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 828 رقم الوزاري  القرار في املبين النحو على الشركات حوكمة ملتطلبات الشركة المتثال التفصيلية الحالة التقرير هذا يحدد

  .السلطات أقرته الذي النحو على عليها املنصوص بالصيغة إلاماراتية الاقتصاد لوزارة التابع"( املدونة)" وتعديالته 1009 لسنة

 .الشركة لحوكمة جيد نظام أي ركائز هم واملسائلة املالية والرقابة وإلافصاح الشفافية بأن الشركة وتعترف
  

 أعضاء بين الجمع حيث من باملدونة إلادارة مجالس تشكيل متطلبات مع تماما يتوافق ومطلع فعال إدارة مجلس وللشركة

 وتخضع  املعالم، واضحة املواثيق ذات الفرعية اللجان من عدد إلادارة مجلس ويدعم واملستقلين، التنفيذيين إلادارة مجلس

 للمجلس املعالم واضحة ومسؤوليات أدوار وجود مع صارمة، شركات حوكمة ومعايير مبادئ على يحتوي  تأسيس لعقد الشركة

 .والتنفيذيين وأعضائه
 

 الداخلية التجارة بسياسة ويسترشدون  السفن لبناء أبوظبي لشركة التابعة املنهي السلوك بمدونة الشركة موظفوا يلتزم كما

  .فاعلة داخلية رقابة بأنظمة تحظى الشركة أن عن فضال  للشركة،
 

 

 املالية لألوراق أبوظبي وسوق  والسلع املالية ألاوراق هيئة عن الصادرة إلافصاح ومتطلبات واللوائح بالقواعد الشركة تلتزم

 الوزاري  القرار في الوارد النحو على املدونة في املوضحة الحوكمة بمتطلبات تلتزم كما الصلة، ذات ألاخرى  والهيئات واملنظمات

  .الالحقة وتعديالته 1009 لسنة 828 رقم
  

 للمراجعة للشركة إلالكتروني املوقع على وينشر والسلع املالية ألاوراق هيئة لدى السنوي  املؤسسية الحوكمة تقرير يودع

 .واملرجعية

 

 هيكل الحوكمة
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 يتعلق فيما عاتقهم على امللقاة الالتزامات وموظفيها الشركة إدارة مع جنب إلى جنًبا الفرديون  وأعضاؤه إلادارة مجلس يدرك

 ألاوراق هيئة" وضعتها التي الشروط بجميع ويلتزمون  للشركة املالية ألاوراق في بتعامالتهم الصلة ذات إلافصاح بمتطلبات

 مفصلة" أسهم تداول  سياسة" املجلس وضع املمارسات، أفضل ولضمان ،"املالية لألوراق أبوظبي سوق "و" والسلع املالية

 .الشركة لدى الحساسة والبيانات املعلومات على إلاطالع لهم يحق الذين الشركة وموظفي أعضاءه جميع على مطبقة

 .1028 عام خالل للشركة املالية ألاوراق في ألاولى الدرجة من أقاربهم أو إلادارة مجلس أعضاء يتعامل ولم

 

 

 
 
 

 

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

 العامة الجمعية وتقوم التعيين، هذا لتنفيذ املجلس قبل من مخول  شخص أي قبل من أو أبوظبي إلمارة التنفيذي املجلس

 التصويت في التنفيذي املجلس يشارك أال شريطة التراكمي، السري  باالقتراع الباقين ألاربعة ألاعضاء بانتخاب للمساهمين

 عام أبريل في املنعقد السنوي  العمومية الجمعية اجتماع في الشركة مساهمي قبل من الحالي املجلس انُتخب وقد النتخابهم،

ولذلك لعدم ترشح أي عنصر نسائي  الحالي في مجلس إلادارة للمرأةيوجد حاليا أي تمثيل و ال  .سنوات ثالث ملدة 1028

 .لعضوية املجلس
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اجتماعه عقد مجلس إدارة الشركة ييتكون مجلس إدارة الشركة من عشرة أعضاء، جميعهم أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين. و 

 .ألاقل على (1شهرين )الدوري مرة كل 
 

 

 الفئة املنصب ألاعضاءأسماء 

 غير تنفيذي ومستقل الرئيس حميد عبد هللا الشمري 

 غير تنفيذي ومستقل نائب الرئيس  سيريل عرار

 غير تنفيذي ومستقل عضو سالم راشد النعيمي 

 غير تنفيذي ومستقل عضو عبد هللا سعيد الدرمكي

 غير تنفيذي ومستقل عضو محمد سالم املحيربي

 غير تنفيذي ومستقل عضو علي صالح اليافعي 

 غير تنفيذي ومستقل عضو عبد هللا محمد شديد 

 غير تنفيذي ومستقل عضو ي اشدخالد صالح الر 

 غير تنفيذي ومستقل عضو مطر علي الرميثي 

 غير تنفيذي ومستقل عضو هشام ملك

 

 

 

 
 

 
 

