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 الفهرس
 

 المحتويات .م
رقم 

 الصفحة

 2 2020خالل عام  ستكمال نظام حوكمة الشركاتالتي تم اتخاذها ال بيان باإلجراءات 1
وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة  بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة 2

 2020خالل العام 

3 

 3 اإلدارة مجلستشكيل  3
خالل  يان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح(ب 4

 2020عام 

9 

 10 2020الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة  5
والصف الثاني من إجمالي الرواتب والبدالت و المكافآت المدفوعة لإلدارة التنفيذية  6

 كبار الموظفين
11 

 مدقق الحسابات الخارجي 7
 

12 

 13 والمخاطر التدقيق لجنة 8
 15 والمكافآت الترشيحات لجنة 9

 17 لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين 10
 17 يقرها مجلس االدارةلجان أخرها  11
 18 نظام الرقابة الداخلي 12
 18 المستقبل في تكرارها لتجنب عالجها وطرق  حدوثها وأسباب المخالفاتبيان  13
في تنمية المجتمع  2020بيان بالمساهمات التي قامت بها الشركة خالل العام  14

 والحفاظ على البيئة
18 

 20 معلومات عامة 15
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  2020خالل عام  ستكمال نظام حوكمة الشركاتالتي تم اتخاذها ال باإلجراءات بيان .1

نظام حوكمة الشركات  عن تقديم تقريرهاوالشركات التابعة لها "( الشركة)"  ش.م.ع يسر شركة أبوظبي لبناء السفن
 االداراةوالكامل بأعلى معايير التنظيم و والذي يمثل مدى التزامها التام ،2020الذي قامت الشركة باتباعه خالل العام 

العالقة بين المستثمرين ومجلس وابط التي تنظم من المعايير والض انطالقا  والعادلة  الممارسات المهنيةتطبيق أفضل و
 والمتعاملين معها.  وإدارتها التنفيذيةادارة الشركة 

 
حرصت الشركة على تطبيق مبادئ الحوكمة من خالل من هذا المنطلق  هذه المعايير وأهمية تطبيق  تدرك الشركةو

بشأن معايير االنضباط المؤسسي  2016م( لسنة /7تطبيق قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم )
قرار رئيس التعديل الصادر إلى  االمتثال أيضا  و ،وحوكمة الشركات المساهمة العامة على نحو فعال وبطريقة شفافة

في سنة و. حوكمة الشركات المساهمة العامة م بشأن اعتماد دليل 2020ر.م( لسنة /3إدارة الهيئة رقم ) مجلس
الربع سنوية والسنوية وعن اجتماعات مجلس  المالية بياناتهاقامت الشركة باإلفصاح بشكل منتظم عن  ،2020
  وعن أي تعديالت في اإلدارة التنفيذية العليا فور حدوثها. قراراتهاإلدارة و
للتأكد  من مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية بمراجعة دليل حوكمة الشركة مرة واحدة على األقل سنويا   يقوم كال  

 من مواكبته بشكل دائم للتغييرات القانونية والتشريعية الخاصة بحوكمة الشركات.  
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 وفقا  للجدول التالي:  31/12/2020بيان رصيد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبنائهم كما في 
 

المنصب/  االسم م
 صلة القرابة

األسهم 
كما المملوكة 
في 

31/12/2019 

إجمالي 
عملية 
 البيع

 إجمالي عملية الشراء

د.فهد سيف ناصر هرهرة  1
 اليافعي

رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

أنس جودت عايش مصطفى  2
 البرغوثي

نائب رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

راشد حمد ناصر حمد  3
 البلوشي

مجلس  عضو
 اإلدارة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

حمد عبدهللا سالم محمد  4
 القايدي

 

مجلس  عضو
 اإلدارة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

محمد عبدهللا عزيز مكتوم  5
 الشريفي

مجلس  عضو
 اإلدارة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 جردت كريستوف قوس 6
مجلس  عضو

 اإلدارة
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

أبوشهاب خليفة عيسى حمد   7
 السويدي

مجلس  عضو
 اإلدارة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

عارف محمد سعيد محمد آل  8
 علي

مجلس  عضو
 اإلدارة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

سعيد سالم حسن سالم  9
 السويدي

مجلس  عضو
 اإلدارة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

 مساهمي قبل من الحالي المجلس أعيد تشكيل وقد ،أعضاء تسعةب مجلس اإلدارةأعضاء  لشركةل حدد النظام األساسي
  السنوي للجمعية العمومية. اجتماع خالل الشركة

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 2020 وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل العام بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة .2

 مجلس اإلدارة تشكيل  .3
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   من السادة التالية أسمائهم: مجلس إدارة الشركةتشكل  2020في عام 
 

 

 
 

 2020للعام  نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارةبيان ب 3.1
 

 .2020ال يوجد تمثيل عنصر نسائي في مجلس اإلدارة لسنة  
 
 بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة .23

 

 .اإلدارة عدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلسل
 

 

 :مكافأة مجلس اإلدارة 3.4
 
 : 9201اإلدارة عن العام  مجلس المدفوعة ألعضاء قيمة المكافأت -.143. 

 

 .2019مكافأت ألعضاء مجلس اإلدارة عن عام لم يتم دفع أي 
 

 :2020اإلدارة عن العام  مجلس لمقترحة  ألعضاءا قيمة المكافأت - .243.
 

على  وذلك بناء   2020ديسمبر  31لم يوصي مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة ألعضائه عن السنة المنتهية بتاريخ 
 الخسائر التي أظهرتها ميزانية الشركة. 

