمراقبة مجلس اإلدارة عبر لجنة التدقيق ،ويتم تقييمها بشكل
مستقل عن طريق وظائف التدقيق الداخلي وااللتزام .ويتم تطبيق بعض العمليات لمراقبة فعالية الرقابة
الداخلية ،وتحديد المخالفات الجوهرية واإلبالغ عنها ،والتأكد من اتخاذ اإلجراء التصحيحي المناسب في الموعد
المناسب .وتقوم إدارة الشؤون المالية في شركة الجرافات بتنسيق ومراجعة التقارير المالية والتنظيمية
الشهرية والتعليق عليها ،وتيسير عملية إعداد التقارير المالية المؤقتة والسنوية ،بما في ذلك عملية التدقيق
المستقلة.
تمت مالحظة كل أوجه الضعف في الرقابة الداخلية خالل العام ونوقشت مع اإلدارة ولجنة التدقيق التخاذ
إجراءات تصحيحية .وتم مالحظة قصور للرقابة الداخلية وتم مناقشتها خالل العام ،وهي متعلقة إلى التأخير في
وضع اللمسات األخيرة على عقود المشاريع ،والمشاكل في إنشاء الفروع الخارجية ،والمخزون العالي ،وكفاية
بوليصة التأمين ،والحد من الهوامش و  /أو الخسائر من المشاريع وتأثيرها على ربحية الشركة ،واألمن والنسخ
االحتياطي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

 6.3إدارة المخاطر
إن الوتيرة المتزايدة للتغيير ،وطلب العمالء وعولمة السوق تضع إدارة المخاطر على جدول أعمال الشركة للتفكير
ً
ً
أساسيا من نهج إدارة الشركة ،خاصة فيما يتعلق بدعم
جزءا
المستقبلي .لذلك ،تعد إدارة المخاطر والفرص
اإلدارات والمشتريات والتجارة وغيرها.
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 6.4االمتثال واالخالقيات
االمتثــال واالخالقيــات جــزء مــن إدارة الرقابــة الداخليــة .ويتمثــل دور ضابــط االمتثــال واألخالقيــات فــي التحقيــق
والتعامــل مــع أي أفعــال خاطئــة محتملــة يشــير إليهــا النظــام التحذيــري ،والتحقــق مــن التــزام الشــركة ومســؤوليها
وموظفيهــا بالمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة الســارية (بمــا فــي ذلــك القــرارات الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة
والســلع وســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة) ،والسياســات واإلجــراءات الداخليــة للشــركة ،وااللتزامــات حيــال األطــراف
الخارجيــة (بمــا فــي ذلــك الجهــات المقرضــة للشــركة والجهــات المناظــرة لهــا).
ووضعــت الشــركة عــام  2013سياســات وإجــراءات للرقابــة علــى االحتيــال ،والتحذيــر والتحقيــق .وقــد صيغــت هــذه
السياســات لتتيــح للموظفيــن فرصــة اإلبــاغ بنيــة حســنة عــن أي ممارســات غيــر أخالقيــة أو غيــر الئقــة يالحظونهــا
فــي الشــركة .وتــم تفويــض مســؤولية اإلشــراف علــى السياســة وتنفيذهــا إلــى مديــر االخالقيــات واالمتثــال .كمــا
ـعيا لتحقيــق ذلــك ،تقــوم الشــركة بعقــد
تتحمــل إدارة الشــركة مســؤولية محــددة ترتبــط بتيســير تنفيــذ السياســة .وسـ ً
جلســات تواصــل لنشــر الوعــي بالرقابــة علــى االحتيــال والنظــام التحذيــري بيــن موظفــي الشــركة .وقــام المختصــون
بالتحقيــق الوافــي فــي الوقائــع المبلــغ عنهــا أثنــاء العــام مــن خــال النظــام التحذيــري ،وحلهــا بشــكل مناســب.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ضمــت المــوارد البشــرية فــي الشــركة توعيــة ضمــن برنامجهــا التعريفــي للموظفييــن الجــدد.

