
      
 

1 
 

 



      
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة الموضوع 
 3 الرؤية والرسالة واإلستراتيجية

 4 المقدمة
 5 (الحوكمة)تطبيقات معايير اإلنضباط المؤسسي للشركة 

 9 مجلس إدارة الشركة
 01 6102وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة عن العام المالي بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة 

 00 تشكيل مجلس اإلدارة
 05 6102تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 

 02 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تقاضاها أعضاء مجلس االداراة عن بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي 

 6102العام المالي 
01 

 01 6102أجتماعات مجلس االدارة المنعقدة خالل السنة المالية 
ختصاصات مجلس االدارة التي قامت بها االدارة التنفيذية بناُء على تفويض من  61 المجلس مهام وا 

 66 الهيكل التنظيمي للشركة
 63 اإلدارة التنفيذية للشركة 

 62 6102تعامالت األطراف ذات العالقة عن العام المالي 
 61 مدقق الحسابات الخارجي 

 31 لجان مجلس اإلدارة
 32 نظام الرقابة الداخلية

 40 معلومات عامة
 41 6102معلومات مالية عامة عن العام المالي 

 49 التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية 
 51 عمالء الشركة

 املحتويات

 



      
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرؤية والرسالة واألهداف

 

 الرؤيـة
قطاع التشييد والبناء بكافة املنتجات وألادوات التى يحتاجها وفق  دعم وتعزيز التنمية فيإقليميًا وعربيًا في في الدولة و  أن نكون الشركة ألاولى

 . املعايير ألاعلى عامليًا 
 

 الرسالة
 .املستقبلي ءانبلاو  ديشتلاالشركات وقاطرة، تجرها إلى أعلى مراتب التنمية واأن نكون نبراسًا لغيرنا من 

 
 ألاهداف

هو اسم للعديد من العالمات التجارية ألاكثر ثقة واملعترف بها في السوق لتوفير وتصنيع منتجات البناء ( بلدكو)شركة أبوظبي ملواد البناء 
 .ملشاريع البناء السكنية والتجارية

 ، واملنطقة،معايير تصنيع عالية املستوى ومن خالل شبكة توزيع قوية لخدمة عمالئنا في جميع أنحاء دولة إلامارات العربية املتحدةنعمل في 
 .أعلى املعايير العامليةوفق عمالئنا على يقين من أن منتجاتنا يتم تصنيعها  تجعل" بلدكو"وألن هذه املنتجات التي تأتي من 

 
 إلاستراتيجية

 تتبلو ر إستراتيجية الشركة خالل املرحلة الزمنية املتوسطة )9102 – 9102( في البنود التالية: 
 .إعادة الاستثمار في أعمالنا ملواجهة التحديات الجديدة في البناء �
 .ستثمارنا في مباني املستقبلإمن املنتجات املبتكرة باستمرار  نطور املزيد �
 .من معرفتنا وخبرتناالتحسين املستمر ، بحيث يستفيد عمالئنا  �
 .الحصول على موارد جديدة لنقدم لعمالئنا الخدمة التي يحتاجونها �
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وذلك  كل طاقاتها من أجل تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها، وتعظيم إيرادات الشركة وتطوير وتعزيز أعمالها عن طريق إعتماد خطة عمل طموحة( ع.م.ش)تبذل شركة بلدكو 

نشاء مصنع إلنتاج المواد الالصقة الخاصة بمواد البناء مما يساهم في دعم التنمية اإلقتصادية الشام   .أبوظبي إلمارةلة بإضافة خطوط إنتاج جديدة وا 
  :قد شهد تطورات مهمة في مجال تحديث وتطوير النظم الخاصة باإلنضباط المؤسسي وذلك عن طريق 6102إن العام المالي 

 .في شأن الشركات التجارية 6102لسنة ( 6)وافق وأحكام القانون اإلتحادي رقم تعديل النظام األساسي للشركة ليت -
 .بشأن اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة 6102لسنة ( م.ر/7)رقم  قرار رئيس مجلس إدارة الهيئةتوافق مع يالشركة لتحديث نظام ودليل حوكمة  -
 .قيام اإلستشاري مطور ومحدث نظام ودليل الحوكمة بعمل أكثر من عرض تقديمي أمام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية -
 .المالية واإلداريةتحديث اللوائح البدء ب -
 .تحديث وتطوير نظام الحاسب اآللي للشركة حسب ووفق أفضل الممارسات الدوليةالبدء  -
 .آنفي الذكرقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة توافق وأحكام كل من القانون و يتحديث نظام الرقابة الداخلية ل -

مبذولة من أجل إستعادة الشركة مكانها الالئق في مجال تجارة وصناعة مواد البناء، ومن أجل تحقيق ذلك تم وضع كما ال ولن يدخر مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية الجهود ال
 للوصول المستمر والمستدام لتوزيعات نقدية علىلتغطية الخسائر المتراكمة وتحقيق أرباح مجزية توطئة ( 6102 – 6107)خطة عمل طموحة متوسطة األجل تغطي الفترة الزمنية 

 .مساهمي الشركة
األوراق المالية والسلع مع تعديالت في رؤية  هيئةمتضمنًا البنود الرئيسية حسب ووفق متطلبات  6102لمالي اتقرير حوكمة الشركة عن العام  ةأخيرًا فإننا نضع أمام جمعيتكم الموقر 

 .الشركة ورسالتها لتتماشى مع أهداف خطة عمل الشركة السابق اإلشارة إليها
 

 

 

 املقدمة
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 :يتضمن هذا الفصل البنود التالية
 .حوكمة الشركة ئمبادسانيد التي تم بناء عليها تطبيق األ: البند األول �
 .تطبيقهاوكيفية  6102اإلجراءات التي تم إتخاذها إلستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي : البند الثاني �

 :هذا وسوف نتناول هذين البندين تفصاًل على النحو التالي

 مبادئ حوكمة الشركةعليها تطبيق األسانيد التي تم بناء : البند األول �
 :حكام المصادر التاليةبأ –عند تطبيقات الحوكمة  –ألزمت شركة بلدكو نفسها 

 .في شأن الشركات التجارية 6102لسنة ( 6) المواد القانونية الحاكمة الواردة في القانون االتحادي رقم -
  .بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة 6102لسنة  (م.ر/7)رقم  قرار رئيس مجلس إدارة الهيئةالمواد الحاكمة الواردة في  -
 .في شأن الشركات التجارية 6102لسنة ( 6)ن االتحادي رقم ساسي للشركة، بعد تعديله بما يتوافق مع أحكام القانو ظام األالمواد الحاكمة في الن -
 (.OECD)قتصادي والتنمية واردة في مبادئ منظمة التعاون اإلالمعايير الحاكمة ال -

ر إليها في البند األول أعاله والذي بناًء شاتجدر االشارة إلى الشركة إعتمدت دليل الحوكمة حسب ووفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية وجاء مطابقًا تمامًا للمصادر الحاكمة الم
دخال أية تعديالت أوتغييرات في مجلس  دارية أو االدارة التنفيذية أو اللوائح اإل االدارةعليه تم إعداد هذا التقرير، فضاًل على أن مجلس االدارة يخضع هذا الدليل للمراجعة بشكل دوري وا 

 .كةوالمالية أو في السياسات المنظمة لعمل الشر 

 (الحوكمة)تطبيقات معايير إلانضباط املؤسس ي للشركة 
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، وبإعتباره نضباط المؤسسي للشركة ال يجوز مخالفته أو الخروج عنه تحت أي مبررة بإعتبارها تحتوي على معايير اإل هميالحوكمة على أنه وثيقة رفيعة األ إن الشركة تعامل دليل
جراءات العمل دارة داخليةفصاح داخل اإلدارة التنفيذية بجانب اإللتزام التام باإل أيضًا يتناول سياسات وا   .والشفافية والرقابة من أكثر من جهة وا 

 
 .وكيفية تطبيقها 6102اإلجراءات التي تم إتخاذها إلستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي : البند الثاني �

وراق المالية ق المالية والسلع وسوق أبوظبي لألورات المقررة من قبل هيئة األلتعديالستجابة الفورية لات دليل الحوكمة المعتمد، وتم اإلدارة بمراجعة وتقييم شامل لمحتويلقد قام مجلس اإل

 :وأهم هذه التعديالت ما يليبإعتبارها الجهات الرسمية المعنية التي تتبعها الشركة من الناحيتين القانونية والتنظيمية، 

، وبالتالي تعديل (6فقرة  – 672)التجارية وخاصة أحكام المادة رقم  في شأن الشركات 6102لسنة ( 6)رقم  تحاديبما يتوافق من أحكام القانون اإل ساسي للشركةتعديل النظام األ -

 .المواد القانونية الحاكمة في دليل الحوكمة

 .(202)بداًل من القرار رقم  ن الهيئةالصادر ع 6102لسنة ( م.ر/7)رقم قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة تعديل المواد الحاكمة في دليل حوكمة الشركة طبقًا لما ورد في  -