 مجلس عضو اسم

 إلادارة
 املؤهل

 الخبرة

 إلادارية

 وخبرة

 ألاعمال

 الخبرة

 كمدير

  مجال

 التخصص
 الخارجية املناصب/الوظائف

 حميد عبد هللا الشمري 
بكالوريوس في 

 هندسة الطيران
 سنة 13

9 

 سنوات

الصناعة  -

 الفضائية

 بناء السفن -

 املشتريات -

 العسكرية للصناعات إلامارات شركة إدارة مجلس رئيس 

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

 م.م.ذ أداس ي شركة إدارة مجلس رئيس 

 م.م.ذ للبترول مبادلة شركة إدارة مجلس عضو 

 مصدر/  ع.م.ش املستقبل لطاقة أبوظبي شركة  إدارة مجلس عضو 

 فاوندريز جلوبل شركة إدارة مجلس عضو 

 سبا إندستريز إيرو  بياجيو شركة إدارة مجلس عضو 

 ع م ش أبوظبي طيران شركة إدارة مجلس عضو 

 م.م.ذ جت رويال شركة إدارة مجلس عضو 

 في إن هولدينجز ايركاب شركة إدارة مجلس عضو 

 ياسات شركة إدارة مجلس رئيس  

 ع م شدو لالتصاالت  شركة إدارة مجلس رئيس 
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 سيريل عرار

في هندسة  بكالوريوس

تكنولوجيا 

 الالكترونيات 

 سنوات 7 سنة 52
 الدفاع والطيران -

 

 ستراتا شركة إدارة مجلس رئيس 

 أبوظبي  أجيليتي شركة إدارة مجلس رئيس 

 ميسرو  شركة إدارة مجلس رئيس 

  شركة مرافئ أبوظبي إدارة مجلس رئيسنائب 

  العسكرية للصناعاتشركة إلامارات  إدارة مجلسعضو 

  امروك شركة إدارة مجلسعضو 

  بيانات شركة  إدارة مجلسعضو 

  الطيف  شركة  إدارة مجلسعضو 

 سالم راشد النعيمي
 التمويل بكالوريوس

 الدولية ألاعمال وإدارة
 ةسن 15

31 

 سنوات

 املصرفي الاستثمار -

 وإدارة ألاعمال

 للتمويل دنيا شركة إدارة مجلس رئيس 

 الصحية للرعاية أريبيان آنجلو شركة إدارة مجلس رئيس 

 ب.م.ش أدكس بنك إدارة مجلس رئيس  

 في إن القابضة ايركاب شركة عضو 

 البشاير لإلستثمار   شركة عضو 

 عبد هللا سعيد الدرمكي
 في البكالوريوس درجة

 الدولية العالقات
 سنة 31 سنة 55

 والغاز النفط -

 البتروكيماويات -

 املصب عمليات)

 (واملنبع

 الاستثمارات -

 العقارية

 املال رأس تنمية -

 البشري 

  مصرإلى لقروض لجنة أبوظبي ل  إدارة مجلس رئيسنائب 

  لجنة الشبكة الوطنية  إدارة مجلس رئيسنائب 

 أبوظبي في السكانية إلاحصاءات هيئات عضو 

 الاقتصادي اليابان أبوظبي مجلس عضو 

 التنفيذي للمجلس العام ألامين - الاقتصادية التنمية لجنة عضو 

 البريطاني إلاماراتي ألاعمال ملجلس العليا اللجنة عضو 

 الكويت - املجلس الاستشاري للصندوق الوطني للتنمية ة  عضو 

 محمد سالم املحيربي
في بكالوريوس 

 الاقتصاد والتسويق
 سنة  51

7 

 سنوات

تسويق املنتجات  -

النفطية والغاز 

 والكبريت

 ألاوليفينات

 الغاز الوطنية ناقالت  شركة رئيس 

 أبو ظبي الوطنية للشحن رئيس شركة 

  شركة أبوظبي بوليمرز شركة  إدارة مجلسعضو 

  شركةإسناد إدارة مجلسعضو 

  أبو ظبي للرياضات البحرية نادي  إدارة مجلسعضو 

 