 

بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن  -.343.
 : 2020  السنة المالية للعام

 

  .2020لم يتم دفع أي بدالت أو أتعاب ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام 
 
 
 
 
 
 

 

 الفئة المنصب األعضاءأسماء 
 غير تنفيذي ومستقل مجلس اإلدارة رئيس د.فهد سيف ناصر هرهرة اليافعي

 غير تنفيذي ومستقل مجلس اإلدارةرئيس  بنائ أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي

 غير تنفيذي ومستقل مجلس اإلدارة عضو راشد حمد ناصر حمد البلوشي

 غير تنفيذي ومستقل مجلس اإلدارة عضو حمد عبدهللا سالم محمد القايدي

 غير تنفيذي ومستقل مجلس اإلدارة عضو الشريفيمحمد عبدهللا عزيز مكتوم 

 غير تنفيذي ومستقل مجلس اإلدارة عضو جردت كريستوف قوس

 غير تنفيذي ومستقل مجلس اإلدارة عضو خليفة عيسى حمد  أبوشهاب السويدي

 ومستقلتنفيذي  غير مجلس اإلدارة عضو عارف محمد سعيد محمد آل علي
 غير تنفيذي ومستقل مجلس اإلدارة عضو سعيد سالم حسن سالم السويدي
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المناصب  في أي مواقع 
رقابية أو حكومية أو 
 تجارية هامة أخرى

المناصب في شركات 
 مساهمة أخرى

المدة التي قضاها 
كعضو في مجلس 
إدارة الشركة من 
تاريخ أول تعيين 
 أو انتخاب له

 رقم اإلسم الفئة المؤهالت والخبرات

 ال يوجد

رئيس مجلس  -1
 إدارة شركة

 الجسور
 

عضو مجلس  -2
شركة اإلمارات 
العامة للنقل 

والخدمات )شركة 
اإلمارات للنقل 
 والخدمات(

عضو مجلس  -3
إدارة شركة 

صناعة المركبات 
 الثقيلة المحدودة

 2019منذ نوفمبر 

وريوس في لبكا ▪
-الهندسة الكهربائية
جامعة فيرجينيا 

 كومنولث

ماجستير في إدارة  ▪
األعمال في الشؤون 

معة المالية ، الجا
 األمريكية

ماجستير في إدارة  ▪
سلسلة إمدادات 
الطاقة بجامعة 
 كامبريدج

دكتوراه في نقل  ▪
جامعة -التكنولوجيا
 برونيل

برنامج اإلدارة  ▪
التنفيذية بجامعة 

 طوكيو

 غير تنفيذي ومستقل
د.فهد سيف ناصر هرهرة 

 اليافعي

 )رئيس مجلس اإلدارة(
1 

 2019ديسمبر  ال يوجد ال يوجد

القانون ماجستير في  ▪
التجاري الدولي 
والمقارن بجامعة 
 لندن جيلدهول

بكالوريوس قانون  ▪
من جامعة عمان 

 الخاصة

 

 

 غير تنفيذي ومستقل
 
 

أنس جودت عايش 
 مصطفى البرغوثي

2 

 

 

 ال يوجد

 

 

 

 

 
رئيس مجلس إدارة   -

 شركة ميركل األلمانية

رئيس مجلس كراكال -
 األمريكية.

 

 2019ديسمبر 

ماجستير إدارة  ▪
 الموارد البشرية

دبلوم دراسات عليا   ▪
عالقات دولية 
 - ودبلوماسية

أكاديمية اإلمارات 
 الدبلوماسية

في  بكالوريوس ▪
 شبكات الكمبيوتر
كلية دبي للرجال 

 دبي

 

 غير تنفيذي ومستقل
راشد حمد ناصر حمد 

 البلوشي
3 

 ال يوجد

 

 ال يوجد

 

 

 
 2019ديسمبر 

 

بكالوريوس إدارة  ▪
أعمال )تخصص 
تمويل(: جامعة 

 غير تنفيذي ومستقل
خليفة عيسى حمد  
 أبوشهاب السويدي

4 

 

 

 :الخارجية وتعييناتهم واإلدارة األعمال مجال في وخبراتهم اإلدارة مجلس أعضاء  3.5
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جورج واشنطن ، 
 2006مايو 

▪  

 

 

 ال يوجد

 

 

 

 ال يوجد

 

 
 

مارس 
2018 

درجة بكالوريوس  ▪
امتياز مع مرتبة 

الشرف األولى في 
القانون من جامعة 

 الشارقة

درجة الماجستير  ▪
في القانون التجاري 
من جامعة ملبورن 

والية ملبورن في 
 باستراليا.

دبلوم الدراسات  ▪
العليا في اللغة 
االنجليزية من 

جامعة ملبورن في 
والية ملبورن 

 باستراليا.

شهادة محامي مقيد  ▪
من قبل وزارة 

 العدل.

شهادة للقادة  ▪
التنفيذيين من معهد 

ماساتشوستس 
للتكنولوجيا بوالية 

بوسطن في 
الواليات المتحدة 

 األمريكية.