 –بصرف النظر عن نسبة مساهمتهم  –كما تلتزم الشركة بتطبيقات معايير االنضباط المؤسسي بصورة حازمة ومرنة في نفس الوقت وبأسلوب تفاعلي لصالح جميع المساهمين 

 . وأصحاب المصالح مع الشركة

في شأن الحوكمة، كما يقوم مجلس اإلدارة قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة  و ياًل للحوكمة متقدمًا للغاية ومتوافق في نفس الوقت مع القانون دلنظامًا و هذا ونستطيع القول أن الشركة تمتلك 

 :وتعتمد في تطبيقاتها على ما يليؤسسي بمراجعة دورية منتظمة للتأكد من أن كافة اللجان المنبثقة عنه وكذلك اإلدارة التنفيذية يلتزموا بأفضل معايير ومستويات اإلنضباط الم

 .جباتها المناطة بهااو  حترافية والمهنية في ممارسة مهامها وإدارات الشركة الكفؤة من حيث اإل والمالية وغيرها من ارة التنفيذية والتشغيلة واالداريةاالد -
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 .هداف المستهدفة من وراء هذه القراراتصائبة ودقيقة وبالتالي تتحقق األ بالشركة حتى يرد قراراتهم مجلس اإلدارةعتماد على التقارير الدورية الدقيقة  ورفعها إلى اإل -

 .للشركة والعمل المستمر بمراجعة أهدافها وما تحقق منها خالل الفترات الزمنية المقررة بخطة العمل المعتمدةلتزام اإل -
يجاد دور فاعل ومؤثر بإعتبار الشركة لبنة مهمة في الحكومية ودعم وتعزيز التنمية اإلتزام بالمشاركة الفاعلة مع الجهات الحكومية وشبة اإلل - قتصادية والمجتمعية الشاملة بالدولة، وا 

 .جمالي للدولةأحد أهم قطاعات الناتج المحلي اإلنمو قطاع التشييد والبناء والقطاع العقاري 
دارية الصادرة ب دائمًا التطورات القانونية واإلى أيقونة مخصصة لحوكمة الشركة ويواكنجليزية وتحديثه بشكل مستمر ودوري يحتوي علين العربية واإلإمتالك موقع إلكتروني باللغت -

 :عن كل من
x وراق المالية والسلعهيئة األ. 
x وراق الماليةسوق أبوظبي لأل. 
x قتصادوزارة اإل –تحادية الحكومة اإل. 
x  دائرة التنمية االقتصادية –حكومة إمارة أبوظبي. 

 
لضمان عمل إدارة الشركة ال يألوا جهدًا في مقابلة السادة المساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم، والتواصل المستمر معهم وحل أية مشكالت أو معوقات تجدر االشارة إلى أن مجلس 

 :شركةدليل الحوكمة بالا جاء في نظام و افة المستويات بكفاءة وضبط مؤسسي، هذا وقد تم إتخاذ اإلجراءات التالية للتأكد من إلتزام الكافة بمالشركة على ك
 .متابعة تطبيق معايير اإلنضباط المؤسسي وبما ال يخالف ما جاء في نظام ودليل الحوكمة بالشركة �
 .في شأن الشركات التجارية 6102لسنة ( 6)توافق وأحكام القانون اإلتحادي رقم يتعديل النظام األساسي للشركة ل �
 .بشأن اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة 6102لسنة ( م.ر/7)رقم رار رئيس مجلس إدارة الهيئة قتوافق مع يتحديث نظام ودليل حوكمة الشركة ل �
 .قيام اإلستشاري مطور ومحدث نظام ودليل الحوكمة بعمل أكثر من عرض تقديمي أمام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية �
 .بالشركة اللوائح اإلدارية والمالية تحديث وتطويرالبدء ب �
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 .تحديث وتطوير نظام الحاسب اآللي للشركة حسب ووفق أفضل الممارسات الدوليةالبدء ب �
 .آنفي الذكرقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة و نظام الرقابة الداخلية لتوافق وأحكام كل من القانون  وتطوير تحديث �
 :منها وهيتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وتحديد مهام وصالحيات كل  �

 .لجنة التدقيق ½
 .لجنة الترشيحات والمكافآت ½

 
 .اإللتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام �
وتداول  باإلفصاح عن تداوالتهم ن فيذية وكافة العاملين بالشركة يلتزمو أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التن/ قيام مجلس اإلدارة وعبر إدارة الرقابة الداخلية بالتأكد أن جميع السادة �

 .على سهم الشركة أقاربهم من الدرجة األولى
 دارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بقواعد السلوك المهني ومعايير اإلنضباط المؤسسي عن طريق إصدار تعميمات دوريةأعضاء مجلس اإلدارة واإل/ السادة إلتزام �

 .بالمستجدات في هذا الشأن
 .تم تعيين مدير مالي جديد للشركة يتمتع الكفاءة والخبرة الالزمة لهذا المنصب المهم �
   .تم تعين مراقب داخلي للشركة يتمتع باإلحترافية والخبرات المؤهلة لتولي هذا المنصب الرفيع �
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المستمر والمستدام لها وتنفيذ األهداف الواردة في يبذل مجلس إدارة الشركة جهودًا صادقة من أجل ضمان النمو 
قتضاء حسب ووفق التشريعات والقوانين الملزمة راجعاتها الدورية وتعديها عند اإلستراتيجية للشركة ومالخطة اإل

أهم عناصر لموارد البشرية المحترفة بإعتبارها أحد من الدولة، كما يبذل المجلس جل إهتمامه لتوفير أفضل ا
جتماعية والمشاركة الفاعلة في التنمية اإلقتصادية واإلهداف لصالح مساهمي الشركة النجاح وضمان تحقيق األ

 .للدولة
 :سوف نتناول هذا الفصل في شكل البنود التالية

األوراق المالية للشركة عن العام المالي بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في  �
6102. 

 .تشكيل مجلس إدارة الشركة �
 .6102تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي  �
 .مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة �
 .بيان بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة �
 .6102خالل السنة المالية  عدد إجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة �
ختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية بناءًا على تفويض من المجلس �  .مهام وا 
 .بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة �
 .6102الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي  �

 
 
 

 مجلس إدارة الشركة 
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 :وتفصيل ذلك كما يلي

كافة المطلعين بشأن  6102خالل العام المالي قام مجلس اإلدارة بإصدار سلسلة من التعميمات اإلدارة والمالية 

معلومات عن الشركة مهما كانت نوعية على بيانات ومعلومات الشركة الرسمية والسرية وغيرها لحظر تسريب أي 

بعاد أي شبهة عن  وطبيعة هذه المعلومات تحقيقًا للعدالة بين جميع المستثمرين ورفع مستوى اإلفصاح والشفافية، وا 

 .العاملين بالشركة

بالشركة كما تم توزيع إتفاقية عدم إفشاء األسرار على كافة منتسبي الشركة المتصلين بالمعلومات والبيانات الخاصة 

 .والتوقيع عليها

أعضاء مجلس اإلدارة / ، إتضح عدم وجود أية تعامالت للسادةسجالت ومستندات الشركةهذا وبعد اإلطالع على 

وأن أعضاء مجلس إدارة شركة أبوظبي  6102أو أزواجهم أو أبناؤهم في األوراق المالية للشركة عن العام المالي 

وراق المالية بالشركة على أساس ملتزمون باإلفصاح عن المعامالت باأل -بلدكو –( ع.م.ش)الوطنية لمواد البناء 

 .سنوي 

 9102وأزواجهم وأبناؤهم في ألاوراق املالية للشركة عن العام املالي بيان بتعامالت أعضاء مجلس إلادارة 
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الشركات في شأن  6102لسنة ( 6)للشركة بعد توفيقه حسب أحكام القانون االتحادي رقم من النظام األساسي ( 61)أحكام المادة رقم تم تشكيل مجلس إدارة الشركة حسب ووفق 
رة الذي علي رشيد العمي/ أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ما عدا سعادة( 1)ويتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من السري التراكمي، هذا  التجارية، وتم إنتخابهم عن طريق التصويت

عالية في مختلف األنشطة والمجاالت التي تساعد مجلس اإلدارة في إتخاذ أعضاء يتمتعون بخبرات  7يتألف مجلس إدارة الشركة من . لشركة بلدكو يشغل منصب العضو المنتدب
 :القرارات المناسبة لمصلحة الشركة وهم كالتالي

، كما وقع جميع 6102لي عن العام الما الذكر أن الدورة القانونية لهذا المجلس ستنتهي هذا العام وسيتم فتح باب الترشح للدورة الجديدة عند إنعقاد الجمعية العمومية للشركةبجدير 
 .األعضاء المستقلين على إقرار عضو مجلس اإلدارة المستقل

 .رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة/ وفيما يلي نستعرض السادة
 

 

 

 

 

 

 

 سيف بن درويش الكتبي/ سعادة
 رئيس مجلس اإلدارة الصفة
 غير مستقل/ غير تنفيذي  الفئة

 9/3/6101 مدة العضوية منذ
 .9/3/6101من  إعتباراً اإلدارة يشغل منصب رئيس مجلس   x خبرات المؤهالت وال

x  6101-0999شغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة عام. 
x  0999-0993شغل منصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب من عام. 