 املؤهل إلادارة مجلس عضو اسم

 الخبرة

 إلادارية

 وخبرة

 ألاعمال

 الخبرة

 كعضو

 مجلس

 إدارة

 الخارجية املناصب/الوظائف التخصص  مجال

 علي صالح اليافعي
بكالوريوس هندسة 

 الطائرات
 سنوات 8 سنة 26

 وسلسلة والهندسة إلادارة -

 والخدمات إلامدادات

 اللوجستية

 سبا إندستريز إيرو  بياجيو شركة رئيس مجلس إدارة 

 عبد هللا محمد شديد
الهندسة بكالوريوس 

 الكهربائية والالكترونية

33 

 سنوات
 سنوات 6

 وإدارة ألاعمال، تطوير -

 وألاوراق ألاصول 

 وصناعة املالية،

 الفضائية املركبات

 إتش بي إم جي الطيران لحلول  سند شركة إدارة مجلس رئيس 

  م.م.ذ التوربينية والحلول  الخدمات شركة إدارة مجلسعضو  

  ع م ش للتصنيع ستراتا شركة إدارة مجلسعضو 

  إتش بي إم جي سوزرالند ستكنيك آر إس شركة إدارة مجلسعضو 

 خالد صالح الراشدي

بكالوريوس إدارة 

ألاعمال التخصص في 

 التمويل والتسويق

 ةسن 35 سنة 51

 تطوير ألاعمال -

 إدارة ألاصول  -

 العالقات الحكومية -

  تبريد شركة إدارة مجلسعضو 

  التوربينية والحلول  الخدمات شركة إدارة مجلسعضو 

 مطر علي الرميثي

البكالوريوس في إدارة 

ألاعمال التخصص 

 املالية

35 

 ةسن
 سنوات 6

برنامج إلادارة  ألاوفست -

 على املبيعات العسكرية 

تطوير املشروعات  -

 الجديدة

 الدولية رماية شركة إدارة مجلس رئيس 

  الدولية كاراكال شركة إدارة مجلسعضو 

 توازن  لشركة الاقتصادي املجلس لجنة عضو 

 هشام ملك
 -بكالوريوس في العلوم 

 كيمياء
 سنوات 6 سنة 38

 إدارة املشاريع -

 املرافقإدارة  -

 املالية -

 أبوظبي للتمويل شركة إدارة مجلس رئيس 

 البادية لإلعالم شركة إدارة مجلس رئيس 

  إلامارات للتخطيط التمويلي شركة إدارة مجلسعضو 

  إي إم أي لنشر املوسيقى   شركة إدارة مجلسعضو 
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 من مئوية نسبة من إلادارة مجلس أعضاء مكافآت تتكون  ،2984 لسنة 8 رقم الشركات قانون  من( 228) املادة ألحكام وفقا

 .املدونة من 7  للمادة والامتثال بالتوافق ذلك ويكون   ألارباح، من% 20 على املكافأة تزيد أال يجب إذ  الربح، صافي

 املجلس لجنة واجتماعات املجلس اجتماعات حضور نظير  1024عن العام  1028في عام  إلادارة مجلس ألعضاء مكافآت دفع عدم تقرر  وقد

 ذلك العام. في خسارة بصافي تقرير رفعت قد الشركة ألن

 .املساهمينمليون درهم ألعضاء مجلس إلادارة تخضع ملوافقة  2مكافأة تم إقتراح قد ف، 1028فيما يتعلق بالجلسات التي عقدت في عام 

 
 

 المكافآت المقترحة 

 )درهم(
 األسم

 حميد عبدهللا الشمري  *

 سيريل عرار *

 سالم راشد النعيمي *

 عبدهللا سعيد الدرمكي *

 محمد املحيربي *

 علي صالح اليافعي *

 عبدهللا محمد شديد *

 مطر علي الرميثي *

 هشام ملك *

 خالد الراشدي *

 5132أعضاء مجلس إلادارة السابقين حتى الربع ألاول لعام  *

 اإلجمالي    2,0000,000
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 ألاعضاءأسماء 
58/13 

5132 

11/03/ 

2015 

12/04/ 

2015 

10/05/ 

2015 

14/07/ 

2015 

07/12/ 

2015 
 نسبة الحضور 

 6/6 √ √ √ √ √ √ حميد عبد هللا الشمري 

 3/3 √ √ √    عرار سيريل

 تفويض سالم راشد النعيمي 
 للرئيس

 تفويض
 للرئيس

 تفويض
 للرئيس

√ √ √ 6/6 

 X X √ √ 4/6 √ √ عبد هللا سعيد الدرمكي

 3/3 √ √ √    محمد سالم املحيربي

 6/6 √ √ √ √ √ √ علي صالح اليافعي

 X √ √ 4/6 √ √ √ عبد هللا محمد شديد

 X √ √ 5/6 √ √ √ خالد صالح الراشدي

 X √ √ 5/6 √ √ √ مطر علي الرميثي

 3/3 √ √ √    هشام ملك

  7/31 6/31 9/31 31/31 31/31 31/31 الحضور في كل اجتماع

 3/3    √ √ √ محمد راشد علي املرزوقي

 X X X    1/1 حسين إبراهيم الحمادي

 X X    3/1 √ منصور شمس خوري

  31/31 31/31 6/31 7/31 8/31 9/31 الحضور في كل جلسة

 

 

 

 

 
 

 وإدارة الشركة استراتيجية تنفيذ على للعمليات التنفيذي والرئيس التنفيذي الرئيس من تتألف التي التنفيذية إلادارة تقوم

 املمارسات أفضل واعتماد املساهمين مصالح لحماية إلادارة مجلس أقرها التي ألاعمال وأنشطة لخطط وفقا اليومية شؤونها

 .وغاياتها الشركة أهداف إلنجاز الناجحة

  .ألاعمال جميع مسؤولية لتحمل الواضحة والخطوط املوافقة حدود توضح تفصيلية" سلطات تفويض" وثيقة توجد 

  مديرا رضوان شودري / السيد الشركة عينت وقد
ً
 املالية إلادارة مسؤوليات لتولي 1028فبراير  8 في املالية للشؤونتنفيذيا

 .مبادلةفي شركة  قسم صناعة الطيران وخدمات الدفاعفي نائب الرئيس كحيث يعمل وسيكون منتدبا، 

خالد املريخي، لتولي  العقيد/ بدال من  1028يوليو  2في ياسر الفالحي رئيسا تنفيذيا للعمليات العقيد/ تعيين قامت الشركة ب

 عمليات الشركة 
ً
 .البحرية في دولة إلاماراتالقوات من  ويكون منتدبا
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   :التنفيذية إلادارة إلى التالية الصالحيات املجلس فوض فقد عام وبشكل