 ومستقلغير تنفيذي 

 

 حمد عبدهللا القايدي

 

5 

 

 ال يوجد
 

 ال يوجد
 2020يناير 

ماجستير في  ▪
الدراسات 

االستراتيجية 
واألمنية. )كلية 
الدفاع الوطني 

 اإلماراتي(
بكالوريوس هندسة  ▪

ميكانيكية. )جامعة 
ميامي ، فلوريدا ، 
الواليات المتحدة 

 األمريكية(
دبلوم في إدارة  ▪

الموارد الدفاعية. 
الدراسات )مدرسة 

العليا البحرية ، 
مونتيري 
 كاليفورنيا(

دبلوم الهندسة  ▪
البحرية. )كلية 
الهندسة البحرية 
 الملكية ، إنجلترا(

 
 
 

 6 سعيد سالم حسن سالم السويدي غير تنفيذي ومستقل
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 2020يناير  ال يوجد ال يوجد

درجة الماجستير  ▪
في إدارة الموارد 
البشرية جامعة 

أبوظبي ، اإلمارات 
 العربية المتحدة

درجة الماجستير  ▪
)حرب بحرية( كلية 
القيادة البحرية 
بالواليات المتحدة 

 األمريكية
دبلوم في إدارة  ▪

 العمليات المشتركة
كلية الدفاع الوطني  ▪

الملكية األردنية ، 
 األردن

درجة الماجستير  ▪
في الشؤون 
 العسكرية

كلية قيادة األركان  ▪
المشتركة ، 

اإلمارات العربية 
 دةالمتح

بكالوريوس في  ▪
العلوم األكاديمية 
البحرية الباكستانية 

 ، باكستان

▪  

عارف محمد سعيد محمد آل  غير تنفيذي ومستقل
 علي

7 

 

 ال يوجد

 

 ال يوجد
 2018منذ مارس 

بكالوريوس هندسة  ▪
كهربائية من 
–جامعة سياتل 
 واشنطن

ماجستير إدارة  ▪
هندسية من جامعة 

ولونغونغ 
 دبي -االسترالية

إدارة ماجستير  ▪
السالمة من جامعة 

 -جون مورس 
 ليفربول

 محمد عبدهللا الشريفي غير تنفيذي ومستقل
 

8 

 2019منذ نوفمبر  ال يوجد ال يوجد

جامعية  بكالوريوس ▪
ألمانية مزدوجة في 
الهندسة الصناعية 
واالقتصاد من 
جامعة هامبورغ 
التقنية وجامعة 
 هامبورغ

 

 9 جردت كريستوف قوس غير تنفيذي ومستقل
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لسنة المالية المنتهية في او ،بدعوة رسمية من رئيس المجلس عضاءاألبحضور غالبية  مجلس اإلدارةاجتماعات تنعقد 
االجتماعات بواسطة وسائل هذه حيث عقدت  اإلدارةإجتماعات لمجلس  (3) ثالثتم عقد  2020ديسمبر  31بتاريخ 

 .المستجد واالحترازات الالزمة لفيروس كورونا حتياطاتلإل نظرا   السمعية والمرئيةاالتصال 
 

 

 نسبة الحضور 19/10/2020 30/03/2020 26/01/2020 األعضاءأسماء 
د.فهد سيف ناصر هرهرة 

 √ √ √ اليافعي
3/3 

أنس جودت عايش 
3/3 √ √ √ مصطفى البرغوثي  

راشد حمد ناصر حمد 
 البلوشي

√ √ √ 3/3  

حمد عبدهللا سالم محمد 
 القايدي

√ √ √ 3/3  

محمد عبدهللا عزيز مكتوم 
 الشريفي

√ √ √ 
3/3  

3/3 √ √ √ جردت كريستوف قوس  

خليفة عيسى حمد  
 أبوشهاب السويدي

√ √ √ 
3/3  

عارف محمد سعيد محمد 
 آل علي

√ √ √ 
3/3  

سعيد سالم حسن سالم 
3/3 √ √ √ السويدي  

9/9 9/9 اجتماع كل في الحضور  9/9   
 

 :مالحظة
 حضور"√" 

 

 
مع بيان  2020 خالل السنة المالية صدرت بالتمريرمجلس اإلدارة التي  قراراتعدد  3.7

 :تواريخ انعقادها
 

 تسلسل
 

 تاريخ القرار رقم القرار
 

 19/03/2020 2020( لعام 1قرار رقم ) 1
09/12/2020 2020( لعام 2قرار رقم ) 2  

  :اجتماعات مجلس اإلدارة 3.6
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 مدة التفويض صالحية التفويض إسم الشخص المفوض م

الرئيس التنفيذي )دافيد  1
 ماسي(

 .إدارة أعمال الشركة وشؤونها اليومية ▪
تنفيذ االستراتيجية والسياسات والخطط  ▪

المقررة من قبل مجلس االدارة بما يحقق 
 .أغراض الشركة

موافاة مجلس اإلدارة بتقارير دورية وافية  ▪
عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها، 
ونظم الرقابة الداخلية والتدابير المتخذة 

 إلدارة المخاطر.

 

تفويض ساري خالل فترة ال
شغل الرئيس التنفيذي 

 لمنصبه

 

تتم التعامالت مع األطراف ذات الصلة والعالقة وفقا  ألحكام والشروط المعتمدة من قبل إدارة االشركة ومجلس 
 كالتالي :  2020اإلدارة، وتمثلت تعامالت مع األطراف ذات الصلة لعام 

 

 الطرفبيان ب 
 المعني 

 توضيح طبيعة
 حجم التعامل اإلجمالي نوع التعامل  العالقة

1 
 االماراتشركة 

 للصناعات
 العسكرية

 مساهم سابق
 ( في49.96بنسبة )%

 شركة أبوظبي
 لبناء السفن

 

 1,199,281درهم إعارة

شركة أبوظبي االستثمارية لألنظمة  2
 درهم 2,878,327 إيرادات طرف ذو عالقة "أداسي" الذاتية