 6.5الجودة والصحة والسالمة والبيئة
كجــزء مــن رؤيــة الشــركة لعــام  2019والتزامهــا المســتمر فــي الحفــاظ علــى تميزهــا فــي الجــودة والصحــة والســامة
والبيئــة ،قامــت شــركة الجرافــات الوطنيــة البحريــة بتلبيــة المتطلبــات االنتقاليــة لتطويــر نظــام إدارة الصحــة والســامة
المهنيــة رقــم  18001:2007القائــم إلــى أيــزو رقــم  45001وحصلــت علــى شــهادة فــي عــام  2019لمواصلــة االمتثــال
ألحــدث المعاييــر الدوليــة.
باإلضافة إلى ذلك ،كجزء من نهج الجودة والصحة والسالمة والبيئة االستباقي الخاص بنا تم إنجاز ما يلي:
مطبــق علــى متــن الوحــدات البحريــة المعمــول بهــا باإلضافــة إلــى
•نجحــت الشــركة فــي الحفــاظ علــى نظــام إدارة
ّ
كونهــا مؤهلــة كوكالــة توظيــف  /توظيــف فــي .MLC
•االلتــزام بــاألداء ينعكــس فــي جائزتنــا جائــزة “ NEESHANألفضــل أداء  ”HSEمــن موانــئ أبوظبــي للســنة الثانيــة
التالية.
كان عــام  2019معيـ ً
ـارا فــي كفــاءة نظــام إعــداد تقاريــر الصحــة والســامة وتحليــل األداء حيــث قمنــا بتطبيــق برنامــج
إعــداد تقاريــر الصحــة والســامة والبيئــة .لــم يســتفد هــذا فقــط مــن نتائــج عمليــة إعــداد التقاريــر والتحليــل الخاصــة
أيضــا إلــى تعزيــز الملكيــة والعقليــة القائمــة علــى األمــان فــي جميــع مواقــع عملنــا.
بنــا ،بــل أدى ً
تتطلــب التوقعــات الكبيــرة لعمالئنــا واســتراتيجية الشــركة المراقبــة والتحســينات المســتمرة لتحقيــق أهدافنــا ثــم
تجاوزهــا قــدر اإلمــكان لتحقيــق مســتوى التميــز الــذي يتوقعــه مقاولــي الهندســة والتوريــد والتشــييد مــن قدراتنــا.
ينعكــس هــذا علــى مؤشــرات األداء الرئيســية الخاصــة بنــا ،والنهــج االبتــكاري فــي التخطيــط وحــل المشــاكل .وبفضــل
التكنولوجيــا الجديــدة التــي حصلنــا عليهــا ،تــم التركيــز علــى الفجــوات التــي تم تحديدهــا أثناء قيــاس األداء والمراجعات
الداخليــة.
تجــري تدابيــر تحســين أداء الجــودة والصحــة والســامة والبيئــة المتمثلــة فــي تطبيــق برنامــج المراجعــة الداخليــة
بانتظــام .يتــم التحقيــق بدقــة فــي جميــع عيــوب تطبيــق النظــام المســجلة وتحديــد ثغــرات األداء واتخــاذ اإلجــراءات
التصحيحيــة لمنــع تكرارهــا .يتــم إبــاغ الــدروس المســتفادة إلــى رؤســاء األقســام المعنييــن ويتــم تنفيــذ اإلجــراءات
وفقــا لذلــك.
ً
ملحوظــا كذلــك
ً
تحســنً ا
أظهــر التــزام إدارة األقســام بتوقعــات أنظمــة إدارة الجــودة والصحــة والســامة والبيئــة
ّ
بســبب تتابــع المســاءلة مــن قبــل اإلدارة العليــا.
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 7.1مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركة

•علــى مــدى الســنوات الماضيــة ،ركــزت الشــركة بشــكل رئيســي علــى الموظفيــن أو التبرعات المطلوبــة للمدارس
المتخصصــة و  /أو المستشــفيات لمســاعدة العائــات التــي لديهــا أطفــال مــن أصحــاب الهمم؛