 

 ألاخرى؛ إلادارية املكاتب أو الرسمية الدوائر جميع أمام واملثول  الشركة تمثيل 

 أو التفويض مصفوفة في املحددة املالية الحدود ضمن وإبرامها والعقود الاتفاقيات وتنفيذ بشأنها والتفاوض املناقصات تقديم 

 إلادارة؛ مجلس قبل من املعتمدة السلطات تفويض

 عزلهم؛ أو الشركة موظفي تعيين 

  الشركة؛ بممتلكات يتعلق فيما تأمينات في الدخول  

 الصناعية؛ امللكية أو التجارية العالمات عن والدفاع التسجيل عمليات حفظ 

 التسجيل؛ وعمليات التجارية الرخص لتوقيع عقودها بموجب الشركة بالتزامات للوفاء وتأمينها وإلادارية الفنية الخدمات تحديد 

 واملركبات؛ السيارات تسجيل عمليات توقيع  

 للشركة؛ التسليم بعمليات يتعلق فيما وتوقيعها إلايصاالت تسلم 

 أجورهم؛ ودفع وتفويضهم القانونيين املستشارين تعيين 

 و إلادارة؛ مجلس قبل من والصادرة املوقعة املصرف قرارات في املحدد النحو على املصرفية املعامالت إجراء 

 عاليا املذكورة املسائل إلنفاذ الالزمة ألاوراق أو الوثائق على التوقيع. 

 

 

 

 

 شركة على مستحق إماراتي درهم 183428402 ومبلغ مارين صفوة شركة على مستحق إماراتي درهم 2388898848 مبلغ للشركة

 شركة على مستحق 2782188491ميا ومبلغ  لشركة مستحق إماراتي درهم 7018819 مبلغو  ،م.م.ذ إنتجريشن سيستمز أبوظبي

 .1028ديسمبر  31عن النفقات التي تكبدتها نيابة عنهم كما في  عن وذلكفرونتيرز 

 

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

% في شركة  99% في صفوة مارين بينما تمتلك  200إنتجريشن و % من أسهم شركة أبوظبي سيستمز  87حيث تمتلك الشركة 

 %. 70شركة أبوظبي لبناء السفن فيها  ملكيةحيث بلغت نسبة مشروع مشترك  فرونتيرز بينما تعتبر شركة ميا 
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الراتب  الراتب تاريخ الانضمام املنصب الاسم

 السنوي 

 ألارباح 

 *** 961,569,1 361,761 5131مايو  31 الرئيس التنفيذي   د/ خالد املزروعي

 *** 1,06111 91,111 5132فبراير  18 للماليةالرئيس التنفيذي  رضوان شودري 

 *** 111,111 52,111 5132يوليو  13 للعملياتالرئيس التنفيذي  ياسر الفالحي

 *** 3,193,251 91,961 5133مارس  19   املدير التجاري  محمد الغص

 *** 321,111 72,111 5132نوفمبر  13 املستشار القانوني أسامة النجار

 **** **** **** **** مدير إدارة املوارد البشرية ****

 

 التكلفة املدفوعة لشركة مبادلة للتنمية كرسوم إلاعارة. تمثل* 

 تمثل التكلفة التي تدفع للموظف كبدل.  **

 وسيتم تحديث التقرير فور إقرار املكافآت. ال تزال قيد املناقشة 1028. ومكافأة السنة املالية للعام 1024للسنة املالية  1028لم يتم دفع مكافأة في عام   ***

 .1028**** لم يتم تعيين مدير للموارد البشرية في عام 

 

 

 
 

 

 شركات أربع أكبر إحدى ديلويت تعتبر حيث للشركة،( الخارجي الحسابات مدقق) املستقل الحسابات مدقق هي ديلويت شركة

   .والاستشارات التدقيق خدمات مجال في عامليا الرائدة الشركات وإحدى العالم في تدقيق

عد حيث ،1028 عام العامة الجمعية اجتماع في املساهمين من بقرار ديلويت شركة تعيين تم وقد
ُ
 تدقيق شركة ديلويت ت

 من سنتان ديلويت شركة أتمت وقد  التنفيذية، وإلادارة الشركة إدارة مجلس عن مستقلة شركة وهي محترفة خارجية

 .الشركة مع الخدمة

 

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

  .الاقتضاء عند التدقيق في املشارك الشريك وتناوب الحسابات مدقق استبدال أو تعيين إعادة أو تعيين

 على ولإلجابة التدقيق تقرير لرفع العامة الجمعية واجتماع التدقيق لجنة اجتماعات الخارجي الحسابات مدقق يحضر كما

  .الحسابات تدقيق بتقرير يتعلق فيما املساهمين أسئلة

 درهم 1488273 السفن لبناء أبوظبي لشركة الخارجي التدقيق خدمات على للحصول  1028 لعام املدفوعة الرسوم كانت

 . درهم XBRL 308000رسوم و  م مراجعةو رس درهم 818913 السنوي  التدقيق إلجراء درهم 2388780 تشمل إماراتي؛

 خارجيين مدققين أي إشراك يتم ولم للشركة القانوني التدقيق غير أخرى  خدمات أي الخارجي الحسابات مدقق يقدم ولم

