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تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٥

 -١تطبيق مبادئ الحوكمة خالل العام ٢٠١٥
إن شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع) .سيراميك رأس الخيمة أو الشركة( تعتبر الحوكمة واحدة من الركائز األساسية
في إدارة الشركة بطريقة مسؤولة ،مربحة ،ومستدامة وبالتالي تزيد من قيمة اإلستثمار .إن إلتزام المؤسسة إتجاه حوكمة
الشركات يقود إلى تعزيز المساءلة اإلدارية ،خلق قيمة إضافية للمساھمين ،وحماية أصحاب المصالح والمجتمع.
وقد اعتمدت شركة سيراميك رأس الخيمة على تطبيق مجموعة شاملة من السياسات واالجراءات الخاصة بالحوكمة التي
تعتمد على أفضل الممارسات العالمية التي تتماشى مع كافة تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة بما فيھا القرار الوزاري
رقم  ٥١٨لسنة  ٢٠٠٩بشأن قواعد حوكمة الشركات ومعايير اإلنضباط المؤسساتي وھذا يؤكد على مدى الجھود المبذولة من
قبل مجلس اإلدارة )المجلس( ،اإلدارة التنفيذية وموظفي شركة سيراميك رأس الخيمة.
خالل العام  ،٢٠١٥قامت الشركة بتطبيق اإلجراءات التالية بشأن نظام حوكمة الشركات:
* تعديل النظام األساسي للشركة:
قامت الشركة بدعوة مساھميھا لحضور أجتماع الجمعية العمومية الغير العادية والتي عقدت بتاريخ  ٢٦أبريل ٢٠١٥
القرار تعديل المادة رقم  ٢١من النظام األساسي للشركة )النظام األساسي( ،وقد أتاح التعديل التوسع في تشكيل مجلس اإلدارة
من األغلبية اإلماراتية إلى األغلبية الخليجية ،وبعد موافقة مساھمين الشركة ،تم الموافقة على التعديالت من قبل ھيئة األوراق
المالية والسلع ،وقد تم إدراجھا في النظام األساسي للشركة.
* إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة:
قامت الشركة بدعوة مساھميھا لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية والتي عقدت بتاريخ  ٢٦أبريل ،٢٠١٥
وذلك إلنتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة الثالثة سنوات المنتھية في  ٢٥أبريل ،٢٠١٨
* إعادة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه:
قام المجلس في إجتماعھم المنعقد بتاريخ  ٢٦أبريل  ٢٠١٥بترشيح الرئيس ونائب الرئيس وتحديد فئات أعضاء مجلس
اإلدارة )تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل( ،وكذلك تم تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس والمكونة من" :لجنة التدقيق و لجنة
الترشيحات والمكافآت" في نفس اإلجتماع.
* خطة زيادة القيمة:
ما زالت شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع .مستمرة بتنفيذ خطة زيادة القيمة وذلك لتعزيز قيمة إستثمار المساھمين.

١

تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٥

*استقاللية مدقق الحسابات:
تمت الموافقة على تنفيذ السياسة التي تتعلق بالخدمات التي ال تشمل أعمال اتدقيق وذلك لتوفير ضمان إضافي وفقا
للتوجيھات الصادرة في القرار الوزاري لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ٥١٨لعام  ٢٠٠٩بأن إستقاللية المدقق المستقل
غير مشوبة فيما يتعلق بالعمل الذي يؤديه.
* إجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه:
خالل العام  ٢٠١٥قام مجلس اإلدارة بعقد  ٨إجتماعات ،كما قامت لجنة التدقيق بعقد  ٤إجتماعات ،ولجنة الترشيحات
والمكافآت بعقد إجتماع واحد.
*اإلفصاح والشفافية:
تلتزم الشركة باألنظمة واللوائح المعمول بھا بشأن اإلفصاح ،حيث قامت الشركة خالل العام  ٢٠١٥باإلفصاح عن األحداث
الھامة وتقارير مجلس اإلدارة ،والبيانات المالية )الربع سنوية والسنوية(  ،واجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة ،تقرير الحوكمة
لعام  ٢٠١٤واجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية ونتائجھا إلى السوق.
* إنشاء قسم عالقات المستثمرين:
قامت الشركة واستنادا إلى متطلبات البند رقم  ٧من المادة رقم  ١٢من القرار الوزاري رقم  ٥١٨بإنشاء قسم مختص بإدارة
عالقات المستثمرين وتعيين مسؤول لقسم عالقات المستثمرين ،كما قامت الشركة أيضا بإضافة قسم مخصص لعالقات
المستثمرين

تحت

مسمى

مركز

المستثمرين

على

الموقع

اإللكتروني

للشركة.

.http://www.rakceramics.com/investors-center.php
ومن ھنا ،ومن خالل تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ،فإن الشركة تأكد على أن مصالح أصحاب الحقوق محمية كما وأنھا
تأكد على اإللتزام بجميع اإللتزامات القانونية والتنظيمية للشركة.
إن تقرير الحوكمة يھدف إلى اإلفصاح وبكل شفافية عن ممارسات الحوكمة التي تقوم بھا شركة سيراميك رأس الخيمة ،
ويشمل ذلك مراقبة:
* ھيكلة رأس المال.
* أنظمة وعمليات الرقابة الداخلية.
* حقوق المساھمين
* ميثاق مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس.
* تعامالت األطراف ذات العالقة.
* إستقاللية المدققين ،الترتيب والتناوب ومراجعة مبادئ السلوك المھني بصورة دورية.

٢
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 -٢تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربھم من الدرجة األولى في األوراق المالية للشركة خالل العام ٢٠١٥

قانون التعامالت :
لق د ت م وض ع قواع د مكتوب ة بخص وص تع امالت أعض اء مجل س اإلدارة وأق اربھم م ن الدرج ة األول ى وم وظفي اإلدارة
الرئيس يين  ،وھ ذه القواع د مس تندة إل ى أحك ام الم ادتين  ٣٨و  ٣٩م ن الق انون اإلتح ادي رق م  ٤لس نة  ٢٠٠٠ف ي ش أن ھيئ ة
األوراق المالية والسلع ونص المادة  ١٤من قرار مجلس الھيئة رقم  ٢لسنة  ٢٠٠١في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاص ة
والتسويات ونقل الملكي ة وحف ظ األوراق المالي ة ون ص الم ادة  ٣٦م ن ق رار مجل س إدارة الھيئ ة رق م  ٣لس نة  ٢٠٠٠ف ي ش أن
النظ ام الخ اص باإلفص اح والش فافية والم ادة  ٣٫١٤م ن الق رار ال وزاري رق م  ٥١٨لس نة  ٢٠٠٩بش أن الحوكم ة ومع ايير
اإلنضباط المؤسسي وقد تم إقرار ھذه القواعد من قبل مجلس اإلدارة والموافق ة عليھ ا م ن قب ل ھيئ ة األوراق المالي ة والس لع،و
تتطل ب القواع د تحدي دا ع دم إنخ راط أعض اء مجل س اإلدارة وم وظفي اإلدارة العلي ا دون الحص ول عل ى موافق ة مس بقة م ن
المجلس للتجارة بأسھم الشركة المملوكة لھم لمدة ال تقل عن ثالثة سنوات.
التعامالت في األوراق المالية :
فيما يلي بيانات عن تعامالت أعضاء المجلس وأقاربھم من الدرجة األولى في األوراق المالية للشركة خالل عام : ٢٠١٥
تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربھم من الدرجة االولى:
فيما يلي بيانات تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربھم من الدرجة األولى في األوراق المالية للشركة خالل العام :٢٠١٥
األسم

