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 تقرير 
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فلسفة وممارسة   1 
الحوكمة   

االجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة 
الشركات خالل عام 2016 وكيفية تطبيقها.

يسر	شركة	أبوظبي	لبناء	السفن	تقديم	تقريرها	لحوكمة	
الشركات	عن	عام	2016	والذي	يمثل	مدى	التزامها	التام	
والكامل	بأعلى	معايير	التنظيم	واإلدارة	وتطبيق	أفضل	

 وسائل	العمل	المهنية	العادلة	انطالقا	من	المعايير	
والظوابط	التي	تنظم	العالقة	بين	المستثمرين	ومجلس	

إدارة	الشركة	واللجان	المنبثقة	عن	المجلس	وأداتها	التنفيذية	
والمتعاملين	معها.	

وللشركة	مجلس	إدارة	فعال	ومطلع	يتوافق	تماما	مع	
متطلبات	تشكيل	مجالس	اإلدارة	بالمدونة	من	حيث	الجمع	
بين	أعضاء	مجلس	اإلدارة	التنفيذيين	والمستقلين،	ويدعم	
مجلس	اإلدارة	عدد	من	اللجان	الفرعية	ذات	المواثيق	واضحة	
المعالم،	وتخضع	الشركة	لعقد	تأسيس	يحتوي	على	مبادئ	
ومعايير	حوكمة	شركات	صارمة،	مع	وجود	أدوار	ومسؤوليات	

واضحة	المعالم	للمجلس	وأعضائه	والتنفيذيين.

ان	التزام	الشركة	بأفضل	معايير	ومستويات	ضوابط	حوكمة	
الشركات	وتطبيق	الممارسات	يظهر	مدى	التزام	أعضاء	

مجلس	اإلدارة	واإلدارة	التنفيذية	بالتزامها	بتطبيق	معالي	
مجلس	إدارة	الهئية	رقم	)7/ر.م(	لسنة	2016	بشأن	معايير	

اإلنضباط	المؤسسي	وحوكمة	الشركات	المساهمة	العامة	
حيث	تم	اتخاذ	واجراء	التالي	:	

	تعديل	مواد	النظام	األساسي	للتوافق	مع	أحكام	 	-1
قانون	الشركات	االتحادي	رقم	2	لسنة	2015	وأحكام	

قرار	رئيس	مجلس	إدارة	الهئية	رقم	)7/ر.م(	لسنة	2016 
واصدار	شهادة	تعديل	النظام	االساسي	للشركة	والذي	

تم	نشره	بالجريدة	الرسمية	يونيو	2016.	

	ينتخب	مجلس	اإلدارة	بالتصويت	السري	من	بين	 	-2
أعضائه	رئيسا	ونائبا	ويقوم	نائب	الرئيس	مقام	الرئيس	

عند	غيابه	أو	قيام	مانع	لديه.

	يحظر	الجمع	بين	منصب	رئيس	مجلس	اإلدارة	ومنصب	 	-3
مدير	الشركة	و/	أو	العضو	المنتدب،	أو	أي	وظيفة	

تنفيذية	أخرى	بالشركة.

	تشكيل	اللجان	المنبثقة	عن	مجلس	االدارة	وهي	لجنة	 	-4
التدقيق	ولجنة	الترشيحات	والمكافآت	واللجنة	التنفيذية	

وتحديد	مهام	كل	لجنة.

		تلتزم	الشركة	بحفظ	سجل	خاص	بتعارض	المصالح	 	-5 
 كل	عضو	في	مجلس	إدارة	الشركة	ُيوضح	فيه	

حاالت	التعارض	بشكل	تفصيلي	واالجراءات	المتخذة	
بهذا	الشأن.

وخالل	عام	2016،	التزم	أعضاء	مجلس	االدارة	وموظفي	
الشركة	بالشفافية	ومتطلبات	اإلفصاح	الصادرة	عن	هيئة	
األوراق	المالية	والسلع	وسوق	أبوظبي	لألوراق	المالية	

والمنظمات	والهيئات	األخرى.



 05

 هيكل 
الحوكمة

المساهمين

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

 لجنة الترشيحات
اللجنة التنفيذيةوالمكافآت لجنة التدقيق

التدقيق الداخلي
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ق
وار

الز
اء 

بن

خدمات الدعم 

معامالت أعضاء مجلس اإلدارة وذويهم  2 
من الدرجة األولى في األوراق المالية   

الخاصة بالشركة خالل عام 2016  

يدرك	مجلس	اإلدارة	وأعضاؤه	الفرديون	جنًبا	إلى	جنب	مع	
إدارة	الشركة	وموظفيها	االلتزامات	الملقاة	على	عاتقهم	
 فيما	يتعلق	بمتطلبات	اإلفصاح	ذات	الصلة	بتعامالتهم	
 في	األوراق	المالية	للشركة	ويلتزمون	بجميع	الشروط	

التي	وضعتها	هيئة	األوراق	المالية	والسلع	وسوق	أبوظبي	
لألوراق	المالية،	ولضمان	أفضل	الممارسات،	وضع	

المجلس	»سياسة	تداول	أسهم«	مفصلة	مطبقة	على	
جميع	أعضاءه	وموظفي	الشركة	الذين	يحق	لهم	اإلطالع	
على	المعلومات	والبيانات	الحساسة	لدى	الشركة.	ولم	

يتعامل	أعضاء	مجلس	اإلدارة	أو	أقاربهم	من	الدرجة	األولى	
في	األوراق	المالية	للشركة	خالل	عام	2016.
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مجلس   3 
اإلدارة  

يتضمن	عقد	تأسيس	الشركة	على	تسعة	أعضاء	مجلس	
 إدارة،	على	أن	يتم	تعيين	ستة	منهم	من	وقت	آلخر	بقرار	

 من	المجلس	التنفيذي	إلمارة	أبوظبي	أو	من	قبل	أي	
 شخص	مخول	من	قبل	المجلس	لتنفيذ	هذا	التعيين،	
 وتقوم	الجمعية	العامة	للمساهمين	بانتخاب	األعضاء	
األربعة	الباقين	باالقتراع	السري	التراكمي،	شريطة	أال	

يشارك	المجلس	التنفيذي	في	التصويت	النتخابهم،	وقد	
انُتخب	المجلس	الحالي	من	قبل	مساهمي	الشركة	في	

اجتماع	الجمعية	العمومية	السنوي	المنعقد	في	14	أبريل	

عام	2015	لمدة	ثالث	سنوات.	وال	يوجد	حاليا	أي	تمثيل	
للمرأة	في	مجلس	اإلدارة	الحالي	ولذلك	لعدم	ترشح	أي	

عنصر	نسائي	لعضوية	المجلس.

تشكيل مجلس اإلدارة  1.3

	يتكون	مجلس	إدارة	الشركة	من	تسعة	أعضاء،	جميعهم	
 أعضاء	غير	تنفيذيين	ومستقلين.	ويعقد	مجلس	إدارة	
الشركة	اجتماعه	الدوري	مرة	كل	شهرين	على	األقل.