 .آخر غرض أي في آخرين
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 وأنظمة املخاطر بإدارة يتعلق فيما الشركات حوكمة تجاه بمسؤولياته الوفاء في إلادارة مجلس الحسابات تدقيق لجنة تساعد

 تشكيل ويتوافق  والخارجية، الداخلية التدقيق ومهام املالية والتقارير املحاسبية واملمارسات والسياسات الداخلية الرقابة

 .املدونة متطلبات مع اللجنة

 

د حدَّ
ُ
 إدارة مجلس أعضاء ثالث من اللجنة وتتألف املدونة، في املبين النحو على اللجنة الختصاصات الواسعة الشروط ت

 الحسابات ومدقق التنفيذي الرئيس يحضر كما  للجنة، أمينا الداخلي التدقيق رئيس ويعمل  تنفيذيين، وغير مستقلين

 .اللجنة قرارات على التصويت لهم يحق ال ولكن الاقتضاء عند الاجتماعات بالشركة آلاخرون التنفيذيون  واملدراء الخارجي
 

 املنصب التدقيقلجنة 

 رئيس اللجنة )خبير مالي ومحاسبي( سالم راشد النعيمي

 عضو هشام ملك

 عضو مطر علي الرميثي 

 

 
 

 :التالي النحو على باللجنة املنوطة واملسؤوليات السلطات التدقيق لجنة ميثاق يحدد

 التي املسائل لتحديد إلادارة مجلس إلى التقارير ورفع الخارجي الحسابات مراجع مع للتعاقد الالزمة السياسة وتطبيق وضع 

  بشأنها إجراءات اتخاذ يتعين
ً
 .اتخاذها الالزم الخطوات بشأن توصيات مع جنب إلى جنبا

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

 .املعتمدة التدقيق ملعايير وفًقا وكفاءتها ونطاقها

 العام، خالل عملياتها سياق في ومراجعتها والفصلية السنوية ونصف السنوية والتقارير املالية البيانات سالمة على إلاشراف 

 :على خاص بشكل التركيز مع

 املحاسبية واملمارسات السياسات على تطرأ تغييرات أي. 

 إلادارة لتقدير تخضع التي املسائل على الضوء تسليط. 

 التدقيق عملية عن الناشئة الجوهرية التعديالت. 

 املستمرة الشركة عمليات افتراض. 

 والسلع املالية ألاوراق هيئة وضعتها التي املحاسبة بمعايير الالتزام. 

 املالية التقارير لتقديم القانونية املتطلبات من وغيرها وإلافصاح إلادراج بقواعد الالتزام. 
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 واحدة مرة الخارجيين املدققين مع والاجتماع املهام إنجاز أجل من املالي واملدير التنفيذية وإلادارة إلادارة مجلس مع التنسيق 

  ألاقل على
ً
 .سنويا

 يثيرها قضايا ألية الالزم الاهتمام وإيالء والحسابات التقارير هذه في مدرجة تكون  أن يجب عالقة تقليدية غير قضايا أي في النظر 

 .الخارجي املدقق أو املالية الشؤون مدير أو املاليين املسؤولين كبير

 الشركة في املخاطر وإدارة الداخلية والرقابة املالية الرقابة أنظمة مراجعة. 

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

 مبادرة على بناء أو إلادارة مجلس قبل من للجنة إسنادها املقرر  الداخلية الرقابة مسائل في الرئيسية التحقيقات نتائج في النظر 

 .إلادارة مجلس موافقة بعد اللجنة

 كفاءة ومراقبة ومراجعة الداخلي، التدقيق لهيئة الالزمة املوارد توافر وضمان والخارجيين، الداخليين املدققين بين التنسيق ضمان 

 .الهيئة هذه

 للشركة واملحاسبية املالية وإلاجراءات السياسات مراجعة. 

 املحاسبية بالسجالت يتعلق فيما إلادارة إلى املدقق يثيرها جوهرية قضايا وأية عمله وخطة الخارجي الحسابات مدقق دور  مراجعة 

 .عليها واملوافقة إليها والاستجابة الرقابة أنظمة أو املالية الحسابات أو

 الخارجي الحسابات مدقق تقرير في املثارة املادية والقضايا لالستفسارات املناسب الوقت في يستجيب إلادارة مجلس أن من التأكد. 

 أو الداخلية الرقابة أو املالية التقارير في محتملة مخالفات أي عن السري  إلابالغ من الشركة موظفي تمكن التي القواعد وضع 

 .املخالفات هذه في ومستقلة عادلة تحقيقات إلجراء املناسبة والخطوات القضايا من غيرها

 السلوك قواعد بمدونة الشركة التزام مدى مراقبة. 

 إلادارة مجلس قبل من إليها املسندة وصالحياتها بواجباتها صلة ذات تشغيل قواعد تطبيق ضمان. 

 ميثاقها في الواردة املسائل بشأن إلادارة مجلس إلى تقرير رفع. 

 إلادارة مجلس يحدده الذي النحو على ألاخرى  القضايا في النظر. 

