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قائمة المحتويات
بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام  ،6102وكيفية تطبيقها
بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل العام 6102
مجلس اإلدارة:
أ .تشكيل مجلس اإلدارة الحالي
ب .بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام 6102
ت .بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة
ث .بيان ما يلي:
 .0مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام 6102
 .6مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام 6102
 .3بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس.
ج .عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية 6102
ح .بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية.
خ .بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب المصالح)
د .الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.
ذ .بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين.
مدقق الحسابات الخارجي:
أ .نبذة عن مدقق حسابات الشركة.
ب .بيان باألتعاب والتكاليف الخاصة بمدقق الحسابات.
لجنة التدقيق:
أ .أسماء أعضاء لجنة التدقيق ،اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم.
ب .إجتماعات لجنة التدقيق خالل العام .6102
لجنة الترشيحات والمكافآت:
أ .أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ،إختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم
ب .إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام .6102
اللجنة التنفيذية:
أ .أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ،إختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم.
لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين:
نظام الرقابة الداخلية:
إقرار مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
أ.
اسم مدير اإلدارة ومؤهالته وضابط اإلمتثال وتاريخ التعيين
ب.
كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة.
ج.
المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية
المساهمات العينية والنقدية التي قامت بها الشركة خالل العام 6102
المعلومات العامة
سعر سهم الشركة في السوق خالل العام 6102
أ.
األداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر قطاع الصناعة
ب.
فئات المساهمين كما في 6102/06/30
ج.
المساهمين الذين يملكون  %2أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 6102/06/30
د.
توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 6102/06/30
ذ.
ضوابط عالقات المساهمين:
ر.
 إسم مسؤول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل معه
 الرابط اإلكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على موقع الشركة
القرارات الخاصة
ز.
األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام .6102
ح.
الخاتمة
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تقرير الحوكمة لسنة 6102
 -0تطبيق مبادئ الحوكمة خالل العام 6102
إن شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع .يشار إليها فيما بعد بـ "سيراميك رأس الخيمة أو الشركة" تعتبر الحوكمة واحدة
من الركائز األساسية في إدارة الشركة بطريقة مسؤولة ،مربحة ،ومستدامة وبالتالي تزيد من قيمة اإلستثمار .إن اإللتزام
المؤسسي إتجاه حوكمة الشركات يقود إلى تعزيز المساءلة اإلدارية ،خلق قيمة إضافية للمساهمين ،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 ذات الصلة بما فيها قرار
رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/7ر.م) لسنة  6102بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة
وهذا يؤكد على مدى الجهود المبذولة من قبل مجلس اإلدارة ويشار إليه فيما بعد بـ "المجلس" ،اإلدارة التنفيذية وموظفي
شركة سيراميك رأس الخيمة.

خالل العام  ،1026قامت الشركة بتطبيق اإلجراءات التالية بشأن نظام حوكمة الشركات:
 -0تعديل النظام األساسي للشركة:
استنادا إلى القانون اإلتحادي رقم  6لعام  6102بشأن الشركات التجارية ،عقد إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين بتاريخ
 66يونيو  6102وذلك للموافقة على القرار الخاص بتعديل النظام األساسي ليتوافق مع النموذج الجديد المعد من قبل هيئة
األوراق المالية والسلع ،كما قامت هيئة األوراق المالية والسلع بمنح موافقتها على التعديالت بتاريخ  01أكتوبر .6102
 -6إجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنها:
خالل العام  6102قام مجلس اإلدارة بعقد خمس ( )2إجتماعات ،كما قامت لجنة التدقيق بعقد أربعة ( )4إجتماعات ،وقامت
لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد إجتماع واحد.
 -0إجتماع الجمعية العمومية السنوية:
وفقا للقانون اإلتحادي رقم  6لعام  6102بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/7ر.م) لسنة
 6102بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ،قامت الشركة بعقد إجتماع الجمعية العمومية
للمساهمين بتاريخ  02مارس  ،6102وكما عقد إجتماع جمعية عمومية آخر للمساهمين بتاريخ  66يونيو  6102وذلك
لإلطالع والموافقة على تعديالت النظام األساسي للشركة بما يتوافق مع القانون اإلتحادي رقم  6لسنة .6102
 -4خطة زيادة القيمة:
ما زالت الشركة مستمرة بتنفيذ خطة زيادة القيمة وذلك لتعزيز قيمة إستثمار المساهمين.
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 -2المبادرات الرئيسية لحوكمة الشركات خالل العام :6102
 وافق مجلس اإلدارة على تنفيذ اإلطار العام لتفويض الصالحيات الشاملة. تم إضافة سياسة "صافرة اإلنذار" ،وذلك لمواصلة تعزيز إطار الحوكمة لدى الشركة. -2اإلفصاح والشفافية:
تلتزم الشركة باألنظمة واللوائح المعمول بها بشأن اإلفصاح ،حيث قامت الشركة خالل العام  6102باإلفصاح عن األحداث
الهامة وتقارير مجلس اإلدارة ،والبيانات المالية (الربع سنوية والسنوية)  ،واجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة ،تقرير الحوكمة
لعام  6102واجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية ونتائجها إلى السوق.
ومن هنا ،ومن خالل تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ،فإن الشركة تأكد على أن مصالح أصحاب الحقوق محمية كما وأنها
تأكد على اإللتزام بجميع التشريعات القانونية والتنظيمية للشركة.
إن تقرير الحوكمة يهدف إلى اإلفصاح وبكل شفافية عن ممارسات الحوكمة التي تقوم بها شركة سيراميك رأس الخيمة ،
ويشمل ذلك مراقبة:
* هيكلة رأس المال.
* أنظمة وعمليات الرقابة الداخلية.
* حفظ حقوق جميع المساهمين.
* ميثاق مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس.
* تعامالت األطراف ذات العالقة.
* إستقاللية المدققين ،الترتيب والتناوب ومراجعة مبادئ السلوك المهني بصورة دورية.
 -6تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى في األوراق المالية للشركة خالل العام 6102