الفئةالمنصبأسماء األعضاء

غير	تنفيذي	ومستقلالرئيسحميد	عبدالله	الشمري

غير	تنفيذي	ومستقلنائب	الرئيسسيريل	اسعد	احمد	عرار

غير	تنفيذي	ومستقلعضوسالم	راشد	عبدالله	النعيمي

غير	تنفيذي	ومستقلعضوعبدالله	سعيد	هالل	عبدالله	الدرمكي

غير	تنفيذي	ومستقلعضومحمد	سالم	محمد	المحيربي

غير	تنفيذي	ومستقلعضوعلي	صالح	سيف	اليافعي

غير	تنفيذي	ومستقلعضوعبدالله	محمد	إسماعيل	شديد

غير	تنفيذي	ومستقلعضوخالد	صالح	محمد	الراشدي

غير	تنفيذي	ومستقلعضومطر	علي	الرميثي*

غير	تنفيذي	ومستقلعضوهشام	خالد	توفيق	ملك

*	قام	العضو	بتقديم	االستقالة	في	الجمعية	العمومية	التي	عقدت	في	14	أبريل	2016.
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أعضاء مجلس اإلدارة وخبراتهم في مجال األعمال واإلدارة وتعييناتهم الخارجية  2.3

الوظائف/المناصب الخارجية  سعادة/ حميد عبدالله 
الشمري

 اسم عضو 
مجلس اإلدارة

رئيس	مجلس	إدارة	شركة	اإلمارات	للصناعات	 	• 
العسكرية 	

رئيس	مجلس	إدارة	شركة	ماكسيموس	للشحن 	• 
الجوي	ذ.م.م 	

رئيس	محلس	ادارة	شركة	ابوظبي	االستثمارية 	• 
لألنظمة	الذاتية	 	

عضو	مجلس	إدارة	شركة	مبادلة	للبترول	ذ.م.م 	•
عضو	مجلس	ادارة	شركة	مصدر	 	•

عضو	مجلس	إدارة	شركة	جلوبل	فاوندريز 	•
عضو	مجلس	إدارة	شركة	طيران	أبوظبي	ش.م.ع 	•

عضو	مجلس	إدارة	شركة	رويال	جت	ذ.م.م 	•
عضو	مجلس	إدارة	شركة	ايركاب	هولدينجز	إن	في 	•
رئيس	مجلس	إدارة	شركة	دو	لالتصاالت	ش.م.ع 	•

عضو	مجلس	األمناء	في	جامعة	اإلمارات	 	• 
العربية	المتحدة 	

عضو	مجلس	األمناء	في	جامعة	خليفة 	•
عضو	مجلس	ادارة	شركة	هولدكو 	•

عضو	مجلس	ادارة	شركة	أبوظبي	للعمليات	البحرية 	•

 بكالوريوس	في	
هندسة	الطيران المؤهل

32	سنة  الخبرة اإلدارية 
وخبرة األعمال

10	سنوات الخبرة كمدير

-	الصناعة	الفضائية
-	بناء	السفن
-	المشتريات

مجال التخصص

الوظائف/المناصب الخارجية  السيد/ سيريل 
اسعد احمد عرار

 اسم عضو 
مجلس اإلدارة

رئيس	مجلس	إدارة	شركة	ستراتا 	•
نائب	رئيس	مجلس	إدارة	شركة	مرافئ	أبوظبي 	•

عضو	مجلس	إدارة	شركة	اإلمارات	 	• 
للصناعات	العسكرية	 	

رئيس	مجلس	إدارة	شركة	ايه	تي	اند	اس/	تي	 	• 
اس	اند	اس 	

بكالوريوس	في	هندسة	
تكنولوجيا	االلكترونيات	 المؤهل

26	سنة  الخبرة اإلدارية 
وخبرة األعمال

8	سنوات الخبرة كمدير

-	الدفاع	والطيران مجال التخصص
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 تقرير 
 الحوكمة 

لعام 2016

الوظائف/المناصب الخارجي  السيد/ سالم راشد 
عبدالله النعيمي

 اسم عضو 
مجلس اإلدارة

رئيس	مجلس	إدارة	شركة	دنيا	للتمويل 	•
رئيس	مجلس	إدارة	شركة	آنجلو	أريبيان	 	• 

للرعاية	الصحية 	
رئيس	مجلس	إدارة	بنك	أدكس	ش.م.ب	 	•

عضو	شركة	ايركاب	القابضة	إن	في 	•
عضو	شركة	البشاير	لإلستثمار	 	•

بكالوريوس	التمويل	وإدارة	
األعمال	الدولية المؤهل

16	سنة  الخبرة اإلدارية 
وخبرة األعمال

11	سنة الخبرة كمدير

 -	االستثمار	المصرفي	وإدارة
		األعمال مجال التخصص

الوظائف/المناصب الخارجي  السيد/ عبدالله سعيد
هالل عبدالله الدرمكي

 اسم عضو 
مجلس اإلدارة

نائب	رئيس	مجلس	إدارة	لجنة	أبوظبي	للقروض	 	• 
إلى	مصر 	

نائب	رئيس	مجلس	إدارة	لجنة	الشبكة	الوطنية 	•
عضو	هيئات	اإلحصاءات	السكانية	في	أبوظبي 	•

عضو	مجلس	أبوظبي	اليابان	االقتصادي 	•
عضو	لجنة	التنمية	االقتصادية	-	األمين	 	• 

العام	للمجلس	التنفيذي 	
عضو	اللجنة	العليا	لمجلس	األعمال	 	• 

اإلماراتي	البريطاني 	
عضو	المجلس	االستشاري	للصندوق	الوطني 	• 

للتنمية	-	الكويت 	

 بكالوريوس	في	
العالقات	الدولية المؤهل

22	سنة  الخبرة اإلدارية 
وخبرة األعمال

14	سنة الخبرة كمدير

-	النفط	والغاز
 -	البتروكيماويات	

		)المصب	والمنبع(
-	االستثمارات	العقارية

-	تنمية	رأس	المال	البشري

مجال التخصص
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الوظائف/المناصب الخارجي  السيد/ محمد سالم 
محمد المحيربي

 اسم عضو 
مجلس اإلدارة

	)NGCC(	الغاز	لنقل	الوطنية	الشركة	رئيس 	•
رئيس	شركة	أبوظبي	الوطنية	للشحن 	•

مدير	إدارة	في	شركة	أبوظبي	للمواد	البالستيكية 	•
مدير	إدارة	في	شركة	إسناد 	•

مدير	إدارة	في	نادي	أبو	ظبي	البحري	الرياضي 	•

 بكالوريوس	في	
االقتصاد	والتسويق المؤهل

24	سنة  الخبرة اإلدارية 
وخبرة األعمال

8	سنوات الخبرة كمدير

 -	تسويق	المنتجات	البترولية	
		والغاز	واولفينات	الكبريت مجال التخصص

الوظائف/المناصب الخارجي  السيد/ علي 
صالح اليافعي

 اسم عضو 
مجلس اإلدارة

رئيس	مجلس	إدارة	شركة	بياجيو	إيرو	إندستريز	سبا 	•
 بكالوريوس	هندسة	

الطائرات المؤهل

26	سنة  الخبرة اإلدارية 
وخبرة األعمال

8	سنوات الخبرة كمدير

 -	اإلدارة	والهندسة	وسلسلة
		اإلمدادات	والخدمات	اللوجستية مجال التخصص
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 تقرير 
 الحوكمة 