  
 

 

 

 
 

 

 15/11/15 08/11/15 10/08/15 05/07/15 26/02/15 15/01/15 التدقيقلجنة 
 نسبة

 الحضور 

 سالم راشد النعيمي
√ √ √ √ √ √ 6/6 

 هشام ملك
  √ √ √ √ 4/4 

 مطر علي الرميثي 
√ √ X √ X √ 4/6 

 خالد صالح الراشدي
√ √     2/2 

 (5132الربع ألاول عبدهللا شديد ) حتى 
√ √     2/2 

  3/3 2/3 3/3 2/3 4/4 4/4 الحضور في كل اجتماع
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 كما تنفيذيين، غير مستقلين إدارة مجلس أعضاء ثالث من اللجنة تتألف إذ املدونة، متطلبات مع اللجنة تشكيل يتوافق

 بالشركة آلاخرون التنفيذيون  واملدراء املالي املدير/ املاليين املسؤولين وكبير التنفيذي والرئيس البشرية املوارد مدير يحضر

 .اللجنة قرارات على التصويت لهم يحق ال ولكن الاقتضاء عند الاجتماعات

 
 

 املنصب واملكافأت اتلجنة الترشيح

 رئيس اللجنة عبد هللا سعيد الدرمكي 

 عضو علي صالح اليافعي 

 عضو الراشديخالد صالح 

 

 

 

 :التالي النحو على باللجنة املنوطة واملسؤوليات السلطات واملكافآت الترشيح لجنة ميثاق يحدد
 
 املستقلين إلادارة مجلس ألعضاء املستمر الاستقالل من التحقق. 

 وموظفي إلادارة مجلس ألعضاء وألاجور  والحوافز واملزايا املكافآت بمنح الخاصة للسياسة السنوية واملراجعة الصياغة 

 .الشركة أداء مع ومتماشية مناسبة للشركة العليا التنفيذية لإلدارة املمنوحة واملزايا املكافآت أن من والتحقق الشركة،

 وتحديد التنفيذيين املوظفين وكبار العليا التنفيذية إلادارة مستوى  على املؤهلين املوظفين من الشركة احتياجات تحديد 

 .اختيارهم أساس

 ومراجعتها تطبيقها على وإلاشراف بالشركة التدريب وسياسات البشرية املوارد سياسات صياغة  
ً
 .سنويا

 الاقتصاد وزارة قرار ذلك في بما بها املعمول  واللوائح للقوانين وفقا إلادارة مجلس لعضوية الترشح إجراءات ومتابعة تنظيم 

 .828 رقم إلاماراتية

 ذات ألاخرى  املنظمات أو الحكومة من الدعم التماس ذلك في بما التوطين، بمبادرات يتعلق فيما إلادارة ومساعدة مراجعة 

 .الصلة

 امليثاق هذا في الواردة املسائل بشأن إلادارة مجلس إلى تقارير رفع. 

 إلادارة مجلس يحدده الذي النحو على ألاخرى  القضايا في النظر. 
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نسبة 

 الحضور 
 لجنة الترشيح واملكافآت 03/11/15 20/09/15 28/07/15 10/05/15 10/03/15 26/01/15

 الدرمكيعبدهللا سعيد  √ √ √ √ √ √ 7/7

6/7 √ √ √ x √ √  علي صالح اليافعي 

 خالد صالح الراشدي √ √ √ √ √ √ 7/7

0/2     X X 
 منصور شمس خوري

 الحضور في كل اجتماع 3 / 3 3 / 3 3 / 2 3 / 3 4 / 3 4 / 3        

 
 

 

 

 مع املقترحات هذه موائمة لضمان إلادارة قبل من املقترحة ألاخرى  املالية والاستثمارات ألاموال رؤوساللجنة التنفيذية  تراجع

 أو الدمج عمليات أو املشتركة املشاريع بشأن إلادارة ملجلس النصيحة اللجنة تقدم كما  وأهدافها، الشركة استراتيجية

  ألاعمال وتطوير التسويق واستراتيجيات سياسات وتراجع الاستحواذ،
ً
 .سنويا

  

 املدراء يحضر كما املرشح، أو للشركة التجاري  املدير أو تنفيذي رئيس أو تنفيذيين غير مستقلين مدراء أربع من اللجنة تتألف

 .اللجنة قرارات على التصويت لهم يحق ال ولكن الاقتضاء عند الاجتماعات بالشركة آلاخرون التنفيذيون 

 
 

 التنفيذية اللجنة اللقب الوظيفي

 سيريل عرار رئيس اللجنة

 عبدهللا محمد شديد عضو

 هشام ملك عضو
 

 

 

 

 

 

 

 27/12/15 19/11/15 05/11/15 25/10/15 08/09/15 01/07/15 21/06/15 24/05/15 التنفيذية اللجنة

 نسبة

الح

 ضور 

 سيريل عرار
√ √ √ √ √ √ √ √ 8/8 

 هشام ملك
√ √ √ √ √ √ √ √ 6/8 

  عبدهللا محمد شديد
√ √ √ √ √ √ X X 8/8 

  2/3 2/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 الحضور في كل اجتماع
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 الضرورة، عند حدتها من والتخفيف املخاطر تحديد لضمان السفن لبناء أبوظبي شركة في الداخلية الرقابة نظام وضع تم

 وإجراءاتها الشركة عمل تنظم والتي بها املعمول  والقرارات واللوائح للقوانين والامتثال الحوكمة، لقواعد الفعال والتطبيق