قانون التعامالت :
لقد تم وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم وموظفي اإلدارة الرئيسييين فيي
األوراق المالية للشركة ،وهذه القواعد مستندة إلى أحكام المادتين  03و  03من القانون اإلتحادي رقم  4لسنة  6111في شيأن
هيئة األوراق المالية والسلع ونيص الميادة  04مين قيرار مجليس الهيئية رقيم  6لسينة  6110فيي شيأن النظيام الخياص بالتيداول
والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية ونص الميادة  02مين قيرار مجليس إدارة الهيئية رقيم  0لسينة 6111
في شأن النظام الخاص باإلفصاح والشفافية والمادة  06من قرار رئييس مجليس إدارة الهيئية رقيم (/7ر.م) لسينة  6102بشيأن
الحوكمة ومعايير اإلنضباط المؤسسي وقد تم إقرار هذه القواعد من قبل مجلس اإلدارة والموافقة عليهيا مين قبيل هيئية األوراق
المالية والسلع،و تتطلب القواعد تحديدا عدم إنخراط أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا دون الحصيول عليى موافقية
مسبقة من المجلس للتجارة بأسهم الشركة المملوكة لهم لمدة ال تقل عن ثالثة سنوات.
2

تقرير الحوكمة لسنة 6102
التعامالت في األوراق المالية :
: 610
6102
فيما يلي بيانات عن تعامالت أعضاء المجلس وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل عام 2
م
2

اإلسم

المنصب /صلة القرابة

شرررررركة الراجحررررري ملررررررا ل سرررررت مار

رئررريج مجلرررج إدارتهرررا

القابضة

هو السريد فرواس سرليمان

عدد األسهم

األسهم المملوكة كما
في 1026/21/12
-

إجمالي عملية البيع

إجمالي عملية الشراء

71،,00،515

1،9,2،002

الراجحي (عضو مجلج
إدارة الشركة)
1

فاب ل ست مار ش.ذ.م.م

1

اإلمارات ل حجار والرخام

,

شركة فالكون ل ست مار ش.ذ.م.م

7

سرررررمو الشررررريخ /سرررررعود برررررن صرررررقر

والرررررد رئررررريج مجلرررررج

القاسمي

اإلدارة

71،,00،515

شررركة مملوكررة بالكامررل

-

71،,00،515

لشررررركة الراجحرررري ملرررررا
ل ست مار القابضة.
11،670،000

شررركة مملوكررة بالكامررل

-

11،670،000

لسمو الشيخ /سعود برن
صقر القاسمي *
12،670،000

شررركة مملوكررة بالكامررل

-

12،670،000

لسمو الشيخ /سعود برن
صقر القاسمي *

6

خالرررررد عبرررررد

يوسررررر

عبرررررد

ل

-

-

عضو مجلج إدارة

-

60،022،729

-

2،077،557

عبد
5

كي إنرست ذ.م.م

2،077،557

شررركة مملوكررة بالكامررل

-

2،077،557

للسرررررريد خالررررررد عبررررررد
يوسررررررررر
عبرررد

عبرررررررررد

ل

(عضرررو مجلرررج

اإلدارة)
* شركة اإلمارات لألحجار والرخام و شركة فالكون لإلستثمار مملوكتيين لسمو الشيخ /سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة (والد رئيس مجلس اإلدارة).
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 - 1مجلج اإلدارة (المجلج)
يعد مجلس اإلدارة مسؤوال إتجاه مساهمي الشركة عن زيادة وضمان القيمة المستدامة وذلك من خالل اإلدارة الحكيمة
ألعمالها والمخاطر المرتبطة بها ،وعلى وجه الخصوص ،فإن المجلس هو 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 اإللتزامات الناشئة
عن :المتطلبات القانونية والتنظيمية ،والنظام األساسي وعقد تأسيس الشركة و واجباتهم إتجاه المساهمين.