ً
محتمــا
تأثيــرا
أدركــت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة أنــه بعــدم وجــود إدارة حــذرة ،يمكــن أن يكــون ألنشــطتها
ً
علــى البيئــة البحريــة ،وفرضــت هــذه الحقيقــة علــى الشــركة وضــع أول خطــة للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي
 2010لمعالجــة التحديــات البيئيــة واالجتماعيــة وبالتالــي تحقيــق توقعــات المســاهمين .تتماشــى خطــة المســؤولية
االجتماعيــة للشــركة مــع رســالة شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة “البيئــة ،النــاس ،القيمــة ،الربح” وتؤكــد على هدفها
االســتراتيجي المتمثــل فــي تنفيــذ األنشــطة الموجهــة نحــو برنامــج “لمصلحــة المجتمــع” .إن خطــة المســؤولية
االجتماعيــة للشــركة التــي تنتهجهــا شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة تــم تهيئتهــا بانتظــام لتناســب التغيــرات التــي
تطــرأ بيئــة العمــل الخاصــة بهــا وتوقعــات المســاهمين .كمــا أن سياســة الصحــة والســامة والبيئــة تهــدف إلــى
“عــدم إلحــاق األذى بالنــاس والبيئــة والمجتمــع” لضمــان إلتــزام شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة بحمايــة الجميــع
ـا عــن اإللتــزام بالقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.
ومنــع التلــوث والحــد مــن أي آثــار كبيــرة ســالبة علــى البيئــة فضـ ً

•تشــجيع المتخصصيــن فــي الصحــة والســامة والبيئــة لــدى الشــركة لالنضمــام إلــى برنامــج التطــوع الوطنــي
الــذي تديــره .NCEMA

تحــدد شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة وتختــار مبــادرات التابعــة للمســؤولية االجتماعيــة للشــركة التــي ترتبــط
بسياســاتها واســتراتيجياتها فــي المســؤولية االجتماعيــة للشــركة وتضيــف قيمــة إلــى أربعــة أجــزاء ،علــى النحــو
التالــي:
•التبرعات :تشجع شركة الجرافات البحرية الوطنية على المبادرات التي تعزز مشاركتها في حياة المجتمع.
•عمــاء شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة فــي الداخــل :تشــجع الشــركة علــى المبــادرات التــي توفــر ظــروف عمــل
جيــدة وآمنــة تعــزز ميــزان الحيــاة العمليــة وترفــع مــن مســتوى مشــاركة الموظفيــن.
•شــركاء األعمــال والســلطات :تســاهم شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة مــع شــركاء األعمــال والســلطات فــي
تقديــم رؤيــة أبوظبــي للتخطيــط العمرانــي واالقتصــادي  2030وتشــجع اســتراتيجية الشــراكة الطويلــة األمــد مــع
عمالئهــا وتشــارك أعضــاء اتحــاد الجرافــات المركزيــة واالتحــاد الدولــي للمقاوليــن البحرييــن الــدروس والعلــوم
تعلمتهــا.
التــي
ّ
•الصحــة والســامة والبيئــة والبحــر :تشــجع شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة علــى المبــادرات التــي تــؤدي إلــى
الحــد مــن اآلثــار البيئيــة الســالبة وتحقيــق أداء بيئــي عالــي.

 7.2المساهمة لتطوير المجتمع المحلي
تقــوم الشــركة بتعييــن أخصائــي طــرف ثالــث مســتقل إلجــراء اســتطالعات مجتمعيــة ،لتقييــم أداء المســؤولية
االجتماعيــة للشــركة ،وتحديــد اإلجــراءات الالزمــة لتحســين إدارتهــا لسياســات واســتراتيجيات ومبــادرات المســؤولية
االجتماعيــة للشــركة.
تشمل المبادرات واألنشطة التي قامت بها الشركة في عام  2019ما يلي :
•التبرع بالدم؛
•المشاركة في حملة حظر العمل وقت الظهيرة؛
•المشاركة في رياضات أسبوعية مثل كرة القدم وكرة السلة؛
•جمعية اإلمارات لرعاية المعاقين بصريا “التبرع بالكراسي المتحركة الكهربائية”؛
•مركز تنمية القدرات؛
•نادي خورفكان للمعاقين؛
•زيارة جناح السرطان بمستشفى خليفة؛
•رعاية العمرة  -مصاريف الحج لعشرة موظفين؛
•حملة التوعية بمرض السرطان؛