 .املالية البيانات لصياغة وتستخدم العليا الشركة إدارة إلى تحال التي املالية املعلومات ومراجعة الداخلية، وسياساتها
 

 يقر كما الشركات، حوكمة ودليل التأسيس عقد في املحدد النحو على الداخلية الرقابة أنظمة على إلادارة مجلس ويشرف

  .وفعاليته ومراجعته الشركة في الداخلية الرقابة نظام عن بمسؤوليته املجلس
 

  ،أسد محمود الشركة، عينت وقد
ً
  يعد إنه حيث الداخلية، للرقابة رئيسا

ً
  خبيرا

ً
 يتمتع أنه كما  املحاسبية، الشؤون في معتمدا

 .الكبرى  والشركات التدقيق شركات في لعمله نظرا والاستشارات والتأمين التدقيق مجال في بخبرة

 حيث الامتثال، ملراقبة كمسؤول - املعتمد الحسابات تدقيق خبراء أحد وهو - ناير ساسيكومار الداخلي، التدقيق رئيس ويعمل

  والاستشارات والتأمين التدقيق مجال في بخبرة يتمتع إنه
ً
   .الكبرى  والشركات التدقيق شركات في لعمله نظرا

 

 إلادارة قبل من تنفيذها وتم املجلس قبل من شاملة وتخطيط ميزانيات ووضع تقارير تقديم عملية على املوافقة تمت وقد هذا

 تم كما التجاري، للنشاط الوظيفية املجاالت جميع في مناسبة وإجراءات سياسات وضع وتم ألاداء، قياس ضوئها في ليتمكن

 .  للمسؤولية وتقسيم للسلطة واضح بمستوى  تنظيمي هيكل وضع
 

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

  إلادارة مجلس الحسابات تدقيق لجنة أحاطت وقد سنوية،
ً
 على بناء الشركة في الداخلية الرقابة نظام فعالية بشأن علما

 .وإجراءاتها إلادارة واستجابة والنتائج والداخلية الخارجية الحسابات مدققي مالحظات

 .التاليين املجالين الداخلية الرقابة نظام يغطي

 (إدارة مهمة) املخاطر إدارة 

 (مستقلة تأمين مهمة) والامتثال الداخلي التدقيق 

 

 
 

 
 

  الشركة وضعت
ً
  نظاما

ً
 وأنشطتها أعمالها في الشركة تواجهها التي الرئيسية املخاطر لتحديد املؤسسية املخاطر إلدارة شامال

 إلادارية امللكية وتحديد بشأنها، تقارير وتقديم تحديدها يتم التي املخاطر كل حالة وتعقب التخفيف تدابير وتوفير التشغيلية

 .    الجارية الهيكلة إعادة بسبب حاليا مجمد النظام تنفيذ فإن ذلك، ومع للمخاطر، والاستجابة التخفيف مقابل
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 وموضوعة معتمدة تدقيق خطة أساس على الداخلي التدقيق عمليات ءبإجرا للشركة تابع مستقل داخلي تدقيق فريق يقوم

 التدقيق، لغرض املحتملة املخاطر عمليات أو مناطق أولويات وترتيب لتحديد املخاطر على قائم داخلي تدقيق نهج خالل من

  بها املعمول  الداخلية الرقابة أنظمة وفعالية كفاءة فإن الخطة، وبموجب
ً
 لسياسات والامتثال الشركة أصول  وحماية حاليا

 عند لها والتصدي عنها وإلابالغ مراجعتها يتم بها املعمول  واللوائح بالقوانين التقيد وكذلك وممارساتها وإجراءاتها الشركة

 .الضرورة

 قبل من املتخذة وإلاجراءات التعليقات ذلك في بما الفترة خالل أجريت التي الحسابات دقيق عمليات عن موجز تقرير ُيرفع

 الامتثال وعدم العملية وثغرات الرقابة ضعف نقاط معالجة تمت وقد  سنوي، ربع أساس على التدقيق لجنة إلى إلادارة،

  .مناسبة إدارية بإجراءات املرصود

رصد رئيسية مشكلة وأي
ُ
وعز التدقيق عمليات أثناء ت

ُ
 ورئيس اللجنة بين املتبعة الاتصال قناة خالل من التدقيق لجنة إلى ت

 .العالجية والتدابير القرارات التخاذ الداخلي التدقيق

 

 

 
 

 

 .2015أية انتهاكات خالل السنة املالية  يتم ارتكابلم 
 

 

 
 
 

 

  تكون  أن بضرورة الشركة تعترف
ً
  عضوا

ً
 السياسات بعض ُوضعت وقد املشاريع، فيه وتقيم فيه تعمل الذي املجتمع في مسؤوال

 البيئية واللوائح القوانين بكافة الشركة وتلتزم البيئية، والسالمة بالصحة املتعلقة املخاوف ملعالجة والنظم وإلاجراءات

 في الشركة تساهم كما النفايات، من والحد للموارد الفعالة إلادارة لتشمل البيئية إلادارة وتمارس بها املعمول  الحكومية

  .املجتمع أهداف تعزيز على للمساعدة املجتمع في والخيرية التعليمية املؤسسات

 