القرابة

نوع التعامل

الكمية

خالد عبدﷲ يوسف عبدﷲ آل عبدﷲ

عضو مجلس إدارة

شراء

٥٠٠،٠٠٠

اإلمارات لألحجار والرخام )مؤسسة فردية مملوكة من

والد رئيس مجلس اإلدارة

بيع

٣٨،٦٨٧،٠٢٥

قبل سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي(

سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي

والد رئيس مجلس اإلدارة

بيع

١٧،٩٤٤،٣٩٦

الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة )سابقا( ١

بيع

٣،٦١٦،٥٨٣

الشيخ خالد بن سعود القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة )حاليا(٢

شركة الراجحي ألفا لإلستثمار القابضة

عضو مجلس إدارة ٣

بيع
شراء
شراء

٣٦،٠٠٠
١٥،٠٠٠
١،٧٢١،١٨٠

 - ١عملية بيع األسھم عندما كان رئيسا لمجلس اإلدارة قبل تنحيه من عضوية المجلس في يوليو .٢٠١٥
 – ٢عمليات بيع وشراء األسھم قبل إنضمامه إلى مجلس اإلدارة وتم انتخابه رئيسا للمجلس في شھر يوليو .٢٠١٥
 - ٣السيد فواز سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي ألفا لإلستثمار القابضة.

٣

تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٥

 - ٣مجلس اإلدارة )المجلس(
إن مجلس اإلدارة ھو المسؤول عن زيادة القيمة المستدامة لمساھمي الشركة وذلك من خالل اإلدارة الحكيمة ألعمالھا
والمخاطر المرتبطة بھا ،وعلى وجه الخصوص ،فإن المجلس ھو المسؤول عن التوجيه اإلستراتيجي ،اإلشراف على الرقابة
واإلدارة وذلك لدفع عجلة النجاح وزيادة القيمة على المدى الطويل.
يلعب مجلس اإلدارة دورا مركزيا في إطار حوكمة الشركات ،وذلك عن طريق ضمان إمتثال الشركة مع إللتزامات الناشئة
عن :المتطلبات القانونية والتنظيمية ،النظام األساسي وعقد تأسيس الشركة و واجباتھم إتجاه المساھمين.

أ -تشكيل مجلس اإلدارة:
يتألف المجلس الحالي من سبعة أعضاء:
* الرئيس )غير تنفيذي – مستقل(.
* أربعة أعضاء غير تنفيذيين ،مستقليين.
* عضويين تنفيذيين.
غالبية أعضاء مجلس اإلدارة يلبون متطلبات كونھم أعضاء غير تنفيذيين ومستقليين ،وبذلك يستوفي المجلس متطلبات المادة
) (٣٫٢من القرار الوزاري رقم ) ،(٥١٨تم إنتخاب أعضاء مجلس الغدارة في إجتماع الجمعية العمومية العادية والتي عقدة
بتاريخ  ٢٦أبريل  ،٢٠١٥وستنتھي فترة والية المجلس في  ٢٥أبريل .٢٠١٨

٤

تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٥

الجدول التالي يوضح تشكيل مجلس اإلدارة كما في  ٣١ديسمبر :٢٠١٥
م

١

إسم العضو

الفئة

الشيخ خالد بن سعود

)الرئيس (

القاسمي *

غير تنفيذي ،مستقل

المؤھالت

حاصل على شھادة
البكالوريس من جامعة
نيويورك بأبوظبي

المدة التي قضاھا كعضو

عضوياتھم ومناصبھم

في مجلس إدارة الشركة

في أية شركات

من تاريخ أول إنتخاب له

مساھمة أخرى

منذ شھر يوليو ٢٠١٥
 ٦أشھر

ال يوجد

مناصبھم في أية مواقع رقابية أو
حكومية أو تجارية ھامة أخرى
مناصب في مجالس إدارة :جزيرة
المرجان ذ.م.م ،اإلمارات العربية
المتحدة ،ومكتب التطوير
واإلستثمار برأس الخيمة،
وحكومة رأس الخيمة -اإلمارات

العربية المتحدة.
* حاصل على شھادة في
٢

شيريش صراف

)نائب الرئيس(
غير تنفيذي ،مستقل

اإلقتصاد من كلية لندن
لإلقتصاد والعلوم السياسة.

 ٢٨يونيو ٢٠١٤
سنة و سبعة أشھر

ال يوجد

ال يوجد

* مدرسة شرترھاوس
رئيس مجلس إدارة

حاصل على شھادة
٣

الشيخ أحمد بن حميد

)عضو(

البكالوريس في العلوم الحربية

يناير ١٩٩٦

شركة رأس الخيمة

القاسمي

غير تنفيذي ،مستقل

من الكلية العسكرية

 ٢٠سنة

لألسمنت األبيض

خالد بن علي بن سيف

)عضو(

اليحمدي

غير تنفيذي ،مستقل

ال يوجد

ش.م.ع.

بجمھورية مصر العربية.
* بكالوريوس علوم مالية من
جامعة السلطان قابوس بعمان
* ماجستير في المحاسبة
٤

والمالية من جامعة إلينوس-
أمريكا
* شھادة محاسب قانوني –

يوليو ٢٠١٤
سنة واحدة وسبعة أشھر

ال يوجد

ال يوجد

أمريكا
* شھادة محترف مالي
إسالمي معتدمد  -ماليزيا
* ماجستير إدارة عامة في
اإلقتصاد والسياسة العامة من
جامعة برينستون  -بريطانيا
٤

راميش فينكاترمان
)إلى تاريخ  ١١فبراير
(٢٠١٦

)عضو(
تنفيذي ،غير مستقل

* درجة ماجستير فلسفة في
العالقات الدولية من جامعة
أكسفورد.

يوليو ٢٠١٤
سنة واحدة وسبعة أشھر

ال يوجد

ال يوجد

*بكالوريس ھندسة كھرباء
وإتصاالت من المعھد الھندي
للتكنولوجيا.
حاصل على درجة
٥

السيد /خالد عبدﷲ

)عضو(

يوسف آل عبدﷲ

تنفيذي ،غير مستقل

البكالوريس في إدارة األعمال
تخصص إدارة نظم
المعلومات من جامعة

مايو ٢٠١٢
 ٤سنوات

ال يوجد

ال يوجد

آركانساس -أمريكا.