لعام 2016

الوظائف/المناصب الخارجي  السيد/ عبد الله 
محمد شديد

 اسم عضو 
مجلس اإلدارة

رئيس	مجلس	إدارة	شركة	سند	لحلول	الطيران	جي	 	• 
إم	بي	إتش 	

عضو	مجلس	إدارة	شركة	الخدمات	والحلول	 	• 
التوربينية	ذ.م.م	 	

عضو	مجلس	إدارة	شركة	ستراتا	للتصنيع	ش.م.ع 	•
عضو	مجلس	إدارة	شركة	إس	آر	تكنيكس	 	• 

سوزرالند	جي	إم	بي	إتش 	

بكالوريوس	الهندسة	الكهربائية	
وااللكترونية المؤهل

12	سنوات  الخبرة اإلدارية 
وخبرة األعمال

7	سنوات الخبرة كمدير

 -	تطوير	األعمال،	وإدارة	األصول
 		واألوراق	المالية،	وصناعة

		المركبات	الفضائية
مجال التخصص

الوظائف/المناصب الخارجي  السيد/ خالد صالح 
الراشدي

 اسم عضو 
مجلس اإلدارة

عضو	مجلس	إدارة	شركة	تبريد 	•
عضو	مجلس	إدارة	شركة	الخدمات	 	• 

والحلول	التوربينية 	

بكالوريوس	إدارة	األعمال	
التخصص	في	التمويل	

والتسويق
المؤهل

24	سنة  الخبرة اإلدارية 
وخبرة األعمال

13	سنة الخبرة كمدير

-	تطوير	األعمال
-	إدارة	األصول

-	العالقات	الحكومية
مجال التخصص
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الوظائف/المناصب الخارجي  السيد/ هشام خالد 
توفيق ملك

 اسم عضو 
مجلس اإلدارة

رئيس	مجلس	إدارة	شركة	أبوظبي	للتمويل 	•
رئيس	مجلس	إدارة	شركة	البادية	لإلعالم 	•

عضو	مجلس	إدارة	شركة	اإلمارات	 	• 
للتخطيط	التمويلي 	

عضو	مجلس	إدارة	شركة	إي	إم	أي	لنشر	الموسيقى	 	•

 بكالوريوس	في	
العلوم	-	كيمياء المؤهل

19	سنة  الخبرة اإلدارية 
وخبرة األعمال

7	سنوات الخبرة كمدير

-	إدارة	المشاريع
-	إدارة	المرافق

-	المالية
مجال التخصص
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 تقرير 
 الحوكمة 

لعام 2016

مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام 2016  3.3

وفقا	ألحكام	المادة	)21/أ(	من	قرار	رئيس	مجلس	إدارة	الهيئة	
رقم	)7/ر.م(	لسنة	2016	بشأن	معايير	االنضباط	المؤسسي	

 وحوكمة	الشركات	المساهمة	العامة،	قامت	الشركة	في	
عام	2016	بدفع	مكافآت	ألعضاء	مجلس	اإلدارة	بقيمة	

2,000,000	درهم	نظير	حضور	اجتماعات	المجلس	واجتماعات	
لجان	المجلس	عن	العام	2015.	وللعام	2016.	

فقد	تم	إقتراح	صرف	مكافأة	مالية	تقدر	بمبلغ	2	مليون	
درهم	ألعضاء	مجلس	اإلدارة	تخضع	لموافقة	المساهمين	

علمًا	بأن	رئيس	مجلس	اإلدارة	والسادة	األعضاء	لم	يتقاضوا	
أية	مبالغ	مالية	من	الشركة	نظير	حضور	اجتماعات	مجلس	

اإلدارة	أو	اللجان	المنبثقة	عن	المجلس.

اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل عام 2016  ٤.3

نسبة 16/03/0116/0٤/1٤16/06/2216/09/0516/11/1316/12/18أسماء األعضاء
الحضور

6/5حميد	عبدالله	الشمري

6/6سيريل	اسعد	احمد	عرار

سالم	راشد	عبدالله	
6/2تفويضتفويضالنعيمي

عبدالله	سعيد	هالل	
6/3تفويضعبدالله	الدرمكي

محمد	سالم	محمد	
6/4المحيربي

علي	صالح	سيف	
6/6اليافعي

 عبدالله	محمد	
6/5إسماعيل	شديد

6/5خالد	صالح	محمد	الراشدي

2/2مطر	علي	الرميثي*

6/5تفويضهشام	خالد	توفيق	ملك

10/910/69/99/69/79/6الحضور	في	كل	اجتماع

*	قام	العضو	بتقديم	االستقالة	في	الجمعية	العمومية	التي	عقدت	في	14	أبريل	2016.
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اإلدارة التنفيذية  5.3

تقوم	اإلدارة	التنفيذية	التي	تتألف	من	الرئيس	التنفيذي	
 والرئيس	التنفيذي	للعمليات	والرئيس	التنفيذي	للمالية	
ومدراء	اإلدارات	والمستشار	القانوني	بتنفيذ	استراتيجية	

الشركة	وإدارة	شؤونها	اليومية	وفقا	لخطط	وأنشطة	
األعمال	التي	أقرها	مجلس	اإلدارة	لحماية	مصالح	

المساهمين	واعتماد	أفضل	الممارسات	الناجحة	إلنجاز	
أهداف	الشركة	وغاياتها.	

توجد	وثيقة	»تفويض	سلطات«	تفصيلية	توضح	حدود	
الموافقة	والخطوط	الواضحة	لتحمل	مسؤولية	جميع	

األعمال.	خالل	عام	2016،	قامت	الشركة	بتعيين	السادة	
التالية	أسماءهم	لالنضمام	إلى	فريق	اإلدارة	التنفيذية	

لشركة	أبوظبي	لبناء	السفن:

 تفويض السلطة:

	يوجد	هنالك	تقرير	شامل	ومفصل	يبين	حدود	إعطاء	
الموافقات	مبينًا	الخطوط	واضحة	للمسؤولية	ضمن	كل	

األعمال	التي	تخص	الشركة.