 إلامارات دولة مواطني لتوظيف مبادرات لوضع املحلية التعليمية واملؤسسات الحكومي القطاع مع بالتعاون  الشركة تعمل

خطط التدريب بهدف زيادة قاعدة املعرفة ومستوى الشركة ونفذت كما   .التجارية ألاعمال مناحي شتى في املتحدة العربية

من % 89تلقى وخالل العام،  .دولة من خالل الدورات التدريبية الداخلية والخارجيةال للكوادر إلاماراتية من مواطني املهارة 

واسعة من الخيارات  الشركة فرص وتطرح  هذه الخطة.التدريب في إطار  من الكوادر إلاماراتية في الشركة إجمالي العاملين

  .املهنية لتطوير وتعزيز املواهب من قادة ألاعمال املستقبليين
ً
 خالل من 1028 التوظيف معرض في الشركة شاركتوأيضا

   .للشركة املحتملة إلاماراتية املواهب جذب من كجزء املتحدة العربية إلامارات ملواطني عادلة عمل فرص تقديم
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 .5112كقاعدة ديسمبر  الرسم البياني أعاله يمثل متوسط سعر السهم الشهري مع  *
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 195, سعر سهم شركة أبوظبي لبناء السفن عام 

 أقل سعر أعلى سعر سعر إلاغالق ألاشهر

 1.63 1.63 1.63 5132يناير  

 1.75 1.75 1.75 5132 فبراير 

 1.31 1.31 1.31 5132 مارس 

 1.61 1.75 1.75 5132 أبريل 

 2.74 3.1 3.1 5132 مايو 

 2.4 2.43 2.4 5132 يونيو 

 2.58 2.58 2.58 5132 يوليو 

 3.09 3.55 3.5 5132 أغسطس 

 2.6 2.6 2.6 5132 سبتمبر 

 2.75 2.87 2.77 5132 أكتوبر 

 2.44 2.71 2.71 5132 نوفمبر 

 2.9 2.9 2.9 5132 ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 مسلسل عدد املساهمين فئة املساهمين سهم اململوكةألا  نسبة امللكية ٪
10.0% 

 2 2  حكومةال 21,199,200

40.0% 
 1 2 شركة مبادلة للتنمية 84,708,800

7.4% 
 3 12 دولة إلامارات العربية املتحدة –الشركات  15,741,129

41.9% 
 4 2111 مواطني دولة إلامارات العربية املتحدة-ألافراد  88,806,475

0.1% 
 8 7 ألاجنبية البلدان - شركات 240,656

0.6% 
 2 25 ألاجانب الرعايا - أفراد 1,295,740

311٪ 533,995,111  2181  
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 ملكية مشتركة ألاسهم عدد ألاسهم اململوكة نسبة امللكية ٪

 808000أقل من  88198 22,840,774 10.8%

 8008000إلى أقل من   808000من   22 8,404,565 4.0%

 880008000إلى أقل من  8008000من  24 21,627,990 10.2%

 880008000أكثر من  7 159,118,671 75.1%

011%  211,992,000 
 إلاجمالي 2,181

 

 

 

 

 

 
 الجنسية اسم املستثمر ألاسهم اململوكة نسبة امللكية ٪

 مسلسل

39.96% 84,708,800 
 2 املتحدة العربية إلامارات شركة مبادلة للتنمية

10.00% 21,199,200 
 1 املتحدة العربية إلامارات حكومة أبوظبي

8.32% 17,643,488 
 3 املتحدة العربية إلامارات القاسمي أحمد محمد أحمد محمد

5.42% 11,488,903 
 2 املتحدة العربية إلامارات مريم أحمد عبدهللا الخميري 
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 أعمالها قطاعات على التركيز خالل من املساهمين قيمة لتعزيز املعتمدة إلادارة مجلس إستراتيجية تنفيذ الشركة واصلت

 .املتكاملة املعارك إدارة وأنظمة والخدمات الصغيرة القوارب وبناء البحرية السفن بناء مثل ألاساسية

 

 (TLCM) السفن قدرات إدارة مفهوم على التركيز من املزيد مع الخدمات أعمال قطاع على أكثر بشكل التركيز في الشركة بدأت وقد

 هذه أن الشركة وتعتقد  العالم، في املجال هذا في املتخصصين أفضل من فنية بمساعدة العامة القيادة مع الشراكة خالل من

 .الطويل املدى على املساهمين قيمة تعزيز على بالتأكيد ستساعد والجديدة القائمة السبل

 

 إعادة أن كما معززة، وشفافية وحوكمة ومسائلة مسؤولية ذات منفصلة تكلفة مراكز إلى ألاعمال قطاعات جميع تتطور  أن يجب

  .التنفيذ من النهائية املرحلة وفي مستمرة القطاعية املسائلة تعزيز على تركز التي املستمرة التنظيمية الهيكلة

 

 فرص تقدم التوطين فمبادرات وإصالحها، السفن بناء أنشطة على إمارتيين مواطنيين تدريب على تركيزها في مستمرة الشركة إن

 .املستقبل في الشركة وتنمية تطوير زيادة على متفوق  بشكل وستعمل الطويل، املدى على ومجزية مثمرة عمل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 ري ــــــــــمـــشـــد الـــــــــيـــمـــح

 إلادارةرئيس مجلس 
 

 

 