 .ال يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى  العضوية في شركات مساهمة أخرى 

 تشكيل مجلس إدارة الشركة
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 العميرةعلي رشيد ناصر / سعادة
 نائب رئيس مجلس اإلدارة الصفة

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب
 غير مستقل / تنفيذي  الفئة

 تاريخةحتى  6103س االدارة منذ عام نائب رئي x مدة العضوية منذ
x تاريخهحتى  0999من المنتدب و مجلس اإلدارة عض 

 تاريخةحتى  6103س االدارة منذ عام نائب رئييشغل منصب  x خبرات المؤهالت وال
x تاريخهحتى  0999من المنتدب و مجلس اإلدارة عض 
x 0999حتى  0993و مجلس اإلدارة من عض 

 .ال يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى  العضوية في شركات مساهمة أخرى 

 رشيد علي العميرة/ سعادة
 عضو مجلس اإلدارة الصفة
 مستقل/ غير تنفيذي  الفئة

 13/6102 مدة العضوية منذ
 يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الوثبه الوطنية للتامين x خبرات المؤهالت وال

x شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الرؤيه كابيتال للوساطه المالية 
x شغل منصب نائب رئيس مجلس االدارة لشركة الرؤيه كابيتال للوساطه المالية 

 .عضو مجلس إدارة شركة الوثبة للتأمين مساهمة أخرى العضوية في شركات 
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 المنصوري سيف  ناصر/ سعادة الدكتور
 عضو مجلس اإلدارة الصفة
 مستقل/ غير تنفيذي  الفئة

 9/6103 مدة العضوية منذ
 .6102حتى  6106منذ  إلتحاد للقطاراتالرئيس التنفيذي لشركة ا x خبرات المؤهالت وال

x 6117حتى  6111منذ عام  -أبوظبي–دارة التخطيط واإلقتصاد السكرتير الفني للشؤون الفنية إل مساعد. 
x  6111حتى عام  0997مدير قسم اإلنشاءات في إدارة تخطيط أبوظبي من عام. 
x  0929حتى  0922مخطط مدن أبوظبي إدارة األعمال قسم المباني الحكومية من عام. 
x الوظائف األكاديمية: 

x 0997حتى  0992جامعة اإلمارات من عام  –رة التخطيط كلية الهندسة أستاذ إدا. 
x   0992 حتى عام 0929جامعة اإلمارات من عام  –أستاذ مساعد إدارة التخطيط كلية الهندسة 

 عضو مجلس إدارة اإلمارات للمواصالت العضوية في شركات مساهمة أخرى 

 دمحم علي عبدهللا/ سعادة 
 اإلدارةعضو مجلس  الصفة
 مستقل/ غير تنفيذي  الفئة

 9/6103 مدة العضوية منذ
 رئيس قطاع تطوير األعمال في شركة مبادلة أبوظبي خبرات المؤهالت وال

 .ال يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى  العضوية في شركات مساهمة أخرى 
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 دمحم عبدالقادر خوري / سعادة 
 عضو مجلس اإلدارة الصفة
 مستقل/ تنفيذي  غير الفئة

 9/6103 مدة العضوية منذ
 شركة بني ياس لمواد البناء مجلس إدارة رئيس خبرات المؤهالت وال

 .ال يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى  العضوية في شركات مساهمة أخرى 

  حمد عبدهللا الماس/ سعادة 
 عضو مجلس اإلدارة الصفة
 مستقل/ غير تنفيذي  الفئة
 6102نوفمبر  62 العضوية منذ مدة

 ماجستير في إدارة األعمال  –ماجستير في المالية  - خبرات المؤهالت وال
 .لدائرة التنمية اإلقتصادية أبوظبيالمدير التنفيذي لقطاع العالقات اإلقتصادية الدولية  -

 .ال يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى  العضوية في شركات مساهمة أخرى 
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 9102تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام املالي 

 

 أحمد إليازيه/ باختيار السيدة 2016تم تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام 

، وقامت بتقديم إستقالتها من عضوية من أعضاء مجلس اإلدارة% 02تمثل نسبة  ،الفهيم

تعيين السيد حمد عبد هللا الماس بداًل منها إلستكمال مدة وتم  6102نوفمبرالمجلس بتاريخ 

 .عضويتها

إليازية / حمد الماس بداًل من السيدة/ بعد تعيين السيديوجد تمثيل أي عنصر نسائي  هذا وال

و تنفيذية أو ال توجد أي قيود تمنع ترشح المرأة ألي مناصب إدارية أالعضو المستقيل، و 

ورة الجديدة التي ستبدأ بعد إنعقاد الجمعية العمومية السنوية ، في الدعضوية مجلس اإلدارة

 .6102للشركة عن العام المالي 

 



      
 

16 
 

 

 
 
 
 
 

x  6102لم يتم صرف أي مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي. 
x  وال توجد مكافآت مقترحة لعرضها  6102المالي لم يتم صرف أي مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام

 .على الجمعية العمومية السنوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكافآت أعضاء مجلس إلادارة 
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للموافقة عليها من قبل الجمعية  ونصيب كل عضوًا من تلك البدالت 6102العام المالي  اإلدارة عنجلسات اللجان المنبثقة من مجلس  بدالت حضورالجدول أدناه يوضح 
 .العمومية

 

 المنصب االسم
 إسم اللجنة 

 بدالت حضور إاجتماعات اللجان
 لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة التدقيق

 درهم 060111=  6111×  2 6 2 عضواً  .رشيد علي رشيد العميرة/ سعادة
 درهم x 6111 =60111 0 1 0 عضواً  ناصر المنصوري / سعادة د
 درهم 010111=  6111× 2 6 3 عضواً  دمحم علي عبدهللا/ سعادة
 درهم 20111=  6111×  3 1 3 عضواً  دمحم عبدالقادر خوري / سعادة

 درهم 310111 2 00 االجمالي
 

 

 

 

 9102  العام املالياملنبثقة عن املجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس إلادارة عن اللجان بدالت حضور جلسات بيان بتفاصيل 
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 .."على األقل شهور 3كل أربع مرات في السنة إجتماعاته مرة واحدة ( 4)عقد مجلس اإلدارة يُ"من النظام االساسي للشركة والتي نصت على ( 69)حسب ووفق أحكام المادة رقم 

لمجلس االدارة، ويكون إجتماعات المجلس بناء على دعوة خطية من  خمسة جلساتتم عقد  6102عضاء، وعام ولجانها بحضور غالبية األاالدارة وعليه تنعقد إجتماعات مجلس 

تفاصيل البنود التي قل، ويتم تسجيل وتدوين ل أسبوع من الموعد المحدد على األعمال قبء المجلس، وترسل الدعوة وجدول األالرئيس أو بناء على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضا

ضات أو آراء مخالفة من السادة عتبار أية تحفظات أو إعترالس وتحفظ لدى مقرر المجلس، مع األخذ في اإلتمت مناقشتها والقرارات التي تم إتخاذها في محاضر إجتماعات المج

 .صواتتي تم الموافقة عليها بأغلبية األعضاء على القرارات الاأل

طراف ذات العالقة وتعارض المصالح، يتم التأكيد عليها مع بداية كل إجتماع ويتم تسجيلها في أن البنود المطروحة على جدول األعمال وتتعلق بمعامالت مع األ شارة إلىاإلتجدر 

 .المحضر وا عتمادها من قبل االعضاء الحاضرين مع مراعاة عدم تصويت العضو ذو العالقة أو صاحب المصلحة على ذلك القرار

 

 

  9102إجتماعات مجلس إلادارة املنعقدة خالل السنة املالية 
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  :وذلك على النحو التالي 6102بلدكو خالل العام المنصرف  بيان بإجتماعات مجلس إدارة شركةفيما يلي 
 