وبشكل	عام	فقد	فوض	المجلس	الصالحيات	التالية	إلى	
اإلدارة	التنفيذية:	

تمثيل	الشركة	والمثول	أمام	جميع	الدوائر	الرسمية	أو	 	•
المكاتب	اإلدارية	األخرى؛

تقديم	المناقصات	والتفاوض	بشأنها	وتنفيذ	 	•
االتفاقيات	والعقود	وإبرامها	ضمن	الحدود	المالية	

المحددة	في	مصفوفة	التفويض	أو	تفويض	
السلطات	المعتمدة	من	قبل	مجلس	اإلدارة؛

تعيين	موظفي	الشركة	أو	عزلهم؛ 	•
الدخول	في	تأمينات	فيما	يتعلق	بممتلكات	الشركة؛	 	•
حفظ	عمليات	التسجيل	والدفاع	عن	العالمات	التجارية	 	•

أو	الملكية	الصناعية؛
تحديد	الخدمات	الفنية	واإلدارية	وتأمينها	حسب	 	•

إلتزامات	الشركة	وبموجب	عقودها	لتوقيع	الرخص	
التجارية	وعمليات	التسجيل؛

توقيع	عمليات	تسجيل	السيارات	والمركبات؛	 	•
تسلم	اإليصاالت	وتوقيعها	فيما	يتعلق	بعمليات	 	•

التسليم	للشركة؛

تعيين	المستشارين	القانونيين	وتفويضهم	 	• 
ودفع	أجورهم؛

إجراء	المعامالت	المصرفية	على	النحو	المحدد	في	 	•
قرارات	المصرف	الموقعة	والصادرة	من	قبل	مجلس	

اإلدارة؛	و
التوقيع	على	الوثائق	واألوراق	الالزمة	لتنفيذ	المسائل	 	•

المذكورة	أعاله.

تعامالت األطراف ذات الصلة  6.3

للشركة	مبلغ	16,138,287	درهم	إماراتي	مستحق	على	شركة	
صفوة	مارين	ومبلغ	3,044,055	درهم	إماراتي	مستحق	على	
شركة	أبوظبي	سيستمز	إنتجريشن	ذ.م.م،	ومبلغ	702,829 
درهم	إماراتي	مستحق	لشركة	ميا	ومبلغ	30,534,246	درهم	

إماراتي	مستحق	على	شركة	فرونتيرز	وذلك	عن	النفقات	
التي	تحملتها	الشركة	نيابة	عنهم	كما	في	31	ديسمبر	2016.

تعتبر	شركة	صفوة	مارين	وشركة	فرونتيرز	وشركة	أبوظبي	
سيستمز	إنتجريشن	شركات	تابعة	لشركة	أبوظبي	لبناء	

السفن	حيث	تمتلك	الشركة	57	٪	من	أسهم	شركة	أبوظبي	
سيستمز	إنتجريشن	و100	٪	من	شركة	صفوة	مارين	بينما	

تمتلك	99	٪	من	شركة	فرونتيرز	كما	تعتبر	شركة	ميا	مشروع	
 مشترك	حيث	بلغت	نسبة	ملكية	شركة	أبوظبي	لبناء	

السفن	فيها	70	٪.

تاريخ التعيينالمنصباإلسمم.

2016/1/3مدير	إدارة	بناء	السفن	البحريةجراهام	باكهاوس1

2016/8/20مدير	إدارة	االمدادنورة	بوربيع2

2016/12/25مدير	إدارة	الموارد	البشريةسامي	أبو	حطب3
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 تقرير 
 الحوكمة 

لعام 2016

تعويضات اإلدارة التنفيذية المدفوعة خالل عام 2016  ٧.3

تاريخ التعيينالمنصباالسم
مجموع الرواتب 

لعام 2016

 مجموع 
المكافئات 

المدفوعة لعام 
***2015

مكافآت أخرى 
للعام 2016 

أو تستحق 
مستقبال***

-2013/5/131,965,120305,280الرئيس	التنفيذيد/	خالد	المزروعي

الرئيس	التنفيذي	ياسر	الفالحي
-2015/7/1300,000229,314للعمليات

الرئيس	التنفيذي	رضوان	شودري	*
-ال	يوجد2015/2/81,153,168للمالية

-2011/3/91,203,552175,281المدير	التجاريمحمد	الغص

-2015/4/15634,083.30131,574مدير	ادارة	الخدماتمحمد	ريزال**

مدير	ادارة	بناء	جراهام	باكهاوس
-ال	يوجد2016/1/31,084,418.58السفن	البحرية

-ال	يوجد2016/8/28347,871.09مدير	ادارة	االمدادنورة	بوربيع

مدير	إدارة	الموارد	سامي	أبوحطب
-ال	يوجد2016/12/2518,298.45البشرية

-ال	يوجد2015/11/1909,499.92المستشار	القانونيد/	اسامة	النجار

*	تشمل	رسوم	االنتداب	حتى	16	اكتوبر	2016.
**	ترك	الموظف	الشركة	في	31	يوليو	2016.

***	المكافآت	للسنة	المالية	2016	ال	تزال	قيد	المناقشة.
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مدقق الحسابات  ٤ 
المستقل  

شركة	ديلويت	هي	مدقق	الحسابات	المستقل	)مدقق	
الحسابات	الخارجي(	للشركة	منذ	ثالث	سنوات،	حيث	

تعتبر	ديلويت	إحدى	أكبر	أربع	شركات	تدقيق	في	العالم	
وإحدى	الشركات	الرائدة	عالميًا	في	مجال	خدمات	التدقيق	

واالستشارات.	

وقد	تم	إعادة	تعيين	شركة	ديلويت	بقرار	من	المساهمين	
في	اجتماع	الجمعية	العمومية	عام	2016،	حيث	ُتعد	شركة	
ديلويت	شركة	تدقيق	خارجية	محترفة	وهي	شركة	مستقلة	

عن	مجلس	إدارة	الشركة	واإلدارة	التنفيذية،	وقد	أتمت	شركة	
ديلويت	أربع	سنوات	من	الخدمة	مع	الشركة.	

تراجع	لجنة	التدقيق	جودة	وفعالية	عمليات	التدقيق	التي	
يجريها	مدقق	الحسابات	الخارجي	وتقدم	توصيات	إلى	

المجلس	بشأن	تعيين	أو	إعادة	تعيين	أو	استبدال	مدقق	
الحسابات	وتناوب	الشريك	المشارك	في	التدقيق	عند	

االقتضاء.	