٥
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المدة التي قضاھا كعضو
م

إسم العضو

الفئة

المؤھالت

عضوياتھم ومناصبھم

في مجلس إدارة الشركة

في أية شركات

من تاريخ أول إنتخاب له

مساھمة أخرى

مناصبھم في أية مواقع رقابية أو
حكومية أو تجارية ھامة أخرى

حاصل على درجة الماجستير
في إدارة األعمال من جامعة
٧

السيد فواز سليمان
الراجحي

)عضو(

ستانفورد – أمريكا،

غير تنفيذي ،مستقل

وحاصل على بكالوريوس في
اإلدارة ونظم المعلومات

أبريل ٢٠١٥
 ٩أشھر

ال يوجد

ال يوجد

والمحاسبة من جامعة الملك
فھد بالسعودية

م

اسم العضو

الفئة

١

راميش فينكاترمان

تنفيذي  ،غير مستقل

٢

وسيم مكحل

غير تنفيذي ،مستقل

المؤھالت

المدة التي قضاھا كعضو في

عضوياتھم

مناصبھم في أية مواقع رقابية أو

مجلس إدارة الشركة من

ومناصبھم في أية

حكومية أو تجارية ھامة

تاريخ أول انتخاب له

شركات مساھمة
أخرى

استقال بتاريخ  ١١فبراير
٢٠١٦
درجة الماجستير في إدارة

تم تعيينه بتاريخ  ١١فبراير

األعمال من معھد وارتون من

٢٠١٦

ال يوجد

ال يوجد

جامعة بنسلفانيا و درجة
البكالوريوس في االقتصاد
والمالية من جامعة مكغيل

كما تجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة الشركة يتمتعون بالخبرة والمھارة الالزمة لتأدية مھامھم لما فيه مصلحة
الشركة ،ويتم إختيار أعضاء مجلس اإلدارة من خالل عملية التصويت التراكمي السري وفقا للمبادئ التوجيھية الصادرة عن
ھيئة األوراق المالية والسلع.
السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:
الشيخ خالد بن سعود القاسمي
الرئيس
غير تنفيذي – مستقل
الشيخ خالد بن سعود القاسمي حاصل على شھادة إدارة أعمال من جامعة نيويورك ،الحرم الجامعي في أبوظبي ،كما أنه يتقلد
مناصب في مجالس إدارة :جزيرة المرجان ذ.م.م ،اإلمارات العربية المتحدة ،ومكتب التطوير واإلستثمار برأس الخيمة،
وحكومة رأس الخيمة -اإلمارات العربية المتحدة.
شيريش صراف
نائب الرئيس
غير تنفيذي – مستقل
عضو في مجلس إدارة الشركة منذ عام  ،٢٠١٤تم إعادة إنتخابه في الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ  ٢٦أبريل
 ٢٠١٥لفترة ثالثة سنوات حتى تاريخ  ٢٥أبريل  ،٢٠١٨مؤسس ونائب رئيس سامينا كابيتال ،في يونيو من عام  ٢٠١٤قاد
عملية اإلستحواذ على حصة كبيرة في شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع .قبل تأسيس سامينا كابيتال كان السيد صراف
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المؤسس المشارك والعضو المنتدب ألبراج كابيتال والتي نمت لتصبح واحدة من أكبر صناديق األسھم الخاصة في العالم
حيث كانت تدير على ما يزيد عن  ٦مليار دوالر ،في عام  ١٩٩٨أسس شركة اإلستثمارات أوريل والتي برزت كواحدة من
مؤسسات تمويل الشركات اإلقليمية الرائدة ،ويشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة سامينا كابيتال و سيراميك رأس
الخيمة ش.م.ع .وقد شغل في السابق عضوية العديد من مجالس اإلدارة بما في ذلك -:أرامكس القابضة ،أبراج كابيتال ،بنك
عمان التجاري ،إي أف جي ھيرمز و أموال كابيتال )قطر( ،في سبتمبر  ،٢٠١٣أدرج السيد صراف كواحد من الشخصيات
األكثر تأثيرا في آسيا في الملكية الخاصة من قبل المستثمرين اآلسيويين ،تلقى السيد صراف تعليمه في مدرسة شارتر ھاوس
)إنجلترا( وحاصل على شھادة البكلوريوس في علوم اإلقتصاد من جامعة لندن لإلقتصاد.
الشيخ أحمد بن حميد القاسمي
عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي – مستقل
عضو مجلس إدارة منذ عام  ،١٩٩٦تم إعادة إنتخابه في الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ  ٢٦أبريل  ٢٠١٥لفترة
ثالثة سنوات حتى تاريخ  ٢٥أبريل  ، ٢٠١٨كما أنه أيضا رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لإلسمنت األبيض و شركة
بورسيالن رأس الخيمة )إحدى شركات مجموعة سيراميك رأس الخيمة( ،حاصل على شھادة البكالوريس في العلوم الحربية
من الكلية العسكرية في جمھورية مصر العربية.
راميش فينكاترمان
عضو مجلس إدارة
تنفيذي – غير مستقل
عضو مجلس إدارة منذ عام  ،٢٠١٤تم إعادة إنتخابه في الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ  ٢٦أبريل  ٢٠١٥لفترة
ثالثة سنوات حتى تاريخ  ٢٥أبريل  ،٢٠١٨العضو المنتدب األول لسمينا كابيتال ،كان يشغل السيد فينكاترمان منصب العضو
المنتدب لبريدج بوينت كابيتال و شريكا مع ماكينزي آند كومباني ،وحاصل على شھادات من جامعة برينستون ،جامعة
أكسفورد والمعھد التكنولوجي.
خالد عبدﷲ يوسف عبدﷲ آل عبدﷲ
عضو مجلس إدارة
تنفيذي – غير مستقل
عضو مجلس إدارة منذ عام  ،٢٠١٢تم إعادة إنتخابه في الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ  ٢٦أبريل  ٢٠١٥لفترة
ثالثة سنوات حتى تاريخ  ٢٥أبريل  ،٢٠١٨كما أنه يدعم مناطق التصنيع الدولية لشركة سيراميك رأس الخيمة ،لديه ما يزيد
عن  ٢٣سنة خبرة في اإلستراتيجية ،وقيادة العمليات وخبرة في مجال المالية ،الموازنة وإدارة التكاليف ،العالقات العامة
واإلعالم ،التخطيط الإلستراتيجي ،المبيعات والتسويق ،الربحية وتحليل التكاليف ووضع اإلجراءات والسياسات ،كما أنه
عضو تنفيذي في مجلس إدارة ھيئة رأس الخيمة لإلستثمار ،المنطقة الحرة ،وغرفة رأس الخيمة ،مؤسس مجموعة كي أي
واي ،وھي عبارة عن شركة إستثمارات محلية تتضمن مجموعة متنوعة من األعمال بما في ذلك التمويل ،العقارات والتجارة،
حاليا يشغل السيد خالد منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة مجان للطباعة والتغليف ،إحدى أكبر الشركات في
مجال الطباعة والتغليف في الشرق األوسط ،حاصل على درجة البكالوريس في إدارة األعمال من جامعة آركانساس-
الواليات المتحدة األمريكة.
خالد علي سيف اليحمدي
عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي – مستقل
مدير اإلستثمار حيث يقود فريق اإلستثمار والتصنيع واللوجستية في صندوق عمان لإلستثمار ،سابقا كان السيد خالد يشغل
منصب الرئيس التنفيذي لإلستثمار في شركة المدينة لإلستثمار ،لدى السيد خالد خبرة تزيد عن  ١٣سنة في مجال الخدمات
اإلستثمارية المصرفية ،تمويل الشركات واستثمارات األسھم الخاصة ،كما أنه محاضر في اإلقتصاد والمالية في جامعة
السلطان قابوس بسلطنة عمان ،تلقى السيد خالد تعليمه في جامعة إلينوي بالواليات المتحدة األمريكية.
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السيد فواز سليمان الراجحي
عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي – مستقل
ت م انتخ اب الس يد ف واز عض وا لمجل س اإلدارة ف ي اجتم اع الجمعي ة العمومي ة العادي ة المنعق دة بت اريخ  ٢٦أبري ل
 ،٢٠١٥ان الس يد ف واز يش غل منص ب رئ يس مجل س إدارة مجموع ة إتح اد الراجح ي وھ ي ش ركة اس تثمارية ملكي ة
عائلي ة ول ديھا مكات ب ف ي الري اض وج دة ونيوي ورك ودب ي ،ويترك ز نش اط الش ركة الرئيس ي ف ي األس ھم العام ة
والملكي ة الخاص ة ،والعق ارات ،واالس تثمارات البديل ة ،يتمت ع الس يد ف واز بخب رة واس عة حي ث ك ان يش غل س ابقا
منص ب رئ يس اإلكتت اب الخ اص لألس ھم وك ذلك م دير مبيع ات والتوزي ع ف ي الراجح ي كابيت ال ،كم ا أن ه ك ان ي رتبط
م ع مص رف الراجح ي أكب ر مص رف اس المي ف ي الع الم ،كم ا أن ه ك ان يخ دم ف ي ش ركة بروكت ور آن د جامب ل كمحل ل
لألنظم ة ف ي الف رع الرئيس ي لش به الجزي رة العربي ة ف ي حل ول أنظم ة معلوم ات المب اني لص الح ص ندوق تط وير
األعم ال ،وھ و حاص ل عل ى درج ة الماجس تير ف ي إدارة األعم ال م ن جامع ة س تانفورد وبك الوريوس ف ي اإلدارة
عودية.
د بالس
ك فھ
ة المل
ن جامع
بة م
ات والمحاس
م المعلوم
ونظ
السيد وسيم مكحل
عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي  -مستقل
يتمتع السيد مكحل بخبرة تتجاوز  ١١عام في مجال اإلستثمارات في األسھم الخاصة ،كما أنه يشغل حاليا منصب نائب رئيس
أول في سامينا كابيتال لإلستثمارات المحدودة في دبي ،التي تركز على اإلستثمارات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية وارتون في جامعة بنسيلفينيا ودرجة البكالوريوس في اإلقتصاد
والمالية من جامعة ماكغيل.
كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة بورسيالن رأس الخيمة وعضو في اللجنة التنفيذية للشركة.