إجتماعات مجلس 
 اإلدارة

 الحضور 
سيف بن / سعادة

 درويش الكتبي
علي رشيد / سعادة

 ناصر العميرة
 رشيد على/ سعادة

العميرة رشيد  
إليازيه / السيدة

 أحمد الفهيم
ناصر / سعادة

 المنصوري 
دمحم عبد / سعادة

 القادر خوري 
دمحم علي / سعادة

 عبد هللا

 اإلجتماع األول
3/6/6102 

9     - 9     - 9     9     9     

اإلجتماع الثاني 
03/3/6102 

9  9  9  - 9  9  9  

 اإلجتماع الثالث
01/1/6102 

9  - 9  - 9  - - 

 اإلجتماع الرابع
62/9/6102 

9  9  9  - 9  9  9  

 اإلجتماع الخامس
03/00/6102 

9  - 9  - 9  9  - 

 3 2 2 1 2 6 2 المجموع
 

 :وتم مراعاة ما يلي 6102بالتمرير في العام المالي  تأربعة قرارا جدير بالذكر أنه قد صدر
 .مريرلتغلبية على أن الحالة تستدعي إصدار قرار باموافقة األعضاء باأل -
 .لدراسته وبالتالي الموافقة عليه خطياً تسليم االعضاء القرار مكتوب خطيًا ومصحوبًا بكافة الوثائق والمستندات الالزمة  -
 .جتماعالعرض على اإلجتماع التالي لمجلس اإلدارة وذلك لتوثيقه في محضر اإل -
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 الحوكمة ارإط في الشركة ستراتيجيةإ لتحقيق التنفيذية اإلدارةوتوجيهه ومتابعة  دعمل اإلدارة مجلسالبالغ من قبل  هتمامالشركة هو اإلم أسباب الفهم العميق للمهارة اإلدارية في أه من إن
، وكذلك بالمواد 6102لسنة ( 6)تحادي رقم قع المواد الحاكمة في القانون اإلدارة من واحاكمة والمنظمة لصالحيات مجلس اإل، كما إعتمد المجلس في ذلك على البنود الوشفافية بوضوح

 يفوض أن اإلدارة لمجلسوالتي أجازت  ،وحوكمة الشركات المساهمة العامة المؤسسي اإلنضباط معاييرفي شأن  6102لسنة ( م.ر/7)رقم قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الحاكمة في 
 التوكيل وعند محددة، توكيالت بموجب التنفيذية اإلدارة تفويض يتم األمر، ستدعىإ حال وفي .ةالتنفيذي لإلدارة أو جلسللم التابعة اللجان إلى اإلدارة لمجلس بها المحتفظ األمور بعض
 به المحتفظ األمور تتلخصو  ،المجلس على نتائجه عرض وموعد لسريانه الزمنية المدة موضوعه في التوكيل ويتضمن .ةالتنفيذي اإلدارة صالحيات بخصوص واضحة تعليمات تقديم يتم

 :يلي ما في اإلدارة لمجلس

قرارها للشركة السنوية والميزانية االستراتيجية مراجعة �  .وا 
 .المجلس عضوية �
 .التنفيذية اإلدارة ومكافآت الرواتب إجمالي �
 .الشركة رأسمال إعادة هيكلة �
 .المالية والضوابط التقارير �
 .الداخلية الرقابة �
 .بها المعمول السياسة حسب )التنفيذية اإلدارة صالحيات قيمتها تفوق  التي( ت والنفقا العقود إقرار �
 .الشركة حوكمة ومعايير سياسات إقرار �
 .عليها والموافقة العامة السياسات مراجعة �

 مهام وإختصاصات مجلس إلادارة التي قامت بها إلادارة التنفيذية بناًء على تفويض من املجلس
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ختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية بناًء على ا  مهام و وفيما يلي نوضح 

مع تحديد مدة وصالحية  التنفيذية ممثلة في مديرها العام تفويض من المجلس إلى اإلدارة

 :التفويض

مهام وواجبات وظيفته بموجب تفويض من مجلس اإلدارة ببعض بيقوم مدير عام الشركة  -

صالحياته وكذلك االهداف الذي حددها مجلس االدارة  والتأكد من أن كافة وحدات العمل 

 .يتم إدارتها بشكل فعال

 .والمهام والخطط اإلستراتيجية والخطط السنوية لشركة بلدكوتنفيذ الرؤية  -

 .يعد المدير العام مسؤواًل عن كافة عمليات الشركة وكذلك على إعداد الخطة التشغيلية -

 .دارة التنفيذية للشركةمهام أو مسؤوليات إضافية الى اإل لم يتم إسناد 6102خالل عام  -
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بحيث و  معبرًا ومتوافقًا مع هذا التحديث الهيكل التنظيمي الخاص بالشركةتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد قامت بتحديث وتطوير وا عادة هيكله بعض إدارتها، ومن ثم جاء بناء 
 .و الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير الماليأ/يشمل الصف األول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام وأيضًا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9102للشركة عن العام املالي الهيكل التنظيمي 
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العضو المنتدب ويساعده ا" التنفيذية   االدارة ويترأس اليومية، األعمال إدارة ومباشرة  ة بكل الواجبات والمهام والمسؤوليات المحالة إليها من قبل مجلس االدارةلشركل التنفيذية اإلدارةتقوم 
ضافة أدائها وتحسينة شركال تطوير في وفّعال دوري  بشكل والمساهمة للشركةية واإلدارية اليوم التشغيلية العمليات عن المسؤولواالخير يكون  "المدير العام  كما  ،هالمساهمي القيمة وا 

 .الرقابة وَأطر والسياسات ستراتيجياتاإل وتطبيق التوصيات بمتابعة اإلدارة مجلس أمام التنفيذية اإلدارةعمل فريق   مع المسؤول هو يعد أنه
 :، وبيان بمخصصاتهم من رواتب وبدالت ومكافأت6102نستعرض أهم المناصب التي يشغلها أعضاء االدارة التنفيذية للشركة عن العام المالي  يلي وفيما

 
 الدخل الكلي مجموع الرواتب والبدالت تاريخ التعيين الصفة الوظيفية االسم

 600,000 600,000 0999 العضو المنتدب علي رشيد العميرة/ السيد 
 6200111 6200111 6102-06-9 الرئيس التنفيذي باإلنابة سلطان سعيد الكندي/ السيد
 35,000 35,000 6102-01-02 المراقب الداخلي غسان دمحم/ السيد
روكينيليا   0720202 0720202 6112-10-01 رئيس الحسابات 

 260222 260222 6102-10-62 قص الحديدمدير مصنع  أمير دمحم مهند/ م
 0960111 0960111 6102-10-06 االسمنتمدير مصنع  براكاش برافول/ م
 300611 300611 6102-9-07 العزلمدير مصنع  نبيل ماجد/ م

 6620217 6620217 6102-17-61 السابق التنفيذيالرئيس  ذكار مولود/ السيد
دري برامود شو / السيد  7020222 7020222 6102-19-12 المدير العام السابق 
 6220621 6220621 6112-12-31 الحاسب اآللي مدير إدارة حبيب هاني شاكر/ السيد

 

 .6101الوظيفي األول والثاني في الربع الثاني من العام المالي سوف يتم اإلفصاح عن مكافآت كبار الموظفين التنفيذين للمستوى : مالحظة 

 إلادارة التنفيذية للشركة
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 القدرة يملكالشركة  من طرف أي فيها يتوافر التي التعامالت هي العالقة ذات طرافاأل معامالت
 التشغيلية، وأ المالية القرارات اتخاذ في اآلخر بالطرف جوهري  تأثير أي ممارسة أو التحكم على

 بالنسبة فعلية أو محتملة مصالح تعارض حاالت خلق إلى العالقة ذات األطراف معامالت وتؤدي
 الشركة لمصالح خالفاً  عتباراتإ  على تعتمد العمل قرارت بأن نطباعاً إ تعطي أن ويمكن للشركة

 في العالقة ذات األطراف تعامالت فيها تكون  أن يمكن معينة حاالت هناك أن إال .والمساهمين
 ف األطرا معامالتواضحة لتقنين  سياسة الشركة عتمدتإ  وبالتالي. ومساهميها الشركة مصلحة

:متوافقة مع متطلبات الجهات التشريعية والرقابية ممثلتين في العالقة ذات  

الشركات في شأن  6102لسنة ( 6)المواد القانونية الحاكمة والواردة في القانون اإلتحادي رقم  -

 .التحارية

 .األوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق المالية هيئةالقرارات المنظمة والصادرة عن  -

 

 

 

 معامالت ألاطراف ذات العالقة 
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 لألحكام وفقا العالقة ذات األطراف مع المعامالت وتتم ،العليا التنفيذية اإلدارة وأعضاء إدارتها، مجلس وأعضاء المؤسسين، الشركة مساهمي من كالً  العالقة ذات األطراف تشمل
 تقوم االخرى، الشركات في يشغلونها التي مناصبهم عن التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء إفصاح وبعد مالية سنة كل بداية مع .لشركةارة إدا مجلس قبل من معتمدةلا والشروط
 السنة تلك في الشركة قبل من إبرامها التنفيذية اإلدارة تقترح التي العالقة ذات األطراف تعامالت جميع عن اإلدارة مجلس قبل من المفوضة التدقيق للجنة هاتوصيات برفع التنفيذية اإلدارة
 عتمادإل توصية أية الى باإلضافة ، اإلدارة مجلس إلى العالقة ذات األطراف معامالت بإحالة المراجعة بعد التدقيق لجنة تقوم وبدورها .التعامالت لتلك اإلجمالية القيمة وتتضمن المالية

 دائم بأي تغيرات إطالع على التدقيق لجنة بإبقاء التنفيذية اإلدارة تلتزم كما العالقة، ذات األطراف تعامالت من تعامل أي رفض أو عتمادا  و  بمراجعة المجلس ويلتزم التعامل رفض أو
 .تعامل أي في ةجوهري
 العالقة ذو الطرف على يحظر كما ،العمومية والجمعية اإلدارة مجلس بموافقة إال أصولها قيمة من فأكثر %01 نسبتها تبلغ التي العالقة ذات األطراف مع التعامالت برامإ يحظر