كما	يحضر	مدقق	الحسابات	الخارجي	اجتماعات	لجنة	
التدقيق	واجتماع	الجمعية	العمومية	لرفع	تقرير	التدقيق	
ولإلجابة	على	أسئلة	المساهمين	فيما	يتعلق	بتقرير	

تدقيق	الحسابات.	بلغت	الرسوم	المدفوعة	لعام	2016 
نظير	تقديم	خدمات	التدقيق	الخارجي	لشركة	أبوظبي	لبناء	

السفن	255,000	درهم	إماراتي؛	تشمل	رسوم	إجراء	التدقيق	
السنوي	ورسوم	مراجعة	ورسوم	نظام	اإلفصاح	اإللكتروني	

XBRL	.	ولم	يقدم	مدقق	الحسابات	الخارجي	أي	خدمات	
أخرى	غير	التدقيق	القانوني	للشركة	ولم	يتم	إشراك	أي	

مدققين	خارجيين	آخرين	في	أي	غرض	آخر.
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 تقرير 
 الحوكمة 

لعام 2016

لجنة   5 
التدقيق  

تساعد	لجنة	التدفيق	مجلس	اإلدارة	في	اإللتزام	بإتمام	
مسؤولياته	تجاه	حوكمة	الشركات	فيما	يتعلق	بإدارة	

المخاطر	وأنظمة	الرقابة	الداخلية	والسياسات	والممارسات	
المحاسبية	والتقارير	المالية	ومهام	التدقيق	الداخلية	

د	البنود	 والخارجية	بصورة	تتوافق	مع	متطلبات	المدونة.	ُتحدَّ
على	النحو	المبين	في	المدونة	فيما	يخص	إختصاصات	

اللجنة،	وتتألف	اللجنة	من	ثالث	أعضاء	مجلس	إدارة	
مستقلين	وغير	تنفيذيين،	ويشغل	رئيس	التدقيق	الداخلي	

منصب	أمين	لجنة	التدقيق،	كما	يحضر	الرئيس	التنفيذي	
ومدقق	الحسابات	الخارجي	والمدراء	التنفيذيون	اآلخرون	

بالشركة	االجتماعات	عند	االقتضاء	ولكن	ال	يحق	لهم	
التصويت	على	قرارات	اللجنة.

المنصبلجنة التدقيق

رئيس	اللجنة	)خبير	مالي	ومحاسبي(سالم	راشد	عبدالله	النعيمي

عضوهشام	خالد	توفيق	ملك

عضوعبدالله	محمد	إسماعيل	شديد

يحدد ميثاق لجنة التدقيق السلطات والمسؤوليات المنوطة باللجنة على النحو التالي:

وضع	وتطبيق	السياسة	الالزمة	للتعاقد	مع	مدقق	 	•
الحسابات	الخارجي	ورفع	التقارير	إلى	مجلس	اإلدارة	

لتحديد	المسائل	التي	يتعين	اتخاذ	إجراءات	بشأنها	جنبًا	
إلى	جنب	مع	توصيات	بشأن	الخطوات	الالزم	اتخاذها.

تتبع	ومراقبة	استقالل	وموضوعية	مدقق	الحسابات	 	•
الخارجي	وإجراء	مناقشات	معه	فيما	يتعلق	بطبيعة	

عملية	التدقيق	ونطاقها	وكفاءتها	وفًقا	لمعايير	
التدقيق	المعتمدة.

اإلشراف	على	سالمة	البيانات	المالية	والتقارير	 	•
 السنوية	والنصف	سنوية	والربع	سنوية	وتتم	

مراجعتها	في	سياق	أعمالها	خالل	العام،	مع	التركيز	
بشكل	خاص	على:

أي	تغييرات	تطرأ	على	السياسات	والممارسات 	– 
المحاسبية. 	

تسليط	الضوء	على	المسائل	التي	تخضع	 	– 
لتقدير	اإلدارة. 	

التعديالت	الجوهرية	الناشئة	عن	عملية	التدقيق. 	–

افتراض	عمليات	الشركة	المستمرة. 	–
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إجتماعات لجنة التدقيق وبيان بالحضور خالل عام 2016:

االلتزام	بمعايير	المحاسبة	التي	وضعتها	هيئة 	– 
األوراق	المالية	والسلع. 	

االلتزام	بقواعد	اإلدراج	واإلفصاح	وغيرها	من 	– 
المتطلبات	القانونية	لتقديم	التقارير	المالية. 	

التنسيق	مع	مجلس	اإلدارة	واإلدارة	التنفيذية	والمدير 	• 
المالي	من	أجل	إنجاز	المهام	واالجتماع	مع	المدققين 	 

الخارجيين	مرة	واحدة	على	األقل	سنويًا. 	

النظر	في	أي	قضايا	غير	تقليدية	عالقة	التي	يجب	أن 	• 
تكون	مدرجة	ضمن	هذه	التقارير	والحسابات	وإيالء 	 
االهتمام	الالزم	ألية	قضايا	يثيرها	المدير	التنفيذي 	 

للمالية	أو	مدير	الشؤون	المالية	أو	المدقق	الخارجي. 	

مراجعة	أنظمة	الرقابة	المالية	والرقابة	الداخلية	 	• 
وإدارة	المخاطر	في	الشركة. 	

مناقشة	نظام	الرقابة	الداخلية	مع	اإلدارة	والتأكد	من	 	•
أنه	يفي	بواجبه	في	وضع	نظام	رقابة	داخلية	فعال.

النظر	في	نتائج	التحقيقات	الرئيسية	في	مسائل	 	•
 الرقابة	الداخلية	المقرر	إسنادها	للجنة	من	قبل	

مجلس	اإلدارة	أو	بناء	على	مبادرة	اللجنة	بعد	موافقة	
مجلس	اإلدارة.

ضمان	التنسيق	بين	المدققين	الداخليين	والخارجيين،	 	•
وضمان	توافر	الموارد	الالزمة	لهيئة	التدقيق	الداخلي،	

ومراجعة	ومراقبة	كفاءة	هذه	الهيئة.

مراجعة	السياسات	واإلجراءات	المالية	والمحاسبية	 	•
للشركة.

مراجعة	دور	مدقق	الحسابات	الخارجي	وخطة	عمله	وأية	 	•
 قضايا	جوهرية	يثيرها	مدقق	الحسابات	وينقلها	
إلى	اإلدارة	فيما	يتعلق	بالسجالت	المحاسبية	أو	

الحسابات	المالية	أو	أنظمة	الرقابة	واالستجابة	إليها	
والموافقة	عليها.

التأكد	من	أن	مجلس	اإلدارة	يستجيب	في	الوقت	 	•
المناسب	لالستفسارات	والقضايا	المادية	المثارة	في	

تقرير	مدقق	الحسابات	الخارجي.

وضع	القواعد	التي	تمكن	موظفي	الشركة	من	اإلبالغ	 	•
السري	عن	أي	مخالفات	محتملة	في	التقارير	المالية	
أو	الرقابة	الداخلية	أو	غيرها	من	القضايا	والخطوات	

 المناسبة	إلجراء	تحقيقات	عادلة	ومستقلة	في	
هذه	المخالفات.

مراقبة	مدى	التزام	الشركة	بمدونة	قواعد	السلوك. 	•

ضمان	تطبيق	قواعد	العمل	لمدقق	الحسابات	الخارجي	 	•
 بما	يتماشى	مع	واجباتهم	والصالحيات	المسندة	

إليهم	من	قبل	مجلس	اإلدارة.

رفع	تقرير	إلى	مجلس	اإلدارة	بشأن	المسائل	الواردة	 	•
في	ميثاقها.