3 
 شركة االمارات

 للصناعات
 العسكرية

 مساهم سابق
 ( في49.96بنسبة )%

 أبوظبي شركة
 لبناء السفن

 

 (1,260,957)درهم  إعارة من اآلخرين

 
٪أو أكثر من رأس مال الشركة مع أطراف ذات  5تعادل  2020عام  خاللأجرتها الشركة  معامالتلم توجد أي 

 .العالقة

اإلدارة أحد أعضاء المجلس أو بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قام بها  3.8
مع تحديد مدة وصالحية التفويض بناًء على تفويض من المجلس  2020خالل عام  التنفيذية

 حسب الجدول التالي:

 

 :2020خالل عام  يان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح(ب  4.0
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 2020الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة  5.0

الرئيس التنفيذي  

الموارد  رئيس فسم 
البشرية   

لعامة   ا والخدمات   

مدير  
إدارة قسم     

 QHSE  

مدير أول – قسم 
األنطمة  

نوني  مستشار قا
عام    

نفيذي  لت ا لرئيس  ا
لمالي  ا  

 

رئيس قسم تطوير 
األعمال  

رئيس قسم 
الموارد   

 

نفيذي  لت ا الرئيس 
يات للعمل  

ناء  رئيس قسم ب
الجديدة  السفن 

والهندسة  

رئيس قسم 
الخدمات 
العسكرية   

رئيس قسم السفن 
تجارية  ل ا  

لداخلي  ا المدقق   
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أي مكافآت أخرى 
نقدية/عينية للعام 

أو تستحق  2020
 مستقبالً 

مجموع المكافآت 
 2020المدفوعة لعام 

(Bonuses )
 )درهم(

 2020مجموع الرواتب والبدالت لعام 
 )درهم(

 االسم المنصب تاريخ التعيين

 ال يوجد ال يوجد
1,560,000.00 

 
11-Nov-19 

الرئيس 
 التنفيذي

دافيد 
 ماسي 

 يوجدال  ال يوجد

430,211.52  

1-Jul-20 

الرئيس 
التنفيذي 

 المالي
 

مريم 
الموساو

 ي

 ال يوجد ال يوجد

1,200,000.00 

1-Apr-19 

الرئيس 
التنفيذي 
 للعمليات

علي 
محمد 
 الشحي 

 ال يوجد ال يوجد
566,249.94  

15-Jan-19 
المدقق 
 الداخلي

إياد 
 شحاته 

 ال يوجد ال يوجد

1,025,428.57  

13-Feb-20 

المستشار 
 القانوني العام

سلمى 
عبدالعاط

 ي 

 ال يوجد ال يوجد

793,599.96 

1-Sep-15 

 –مدير أول 
 قسم األنطمة

 

اوسكار 
 كوريا

 ال يوجد ال يوجد

466,875.00 

1-Jul-20 

رئيس قسم 
تطوير 
 األعمال

فارس 
 المقطري

 ال يوجد ال يوجد

1,050,000.03 

1-Apr-20 

رئيس فسم 
الموارد 
 البشرية

والخدمات 
 العامة

محمد 
 الروسي

 ال يوجد ال يوجد
712,500.00 

1-Jul-20 
رئيس قسم 

 الموارد

أدريان 
 رو

 ال يوجد ال يوجد

441,210.00  

1-Jul-20 

رئيس قسم 
السفن 
 التجارية

 

فرانشيس
كو لو 
 موناكو

 ال يوجد ال يوجد

940,973.04 

1-Jan-20 

رئيس قسم 
الخدمات 
 العسكرية

 

مكتوم 
 الشحي 

 ال يوجد يوجدال 

768,199.92 

1-Jan-20 

رئيس قسم 
بناء السفن 

الجديدة 
 والهندسة

 مايكل فان 

إجمالي الرواتب والبدالت و المكافآت المدفوعة لإلدارة التنفيذية والصف الثاني من كبار الموظفين  6.0
 :2020خالل عام 
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 شركات وأقدمأكبر إحدىجرانت ثورتن  تعتبر ،حيثللشركة الخارجي الحسابات مدققهي الجرانت ثورتن   شركة
  واالستشارات. التدقيق خدمات مجال في الرائدة الشركات وإحدى ي دولة اإلمارات العربية المتحدةف تدقيق

  
 تُعد حيث 2020  عامل العمومية السنوي الجمعية اجتماع في المساهمين من بقرارجرانت ثورتن  شركة تعيين وقد

والتي تقوم بأعمال التدقيق  ،التنفيذية واإلدارة الشركة إدارة مجلس عن مستقلة خارجية تدقيق شركةجرانت ثورتن 
 الحسابي و التأكد من صحة البيانات المالية ومراجعة حسابات الشركة خالل السنة المالية. 