ب -تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام :٢٠١٥
إن شركة سيراميك رأس الخيمة تحرص دوما على دعم وتشجيع المرأة في كافة المجاالت ،كما أن الشركة ترح ب بالتع ديالت
الجدي دة ف ي ق انون الش ركات التجاري ة بدول ة اإلم ارات العربي ة المتح دة ،وبالت الي فإنھ ا تع زز حض ور العنص ر النس ائي ف ي
المجلس.
ت -أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة:
تم إنتخاب أعضاء مجلس الشركة الحالي في أبريل  ٢٠١٥حيث ال يوجد عنصر نسائي تقدم للترشح لعضوية مجلس اإلدارة
في ذلك الوقت ،مدة عضوية المجلس الحالي ستنتھي بتاريخ  ٢٥أبريل  ،٢٠١٨حيث سيكون ترشح العنصر النسائي محل
ترحيب.
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ث -مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :
تحسب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي ،وتكون من خالل إقتراح أو توصية من مجلس اإلدارة
ترفع إلى الجمعية العمومية ليتم الموافقة عليھا من قبل مساھمي الشركة ،ي تم تحدي د مكاف أة أعض اء مجل س اإلدارة اس تنادا إل ى
المادة ) (٧من القرار الوزاري رقم ) (٥١٨لسنة  ٢٠٠٩بشأن ضوابط الحوكمة ومع ايير اإلنض باط المؤسس ي والم ادة )(١١٨
من قانون الشركات التجارية رقم ) (٨لسنة .١٩٨٤
. -١إن مبلغ مكافآة مجلس اإلدارة عن العام  ٢٠١٤ھو  ٣،٧٠٠،٠٠٠٫٠٠درھم.
 -٢وفيم ا يتعل ق بالمكاف آت المقترح ة ع ن الع ام  ٢٠١٥فإن ه وبحس ب المقت رح ال ذي س وف ي تم عرض ه عل ى إجتم اع الجمعي ة
العمومية المزمع عقده بتاريخ  ٢٠١٦ / ٠٣/ ١٦فإن مبلغ مكافآة مجلس اإلدارة ھو ٣،٧٠٠،٠٠٠درھم.
 -٣قرر المجلس وقف بدالت الحضور في إجتماعه المنعقد بتاريخ  ١١سبتمبر .٢٠١٤
يتقاضى السيد /خالد عبدﷲ يوسف أل عبدﷲ راتب شھري قدره  ١٠٠،٠٠٠درھم وذلك نظير الخدمات المقدمة من قبله.
يتقاضى السيد /راميش فينكاترمان راتب شھري قدره  ١٤١،٦٦٧درھم وذلك نظير الخدمات المقدمة من قبله.
ج -إجتماعات مجلس اإلدارة :
يجتمع مجلس اإلدارة بصورة منتظمة أو عند توجيه الدعوة من قبل رئيسه لإلنعقاد أو بناء على طل ب يقدم ه ثلث ي م ن أعض اء
المجلس على األقل  ،ويجب توجيه الدعوة لكل أعضاء المجلس لإلجتماع قبل أسبوع واحد على األقل من تاريخه ،مع اإلش ارة
إلى إمكانية إضافة بنود أخرى إلى جدول األعمال من قبل أي عض و ف ي المجل س ،ويوض ح النظ ام األساس ي للش ركة تفاص يل
الحضور والتصويت وشروط اإلجتماع ،ويعقد المجلس إجتماعاته بشكل دوري للتأكد من قيامه بأداء واجباته على أكمل وجه،
خالل العام  ،٢٠١٥إجتمع المجلس ثماني مرات ،وكانت على الشكل التالي:

تاريخ اإلجتماع

نسبة الحضور

 ١٩فبراير ٢٠١٥

%٨٥

 ١٢مارس ٢٠١٥

% ١٠٠

 ٢٦أبريل ٢٠١٥

%١٠٠

 ٠٧مايو ٢٠١٥

%١٠٠

 ٠٩يوليو ٢٠١٥

%٨٥

 ٠٦أغسطس ٢٠١٥

%١٠٠

 ٢٢أكتوبر ٢٠١٥

%١٠٠

 ٠٢نوفمبر ٢٠١٥

%١٠٠
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حضور أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماعات المجلس والجمعية العمومي ة المنعق دة بت اريخ  ٢٦أبري ل  ٢٠١٥للش ركة عل ى
النحو التالي :
التاريخ
الحضور
سمو الشيخ محم د ب ن
سعود القاسمي
الشيخ خال د ب ن س عود
القاسمي
شيريش صراف
الشيخ أحم د ب ن حمي د
القاسمي
راميش فينكاترمان
خال د ب ن عل ي ب ن
سيف اليحمدي
الس يد /خال د عب دﷲ
يوسف آل عبدﷲ
الشيخ كايد عمر ص قر
القاسمي
فواز سليمان الراجحي