النظر	في	القضايا	األخرى	على	النحو	الذي	يحدده	 	•
مجلس	اإلدارة.

نسبة 16/02/2316/05/1116/08/0916/10/2616/11/1016/12/12لجنة التدقيق
الحضور

سالم	راشد	عبدالله	
6/6النعيمي

6/5هشام	خالد	توفيق	ملك

 عبدالله	محمد	
6/4إسماعيل	شديد	

 مطر	علي	الرميثي
 )	لغاية	الربع	األول	

لعام	2016	(
6/1

4/33/23/33/23/33/3الحضور	في	كل	اجتماع
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 تقرير 
 الحوكمة 

لعام 2016

لجنة الترشيحات  6 
والمكافأت  

يتوافق	تشكيل	اللجنة	مع	متطلبات	المدونة،	إذ	تتألف	اللجنة	
من	ثالث	أعضاء	مجلس	إدارة	مستقلين	غير	تنفيذيين،	كما	
يحضر	مدير	الموارد	البشرية	والرئيس	التنفيذي	والمدير	

التنفيذي	للمالية	والمدراء	التنفيذيون	اآلخرون	بالشركة	
االجتماعات	عند	االقتضاء	ولكن	ال	يحق	لهم	التصويت	على	

قرارات	اللجنة.

المنصبلجنة الترشيحات والمكافأت

رئيس	اللجنةعبدالله	سعيد	هالل	عبدالله	الدرمكي

عضوعلي	صالح	سيف	اليافعي

عضوخالد	صالح	محمد	الراشدي

يحدد ميثاق لجنة الترشيح والمكافآت السلطات والمسؤوليات المنوطة باللجنة على النحو التالي:

التحقق	من	االستقالل	المستمر	ألعضاء	مجلس	 	• 
اإلدارة	المستقلين.

الصياغة	والمراجعة	السنوية	للسياسة	الخاصة	بمنح	 	•
المكافآت	والمزايا	والحوافز	واألجور	ألعضاء	مجلس	
اإلدارة	وموظفي	الشركة،	والتحقق	من	أن	المكافآت	
والمزايا	الممنوحة	لإلدارة	التنفيذية	العليا	للشركة	

مناسبة	ومتماشية	مع	أداء	الشركة.

تحديد	احتياجات	الشركة	من	الموظفين	المؤهلين	 	• 
 على	مستوى	اإلدارة	التنفيذية	العليا	وتحديد	

أساس	اختيارهم.

صياغة	سياسات	الموارد	البشرية	وسياسات	التدريب	 	•
بالشركة	واإلشراف	على	تطبيقها	ومراجعتها	سنويًا.

تنظيم	ومتابعة	إجراءات	الترشح	لعضوية	مجلس	اإلدارة	 	•
وفقا	للقوانين	واللوائح	المعمول	بها	بما	في	ذلك	قرار	

وزارة	االقتصاد	اإلماراتية	رقم	518.

مراجعة	ومساعدة	اإلدارة	فيما	يتعلق	بمبادرات	 	•
 التوطين،	بما	في	ذلك	التماس	الدعم	من	الحكومة	

أو	المنظمات	األخرى	ذات	الصلة.

رفع	تقارير	إلى	مجلس	اإلدارة	بشأن	المسائل	الواردة	 	•
في	هذا	الميثاق.

النظر	في	القضايا	األخرى	على	النحو	الذي	يحدده	 	•
مجلس	اإلدارة.
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نسبة 16/11/2116/11/0٧16/08/1516/02/1816/01/21لجنة الترشيح والمكافآت
الحضور

 عبدالله	سعيد	هالل	
5/5عبدالله	الدرمكي

5/4علي	صالح	سيف	اليافعي

5/2خالد	صالح	محمد	الراشدي

3/33/33/23/13/2الحضور	في	كل	اجتماع

اجتماعات وحضور لجنة الترشيح والمكافآت:
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 تقرير 
 الحوكمة 

لعام 2016

اللجنة   ٧ 
التنفيذية  

تراجع	اللجنة	التنفيذية	رؤوس	األموال	واالستثمارات	
المالية	األخرى	المقترحة	من	قبل	اإلدارة	لضمان	موائمة	
هذه	المقترحات	مع	استراتيجية	الشركة	وأهدافها،	كما	

توصي	اللجنة	مجلس	اإلدارة	بشأن	المشاريع	المشتركة	أو	
عمليات	الدمج	أو	االستحواذ،	وتستعرض	سنويًا	سياسات	

واستراتيجيات	التسويق	وتطوير	األعمال.	تتألف	اللجنة	من	
أربع	مدراء	مستقلين	غير	تنفيذيين	وهم	الرئيس	التنفيذي	

والمدير	التجاري	للشركة	أو	مرشح،	كما	يحضر	المدراء	
التنفيذيون	اآلخرون	بالشركة	االجتماعات	عند	االقتضاء	ولكن	

ال	يحق	لهم	التصويت	على	قرارات	اللجنة.

اللقب الوظيفياللجنة التنفيذية

رئيس	اللجنةسيريل	اسعد	احمد	عرار

عضوعبدالله	محمد	إسماعيل	شديد

عضوهشام	خالد	توفيق	ملك

نسبة 16/01/1916/02/0916/03/3016/05/3016/06/2116/08/0٧16/08/2٤16/10/1016/11/0815/12/2٧اللجنة التنفيذية
الحضور

10/8سيريل	اسعد	احمد	عرار

هشام	خالد	توفيق	
10/9ملك

 عبدالله	محمد	
10/6إسماعيل	شديد

3/23/33/23/23/33/23/23/33/23/2الحضور	في	كل	اجتماع

اجتماعات وحضور اللجنة التنفيذية خالل عام 2016 م:
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لجنة المتابعة واالشراف   8 
على تعامالت االشخاص المطلعين  

نظم الرقابة   9 
الداخلية  

إن	شركة	أبوظبي	لبناء	السفن	بصدد	تشكيل	لجنة	المتابعة	
واالشراف	على	تعامالت	األشخاص	المتطلعين	وستقوم	
الشركة	بإتخاذ	كافة	اإلجراءات	الالزمة	بشأن	تشكيل	تلك	

 اللجنة	على	أن	يتم	االنتهاء	من	التشكيل	وتحديد	
إختصاصات	اللجنة	والمهام	الموكلة	إليها	خالل	عام	2017.	

تم	وضع	نظام	الرقابة	الداخلية	في	شركة	أبوظبي	لبناء	
السفن	لضمان	تحديد	المخاطر	والتخفيف	من	حدتها	عند	
الضرورة،	والتطبيق	الفعال	لقواعد	الحوكمة،	واالمتثال	

للقوانين	واللوائح	والقرارات	المعمول	بها	والتي	تنظم	عمل	
الشركة	وإجراءاتها	وسياساتها	الداخلية،	ومراجعة	المعلومات	
المالية	التي	تحال	إلى	إدارة	الشركة	العليا	وتستخدم	لصياغة	

البيانات	المالية.	