 التدقيق تقرير لرفع العمومية السنوي الجمعية واجتماع التدقيق لجنة اجتماعات الخارجي الحسابات دققم يحضر
 الحسابات. تدقيق ربتقري يتعلق فيما المساهمين أسئلة على ولإلجابة

 
 7.2  بيان األتعاب و التكاليف الخاصة بالمدقق الخارجي و الخدمات المقدمة خالل العام 2020 :

 

 السيد سمير حجازي –جرانت ثورتن  واسم المدقق الشريكالتدقيق سم مكتب إ
 سنة  1 كمدقق حسابات خارجي للشركة عدد السنوات التي قضاها
حسابات  المدقق الشريك في تدقيق عدد السنوات التي قضاها
 لشركةا

 سنة  1

 210,000 )درهم( 2020إجمالي أتعاب التدقيق لعام 
بخالف التدقيق  األخرىالخاصة  لخدماتاأتعاب وتكاليف 

)درهم( إن وجدت وفي حال عدم  2020للبيانات المالية لعام 
 وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة  

140,000 

وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى )إن وجدت( وفي تفاصيل 
 حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة  

تدقيق سياسة الرقابة الداخلية على  -
)من متطلبات جهاز التقارير المالية
  أبوظبي للمحاسبة(

األرباح تقرير خدمة متفق عليها تتعلق ب -
 غير المطالب بها 

 تقرير عنخدمة متفق عليها تتعلق ب -
 الخسائر المتراكمة

 
  

 مدقق حسابات خارجي أخرالتي قام بيان بالخدمات األخرى 
)إن وجد(  2020غير مدقق حسابـات الشركة بتقديمهـا خالل 
 يتم ذكر ذلك صراحة  وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر 

 ال يوجد 

 

 المدقق الحسابات الخارجي 7.0
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7.3  بيان بالتحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و 

 السنوية للعام 2020
 

 ال يوجد أي تحفظات.  ،2020تقرير المراجعة السنوي خالل العام قارير تدقيق الحسابات المرحلية ولت وفقا  

تمثيل المساهمين فيما  تجاه مسؤولياتهبإتمام  اإللتزام في اإلدارة مجلس ةساعدم هيأهداف لجنة التدقيق والمخاطر 
 وتتكون لجنة التدقيق من السادة التالية أسمائهم :  ،يتعلق بتدقيق المعلومات المالية بصورة منتظمة

   
 إقرار رئيس اللجنة: 

 .اوالتأكد من فعاليته ابمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملهرئيس لجنة التدقيق  يقر
 

 : تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية
 

 واإلجراءات المالية والمحاسبية في الشركةمراجعة السياسات  .1

مراقبة سالمة البيانات المالية للشركة وتقاريرها )السنوية و نصف السنوية وربع السنوية(  .2
 : ومراجعتها كجزء من عملها العادي خالل السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي

I. أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية 

II.  النواحي الخاضعة لتقدير اإلدارةإبراز 

III. التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق 

IV. افتراض استمرارية عمل الشركة 

V. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة 

VI. التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية 

المالي أو المدير  رئيس التنفيذية واإلدارة التنفيذية العليا والرة الشركالتنسيق مع مجلس إدا .3
 .القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها

النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها  .4
لمالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو إيالء االهتمام الالزم بأية مسائل يطرحها المدير ا

 .ضابط االمتثال أو مدقق الحسابات

رفع توصية لمجلس االدارة بشأن إختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم  .5
موافقة مجلس اإلدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس اإلدارة أن يضمن 

 المنصب التدقيقلجنة 
 رئيس اللجنة  جردت كريستوف قوس

 عضو عبدهللا القايديحمد 

 عضو خليفة عيسى حمد  أبوشهاب السويدي

 لجنة التدقيق و المخاطر  8.0
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بيانا  يشرح توصيات لجنة التدقيق واألسباب التي دعت مجلس اإلدارة لعدم  في تقرير الحوكمة
 . األخذ بها

وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات ، ورفع تقرير لمجلس اإلدارة تحدد فيه  .6
 .المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها

إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين واالنظمة والقرارات المعمول التأكد من  .7
 .بها والنظام االساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقالليته

اإلجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا أو من  .8
قشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى يمثلها، مرة واحدة على األقل في السنة، ومنا

 .فعاليتها وفقا  لمعايير التدقيق المعتمدة

بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسالته مع الشركة ومالحظاته  .9
ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على اإلدارة التنفيذية العليا 

محاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة بخصوص السجالت ال
 . إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيالت الالزمة للقيام بعمله

التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت المطلوب على اإلستيضاحات والمسائل الجوهرية  .10
 .المطروحة في رسالة مدقق الحسابات

 .الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركةمراجعة وتقييم أنظمة  .11

مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس اإلدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال  .12
 .للرقابة الداخلية

النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس اإلدارة   .13
 .من اللجنة وموافقة مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة

االطالع على تقييم المدقق إلجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق  .14
 .الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي

 .التأكد من توفر الموارد الالزمة إلدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك اإلدارة .15

 .اسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيهادر .16

وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير  .17
المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء 

 .ستقلة وعادلة لتلك المخالفاتتحقيقات م

 .مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني .18

مراجعة تعامالت األطراف ذات العالقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في  .19
 .المصالح والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة قبل ابرامها

 .لة إليها من قبل مجلس اإلدارةضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات الموك .20

 .النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة .21
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     2020 عاموبيان بالحضور خالل  التدقيقجتماعات لجنة إ  8.1
 

 06/02/2020 15/03/2020 24/06/2020 11/08/2020 10/11/2020 10/12/2020 نسبة الحضور
لجنة التدقيق 

 والمخاطر

5/6 √ √ X √ √ √ 
جردت 

 كريستوف قوس 
6/6 √ √ √ √ √ √ 

حمد عبدهللا 
 القايدي

5/6 
X √ √ √ √ √ 

خليفة عيسى 
حمد  أبوشهاب 

 السويدي

 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
الحضور في 

 كل اجتماع

 :مالحظة
 حضور" √"
" Xغياب " 
 