فيما يخص  العالقة ذات األطراف مع المعامالت جميعبلدكو شركة  تنفذ .مساهماً  كان إذا العمومية الجمعية في أو المجلس في عضواً  كان إذا اإلدارة مجلس قرار على التصويت
 عالقة ذات ألطراف التي تخالف ذلك من المعامالتالشركة  وتستبعد .العادية السوق  بقيمة العالقة ذات لألطراف وتسهيالت ما بعد البيع خدمات تقدم كما التجارية، باألسعار منتجاتها

 .ومستمر دوري  بشكل عنها اإلفصاح يتم كما
 
 
 
 

 سياسة ألاطراف ذات العالقة 
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 :حكام التي نرجع إليها دائمًا وهيلمفهوم والمتفق عليه حسب ووفق األمن ا
 .في شأن الشركات التجارية 6102لسنة ( 6)المواد القانونية الحاكمة في القانون االتحادي رقم  -
 .بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة 6102لسنة ( م.ر/7)رقم قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المواد الحاكمة في  -
 .في شأن الشركات التجارية 6102لسنة ( 6)النظام االساسي للشركة بعد توفيقه مع أحكام القانون اإلتحادي رقم  -
 وتفاصيل العالقة ذو الطرف عن والمعلومات البيانات بمحتوى  والسلع المالية األوراق هيئة بإخطار اإلدارة مجلس رئيس يقوم العالقة ذات األطراف مع صفقات إبرام حال فيأنه  

 . الشركة مساهمي صالح وفي ومعقولة عادلة العالقة ذو الطرف مع التعامل شروط بأن للهيئة ويؤكد المعاملة
 

  .العام لهذا عالقة ذات األطراف مع للتعامالت اإلجمالية القيمةب وفيما يلي بيان
 الموردين

  شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بلدكو لخدمات حديد التسليح بلدكو للمنتجات اإلسمنتية بلدكو للمنتجات الهوائية الخرسانية المجموع
 درويش بن أحمد وأوالده   553,419.65 465,112.00 1,018,531.65

 العمير للطباعة 52,252.50  19,022.75 5,491.50 76,766.75
 

 العمالء
  شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بلدكو لخدمات حديد التسليح بلدكو للمنتجات اإلسمنتية بلدكو للمنتجات الهوائية الخرسانية المجموع

وأوالدهدرويش بن أحمد  274,745.18 214,664.64 589,929.21 236,049.66 1,313,388.69  
 سيف بن درويش   432,288.86  432,288.86

 

 9102تعامالت ألاطراف ذات العالقة عن العام املالي 
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 مدقق الحسابات الخارجي 

 

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة والنظام  القانون اإلتحادي و خالل منالشركة  دارةإ مجلس أقر
 تحدد والتي الخارجي، الحسابات مدقق تعيين سياسة الحوكمة دليلاألساسي للشركة وكذلك 

 التامة اإلستقاللية توفير على الحرص مع الخارجي الحسابات مدقق وصالحيات ونطاق إطار
 حيث المدقق، ختيارإل توافرهاالواجب  الشروط حددت كماه، إلي المسنده األعمال لممارسة

 العمومية الجمعية مع ستعراضهاإ ليتم المدقق ختيارإل توصياته برفع اإلدارة مجلس يقوم
 .التوصيات رفض أو والتصديق الرأي إلبداء
 للشركة، خارجي مدقق لتعيين تطرحها التي المناقصة على باإلشراف التدقيق لجنة قامتكما 
لمام خبراته من كدأتال جلأ من حده علىمع كل مدقق   مقابلة ذلكيلي و   التي بالمهامه وا 

باالضافة إلى ضرورة أن يكون مسجاًل لدى هيئة األوراق المالية والسلع وضمن  إليه ستسند
 جنةا لقدمته التي للتوصيات اإلدارة مجلس مراجعة بعدجداول مدققي الحسابات لديهم، و 

 خارجيين كمدققينة طالل أبوغزالة شرك/ ةالساد تعيين مقترح رفع المجلس قرر التدقيق
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية للشركة قد صادقت  .6102 المالية للسنة الشركة لحسابات

 .على إقتراح لجنة التدقيق على إختيار مدقق الحسابات الخارجي
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من الخبرات واإلنجازات الهامة في مجال الخدمات المهنية  كبيراً   وباعتبارها مؤسسة عالمية رائدة، قدراً 0 مجموعة طالل أبوغزاله، شركة قابضة تضم عدة شركات مهنية ضمن مجموعتها

 .وذوي الخبرات المميزة  عالياً  من المهنيين العرب المؤهلين تأهيالً  وتوظف مجموعة طالل أبوغزاله فرقاً   .سنة 33منذ تأسيسها قبل 
قد بدأت كمؤسسة تقدم خدمات  كماسم ووفق الرؤية المعتمدة لمجموعة طالل أبوغزاله إعامًا وتمارس أنشطتها حاليا تحت قبل حوالي ثالثة وثالثين  وتأسست مجموعة طالل أبو غزاله

 .دولة اإلمارات العربية المتحدةالمحاسبين المجازين والتدقيق والخدمات المالية لمجتمع األعمال في 
ماليين ميل مربع وتخاطب ما ( 2)وتمتد خدماتها ضمن مساحة تقرب من 0 تشرة في المدن الرئيسية في العالم العربيمكتبًا من( 22)تعمل مجموعة طالل أبوغزاله اليوم من خالل 

 . مليون من السكان( 611)مجموعه 
 
 
 
 

 
 
 

 شركة طالل أبو غزاله وشركاه مكتب التدقيق إسم
 6102 كمدقق حسابات خارجي للشركة عدد السنوات التي قضاها

 تسعون ألف درهماً  (درهم) 6102التدقيق للبيانات المالية لعام إجمالي أتعاب 
 ال يوجد ( درهم) 6102أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 

 ال يوجد تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى 
 ال يوجد  6102مدقق حسابـات الشركة بتقديمهـا خالل  خر غيرآحسابات خارجي بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق 
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 خالل من الحسابات مدقق مع الشركة عالقة حددوت. ةالجيد العالقات على المحافظةعن كثب مع   استقالليته وتتابع الحسابات، مدققي تعيين سياسة على التدقيق لجنة تشرف
 :التالي في التدقيق لجنة مهام
 .اإلدارة مجلس على وعرضها الخارجي الحسابات مدققن تعيي سياسة عتمادإ  -
 العمومية الجمعية جتماعإ في هالعتماد اإلدارة لمجلس الخارجيين الشركة حسابات مدققي أوعزل تعيين إعادة أو بتعيين يتعلق فيما للمساهمين ستقدم التي التوصيات وتقديم دراسة -

 .السنوية
 كافة وأن العالمية، المالية التقارير إعداد لمقاييس وفقاً أسلوب عمله والخطة التي وضعها للقيام بمهامه   ومناقشة الخارجي الحسابات مدقق وموضوعية ستقالليةإ ومراقبة متابعة -

 .للمصالح تضارب أي من خالية بها يقوم التي األعمال
لنظام ودليل  طبقاً  للموعد متثالاإل وضمان فرعية، شركات أو شركةلبا الحسابات مراجعة خدمات عدا( الخدمات لتوفير الخارجي الحسابات مدقق بتعيين قتراحإ أي ستعراضإ -

 .(الشركات حوكمة
 .الداخلي الحسابات ومدقق الخارجي الحسابات مدققضمان إستقرار العالقات الوثيقة والتعاون التام بين  -

 :خارجي حسابات مدقق تعيين عند اإلعتبار بعين التالية األمور أخذت التدقيق لجنةوألهمية أعمال ومهام وواجبات مدقق الحسابات الخارجي فإن ... هذا
 .أتعابه ستحدد التي العمومية جمعيةلا قبل من للتجديد قابلة واحدة سنة لمدة أكثر أو واحد خارجي حسابات مدقق تعيين -
ة مدققي الحسابات مهن تنظيم بشأن 6102 لعام 06 رقم االتحادي القانون  ألحكام وفقاً  الحسابات ومدققي المحاسبين سجل في مقيداً  الشركة حسابات مدقق يكون  أن على الحرص -

 . وراق المالية والسلع، ومعتمدًأ أيضًا من قبل هيئة األلدى وزارة االقتصاد
 وفقاً  وذلك ،الثانية الدرجة حتى أقاربهم من أي أو اإلدارة مجلس في عضواً  أو الشركة في المؤسسين األعضاء ألحد وكيالً  أو شريكاً  الخارجي المدقق يكون  ال أن على الحرص -