ويشرف	مجلس	اإلدارة	على	أنظمة	الرقابة	الداخلية	على	
النحو	المحدد	في	عقد	التأسيس	ودليل	حوكمة	الشركات،	

كما	يقر	المجلس	بمسؤوليته	عن	نظام	الرقابة	الداخلية	في	
الشركة	ومراجعته	وفعاليته.	وقد	عينت	الشركة	السيد/	أسد	
محمود	رئيسًا	للرقابة	الداخلية،	حيث	إنه	يعد	خبيرًا	معتمدًا	
في	الشؤون	المحاسبية،	كما	أنه	يتمتع	بخبرة	في	مجال	
التدقيق	والتأمين	واالستشارات	نظرا	لعمله	في	شركات	

التدقيق	والشركات	الكبرى.

كذلك	تم	تعيين	الدكتور/	أسامة	النجار،	المستشار	القانوني	
في	منصب	ضابط	اإلمتثال	بحكم	خبرته	الواسعة	من	

أجل	ضمان	التزام	الشركة	بالمتطلبات	التنظيمية	الخارجية	
وسياساتها	الداخلية.	وقد	تم	إنشاء	سياسات	وإجراءات	

مناسبة	في	جميع	المجاالت	الوظيفية	للنشاط	التجاري،	كما	
تم	وضع	هيكل	تنظيمي	بمستوى	واضح	للسلطة	وتقسيم	

للمسؤولية.

	وباإلضافة	إلى	ذلك،	يتم	وضع	مدونة	لقواعد	السلوك	
لجميع	العاملين	وتقييم	أداء	وجودة	الموظفين	من	خالل	

عملية	التقييم	السنوية،	وقد	أحاطت	لجنة	تدقيق	الحسابات	
مجلس	اإلدارة	علمًا	بشأن	فعالية	نظام	الرقابة	الداخلية	في	

الشركة	بناء	على	مالحظات	مدققي	الحسابات	الخارجية	
والداخلية	والنتائج	واستجابة	اإلدارة	وإجراءاتها.
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 تقرير 
 الحوكمة 

لعام 2016

يغطي نظام الرقابة الداخلية المجالين التاليين.

إدارة	المخاطر	)مهمة	إدارة( 	•
التدقيق	الداخلي	واالمتثال	)مهمة	تأمين	مستقلة( 	•

إدارة المخاطر:

وضعت	الشركة	نظامًا	شاماًل	إلدارة	المخاطر	المؤسسية	
لتحديد	المخاطر	الرئيسية	التي	تواجهها	الشركة	ضمن	كافة	
اإلدارات	لديها.	كما	تقوم	الشركة	بعملية	المراجعة	وإتخاذ	

التدابير	واإلجراءات	التخفيف	الالزمة	بشكل	منتظم	من	قبل	
اللجنة	التنفيذية.

التدقيق الداخلي:

يقوم	فريق	التدقيق	الداخلي	المستقل	والتابع	للشركة	
بإجراء	عمليات	التدقيق	الداخلي	على	أساس	خطة	تدقيق	

معتمدة	وموضوعة	من	خالل	نهج	تدقيق	داخلي	قائم	على	

 المخاطر	لتحديد	وترتيب	أولويات	مناطق	أو	عمليات	
المخاطر	المحتملة	لغرض	التدقيق.	وبموجب	الخطة	

المعتمدة،	فإن	كفاءة	وفعالية	أنظمة	الرقابة	الداخلية	
المعمول	بها	حاليًا	وحماية	أصول	الشركة	واالمتثال	

لسياسات	الشركة	وإجراءاتها	وممارساتها	وكذلك	التقيد	
 بالقوانين	واللوائح	المعمول	بها	يتم	مراجعتها	واإلبالغ	

عنها	والتصدي	لها	عند	الضرورة.

يتم	رفع	تقرير	التدقيق	الذي	يتم	إجراءه	خالل	فترة	التدقيق	
إلى	لجنة	التدقيق	كل	ثالثة	شهور	والذي	يحتوي	على	أية	
تعليقات	وإجراءات	قامت	اإلدارة	بإتخاذها.	حيث	يتم	تناول	
نقاط	ضعف	الرقابة	والثغرات	العملية	وعدم	االمتثال	هذا	

باإلضافة	إلى	اتخاذ	كافة	اإلجراءات	اإلدارية	المناسبة.

ويقوم	فريق	التدقيق	الداخلي	برصد	أي	مشكلة	رئيسية	
أثناء	عمليات	التدقيق	ويقوم	بإيعاز	لجنة	التدقيق	من	خالل	

قنوات	اإلتصال	المتبعة	بين	اللجنة	ورئيس	التدقيق	الداخلي	
من	أجل	إتخاذ	القرارات	والتدابير	العالجية.
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بيان المخالفات وأسباب حدوثها  10 
وطرق عالجها لتجنب تكرارها في   

المستقبل  
لم	يتم	ارتكاب	أية	انتهاكات	خالل	السنة	المالية	2016.

المسؤوليات االجتماعية   11 
للشركات  

تقر	الشركة	بضرورة	كونها	عضوًا	مسؤواًل	في	المجتمع	
الذي	تعمل	فيه	وتقيم	فيه	المشاريع،	وقد	ُوضعت	بعض	
السياسات	واإلجراءات	والنظم	لمعالجة	المخاوف	المتعلقة	
بالصحة	والسالمة	البيئية،	وتلتزم	الشركة	بكافة	القوانين	
واللوائح	البيئية	الحكومية	المعمول	بها	وتمارس	اإلدارة	

البيئية	لتشمل	اإلدارة	الفعالة	للموارد	والحد	من	النفايات،	
كما	تساهم	الشركة	في	المؤسسات	التعليمية	والخيرية	

في	المجتمع	للمساعدة	على	تعزيز	أهداف	المجتمع.	

تعمل	الشركة	بالتعاون	مع	القطاع	الحكومي	والمؤسسات	
التعليمية	المحلية	لوضع	مبادرات	لتوظيف	مواطني	دولة	

اإلمارات	العربية	المتحدة	في	شتى	مناحي	األعمال	التجارية.	

كما	نفذت	الشركة	خطط	التدريب	بهدف	زيادة	قاعدة	المعرفة	
ومستوى	المهارة	للكوادر	اإلماراتية	من	مواطني	الدولة	من	

خالل	الدورات	التدريبية	الداخلية	والخارجية.	وخالل	العام،	
وقعت	الشركة	اتفاقية	مع	كلية	التقنية	العليا	تنص	على	

 توفير	تدريبات	داخلية	وخارجية	مكثفة	لــ	44	متدرب	
 من	الكوادر	اإلماراتية	من	أجل	تطوير	وتعزيز	المواهب	

لقادة	المستقبل.	