٢٠١٥ /٠٢/١٩

٢٠١٥/٠٣/١٢

٢٠١٥/٠٤/٢٦

٢٠١٥/٠٥/٠٧

حاضر

حاضر

حاضر

غير
حاضر/مصرح

٢٠١٥/٠٧/٠٩

٢٠١٥/٠٨/٠٦

٢٠١٥/١٠/٢٢

٢٠١٥/١١/٠٢

الجمعيةالعمومية

ال ينطبق*

ال ينطبق*

ال ينطبق*

حاضر

غير

له

حاضر/مصرح
له

ال ينطبق*

ال ينطبق*

ال ينطبق*

ال ينطبق*

ال ينطبق*

حاضر

حاضر

حاضر

ال ينطبق*

حاضر* *

حاضر

حاضر

حاضر* *

حاضر**

حاضر**

حاضر**

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر**

حاضر**

حاضر

حاضر

حاضر* *

حاضر

حاضر

حاضر* *

حاضر**

حاضر**

حاضر**

حاضر

حاضر

حاضر**

حاضر**

حاضر

حاضر* *

حاضر**

حاضر**

حاضر**

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر**

حاضر**

حاضر

حاضر

حاضر**

حاضر**

ال ينطبق*

ال ينطبق *

ال ينطبق *

ال ينطبق *

ال ينطبق *

ال ينطبق *

حاضر

ال ينطبق*

ال ينطبق*

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر**

حاضر**

حاضر

ال ينطبق*

مالحظات:
* لم يكن عضوا في مجلس إدارة الشركة في ذلك الوفت.
** تم الحضور من خالل تقنية المكالمة عن بعد المنظم عن طريق المركز الرئيسي.

ح .تفويض اإلدارة التنفيذية:
تعزيزا لما نصت عليه متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن ھيئة االوراق المالية والسلع ،فقد تبنى المجلس سياسة
واضحة مبنية على الفصل الكامل بين مھام مجلس اإلدارة ومسؤولياته و مھام اإلدارة التنفيذية ومسؤولياتھا ،حيث أن المجلس
يقوم باإلشراف الشامل وتقديم التوجيھات اإلستراتيجية من خالل مراجعة المبادرات اإلستراتيجية والسياسات الداخلية
واألھداف الرئيسية والموافق عليھا .على أن يتم إدارة شؤون الشركة يوما بيوم من قبل اإلدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي
للشركة.
تم تعيين الرئيس التنفيذي للش ركة م ن قب ل مجل س اإلدارة ،ويتمث ل ال دور الرئيس ي لل رئيس التنفي ذي ف ي ص ياغة وتنفي ذ رؤي ة
الش ركة ورس التھا واس تراتيجيتھا وتنظيمھ ا ،وھ و يتحم ل المس ؤولية ع ن مجم ل عملي ات الش ركة وربحيتھ ا وتحقي ق أھ دافھا
المنشودة التي حددھا المجلس.
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وتماشيا مع ھذه السياسة ،فإن مھام اإلدارة اليومية ألعمال الشركة يقوم بإدارتھا واإلشراف عليھ ا الس يد /عب دﷲ مس عد بص فته
الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام  ،٢٠١٢ويساعده في ذلك فريق من اإلدارة التنفيذية من ذوي الخبرات والمؤھالت المتميزة.
وتلتزم اإلدارة التنفيذية على تعزيز إطار الحوكمة في الشركة وذلك من خالل إلتزامھا بتطبيق سياسات وإجراءات الشركة،
كما منح المجلس اإلدارة التنفيذية الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنھا في بعض األمور المالية واإلدارية المحدودة.

خ -التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة :
إن األطراف ذات العالقة تمثل بعض أعضاء مجلس اإلدارة ،المساھمين الرئيسيين و اإلدارة التنفيذية وتفاصيل ھذه التع امالت
التي حدثت في عام  ٢٠١٥كما يلي :
التعامالت مع المساھمين الرئيسيين:
)بخالف توزيعات األرباح(
البيان

 ٣١ديسمبر ) ٢٠١٥درھم "(٠٠٠

بيع حصة في شركة تابعة *

١٦،٠٠٠

مشتريات

-

* تمثل المقابل المستلم من بيع حصة بنسبة  %١٠٠في شركة رأس الخيمة لوجيس تيكس ذ.م.م إل ى ش ركة أي ه ج ي إل ،ش ركة
تس يطر عليھ ا س امينا كابيت ال ،ونظ را لھ ذه العالق ة ،قام ت الش ركة باتب اع وتطبي ق التوجيھ ات الص ادرة ف ي ق انون الش ركات
اإلم اراتي ،حوكم ة الش ركات الخاص ة بالش ركات المدرج ة )الق رار ال وزاري رق م  ،(٥١٨حي ث تنح ى جمي ع األط راف ذات
الصلة أنفسھم من المناقشات والقرارات المتعلقة بھذه العملية )يرج ى مراجع ة اإلفص اح المق دم م ن قبلن ا عل ى الموق ع الرس مي
لسوق أبوظبي لألوراق المالية  www.adx.aeبتاريخ  ٠١ديسمبر (٢٠١٥
التعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وإرتباطھم مع شركات أخرى:
البيان

 ٣١ديسمبر ) ٢٠١٥درھم "(٠٠٠

مبيعات

-

مشتريات

٥،٤٢٨

التعامالت مع كبار الموظفيين التنفيذيين:
)بخالف الرواتب المدفوعة(
البيان

 ٣١ديسمبر ) ٢٠١٥درھم "(٠٠٠

مبيعات

-

مشتريات

-
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د -الھيكل التنظيمي بالشركة:

ذ -أسماء كبار الموظفين التنفيذين
أسماء كبار الموظفين بالشركة ووظائفھم وتواريخ تعيينھم والمكافآت المدفوعه لھم خالل عام ) ٢٠١٥آالف الدراھم(:
المجم وع بم ا فيھ ا