طر القانونية واإلجرائية بشأن بلدكو تلتزم باأل شركةكر أن ذجدير بال.والخبرة والسمعة الكفاءة على الخارجي الحسابات مدقق ختيارإ يعتمد.للشركة األساسي النظام من( 26) للمادة
 يترتب لخارجي،ا  الحسابات مدقق عزل أو ستقالةإ أو تعيين أو ختيارإ بشأن اللجنة توصيات على العمومية الجمعية أو اإلدارة مجلس موافقة عدم حالالمدقق الخارجي ففي 

 .تقرير في اإلدارة مجلس رفض وأسباب التوصيات تلك يتضمن بيان تضمين ةاإلدار  مجلس على
-  

 العالقة مع مدقق الحسابات الخارجي
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 -:النحو التالي عتماد اللجان المنبثقة عنه علىوا   ، هذا وقام مجلس اإلدارة بتكوينمن النظام االساسي للشركة ( ب/62) بموجب أحكام المادة رقم

 .لجنة التدقيق -

 .لجنة الترشيحات والمكافأت -

 (.تحت التكوين) لجنة اإلستثمار  -

مسؤوليات معوقات، كما تسند لتلك اللجان  بسهولة ويسر ودون  يات التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم وبحيث يمارسون مهامهمبعض السلطات والصالح دارة بمنحهمكما قام مجلس اإل

ستشارات والتوصيات ذات الصلة، وتتكون كل لجنة من رئيس الل تقديم اإلؤولياته ومهامه من خدارة على أداء مسكة، وبما يقدم المساعدة لمجلس اإلتمس شؤونًا محددة وقضايا تهم الشر 

 حكام الخطية المعتمدة من مجلس االدارة، ، وفيما يلي نتناول اللجان المنبثقة عن مجلس االدارةاالدارة وتعمل بموجب الشروط واأل عن ثالث أعضاء من أعضاء مجلسوبما ال يقل 

 :وذلك على النحو التالي

 
 

 
 
 

 لجان مجلس إلادارة 
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 :أهم مهام وواجبات لجنة التدقيق �

 
 :آنفي الذكر، وتتمثل المهام الرئيسية للجنة التدقيق فيما يلي وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئةتم تشكيل لجنة تدقيق للقيام بالمهام والواجبات الواردة في كل من النظام االساسي للشركة 

ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم  لس االدارة تحدد فيه المسائل التىالحسابات الخارجين ورفع تقرير لمجوضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق  -

 .إلخ..إتخاذها

 .ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خالل السنة( ربع السنوية –نصف السنوية  –السنوية )مراقبة وسالمة البيانات المالية للشركة وتقاريرها  -

 .إلخ...الشركةالتنسيق مع مجلس االدارة واالدارة التنفيذية والمدير المالي بشأن السياسة المالية ومهام كل أعضاء فريق العمل في االدارة المالية ب -

 . بة حسابات الشركة وتطوير االنضباط المؤسسي ومعايير الحوكمة بالشركةضمان إلتزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية ومراق -

دارة المخاطر بالشركة -  .مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وا 

 .التأكيد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي -

 .لمالية والمحاسبية والعمل على التطوير المستدامالمراجعة المستمرة للسياسات واالجراءات ا -

 .مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني -

 لجنة التدقيق
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 :أهم صالحيات وسلطات لجنة التدقيق �
 :فيما يلي نستعرض أهم الصالحيات والسلطات الممنوحة من قبل مجلس االدارة للجنة التدقيق

 مهنية استشارة أي على والحصول الخارجي الحسابات مدقق إلى شرط أو قيد دون  بالوصول مفوضة وهي بها، الخاصة المراجعة شروط ضمن يدخل نشاط أي دراسة الحق في -
 .الشركة بحسابات تتعلق مسألة أية بشأن

 .اللجنة من مقدم طلب أي مع للتعاون  والموظفين اإلدارة مجلس أعضاء توجيه يتم كما إدارة، مجلس عضو أو موظف أي من تحتاجها معلومات أية بطلب صالحيات للجنةتثبت  -
 :التالية أسماءهم/ وتتكون لجنة التدقيق من السادة

 الصفة القانونية الصفة الوظيفية االسم
 مستقل -غير تنفيذي  رئيس اللجنة ناصر المنصوري .د/ السيد
 مستقل -غير تنفيذي  عضو اللجنة العميرة رشيد رشيد علي/ السيد 
 مستقل -غير تنفيذي  عضو اللجنة عبدالقادر خوري دمحم / السيد 

 

 :إجتماعات لجنة التدقيق التابعة لمجلس االدارة

 اإلجتماع األول 
66/10/6102 

 اإلجتماع الثاني
10/13/6102 

 اإلجتماع الثالث
01/14/6102 

 اإلجتماع الرابع
1/00/6102 

  9  9  9  9 رشيد علي رشيد العميرة

  9  9  9  9 دمحم علي نقيب
 -  9  9  9 عبدالقادر خوري دمحم 

 6 3 3 3 المجموع
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 :أهم مهام وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت �
تناط بلجنة الترشيحات آنفي الذكر، كما  قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة وتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للقيام بالمهام والواجبات الواردة في كل من النظام االساسي للشركة 

 بأداء المرتبطه التنفيذية لإلدارة المكافآت سياسة ووضع المساهمين، قبل من المعتمد اإلطار وفق اإلدارة مجلس ألعضاء واإلجمالية الفردية المكافآت مجموعةوالمكافآت في تحديد 
 ذات والنظم للقوانين باإلذعان البشرية الموارد سياسات ومراجعة إعداد عن كذلك مسؤولة اللجنة أن كما. زفالحوا وبرامج والمكافآت الرواتب ذلك في بما الرواتب، سقف وتحديد الشركة
 .الرشيدة بالممارسات التزامها من كجزء باللجان اإلدارة مجلس أعضاء تدوير بضرورةالشركة  تؤمن حيث اإلدارة، مجلس أعضاء ترشيح إجراءات على واإلشراف الصلة،
 :المهام الرئيسية للجنة التدقيق فيما يليوتتمثل 

 .دارة، في ممارسة مهامهم وواجباتهماإل مجلس أعضاء ستقالليةإ مراجعة والتأكد من -
 .التنفيذية واإلدارة اإلدارة لمجلس واألجور المكافآتبمنح  الخاصة السياسة ومراجعة إعداد -
 .التنفيذية اإلدارة مستوى  على الكفاءات من الشركة حتياجاتإ تحديد -
 .اإلدارة مجلس لعضوية بالترشيح الخاصة اإلجراءات ومراجعة تنظيم -
 إخطار اإلدارة مجلس وعلى الشركة، إدارة مجلس على األمر عرض عليها وجب اإلستقاللية، شروط فقد األعضاء أحد أن للجنة تبين إذا، فالبشرية الموارد سياسة ومراجعة إعداد -

 ،إخطاره تاريخ من يوماً  عشر خمسة خالل اإلدارة مجلس على يرد أن العضو وعلى عنه، اإلستقاللية صفة نتفاءإ بمبررات الشركة لدى الثابت عنوانه على مسجل بكتاب العضو
ذا .رد دون  إليها المشار المدة نقضاءإ أو العضو رد يلي إجتماع أول في مستقل غير أو مستقالً  العضو بإعتبار قراراً  اإلدارة مجلس ويصدر  لن الصفة لهذه العضو فقد كان وا 
حكام المواد القانونية الحاكمة في قانون بأ اإلخالل عدم مع، اللجان تشكيل في ذلك مراعاة وجب اإلدارة مجلس داخل المستقلين األعضاء لعدد األدنى بالحد االخالل عليه يترتب

 االعضاء من توافرها الواجب للنسبة األدنى الحد على التأثير وـــالعض عن اإلستقاللية مبررات أو أسباب إنتفاء المجلس قرار شأن من كان إذا ،6102لسنة ( 6)الشركات رقم 
 عتمادإ  في للنظر للشركة عمومية جمعية أول على تعيينه أمر يعرض أن على العضو، هذا محل يحل مستقل عضو بتعيين الشركة إدارة مجلس يقوم المجلس، داخل المستقلين

 .اإلدارة مجلس قرار
 

 لجنة الترشيحات واملكافآت
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 :والمكافآت الترشيحات لجنة صالحيات �
 :نتناول فيما يلي أهم صالحيات وسلطات لجنة الترشيحات والمكافآت

 ستشارةإ أي على والحصول شرط أو قيد دون  بالوصول مفوضة وهي بها، الخاصة المراجعة شروط ضمن يدخل نشاط أي لدراسة اإلدارة مجلس قبل من صالحيات اللجنة لكتم -
 .ةبالشرك تتعلق مسألة أية بشأن مهنية

 .اللجنة من مقدم طلب أي مع للتعاون  والموظفين اإلدارة مجلس أعضاء توجيه يتم كما إدارة، مجلس عضو أو موظف أي من تحتاجها معلومات أية بطلب صالحيات للجنة يحق  -
 

 :التالية أسماءهم/ وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة
 الصفة القانونية الوظيفيةالصفة  االسم