 
 تتكون لجنة الترشيحات والمكآفات من السادة التالية أسمائهم : 

 

 

 المنصب لجنة الترشيحات والمكافآت
 رئيس اللجنة راشد حمد ناصر حمد البلوشي

 عضو محمد عبدهللا الشريفي

 عضو حمد عبدهللا القايدي 
 
 
 
 

 إقرار رئيس اللجنة: 
والتأكد  انظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عمله بمسؤوليته عن لجنة الترشيحات والمكافآترئيس  يقر

 .امن فعاليته
 
 
 

 : المهام والواجبات التالية الترشيحات والمكافآتلجنة تتولى 
 

وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنويع  .1
خالل مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة  بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من

 .الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديالت تطرأ عليها

تنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة بما يتفق والقوانين واألنظمة  .2
 .المعمول بها وأحكام هذا القرار

 .شكل مستمرالتأكد من إستقاللية األعضاء المستقلين ب .3

 :تآوالمكاف الترشيحات لجنة 9.0
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إذا تبين للجنة أن أحد األعضاء فقد شروط االستقاللية وجب عليها عرض األمر على المجلس   .4
ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة االستقاللية 

، عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما  من تاريخ إخطاره
ويصدر مجلس اإلدارة قرارا  باعتبار العضو مستقال  أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو 

 .أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد

( من قانون الشركات ، إذا كان من شأن قرار مجلس اإلدارة إنتفاء 145مع مراعاة نص المادة )  .5
ية عن العضو التأثير على الحد األدنى للنسبة الواجب توافرها من أسباب أو مبررات االستقالل

أعضاءه المستقلين ، قام مجلس اإلدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم االخير 
إستقالته إلنتفاء صفة اإلستقاللية عنه وفي حال رفض العضو تقديم اإلستقالة يتعين على مجلس 

لجمعية العمومية إلتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو اإلدارة عرض األمر على ا
 .بفتح باب الترشح إلنتخاب عضو جديد

إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة   .6
المكافآت والمزايا  الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن

 .الممنوحة لإلدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب وأداء الشركة

المراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد   .7
وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم 

 .يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارةأن 

 .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها  .8

تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس  .9
 .اختيارهم

ركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الش .10
 .سنوي

 .أي موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة .11
 
 
 

 
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت 12/12/2020 11/11/2020 نسبة الحضور
 راشد حمد ناصر حمد البلوشي √ √ 2/2
 محمد عبدهللا الشريفي √ √ 2/2
 حمد عبدهللا القايدي √ √ 2/2

 الحضور في كل اجتماع 3/3 3/3 
 

 :مالحظة
 حضور" √"
" Xغياب " 
 
 

 

 

 

 
 

 :2020عاموالمكافآت وبيان بالحضور خالل  اتلجنة الترشيح اجتماعات 10.1 
 
.
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لم تعقد اللجنة أي  .2018 ديسمبر 17بتاريخ  جنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعينتم تشكيل ل
 .20201م التي سيتم في عا يس اللجنةمن أعضاء و رئعادة تشكيل اللجنة ال نظرا  وذلك   2020م أجتماعات خالل العا

 

 
 اللجنة التنفيذية:   11.1

 
وتراجع وتقيم  اإلدارة مل اللجنة التنفيذية مستشارا  للمجلسحيث تع 2020يناير  26تم تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ 

استنادا  إلى مستوى الصالحية  وذلك  وتقدم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن مختلف األمور التي تطرح على المجلس
 وتفويض السلطات المتفق عليها. 

 
 األعضاء أسمائهم التالية: من االجنة تتكون و

 
 إقرار رئيس اللجنة: 

 ا.والتأكد من فعاليته ابمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملهاللجنة التنفيذية يقر رئيس 
 

 اجتماعات اللجنة: 
 

 نسبة
25/08/2020 12/11/2020 23/11/2020 الحضور  09/04/2020  26/02/2020  

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

5/5  √ √ √ √ √ 
أنس جودت عايش 
 مصطفى البرغوثي

5/5  √ √ √ √ √ 
خليفة عيسى حمد  
 أبوشهاب السويدي

5/5  جردت كريستوف قوس √ √ √ √ √ 
4/5  X √ √ √ √ عارف آل علي 
 4/3  4/4  4/4  4/4  الحضور في كل اجتماع 4/4 

 
 

 

 المنصب اللجنة التنفيذية
 رئيس اللجنة  أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي
 عضو خليفة عيسى حمد  أبوشهاب السويدي

 عضو جردت كريستوف قوس
 عضو عارف محمد سعيد محمد آل علي

 لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين 10.0

 لجان أخرى يقرها مجلس اإلدارة   11.0
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 :فعاليتهآللية عمله والتأكد من إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته  -أ

 
وذلك  فعاليتهآللية عمله والتأكد من بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته يقر مجلس اإلدارة 

داخل  الحوكمةمسؤوال  أمام المساهمين وغيرهم عن أنشطة الشركة وهو مسؤول عن فعالية ممارسات  لكونه نظرا  
وقرارات  لجميع التوصيات الواردة في جميع اللوائح المعمول بهاباإلمتثال الشركة  فيالمديرون  ويقومالشركة. 