م

اإلسم

الوظيفة

تاريخ التعيين

المكافآت الثابتة

١

عبدﷲ مسعد#

الرئيس التنفيذي

 ٢يونيو ٢٠٠٤

٢،٣٧٤

٥،٣١٣

٢

مانيش جوشي

الرئيس اإلستراتيجي

 ١أغسطس ٢٠٠٤

١،٢١٦

١،٤٤٥

٤

برامود كومار شاند

الرئيس المالي

 ١٧يوليو ٢٠١٢

١،٢٣٦

١،٤٥٤

٤،٨٢٧

٨،٢١٢

المكافآت والمزايا

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 #الرئيس التنفيذي مؤھل لمكافآة أساسية عن ربحية وأداء الشركة.
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 -٤مدقق الحسابات الخارجي
طبقا ً لقانون الشركات التجارية رقم  ٨لسنة  ١٩٨٤وقواعد حوكمة الشركات ،قامت الجمعية العمومية بتعيين مدقق حسابات
خارجي مستقل للسنة المالية بنا ًء على توصية مجلس اإلدارة .كما وافقت الجمعية العمومية العادية على أتعاب مدققي
الحسابات الخارجيين .خالل اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في  ٢٦أبريل  ،٢٠١٥تم تعيين كي بي إم جي لوار جلف
ليمتد )كي بي إم جي( كمدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  .٢٠١٥وبناء عليه يتم دعوة مدققي
الحسابات الخارجيين لحضور اجتماعات لجنة التدقيق واجتماع الجمعية العمومية العادية لتقديم تقريرھم واإلجابة على
استفسارات وأسئلة المساھمين.
يقوم مدققو الحسابات الخارجيين بتنفيذ أعمال مراجعة ربع سنوية وأعمال تدقيق سنوية للبيانات المالية وفقا ً للمعايير الدولية
ذات الصلة .يقوم مدققو الحسابات الخارجيين بتقديم تقريرھم إلى مجلس اإلدارة والجمعية العمومية العادية طبقا ً لقوانين دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
قامت الشركة في عام  ٢٠١٤بتطبيق سياسة تتعلق بالخدمات التي ال تشمل أعمال تدقيق فيما يخص األعمال التي قد يقدمھا
مدققو الحسابات المستقلين بھدف تقديم تأكيد إضافي على عدم وجود ما يؤثر سلبا ً على استقالليتھم طبقا ً للتوجيھات الواردة في
القرار الوزاري رقم  ٥١٨لسنة .٢٠٠٩
أ -نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي:
إن كي بي إم جي ھي إحدى الشركات المھنية األربعة الكبرى المتخصصة في مجال تدقيق الحسابات على مستوى العالم .تقوم
كي بي إم جي بتقديم خدمات تدقيق إلى العديد من المؤسسات التابعة للمجموعة في مختلف أنحاء العالم .وفي حالة عدم تقديم
خدمات تدقيق لبعض تلك المؤسسات ،تقوم بتنفيذ إجراءات مراجعة مناسبة كجزء من عملھا للوفاء بالتزامھا الخاص بإعداد
تقرير حول البيانات المالية للمجموعة بصورة عامة.
ب -بيان باألتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمھا مدقق الحسابات الخارجي
اسم مكتب التدقيق

كي بي إم جي

عدد السنوات التي قضاھا كمدقق خارجي للشركة

 ٥سنوات

إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٥

 ٤٩٨،٥٠٠درھ م باإلض افة إل ى
مصاريف نثرية بح د أقص ى %٥
من األتعاب مقابل أعمال التدقيق.

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٥

 ٢٢،٥٠٠درھم

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى

الخ دمات المقدم ة إل ى المجموع ة
المتعلق ة باإلفص اح اإللكترون ي
 XBRLف ي نھاي ة ك ل رب ع س نة
وفي نھاية السنة في سوق أب وظبي
لألوراق المالية

بي ان بالخ دمات األخ رى الت ي ق ام م دقق حس ابات خ ارجي آخ ر غي ر م دقق حس ابات الش ركة ال يوجد
بتقديمھا خالل العام ٢٠١٥
 -٥لجان المجلس
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يساعد مجل س اإلدارة ف ي ت ولي مس ؤولياته وواجبات ه لجنت ين منبثقت ين عن ه وھ ي :لجن ة الت دقيق ولجن ة الترش يحات والمكاف آت
وتتكون من أعضاء غير تنفيذيين مستقليين كالتالي:

أ -لجنة التدقيق:
 -١أسماء أعضاء لجنة التدقيق كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٥واختصاصاتھم والمھام الموكلة لھم:
تتألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين مستقليين ،وھم:
 شيريش صراف )الرئيس(
 الشيخ أحمد بن حميد القاسمي )عضو(
 فواز سليمان الراجحي )عضو(
بعد تعيين السيد شيريش صراف رئيسا للجنة التنفيذية ،اتخذت التغيرات التالية بتاريخ  ١١فبراير :٢٠١٦
 فواز سليمان الراجحي )الرئيس(
 الشيخ أحمد بن حميد القاسمي )عضو(
 خالد علي سيف اليحمدي )عضو(

مھام لجنة التدقيق
تتمثل المھمة الرئيسية للجنة التدقيق في تقديم المشورة فيما يتعل ق بالمس ائل المالي ة للش ركة ومس اعدة مجل س اإلدارة ف ي القي ام
بمسؤولية الرقابة من خالل مراجعة :
 التقارير المالية والمعلومات المالية األخرى سواء المباشرة أو غير المباشرة ألي جھة حكومية أو عامة الجمھور.
 نظام الرقابة الداخلي ة للش ركة بخص وص :المالي ة ،المحاس بة ،اإلمتث ال للق انون واألخ الق والت ي ت م إنش اءھا م ن قب ل
المجلس وإدارة الشركة.
 عمليات إعداد التقارير المالية والمحاسبية المدققة للشركة.
وتماشيا مع مھام لجنة التدقيق ،فإن اللجنة تشجع على التحسين المستمر ،وتعزي ز اإللت زام بسياس ات وإج راءات الش ركة عل ى
جميع المستويات ،لھذا فإن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للجنة ھي:
 العمل كطرف مستقل وموضوعي لمراقبة عملية إعداد التقارير المالية للشركة باإلضافة إلى نظام الرقابة الداخلية.
 مراجعة وتقييم مدقق الحسابات الخارجي للشركة وقسم الرقابة الداخلية.
 مراجعة وتقييم البيانات المالية الربع سنوية والسنوية للشركة فضال عن إمتثالھا للقوانين واالحكام.
 اإلشراف على إنشاء وتطبيق السياسات المالية وممارسة األعمال.
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 توفير وسيلة إتصال مفتوحة بين مدقق الحسابات الخ ارجي ،اإلدارة العلي ا والمالي ة ،المستش ار الق انوني ،قس م الرقاب ة
الداخلية و مجلس اإلدارة.
تعزيزا لضوابط حوكمة الش ركات ،والرقاب ة الداخلي ة وض مان اإللت زام بأفض ل الممارس ات ،إن مجل س إدارة ش ركة س يراميك
رأس الخيمة قد عين خبيرا للجنة التدقيق وذلك لتقديم المشورة والمساعدة الالزمة للجنة التدقيق ،السيد فيلي ب غ ور ران دال ھ و
خبير لجنة التدقيق الذي تم تعينه .ونقدم لكم لمحة موجزة عن ملفه الشخصي:

فيليب غور راندال
خبير لجنة التدقيق
السيد فيليب غور راندال ،لديه سنوات خبرة واسعة في المنظمات الدولية الكبرى الخاصة والمملوكة للقطاع العام ،وله منص ب
إستش اري وأدوار ف ي المجل س ،وھ و حالي ا رئ يس مجل س إدارة للعدي د م ن الش ركات الدولي ة ،كم ا أن ه رئ يس للجنت ين ت دقيق
لشراكات أخرى ) بم ا ف ي ذل ك س امينا كابيت ال( ،ومستش ارا لش ركات عدي دة أخ رى ،قض ى معظ م حيات ه المھني ة التنفيذي ة ف ي
شركة أندرسون حيث كان شريك تدقيق لمدة  ٢٥عاما ،حيث ك ان ي دير عملي ا الش ركة ف ي المملك ة المتح دة ،وبع د ذل ك أص بح
رئيس العمليات العالمية في الشركة ،السيد راندال محاسب معتمد م ن المملك ة المتح دة كم ا أن ه حاص ل عل ى درج ة الماجس تير
من جامعة أكسفورد.