 7.3المساهمة لحماية البيئة
اإلدارة البيئية
اإلشــراف ومراقبــة الجوانــب البيئيــة لكافــة مشــاريع وأنشــطة الشــركة فــي أبــو ظبــي وبصفــة خاصــة فــي المقــر
الرئيســي للشــركة فــي المصفــح ،ومشــروع مينــاء خليفــة ،ومشــروع مينــاء دلمــا وحيــل وغشــة باإلضافــة إلــى
المشــاريع اإلقليميــة والدوليــة فــي مصــر وجــزر المالديــف.
االمتثال إلى المتطلبات البيئية القانونية
ضمــان االمتثــال للمتطلبــات البيئيــة القانونيــة المحليــة واالتحاديــة واســتصدار التصاريــح البيئيــة الالزمــة (شــهادات
عــدم ممانعــة) للمشــاريع كلمــا كان ذلــك ممكنـ ًـا مثــل مشــروع توســعة مينــاء خليفــة وحيــل وغشــة .باإلضافــة إلــى
إجــراء مراجعــة لنظــام مراقبــة البيئــة بالشــركة للوفــاء بمتطلبــات األيــزو ( 14001:2015تدقيــق المراقبــة) لعــام .2018
الدراسات البيئية
موافقــة هيئــة البيئــة  -أبــو ظبــي علــى تعييــن استشــاريين طــرف ثالــث مــن أجــل تنفيــذ الدراســات البيئيــة للعديــد مــن
المشــاريع – كلمــا كان ذلــك ممكنـ ًـا – التــي تمــت مراجعتهــا وتقييمهــا والموافقــة عليهــا مؤخـ ً
ـرا عــن طريــق الجهــات
المختصــة (هيئــة البيئــة  -أبــو ظبــي و /أو العميــل) ،وتشــمل مثــل هــذه الدراســات المراجعــة البيئيــة األوليــة /خطــة
اإلدارة البيئيــة لبنــاء مشــروع مينــاء خليفــة ،وخطــة اإلدارة البيئيــة لبنــاء مشــروع مينــاء دلمــا ،ومشــروع حيــل وغشــة.
خطط المراقبة
اإلعــداد والتنفيــذ الداخلــي لخطــة أو خطــط مراقبــة وإدارة البيئــة بمــا يتوافــق مــع الدراســات البيئيــة للغيــر و /أو
المتطلبــات البيئيــة القانونيــة المطبقــة مثــل خطــة الحــد مــن النفايــات لعــام  2019ومصنــع امــارات اوروبــا ،باإلضافــة
إلــى تقاريــر آثــار الكربــون الفصليــة لعمليــات شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة فــي مقــر الشــركة الرئيســي فــي
المصفــح عــن نفــس العــام.
الفحص والتدقيق
تنفيــذ خطــة الفحــص البيئــي التــي تغطــي كافــة مشــاريع شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة الجاريــة وأنشــطة قاعــدة
المصفــح وإجــراء عمليــات تدقيــق بيئيــة بشــكل دوري للمشــاريع ومقــر الشــركة فــي مصفــح لتقييــم االمتثــال لنظــام
المطــور الجديــد فــي الشــركة (أيــزو)  14001:2015باإلضافــة إلــى المتطلبــات البيئيــة للمشــروع.
مراقبة األداء
تنفيــذ برامــج مراقبــة لمؤشــرات بيئيــة محــددة مثــل المــاء والهــواء والضجيــج والنفايــات والفضــات والتربــة وغيرهــا
وذلــك بمــا يتوافــق مــع المتطلبــات البيئيــة للمشــروع ومتطلبــات أنظمــة اإلدارة البيئيــة لشــركة الجرافــات البحريــة
الوطنيــة .وتتــم المراقبــة إمــا عــن طريــق اســتخدام شــركة تمتلــك معــدات مثــل أجهــزة استشــعار نوعيــة الميــاه فــي
الموقــع ومقيــاس الضجيــج ومقيــاس الغبــار ومقيــاس اإلضــاءة أو مــن خــال مختبــرات خارجيــة معتمــدة مــن قبــل
هيئــة اإلمــارات للمواصفــات والمقاييــس للتربــة والرواســب الســائلة واختبــار جــودة الهــواء ،وقــد نُ فــذت أمثلــة علــى
برامــج المراقبــة هــذه فــي مشــاريع مينــاء خليفــة ومينــاء دلمــا وحيــل وغشــة ومقــر الرئيســي للشــركة.
التوصيات والتوعية
تقديــم التوصيــات والتوعيــة والتدريــب فــي المقــر الرئيســي للشــركة فــي المصفــح ومواقــع المشــاريع حــول
الموضوعــات البيئيــة ذات الصلــة وبصفــة خاصــة التــي لهــا عالقــة مباشــرة ببيئــة العمــل اليوميــة للموظفيــن
باإلضافــة إلــى تلــك الموضوعــات المطلوبــة للمشــاريع مثــل إدارة النفايــات والثديــات البحريــة ومالحظــة وتحديــد
نوعيــة الزواحــف ومراقبــة والتحكــم فــي الفائــض ومناولــة وتخزيــن المــواد الكيميائيــة والجوانــب البيئيــة للتجريــف.