كما	شاركت	الشركة	في	معرض	التوظيف	2016	من	خالل	
تقديم	فرص	عمل	لمواطني	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	

كجزء	من	جذب	المواهب	اإلماراتية	المحتملة	للشركة.	
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2.12 حركة السهم مع المؤشر العام والصناعي خالل عام 2016

ديسمبر نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  أبريل  مارس  فبراير  يناير 

ADX المؤشر الصناعيADX المؤشر العام

*	الرسم	البياني	أعاله	يمثل	متوسط	سعر	السهم	الشهري	مع	إتخاذ	شهر	ديسمبر	2015	كقاعدة.
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سعر اإلغالقأقل سعرأعلى سعراألشهر

3.052.502.99يناير 2016

3.062.712.86فبراير 2016

3.272.592.99مارس 2016

3.012.542.81أبريل 2016

2.942.432.65مايو 2016

2.852.612.63يونيو 2016

2.852.392.84يوليو 2016

2.952.642.75أغسطس 2016

2.942.502.53سبتمبر 2016

3.002.453.00أكتوبر 2016

2.912.562.65نوفمبر 2016

2.892.492.83ديسمبر 2016

3.12 سعر سهم الشركة في السوق خالل عام 2016 م

٤.12 نمط المساهمة في 31 ديسمبر 2016 م 

نسبة الملكية %األسهم المملوكةفئة المساهمينعدد المساهمينم.

10.0٪21,199,200الحكومة11

40.0٪84,708,800شركة	مبادلة	للتنمية21

7.4٪15,741,129الشركات	–	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة315

41.9٪88,806,475األفراد	–	مواطني	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة45,300

0.1٪240,656شركات	–	البلدان	األجنبية57

0.6٪1,295,740أفراد	–	الرعايا	األجانب656

5,380211,992,000٪100
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 تقرير 
 الحوكمة 

لعام 2016

5.12 توزيع المساهمين عن طريق حجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2016

6.12 المساهم الحامل لـ 5% أو أكثر من رأس مال األسهم – 2016 

٧.12 بيان باالجراءات التي تم اتخاذها بشان ضوابط عالقات المستثمرين 

نسبة الملكية %عدد األسهم المملوكةعدد األسهمملكية مشتركة

10.8٪5,29822,840,774أقل	من	50,000

4.0٪618,404,565من	50,000	إلى	أقل	من	500,000

10.2٪1421,627,990من	500,000	إلى	أقل	من	5,000,000

75.1٪7159,118,671أكثر	من	5,000,000

٪5,380211,992,000100اإلجمالي

نسبة الملكية %األسهم المملوكةاسم المستثمرالجنسيةم.

39.96٪84,708,800شركة	مبادلة	للتنميةاإلمارات	العربية	المتحدة1

10.00٪21,199,200حكومة	أبوظبياإلمارات	العربية	المتحدة2

8.32٪17,643,488محمد	أحمد	محمد	أحمد	القاسمياإلمارات	العربية	المتحدة3

5.42٪11,488,903مريم	أحمد	عبدالله	الخميرياإلمارات	العربية	المتحدة4

اسم المستثمرالجنسية

 هاتف	رقم:	5028498-02السيد/	رضوان	الشوادري
Rizwan.Chowdhari@adsb.ae	:االلكتروني	البريد

 هاتف	رقم:	5028264-02السيد	/	أسد	محمود
Asad.Mehmood@adsb.ae	:االلكتروني	البريد

http://www.adsb.ae/Investors/Investors.aspxالرابط	االلكتروني	لصفحة	عالقات	المستثمرين

تحرص	شركة	أبوظبي	لبناء	السفن	على	عالقات	
المستثمرين	من	خالل	تفعيل	التواصل	بين	اإلدارات	

المختصة	في	الشركة	)اإلدارة	المالية	واإلدارة	القانونية(	

بشأن	تسهيل	معامالت	وطلبات	المساهمين	والنظر	في	
أي	شكاوي	مقدمة	منهم.	

ممثل	مسؤول	عالقات	المستثمرين	وبيانات	التواصل	معه:
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8.12 بيان بالقرارات الخاصة التي عرضت في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة خالل عام 2016

عقدت	الجمعية	العمومية	لشركة	أبوظبي	لبناء	السفن	
بتاريخ	14	أبريل	2016	لمناقشة	المواضيع	المدرجة	ضمن	
جدول	االعمال	االجتماع	المعلن	وبعد	مناقشتها	تم	اتخاذ	

بعض	القرارات	الخاصة	كما	هو	مبين	أدناه	:

	تمت	الموافقة	على	تغيير	النظام	االساسي	للشركة	 	)1

لتتوافق	مع	احكام	القانون	االتحادي	رقم	)2(	لسنة	2015 
بشان	الشركات	التجارية.

	تمت	الموافقة	على	طلب	االستقالة	المقدمة	من	عضو	 	)2
مجلس	االدارة	السيد	/	مطر	علي	الرميثي	من	قبل	
السادة	المساهمين	والسادة	أعضاء	مجلس	االدارة.

9.12 التغييرات الجوهرية في إستراتيجية الشركة 

خالل	عام	2016،	واصلت	الشركة	تنفيذ	توجهات	مجلس	
اإلدارة	ضمن	اإلستراتيجية	المعتمدة	لتعزيز	ودعم	حقوق	

المساهمين	من	خالل	التركيز	على	قطاعات	األعمال	
األساسية	مثل	قطاع	بناء	السفن	البحرية	وقطاع	بناء	
 القوارب	الصغيرة	وقطاع	الخدمات	وقطاع	أنظمة	إدارة	

القتال	المتكاملة.

وقد	بدأت	الشركة	في	التركيز	بشكل	أكثر	على	قطاع	أعمال	
الخدمات	مع	المزيد	من	التركيز	على	مفهوم	إدارة	قدرات	

السفن	)TLCM(	من	خالل	الشراكة	مع	القيادة	العامة	
للقوات	المسلحة	بمساعدة	أفضل	المتخصصين	في	هذا	

المجال	في	العالم.	كما	تؤمن	شركة	أبوظبي	لبناء	السفن	
أن	تلك	السبل	القائمة	والجديدة	ستساعد	بالتأكيد	على	
تعزيز	حقوق	المساهمين	على	المدى	الطويل.	كما	تعتبر	
إعادة	الهيكلة	التنظيمية	التي	تركز	على	تعزيز	المسؤولية	

القطاعية	مستمرة	وقيد	المرحلة	النهائية	من	التنفيذ.

تواصل	الشركة	التركيز	على	تدريب	الكوادر	اإلماراتية	
ضمن	قطاعات	بناء	السفن	واإلصالح.	حيث	تقدم	مبادرات	
التوطين	فرص	عمل	مثمرة	ومجزية	تتسم	باإلنتاجية	على	
المدى	الطويل	التي	من	شأنها	تعزيز	زيادة	تطوير	وتنمية	

الشركة	في	المستقبل.

حمـيـد عبدالله الشمري
رئيس مجلس اإلدارة



adsb.ae