 -٢إجتماعات لجنة التدقيق
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثالثة أشھر ،حيث عقدت اللجنة أربعة إجتماعات خالل العام  ،٢٠١٥وكانت على النحو التالي:
شيريش

الشيخ أحمد بن

الشيخ كايد عمر

فواز سليمان

صاراف

حميد القاسمي

القاسمي

الراجحي

١٢/٠٣/٢٠١٥

حاضر

حاضر

غير حاضر

ال ينطبق*

٠٧/٠٥/٢٠١٥

حاضر ***

غير حاضر

ال ينطبق*

حاضر

٠٥/٠٨/٥٢٠١٥

حاضر***

حاضر***

ال ينطبق*

حاضر***

٢٩/١٠/٢٠١٥

حاضر***

حاضر***

ال ينطبق*

حاضر***

تاريخ اإلجتماع

مالحظات:
* معنى ال ينطبق أنه لم يكن عضوا في ذلك الوقت
** :لم يحضر )معتذر  /مصرح له(
*** :شارك عن طريق تكنولوجيا المكالمة عن بعد المنظمة عن طريق المركز الرئيسي.

حضر خبير لجنة التدقيق جميع اإلجتماعات األربعة شخصيا.
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ب -لجنة الترشيحات والمكافآت:
 -١أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٥واختصاصاتھم والمھام الموكلة لھا:
تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين مستقليين ،وھم:
 الشيخ أحمد بن حميد القاسمي )الرئيس(
 شيريش صراف )عضو(
 فواز سليمان الراجحي )عضو(
بعد تعيين السيد شيريش صراف رئيسا للجنة التنفيذية ،اتخذت التغيرات التالية بتاريخ  ١١فبراير :٢٠١٦
 الشيخ أحمد بن حميد القاسمي )الرئيس(
 فواز سليمان الراجحي )عضو(
 خالد علي سيف اليحمدي )عضو(
مھام أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :
المھام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت ھي:


تقييم الكفاءات االزمة والمطلوبة ألعضاء مجلس اإلدارة.



التحقق من إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة.



مراجعة خطط استمرار المجلس.



تقييم أداء المجلس.



تقديم توصيات للمجلس بخصوص:
 oسياسة المكافآت والحوافز التنفيذية.
 oمكافآت اإلدارة التنفيذية.
 oسياسة التوظيف ،اإلستبقاء وإنھاء خدمات اإلدارة التنفيذية.
 oخطط الحوافز.
 oترتيبات التقاعد.
 oإطار مكافأة األعضاء.

 -٢إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:
عقدت اللجنة إجتماعا واحدا خالل العام  ،٢٠١٥وكانت على النحو التالي:
تاريخ اإلجتماع

الشيخ أحمد بن حميد القاسمي

شيريش صاراف

١٩/٠٢/٢٠١٥

حاضر

حاضر**

الشيخ كايد عمر

فواز سليمان

القاسمي

الراجحي

حاضر**

ال ينطبق*

* لم يكن عضوا في ذلك الوقت
** لم يحضر )معتذر/مصرح له(
*** شارك عن طريق تكنولوجيا المكالمة عن بعد
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 -٦إدارة الرقابة الداخلية
أ -مسؤولية المجلس
إن مجل س اإلدارة مس ؤول وبش كل كام ل ع ن نظ ام الرقاب ة ف ي ش ركة س يراميك رأس الخيم ة ،بم ا ف ي ذل ك عملي ات تف ويض
المتطلبات حسب اللزوم للسياسات واإلرشادات والضوابط ) بما في ذلك مستويات السلطة والفصل بين الواجبات(.
وتعتبر اإلدارة التنفيذية للشركة ھي الجھة المسؤولة عن تطبيق الرقابة العامة باإلشراف والتعاون مع المدراء العامون ومدراء
اإلدارات واألقسام ومدراء الفروع المحلية والخارجي ة ،حي ث أن مس ئولية تطبي ق نظ ام رقاب ة فع ال عل ى مس توى الش ركة ھ ي
مسئولية مباشرة لكل موظف في المجموعة.

ب -قسم الرقابة الداخلية:
تطبيقا لمتطلبات الحوكم ة وتوجيھ ات الھيئ ة فق د ت م انش اء إدارة للرقاب ة الداخلي ة تتمت ع باإلس تقالل الك افي والم ؤھالت المھني ة
والكفاءة والخبرة المطلوبة ألداء مھامھا وذلك وفاءا بإلتزاماتھا وتتبع مجلس اإلدارة عن طريق لجنة التدقيق.
يترأس إدارة الرقابة الداخلية السيد فيبوتي بوشان ،حاصل على درجة البكلوري وس ف ي الھندس ة ودرج ة الماجس تير ف ي إدارة
األعمال ،لدى السيد بوشان أكثر من  ٢٦سنة خبرة في األعمال الدولية ف ي مج االت الت دقيق ال داخلي ،إدارة المخ اطر ،حوكم ة
الشركات والمالية ،كما أنه رئيس اإلمتثال واإللتزام بالشركة.

ج-آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية وكيفية التعامل مع المشاكل
يرى مجلس اإلدارة بأن نظ ام الرقاب ة ف ي المجموع ة ي وفر تطمين ات عل ى ش مولية ونزاھ ة ودق ة وع رض البيانات/المعلوم ات
المالية ،وحفظ وضمان األصول ،والكشف عن أي غش و اإلمتثال بالقوانين المطبقة واألنظمة الموضوعة.
وتقوم لجنة التدقيق في ھذا الصدد وبالنيابة عن مجلس اإلدارة بمراجعة نظام الرقاب ة الداخلي ة وتقي يم اإلط ار م ن خ الل أعم ال
التقييم الي تقوم بھا إدارة التدقيق و مدقق الحسابات الخرجي ،وبناءا على المالحظات والتوصيات والنصائح المقدم ة م ن لجن ة
التدقيق يتأكد المجلس من توفر العناصر الفاعلة للرقابة الداخلية الصحيحة للمجموعة.

كما تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد مراجعة ربع سنوية لمعايير الرقاب ة الداخلي ة ف ي الش ركة لتق ديم تقييمھ ا ومقترحاتھ ا إل ى
لجنة التدقيق ومجل س اإلدارة  ،وت تم عملي ة المراجع ه الم ذكوره أع اله وفق ا لنظ ام الرقاب ة ودلي ل وقواع د وإج راءات الحوكم ة
والقرار الوزاري رقم ) (٥١٨لسنة  ٢٠٠٩بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير اإلنضباط المؤسساتي.