•تشجيع المواهب المحلية على االرتباط بالشركة “المصورين”؛
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معلومات
عامة
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 8.3تقسيم ملكية أسهم شركة الجرافات حسب الجنسية وحسب
الفئة في  31ديسمبر 2019

 8.1السعر الشهري لسهم الشركة مقارنة بالمؤشر العام ومؤشر
القطاع
بيــان ســعر ســهم الشــركة فــي الســوق (ســعر اإلغــاق وأعلــى ســعر وأدنــى ســعر) ،والمؤشــر العــام للســوق
ومؤشــر القطــاع ،فــي نهايــة كل شــهر أثنــاء عــام : 2019

فئة المساهمين

أسهم األفراد

أسهم الشركات

أسهم الحكومة

إجمالي األسهم

المواطنون اإلماراتيون

83,835,799

86,050,242

79,999,999

249,886,040

4,366

53,093

0

57,459

41,722

0

0

41,722

14,779

0

0

14,779

86,103,335

79,999,999

250,000,000

%34.44

%32.00

%100

الشهر

أعلى سعر

أقل سعر

سعر اإلغالق

مؤشر قطاع
الخدمات

المؤشر العام

يناير

4.000

3.450

4.000

2,352.870

5,044.85

فبراير

3.900

3.350

3.510

2,427.890

5,137.81

مارس

3.580

3.310

3.310

2,232.310

5,074.65

األجانب

أبريل

4.000

3.500

3.600

2,348.990

5,258.04

مايو

4.100

3.600

3.690

2,466.070

5,003.58

اإلجمالي

83,896,666

يونيو

3.330

2.910

3.300

2,397.510

4,979.95

النسبة المئوية

%33.56

يوليو

3.500

3.020

3.300

2,435.380

5,317.89

أغسطس

3.410

3.030

3.130

2,422.690

5,165.57

سبتمبر

3.500

3.100

3.210

2,428.610

5,057.31

أكتوبر

3.450

3.000

3.400

2,301.130

5,107.76

نوفمبر

3.550

3.310

3.380

2,454.110

5,030.75

ديسمبر

3.650

3.440

3.500

2,634.780

5,075.77

مواطنو دول مجلس
التعاون
العرب (بخالف مواطني
دول الخليج )

 8.4بيان مساهمي الشركة الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس مال
الشركة ،وذلك كما في  31ديسمبر 2019

 8.2مخطط أداء سهم الشركة بالمقارنة مع المؤشر العام ومؤشر
القطاع الذي تنتمي إليه الشركة:

المساهم

عدد األسهم

النسبة المئوية

حكومة أبوظبي – دائرة المالية

79,999,999

%32.00

.تصاميم العقارية ذ.م.م

27,848,502

%11.14

22,151,498

%8.86

16,584,531

%6.63

مجموعة أبوظبي المتحدة للتطوير
واالستثمار
مؤسسه الهندسه والمقاوﻻت ﻻعمال
النفط-بيكو

5
6,000

4

سعر السهم

3

4,000

2

3,000

1

2,000

0

1,000

قطاع الخدمات

سعر سهم الشركة

المؤشر العام

المؤشر

5,000

0

 8.5بيان ملكية المساهمين للشركة وذلك كما في  31ديسمبر
2019
#

)ملكية األسهم (سهم

1

أقل من 50,000

3,176

11,912,386

%4.76

2

 50,000و أقل من 500,000

158

25,684,398

%10.27

 500,000و أقل من 5,000,000

25

28,736,229

%11.49

أكثر من 5,000,000

9

183,666,987

%73.47

المجموع

3,368

250,000,000

%100

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

5045

5138

5075

5258

5004

4980

5318

5166

5057

5108

5031

5076

3

2353

2428

2232

2349

2466

2398

2435

2423

2429

2301

2454

2635

4

4

3.51

3.31

3.6

3.69

3.3

3.3

3.13

3.21

3.4

3.38

3.5
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 8.6بيان باألحداث الهامة التي واجهتها الشركة خالل العام 2019