 مستقل -غير تنفيذي  رئيس اللجنة رشيد علي رشيد العميرة/ السيد 
 مستقل -غير تنفيذي  عضو اللجنة دمحم علي نقيب/ السيد 
 مستقل -غير تنفيذي  عضو اللجنة اليازية أحمد الفهيم/ السيدة 

   
 :االدارةإجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس 

 اإلجتماع األول إسم العضو
30/1/6102 

 اإلجتماع الثاني
64/00/6102 

  9  9 رشيد علي رشيد العمير
  9  9 دمحم علي نقيب

 - -              اليازية أحمد الفهيم
 6 6 المجموع
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 لجنة املتابعة وإلاشراف على تعامالت ألاشخاص املطلعين

 

شركة بلدكو بصدد تشكيل لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين ن إ
 2017وسوف يتم اإلنتهاء من التشكيل خالل العام المالي 
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 على المحافظة خالل من فعاليته، ومراجعة الداخلية الرقابة مسؤولية بلدكوشركة  إدارة مجلس يتحمل
 اإلدارة مجلس ويلتزم .توالمخالفا األخطاء عن والكشف الصحيحة، المالية البيانات وحفظ األصول،
 .الرقابة بأنشطة الخاصة الدورية والتقارير الداخلية الرقابة أنشطة نتائج عن التدقيق لجنة تقرير بمراجعة
 السلطات وتحديد واإلرشادات، السياسات وتدوين واضح، تنظيمي هيكل تحديد الداخلية الرقابة وتشمل

 من والتأكد نتظاما  و  بفعالية الشركة عمليات لمراقبة وضعها تم التي األداء، رقابة وآليات والتوكيالت

 .الحوكمة بقوانين لتزاماإل

 
 
 
 

 نظام الرقابة الداخلية
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 .وفعاليته ومراجعته الداخلية الرقابة نظام عن الكاملة بمسؤوليته اإلدارة مجلس يقر -
 دقيقة مالية تقارير وتقديم العمليات وكفاءة لفاعلية معقولة ضمانات لتوفير  فّعال داخلية رقابة نظام وتطبيق بإعداد العليا اإلدارة قيام لضمان المسؤولية كامل اإلدارة مجلس يتحمل -

وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  في شأن الشركات التجارية 6102لسنة ( 6)كل من القانون االتحادي رقم  في عليها المنصوص الحدود ضمن والتشريعات بالقوانين وااللتزام
 .بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة 6102لسنة ( م.ر/7)

 :باآلتي للقيام التدقيق لجنة بتفويض اإلدارة مجلس قام -
x وذلك العمل أهداف تحقيق تواجه قد التي المخاطر كافة تخفيف لضمان سنوياً  األقل على واحدة مرة الداخلية الرقابة وضوابط المخاطر إدارة أنظمة مراجعة 

دارة والعمليات المالية البيانات ضوابط المراجعة تشمل أن بيج،وفعال مناسبة ضوابط تطبيق طريق عن  .المخاطر وا 
x دارة وتقييم لتحديد الشركة إدارة قبل من المتبعة المراجعة إجراءات  .الكبيرة المخاطر وا 
x الخارجية والبيئة العمليات تغيرات مع التأقلم على الشركة وقدرة الكبيرة المخاطر ومدى طبيعة على األخيرة المراجعة منذ طرأت التي التغيرات. 
x الخارجي التدقيق وعمليات الداخلية الرقابة وأنظمة المخاطر على التنفيذ قيد الرقابة أنشطة وطبيعة نطاق. 
x واإلجراءات للشركة المالي األداء على كبير بشكل تؤثر قد أو أثرت والتي المتوقعة غير الطارئة الحاالت أو الرقابة نظام وعيوب ضعف نقاط مراجعة 

 .للرقابة الجوهرية القضايا لمعالجة الشركة قبل من المتبعة
x النافذة واللوائح بالقوانين الشركة التزام مراجعة. 

وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة  التجارية في قانون الشركات المواد المنظمة والواردة ، حسب ووفق أحكامالمخالفات عن باإلبالغ الخاصة السياسةيتحمل المجلس مسؤولية وضع  -
 لرقابة نظام كفاءة لمراجعة التدقيق لجنة بتفويض الشركة إدارة مجلس قاموقد  .بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة 6102لسنة ( م.ر/7)رقم 

 تنفيذه ويتم ومناسب فعال بشكل تصميمه تم قد الداخلية الرقابة نظام أن على التدقيق لجنة تؤكد لهاة المتوفر  والمعلومات المراجعة نتائج على وبناء الشركة، في به المعمول الداخلية
    .الشركة أهداف لتحقيق بكفاءة

 

 دور مجلس إلادارة في الرقابة الداخلية
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 ضمانات لتوفير مصممة وهي الشركة، موظفي وكافة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس قبل من تطبيقها يتم اإلجراءات من مجموعة من بلدكوشركة  لدى الداخلية الرقابة نظام يتكون 
 :التالية األهداف إلنجاز مطلقة وليست مناسبة

 .الشركة أهداف لتحقيق الالزمة والضوابط المخاطر تحديد من التأكد :المخاطر إدارة -
 .الموارد وحماية األداء بمعايير لتزاماإل ذلك في بما الشركة لدى الرئيسية األهداف تحديد: العمليات وكفاءة فعالية -
 .العليا واإلدارة والمساهمين اإلدارة مجلس إلى قةو الموث األخرى  المالية والمعلومات المالية البيانات تقديم ضمان :المالية التقارير مصداقية -
 .الغرامات أو الشركة بسمعة  لإلضرار تفادياً  وذلك الشركة لها تخضع التي والتشريعات القوانين تشمل :النافذة والتشريعات بالقوانين لتزاماإل -

 
 .العمل إدارات وأقسام كافة  في بها وااللتزام عليها والمحافظة مناسب بشكل وتوثيقها الداخلية الرقابة ضوابط قواعد إرساء ضمان هو الداخلية الرقابة نظام من الهدفأخيرًا فإن 
دارة الشركات بحوكمة الخاصة القياسية أنشطتها مع الداخلية الرقابة نظام تطبيق دمج الشركة على ويتوجب  .المخاطر وا 

 
 
 
 
 
 

 إجراءات وتطبيقات عمل نظام الرقابة الداخلية
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 السنوية خطتها وفق فعالة بطريقة تنفيذها ويتم مناسب بشكل تصميمها تم قد الشركة ضمن العمليات لمراقبة المطبقة اإلجراءات أن التأكد مسؤولية الداخلية الرقابة إدارة تتحمل -

 .اإلدارة مجلس قبل من المفوضة التدقيق لجنة قبل من المعتمدة
 قبل من المفوضة التدقيق ولجنة اإلدارة إلى تقاريرها وتقدم لشركة،ا  في المطبقة الداخلية الرقابة أنظمة فعالية مدى عن التقارير إعداد مسؤولية الداخلية الرقابة إدارة تتحمل كما -

 فهذه عليها، والمحافظة الداخلية الرقابة أنظمة إعداد مسؤولية الداخلية الرقابة إدارة تتحمل وال . األنظمة تلك بتحسين تتعلق التي والتوصيات األفكار متضمنة اإلدارة مجلس
 .المفوضة اإلدارة عاتق على تقع المسؤوليات

 اإلمتثال مراقبة قسم يقوم حيث.التنظيمية الجهات وتشريعات للقوانين اإلمتثال مدى على لإلشراف ومستقلة واضحة بمسؤوليات إمتثال ضابط بتعيين الداخلية الرقابة إدارة تقوم -
 اإلجراءات وتحديث تعديل إلىة باإلضاف ،السنوية متثالاإل رقابة قسم عمل خطة وفق الخارجية واألنظمة للقوانين وافقةتم بأنها والتأكد الشركة في بها المعمول األنشطة على بالرقابة
 .المتبعة المعايير أعلى وفق القسم عمل إستمرارية لضمان اإلمتثال رقابة نظام في المتبعة

 .العمليات في تحقيق أهداف الشركة فعالية حول اإلدارة مجلس قبل من المفوضة التدقيق لجنة الى مناسباً  تأكيداً  فقط تقدم الداخلية الرقابة إدارة إن -
 اإلدارة وفريق التنفيذي الرئيس مع ومناقشتها دوري، بشكل بالشركة والمتعلقة الصلة ذات المخاطر وتقييم برصد المخاطر شؤون  في المتخصصة اإلدارة تقوم ، اإلطار هذا خالل ومن

 .للشركة والتجارية ستراتيجيةاإل األهداف مع جنب الى وجنباً  كثب عن تتماشى أن المخاطر إلدارة يضمن مما الشركة، تواجهها قد التي األخطار مع التعامل سبل أفضل لتحديد التنفيذية
هذا  .الهامة اإلدارة هذه في المخاطر مع بالتعامل المختصة العملية الكفاءة وزيادة العمل مجريات تطوير شأنها من التي والممارسات اإلجراءات بعض تنفيذ صدد في الشركة أن كما
 .سنوي  ربع بشكل التدقيق لجنة على التقارير تعرض كما المخاطر، إدارة بشؤون  المتعلقة األعمال فعالية ستعراضإ على للشركة التنفيذي الرئيس يعملو 