 -٧المخالفات المرتكبة
لم يتم فرض أي غرامة مالية أو مخالفة على شركة سيراميك رأس الخيمة خالل عام .٢٠١٥
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 -٨مساھمة الشركة خالل عام  ٢٠١٥في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة
الزيارات والجوالت التعليمية :قامت الشركة بالترحيب بالعديد من الزوار بمقرھا الرئيسي بما في ذلك سفير دولة
لوكسمبورغ ،طالب معھد فورتشينز إلدارة األعمال الدولية ،المدرسة الھندية الثانوية ،جامعة بالم بيتش أثلنتيك ،وكلية إس آي
إي إس إلدارة األعمال ،ومدرسة سويسرا إلدارة األعمال ، ،مركز الخليج الطبي ،وعھد بيرال للتكنولوجيا.
المشاركة في األعمال الخيرية :قامت الشركة بالمشاركة في الحدث السنوي السادس لسباق تيري فوكس رأس الخيمة وذلك
لدعم مشاريع السرطان والذي أقيم في كورنيش القواسم  ،حيث شارك أكثر من  ١٠٠موظف في ھذا السباق .كما قامت
الشركة أيضا بالتبرع لضحايا زلزال نيبال ،كما قامت أيضا بتمويل الجوائز في حملة تبرعات تاور لينكس نيبال ،والتبرع
كذلك بالسيراميك لصالح مدرسة دي بي إس ،وأيضا قامت الشركة بدعم قسم الفنون والتصاميم بمدرسة دبي البريطانية ،وذلك
من خالل منحھا بالط إلى  ٢٧٥طالب تتراوح أعمارھم بي  ١١و  ١٤سنة ،حيث قام الطالب باستخدام البالط إلبتكار
التصاميم الخاصة بھم كجزء من المشاريع المستوحاه من الفن اإلسالمي والثقافة االعربية في شھر رمضان الفضيل ،قامت
الشركة بإقامة بطولة كرة القدم ،الكريكيت وتنس الطاولة بين موظفيھا ،كما قامت الرشكة بالتبرع بالبالط لكلية المدينة
الجامعية في عجمان وذلك بمناسبة يوم العلم.
النشاطات البيئية :شاركت الشركة بتاريخ  ٢٦فبراير  ٢٠١٥في يوم جمع العلب المعدنية والذي نظمته مجموعة اإلمارات
للبيئة ،حيث قام موظفوا الشركة بجمع العلب المعدنية التالفة من مباني الشركة ،والتي تم إرسالھا إلعادة تدويرھا ،كما شاركة
الشركة أيضا في ساعة األرض وذلك بتاريخ  ٢٨مارس  ،٢٠١٥وھي عبارة عن مبادرة عالمية لرفع الوعي حول تغير
المناخ والحد من استھالك الطاقة ،حيث قامت الشركة بإطفاء جميع أضواء مرافق اإلنتاج ،سكن الموظفيين ،ومكاتب الشركة
لمدة ساعة ،وذلك من أجل نشر الوعي بين موظفين الشركة حول اإلستدامة البيئية ،كما قامت الشركة بالترويج لحدث ساعة
االرض عبر قنواتھا اإلعالمية واإلجتماعية وذلك لتشجيع عمالئنا لدعم ھذا الحدث ،كما شارك موظفو الشركة بزراعة أكثر
من  ٣٠٠شجرة في المعسكرات ،والمشاركة أيضا في اليوم العالمي للصحة والسالمة بالعمل مع شرطة رأس الخيمة لتجنب
الحوادث في أماكن العمل،
شھادات وتكريمات :في العام  ،٢٠١٥حصلت شركة سيراميك رأس الخيمة على لقب سوبر براند للعام السابع على التوالي،
كما فازت الشركة بعدد من جوائز ستيفي لألعمال التجارية  ،حصلت الشركة على الجائزة الفضية كأكثر الشركات إبتكارا
وحازة على الجائزة البرونزية لبرنامج الصحة ،السالمة والبيئة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،.كما تم منح شركة
سيراميك رأس الخيمة جائزة العالمة التجارية المرموقة من قبل جوائز العالمات التجارية العالمية.
المعارض :شاركت شركة سيراميك رأس الخيمة في معرض سيرساي والذي عقد في إيطاليا ،في جناحين مخصصين حيث
استخدم الجناح األول لعرض البالط فيما استخدم الجناح اآلخر لعرض األدوات الصحية .حيث ترّ كز جناح البالط على عرض
البالط الضخم "ماكسيموس ميغا سالب" وھو األحدث في شكل األلواح الضخمة والمصنوع من تكنولوجيا "ساكمي كونتيوا
بالس" ،أما فيما يتعلق بجناح األدوات الصحية فقد تركز على عرض مستلزمات الحمامات من :ريزورت ،ھارموني و مون،
فضال عن إطالق مجموعة من اإلكسسوارات التكميلية بما في ذلك الخزانات ،الصھاريج ،المقاعد المغطاه مع الشطافات
وإكسسوارات التبول ،حيث حازت المنتجات التي اطلقت حديثا بإعجاب وتقدير الزوار ،كما شارك فريق من الشركة أيضا في
معرض الخمس الكبار في دولة اإلمارات.
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أسبوع اإلمارات العربية المتحدة لإلبتكار :شاركت شركة سيراميك رأس الخيمة في إسبوع اإلمارات العربية المتحدة
لإلبتكار والذي أقيم في معرض رأس الخيمة )إكسبو( ،أقيم ھذا الحدث تحت رعاية برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي
بالتعاون مع دائرة التنمية اإلقتصادية في رأس الخيمة ،كما عرضت شركة سيراميك رأس الخيمة اللوح العمالق الذي أطلق
مؤخرا "ماكسيموس ميجا سالب" قياس  ١٣٥*٣٠٥سنتيميتر.
الجوائز :قامت شركة سيراميك رأس الخيمة برعاية جوائز عقارات أفريقيا و أريبيا  ٢٠١٥عن فئة التصميم الداخلي ،حيث
أقيم حفل الجوائز بفندق جي دبليو ماريوت ماركيز ،دبي ،وكانت فئة رعاية شركة سيراميك رأس الخيمة واحدة من الفئات
األربع تكريما للجوائز إلنجازات مھنيي العقارات التجارية والسكنية والشركات في جميع قطاعات صناعة المباني
والعقارات ،باإلضافة إلى الرعاية ،قامت شركة سيراميك رأس الخيمة بعرض اللوح العمالق الضخم "ماكسيموس ميجا
سالب" من خالل خاصية تسجيل الفيديو
 -٩معلومات عامة
توفر الشركة التقارير والنت ائج المالي ة والمعلوم ات الجوھري ة وتق ارير الحوكم ة م ن خ الل الموق ع اإللكترون ي لس وق أب وظبي
لألوراق المالية ،وقد قامت الشركة بنشر الدعوة لحضور الجمعية العمومية في الصحف باللغة العربية ،وي تم توزي ع الحس ابات
السنوية المدققة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير الحوكمة على المساھمين في الجمعية العمومية.
تعقد إجتماعات مع المحللين وأعضاء الصحافة المالية بالتوافق مع الخطوط العريضة لإلفصاح الداخلي.
ويتضمن تقرير مجلس اإلدارة التي تم تقديمه مع التقرير السنوي مناقشة وتحليل أداء الشركة خالل السنة المالية.
ال يتم إرسال التقارير المالية الربع السنوية لكل مساھم على حدة ،بل يقوم المسؤول المختص بتحميلھا على صفحة موقع سوق
أبوظبي لألوراق المالية المخصصة وذلك لغايات اإلفصاح للجمھور.
جميع النتائج المالية حتى تاريخه وتقارير الحوكمة وغيرھا من المعلوم ات الخاص ة بالش ركة مت وفرة عل ى الموق ع اإللكترون ي
لسوق أبوظبي لألوراق المالية www.adx.ae :
أسھم حقوق المساھمين مدرجة في :


سوق أبوظبي لألوراق المالية
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