 8.9مشاريع ومبادرات مبتكرة في عام 2019

تــم منــح الشــركة مشـ ً
ـروعا ضخمـ ًـا مــن قبــل شــركة أدنــوك إلنشــاء جــزر غشــة لالمتيــازات الصناعيــة فــي فبرايــر .2019
ويعــد هــذا عالمــة بــارزة أخــرى فــي تطويــر الشــركة ،ويظهــر القــدرة علــى تنفيــذ وتســليم أحــد أكبــر المشــاريع فــي
مجــال الحفــر ،االســتصالح والبنــاء البحــري .يتضمــن المشــروع بنــاء  10جــزر اصطناعيــة جديــدة ،وجســرين وتوســيع
جزيــرة قائمــة ،وســيحقق قيمــة كبيــرة داخــل البلــد تزيــد عــن  70فــي المائــة .تبلــغ قيمــة العقــد  5مليــار درهــم (1.36
مليــار دوالر أمريكــي) ويقــدر أن يســتغرق اســتكماله  38شـ ً
ـهرا.

في عام  ،2019تم تطوير مشروع إلى جانب مستشار نمذجة  CFDالمتخصص ،إلعداد نموذج مفصل الستصالح
الجرافات إلنشاء خطط استصالح لمشروع الشركة في ميناء خليفة .يغطي هذا النموذج الموضوعات المتعلقة
بالتدفق وعمليات االستقرار في األحواض (مناطق االستصالح).

تقــوم الشــركة حاليـ ًـا ببنــاء حفــارة هوبــر ســعة  8000متــر مكعــب ( )TSHDوأول حفــار باكهــو فــي الشــركة بعمــق تجريــف
ً
ً
جــزءا ال يتجــزأ مــن النمــو الدولــي واســتراتيجية االســتثمار فــي اســطول
متــرا .وســتكون هــذه الحفــارات
يبلــغ 25
الشــركة ،ممــا يجعــل الشــركة تقتــرب خطــوة أخــرى مــن الرؤيــة والطمــوح لقيــادة الســوق الدوليــة.

بعد تطوير هذا النموذج  ،تم تطوير خطة تنفيذية خاصة لميناء خليفة جنوب الرصيف المدارة من خالل الجهود
الجماعية ،بما في ذلك النمذجة الهيدروليكية ،والجيوتقنية ،والجودة ،وعمليات الجرف واالستصالح .كان الهدف
هو تطوير طرق نظرية وعملية لرصد والتعامل مع الغرامات في االستصالح لالحتفاظ بالغرامات المسموح بها
ضمن مواد االستصالح التي تستوفي مواصفات تعبئة العقد وتقليل كمية الغرامات ليتم التخلص منها في
أيضا.
جنبا إلى جنب مع التقليل من متطلبات النشاط األساسي لالهتزاز ً
الخارج وإشراك حفارة الهوبرً ،

 8.10تفاصيل المخالفات أثناء عام 2019

 8.7مسؤول عالقات المستثمرين
يشغل السيد /خالد شاالتي بمنصب مسؤول عالقات المستثمرين .كما يوجد صفحة مخصصة لعالقات
المستثمرين على الموقع االلكتروني للشركة ( )www.nmdc.comوالتي تتضمن النظام االساسي للشركة،
وأسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة ،وعنوان الشركة ،ومعلومات التواصل مع مسؤول عالقات
المستثمرين.

ال يوجد أي مخالفات خالل العام .2019

بيانات التواصل مع مسؤول عالقات المستثمرين
البريد اإللكترونيir@nmdc.ae :
رقم الهاتف0242 513 – 02 :

 8.8التوطين في عام 2019
بلغت نسبة التوطين في طبقة الموظفين (العمال غير اليدويين) لدى الشركة  %8وذلك كما في  31ديسمبر
 .2019راجع الرسم البياني أدناه لمعرفة نسبة التوطين في  2017و .2018

2017

%12
نسبة الوطين
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رئيس مجلس إدارة الشركة رئيس لجنة التدقيق
التاريخ/20 :ابريل2019/

التاريخ/20 :ابريل2019/

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ/20 :ابريل2019/

التاريخ/20 :ابريل2019/

2018

%10
نسبة الوطين
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