داخلية لضمان سالمة العمليات التشغيلية والتقارير ومن أجل ضمان اإلمتثال  رقابة وتطبيق نظام وسياسات مجلس اإلدارة
 للقوانين والسياسات واالجراءات المطلوبة وتحقيق األستراتيجيات، ويشمل نظام الرقابة الداخلي المعمول به ما يلي: 

 
 القواعد السلوكيةلبيئة الرقابية ويندرج تحتها السياسات واإلجراءات المكتوبة باالضافة لدليل ا •

 التنظيمية والمسؤوليات وتفويض الصالحيات.كل االهي واليات تحديد وتحديث

ضمان أن الهياكل والعمليات والمسؤوليات لتحديد وإدارة المخاطر وتشمل عملية  المخاطر دارةإ •
 وكافية. موجودةتواجه الشركة  الرئيسية التي

أنشطة الرقابة وتشمل السياسات واإلجراءات المطبقة في كافة العمليات في الشركة بما في ذلك  •
 المعلومات تكنولوجياالمتعلقة بالضوابط 

وتحسينها أوجه القصور التي تجريها الشركة لتحديد  تقييماتأنشطة المتابعة والتأكيد والتي تشمل ال •
عمل إدارة الجودة والصحة والسالمة وتقارير التدقيق الداخلي وتدقيق البيانات المالية بما في ذلك 

 والذي يتم من قبل شركة خارجية.

 
تترأس السيدة/ أنجيليكي ماركوليفا إدارة الرقابة الداخلية بالشركة منذ  أسم مدير اإلدارة ومؤهالته وتاريخ التعيين: -ب

ا في قطاع الدفاع والهندسة وكما  18تتمتع السيدة / أنجيليكي ماركوليفا بخبرة مهنية أكثر من و 2020يونيو  عام 
تعتبر خبير اقتصادي صاحبة خبرة في التدقيق وإدارة المخاطر واالمتثال والحوكمة والهندسة والمشتريات وإدارة 

 المشاريع. 

  2020لقسم القانوني للشركة مهام ضابط اإلمتثال في عام يتولى ا أسم ضابط اإلمتثال ومؤهالته وتاريخ التعيين:  -ت
وذلك من خالل التحقق عن مدى امتثال الشركة وإدارتها للقوانين السائدة والمتطلبات التنظيمية و التشريعية للشركات 

التزامات بما في ذلك القرارات الصادرة عن  هيئة األوراق المالية و السلع وسوق أبوظبي لألوراق المالية أو أي 
 تجاه أطراف خارجية الكبرى.

 

كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها في التقارير  -ث
   .2020لم تواجه الشركة أي مشكالت في عام والحسابات السنوية : 

 

  نظام الرقابة الداخلية 12.0
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 إدارة الشركة.عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس  -ج

للموافقة  للجنة التدقيق وإدارة المخاطر ويقدمها للمراجعةيٌعد رئيس إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر خطة سنوية 
 وقد وافقت لجنة التدقيق والمخاطرإجراء تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة  باالعتبارعليها. وتأخذ الخطة 
تدقيقهم  خاللمدققي حسابات الشركة الخارجيين على تقارير التدقيق  عإطالويتم  .2020خطة التدقيق لعام 

 .للبيانات المالية السنوية للشركة

 
 . 2020وذلك حسب الخطة المعتمدة لسنة الربعية لم يتم إصدار تقارير أخرى عن تقاريرالتدقيق 

  

 .2020لم يتم تقييد أي مخالفة على الشركة في عام   •

 

 

 .2020لالحتياطات االحتزازية التي قامت بها الشركة في عام  نظرا   الشركة بأي مساهماتلم  •

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

معالجتها وتجنب تكرارها وبيان أسبابها، وكيفية  2020عام تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل  13.0
 مستقبالً 

 في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة 2019بيان بالمساهمات التي قامت بها الشركة خالل العام  14.0
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 المعلومات العامة  15.0

 :2020األسهم خالل عام حركة  15.1

 

 :  2020حركة المؤشر العام والصناعي خالل عام 15.2
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 م
 

عدد 
 المساهمين

 نسبة الملكية% األسهم المملوكة فئة المساهمين

 %49.96 105,908,000 شركة ادج للمنصات واالنظمة 1 1

2 
14 

 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة –الشركات 

18,248,540 

 
8.61% 

3 
5,242 

 

مواطني دولة اإلمارات العربية  –األفراد 
 المتحدة

81,343,102 

 
38.37% 

4 
1 

 
 البلدان العربية –شركات 

3,050 

 
0.00% 

5 57 

 
 البلدان العربية –أفراد 

4,957,187 

 
2.34% 

6 3 

 
 البلدان أجانب –شركات 

54,347 

 
0.03% 

7 55 

 
 البلدان اجانب –أفراد 

1,477,774 

 
0.70% 

 %100 211,992,00  5,373 المجموع

  أدنى سعر القيمة المتداولة بالدرهم

سعر اإلغالق  أعلى سعر  الشهر سعر االفتتاح 

37,209,140 1.61 3.05 2.52 1.62 01 

19,564,174 2.27 2.94 2.56 2.30 02 

4,215,949 1.25 2.57 1.54 2.32 03 

12,146,988 1.45 2.60 2.38 1.47 04 

1,901,707 1.99 2.32 2.10 2.27 05 

9,415,228 2.02 2.40 2.25 2.20 06 

2,848,245 2.10 2.30 2.24 2.15 07 

54,948,542 2.22 3.20 2.64 2.23 08 

4,421,669 2.35 2.74 2.55 2.73 09 

4,054,124 2.23 2.53 2.32 2.50 10 

8,884,929 2.12 2.50 2.24 2.31 11 

17,295,168 2.19 2.77 2.33 2.25 12 

 :2020ديسمبر  31نمط المساهمة في  15.4

 

 :2020سعر سهم الشركة في السوق خالل عام  15.3
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 نسبة الملكية عدد األسهم المملوكة  عدد المساهمين ملكية األسهم

 5,249 50,000أقل عن 

 

23,690,669 11% 

إلى   50,000من 
 500,000أقل من 

98 

 

13,803,403 7% 

إلى  500,000من 
 5,000,000أقل من 

21 

 

27,573,203 13% 

أكثر من 
5,000,000 

5 

 

146,924,725 69% 

 5,373 اإلجمالي

 

211,992,000 100% 

 

 
 
 الملكيةنسبة  األسهم المملوكة اسم المستثمر الجنسية م.