 ومؤهالتهإدارة الرقابة الداخلية في الشركة  على القائم
 إدارة الرقابة الداخلية

 المؤهالت والخبرات المسمى الوظيفي االسم
 بكالوريوس تجارة وضابط اإلمتثال مدبر إدارة الرقابة الداخلية دمحم غسان أبو سنينه 

 

 إدارة الرقابة الداخليةآلية عمل نظام 
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 .محتملة مخالفات أي عن لإلفصاح للموظفين موثوقه إجراءات خالل من  -في حال وقوعها  -المخالفات عن اإلبالغ  سياسة بعد تحديثه على الشركة حوكمة دليل يتضمن

 المهمة هذه لتسهيل ةالمناسب البيئة توفير عن مسؤولة وهي الشركة فية الداخلي الرقابة إدارة  إلى المخالفات عن باإلبالغ الخاصة السياسة تنفيذ على اإلشراف مسؤولية أسندت وقد

  .التدقيق للجنة التقارير ورفع ساسيةاأل

 

 

 
 

 

أية مخالفات للقوانين واألحكام، كما تلزم   6102واللوائح المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة ولم ترتكب خالل السنة المالية إن شركة بلدكو تلتزم بجميع القوانين والقرارات 
دارتها التنفيذية بأطر حاكمة لإلنضباط المؤسسي ال تسمح بوقوع مخالفات إجرائية  .الشركة نفسها من خالل مجلس إدارتها وا 

 

 

 سياسة إلابالغ عن املخالفات

 

 تفاصيل املخالفات املرتكبة خالل السنة املالية وبيان أسبابهاـ وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبالً 
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   6102في نهاية السنة المالية   ( أعلى سعر وأدنى سعر ) بيان بسعر الشركة في السوق 
سهم  الشهر  سعر اإلفتتاح أعلى سعر  أدنى سعر  سعر اإلغالق  عدد األأ

6102يناير  0.41 0.41 0.41 1.26 96,298  
6102فبراير  0.41 0.42 0.41 0.42 184,418  
6102مارس  0.45 0.46 0.45 0.45 151,922  
6102أبريل  0.49 0.50 0.49 0.50 687,286  
  6102مايو  0.48 0.48 0.47 0.48 207,157
6102يونيو  0.48 0.48 0.48 0.48 168,842  
6102يوليو  0.49 0.51 0.49 0.50 481,742  
6102أغسطس  0.49 0.50 0.49 0.50 116,303  
  6102سبتمبر  0.50 0.52 0.49 0.51 707,354
6102أكتوبر  0.55 0.57 0.55 0.56 638,613  
6102نوفمبر  1.22 1.22 1.22 1.22 41,135  
6102ديسمبر  1.20 1.26 1.20 1.20 22722  

 معلومات عامة 

 
 9102في نهاية كل شهر خالل السنة املالية للعام ( سعر إلاغالق ، أعلى سعر، وأدنى سعر) بسعر سهم الشركة في السوق بيان 
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  9102بيان باألداء املقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي اليه الشركة خالل العام 
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 نسبة األسهم المملوكة  تصنيف المساهم

 المجموع حكومة شركات أفراد 
 99.65% 0% 11.75% 87.9% محلي
 0.35% 0% 0.12% 0.23% عربي
 0% 0% 0% 0% أجنبي
 100% 0% 11.87% 88.13% المجموع

 

 

 

األسهم المملوكةعدد  اإلسم م  نسبة األسهم المملوكة من رأس مال الشركة 
سهم 2602030212 علي رشيد ناصر العميرة  0  61.9202%  
سهم 2602620221 خالد على رشيد ناصر العميرة  6  61.9379%  
%2.1221 سهم 0200920929   أحمد عمر سالم الكربي  3  

 محلي، خليجي، عربي ،أجنبي : مصنفة على النحو التالي( أفراد شركات ، حكومات) 10/09/9102بيان بتوزيع ملكية املساهمين كما في 

 

  10/09/9102أو أكثر من رأس مال الشركة كما في % 5بيان باملساهمين الذين يملكون 
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(سهم)ملكية األسهم  م  نسبة األسهم المملوكة من رأس المال عدد األسهم المملوكة عدد المساهمين 
 2.94% 8,981,764 936  210111أقل من  0
 7.76% 23,284,139 027  2110111إلى أقل من  210111من  6
 17.4% 52,111,755 32  201110111إلى أقل من  2110111من  3
201110111أكثر من  4  02 215,622,342 %71.9 

 

 

 

 

 

 

 10/09/9102امللكية كما في بيان كيفية توزيع املساهمين وفقًا لحجم 
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 -:بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين مع بيان ما يلي

 معهإسم مسؤول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل  -
 .الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للشركة -

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 0 اسم مسؤول عالقات المستثمرين  هاني شاكر
 2 رقم الهاتف 055-6052203
h_shaker@bildco.ae  3 البريد اإللكتروني 
http://www.bildco.ae/index.php/ar/investors-relations-ar 2 الرابط اإللكتروني  لصفحة عالقات المستثمرين 

 بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات املستثمرين

 

mailto:h_shaker@bildco.ae
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ستعرض مجلس اإلدارة البند المتعلق باإلطالع والموافقـة علـى تعـديل النظـام األساسـي للشـركة ليتوافـق مـع أحكـام القـانون إ 62/12/6102خالل إجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 

 .من األسهم الحاضرة باإلجماع% 011بنسبة د المذكور الجهات المختصة وقد تمت الموافقة على البن موافقةشريطة الحصول على  6102لسنة ( 6)اإلتحادي رقم 

 

 

 

.من شأنها التأثير على الشركة 6102لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خالل العام   

 

 

 

 

 

 وإلاجراءات املتخذة بشأنها 9102بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية املنعقد خالل عام 

 

 9102بيان باألحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام 
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 (ع.م.ش) الميزانية العمومية المقارنة لشركة بلدكوأهم بنود 
 % التغير 2016 2015 البنود
 %1 731,639 69,289,798 68,558,159 األصول المتداولة

 %11 64,035,602 622,380,522 558,344,920 األصول غير المتداولة
 %23- 31,222,501- 104,656,283 135,878,784 االلتزامات المتداولة

 %19 39,532,961 244,468,129 204,935,168 االلتزامات غير المتداولة
 %20 56,456,781 342,545,908 286,089,127 حقوق المساهمين
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 (ع.م.ش)أهم بنود الميزانية العمومية المقارنة لشركة بلدكو 

2015 2016 

  9102معلومات مالية عامة  عن العام املالي 
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 (ع.م.ش) أهم بنود قائمة الدخل لشركة بلدكو
 % التغير 2016 2015 البنود

 %40- (37,614,105) 56,767,317 94,381,422 اجمالي االيرادات من التشغيل
 %33- (29,859,316) 61,852,646 91,711,962 تكاليف التشغيل

 %291- (7,754,789) (5,085,329) 2,669,460 مجمل أرباح التشغيل
 %79 (20,536,342) (46,661,300) (26,124,958) صافي الربح
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 (ع.م.ش)أهم بنود قائمة الدخل المقارنة لشركة بلدكو 

2015 2016 
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ة قتصاديوتعزيز التنمية اإل دعم في اتهإسهاما وتعزيز ا،هأعمال ستدامةإ تحقيقل لتزام الحاسمًا صادقة لإلجهود دارة التنفيذيةالشركة عبر مجلس اإلدارة واللجان التابعة واإل واصلت
  .وفعالية ذكاءً  أكثر طرق  عتمادإ  خالل من المتحدة العربية اإلمارات دولة في جتماعيةواإل

 .دارة التنفيذية، هو تقديم إسهامات معتبرة للمجتمع المحيط بالشركةاللجان المنبثقة وكافة منتسبي اإلإن من أهم إهتمامات مجلس إدارة الشركة وممثلي 
تساهم فيها الشركة وتبذل جل عنايتها من أجل تنمية المجتمع وتستذكر الشركة مدى العناية الفائقة التي توليها القيادة السياسية للدولة وكافة الجهات الحكومية والمجتمعية، والتي كانت 

 :المحيط خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التالية
 .قطاع التعليم -
 .قطاع الصحة -
 .قطاع البيئة ومعالجة النفايات -

ضمن الميزانية التقديرية  دمة وتدبير المخصصات المالية لذلك ووضعهاجدير بالذكر بأن االدارة التنفيذية ستقوم بعرض خطة متكاملة لتنمية المجتمع المحيط بالشركة عن السنوات القا
ارة وذلك لتقديم منتجات مواد لجهودنا المستمرة  في اإلتصال بالمواطنين الذين تمت الموافقة على منحهم قروضًا لبناء مساكنهم الخاصة من قبل الديوان األميري باإلم كما كانللشركة، 

 .ساهمة من الشركة لتخفيف األعباء عن مواطني اإلمارةالبناء بأسعار التكلفة م
 

 

 

 التنمية املستدامة واملسؤولية املجتمعية

 