اإلمارات العربية  1
 المتحدة

  شركة ادج للمنصات واالنظمة

105,908,000 

 

 

49.96% 

اإلمارات العربية  2
 المتحدة

محمد أحمد محمد أحمد 
 القاسمي

16,685,902 

 

7.87% 

 
 

ات المختصة بشأن تسهيل أبوظبي لبناء السفن بعالقات المستثمرين من خالل تفعيل التواصل بين االدار شركةتهتم 
 من خالل قسم المالية بالشركة ومسؤول ضوابط عالقات المستثمرين : وذلك طلبات المساهمين معامالت و
 

 بيانات التواصل االسم

 طهبوب ءعالالسيد/
 8249 502 2 971+رقم الهاتف المباشر: 

 
  Ala.Tahboub@adsb.ae البريد اإللكتروني :

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

 

 2020 ديسمبر 31 في كما الملكية لحجم وفقا المساهمين توزيع  15.5

 

 :٪ أو أكثر من رأس مال األسهم5لـ  مالكالمساهم ال   15.6

 
:م 2016كة السهم خالل عام 

 المستثمرين:باالجراءات التي تم اتخاذها بشان ضوابط عالقات  بيان 15.7
 

 

http://www.adsb.ae/Investors/Investors.aspx
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 ضمن المدرجة المواضيع لمناقشة 2020 يونيو 30 لشركة أبوظبي لبناء السفن بتاريخ العمومية جمعيةعقدت ال
  : أدناه كما هو مبين الخاصة القرارات اتخاذ بعض تم مناقشتها وبعد المعلن االجتماع االعمال جدول

 

سنوي  ▪ سنة التصديق على التقرير ال شركة ومركزها المالي خالل ال شاط ال لمجلس اإلدارة عن ن
 . 31/12/2019المالية المنتهية في 

والتصديق  31/12/2019قرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في تالتصديق على  ▪
 عليه.

مناقشةةةةةةةة ميزانية الشةةةةةةةركة وحسةةةةةةةاب األرباح والخسةةةةةةةائر عن السةةةةةةةنة المالية المنتهية في  ▪
 والتصديق عليها. 31/12/2019

اقتراح مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية  التصديق على ▪
 والتصديق عليه. 31/12/2019بتاريخ 

 .31/12/2019إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في التصديق على  ▪

 . 31/12/2019إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في التصديق على  ▪

 31/12/2020في  تعيين مدققي الحسةةةةابات الخارجيين للسةةةةنة المالية المنتهيةالتصةةةةديق على  ▪
 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.

 و علي السةةةيد/ عارف محمد سةةةعيد محمد آلالتصةةةديق علي قرار مجلس اإلدارة بتعيين كل من  ▪
 عضوين بمجلس اإلدارة. السيد/ سعيد سالم حسن سالم السويدي

(، 34(، )29(، )28(، )19(، )5(، )1الموافقة على تعديل المواد ):  القرار الخاصالتصديق على  ▪
 .األساسي للشركة.)خاضع لموافقة السلطات المختصة(( من النظام 50(، )49(، )40(، )38)

 

في اجتماعات مجلس اإلدارة مقرر يكون ل (ومشاركوهتم تعيين السيد ياسر عبدالخالق عمر )من مكتب هادف 
 شركة هادف وشركاه في أبو ظبي. في السيد ياسر عمر شريك و 2019عام 

 :2020التي قام بها للشركة في عام  المهامفيما يلي بعض 
 سكرتير اجتماعات مجلس إدارة الشركة  ▪
 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محضر االجتماع. ▪
 تزويد المجلس بجدول األعمال والوثائق والتقارير المتعلقة بالموضوع في جدول األعمال. ▪
 إخطار اإلدارة التنفيذية بقرارات مجلس اإلدارة. ▪
 مراجعة االتفاقيات القانونية. ▪

 

 
 
 

 :2020خالل عام  ةالعمومية المنعقدالجمعية في اجتماع  عرضتبيان بالقرارات الخاصة التي  15.8

 

 اإلدارة وتاريخ تعيينهمقرر إجتماعات مجلس  15.9
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 العام

 
2018 2019 2020 

نسبة 
 %12.6 %12.2 %11.4 التوطين

 
 

 لتعزيز ودعم المعتمدة توجيهات مجلس اإلدارة ضمن اإلستراتيجية تنفيذ الشركة ، واصلت2020خالل عام 
 وقطاع بناء البحرية السفن قطاع بناء مثل األساسية األعمال قطاعات على التركيز خالل من المساهمين حقوق

  .المتكاملة القتال إدارة وقطاع أنظمة وقطاع الخدمات الصغيرة القوارب
 

    
    
    
    
    

    

    

    

    

    

    

التونسبة   

 نسبة التوطين  15.10

 :2020بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام  15.11

 
 

 2020بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام  .1215 

 .ال يوجد 