م -تشكيل مجلج اإلدارة:
يتألف المجلس الحالي من سبعة أعضاء:
* الرئيس (غير تنفيذي – مستقل).
* ثالثة أعضاء غير تنفيذيين ،مستقليين.
* ثالثة أعضاء تنفيذيين.
ينطبق على غالبية األعضاء شرط كونهم غير تنفييين مستقلين ،وبذلك يستوفي المجلس متطلبات المادة ( )41فقرة ( )6من
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/7ر.م) لسنة  6102بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة
العامة  ،تم إنتخاب مجلس اإلدارة الحالي في إجتماع الجمعية العمومية العادية والذي عقد بتاريخ  62أبريل  6102لفترة ثالثة
( )0سنوات ،وتنتهي فترة والية المجلس في  62أبريل .6103
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:102
1026
الجدول التالي يوضح تشكيل مجلج اإلدارة كما في  12ديسمبر 6
المدة التي قضاها كعضو
م

0

إسم العضو

الرئة

الشيخ /خالد بن سعود

الرئيس

القاسمي

(غير تنفيذي ،مستقل)

المؤهالت

حاصل على شهادة

في مجلج إدارة الشركة

في مية شركات

من تاريخ مول إنتخاب له

مساهمة مخرى

منذ شهر يوليو 6102

البكالوريس من جامعة

سنة و  2أشهر

نيويورك بأبوظبي

عضوياتهم ومناصبهم

ال يوجد

مناصبهم في مية مواقع رقابية مو
حكومية مو تجارية هامة مخرى
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 شهادة في
6

شيريش صراف

نائب الرئيس
(تنفيذي ،غير مستقل)

 63يونيو 6104

اإلقتصاد من كلية لندن
لإلقتصاد والعلوم السياسة.

سنتان و سبعة أشهر

ال يوجد

ال يوجد

* مدرسة شارترهاوس
حاصل على شهادة
0

الشيخ /أحمد بن حميد

عضو

القاسمي

(غير تنفيذي ،مستقل)

خالد بن علي بن سيف

عضو

اليحمدي

(غير تنفيذي ،مستقل)

رئيس مجلس إدارة

البكالوريس في العلوم الحربية
من الكلية العسكرية

يناير 0332

شركة رأس الخيمة

 60سنة

لألسمنت األبيض

بجمهورية مصر العربية.

ال يوجد

ش.م.ع.

* بكالوريوس علوم مالية من
جامعة السلطان قابوس بعمان
* ماجستير في المحاسبة
4

والمالية من جامعة إلينوس-

يوليو 6104

أمريكا

سنتان واحدة وسبعة أشهر

* شهادة محاسب قانوني –

ال يوجد

رئيس قسم اإلستثمار في
الصندوق العماني لإلستثمار

أمريكا
* شهادة محترف مالي
إسالمي معتدمد  -ماليزيا
درجة الماجستير في إدارة
2

وسيم مكحل

عضو
(تنفيذي ،غير مستقل)

األعمال من معهد وارتون من

فبراير 6102

جامعة بنسلفانيا و درجة

 00شهرا

البكالوريوس في االقتصاد

ال يوجد

ال يوجد

والمالية من جامعة مكغيل
حاصل على درجة
2

خالد عبدهللا يوسف آل

عضو

عبدهللا

(تنفيذي ،غير مستقل)

البكالوريس في إدارة األعمال

مايو 6106

تخصص إدارة نظم

 4سنوات ثمانية أشهر

المعلومات من جامعة

ال يوجد

ال يوجد

آركانساس -أمريكا.
حاصل على درجة الماجستير
في إدارة األعمال من جامعة
عضو
7

فواز سليمان الراجحي

(غير تنفيذي ،مستقل)

ستانفورد – أمريكا،

أبريل 6102

وحاصل على بكالوريوس في

سنة و ثمانية أشهر

اإلدارة ونظم المعلومات
والمحاسبة من جامعة الملك
فهد بالسعودية
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ال يوجد

ال يوجد

تقرير الحوكمة لسنة 6102
كمييا تجييدر اإلشييارة إلييى أن أعضيياء مجلييس إدارة الشييركة يتمتعييون بييالخبرة والمهييارة الالزميية لتأدييية مهييامهم لمييا فيييه مصييلحة
الشركة ،ويتم إختيار أعضاء مجلس اإلدارة من خالل عملية التصويت التراكمي السري وفقا للمبيادئ التوجيهيية الصيادرة عين
هيئة األوراق المالية والسلع.
السيرة الذاتية ألعضاء مجلج اإلدارة:
الشيخ /خالد بن سعود القاسمي
الرئيج
غير تنريذي – مستقل
الشيخ خالد بن سعود القاسمي حاصل على شهادة إدارة أعمال من جامعة نيويورك ،الحرم الجامعي في أبوظبي ،كما أنيه يتقليد
مناصييب فييي مجييالس إدارة :جزيييرة المرجييان ذ.م.م ،اإلمييارات العربييية المتحييدة ،ومكتييب التطييوير واإلسييتثمار بييرأس الخيميية،
وحكومة رأس الخيمة -اإلمارات العربية المتحدة.
شيريش صرا
نائب الرئيج
تنريذي – غير مستقل
عضو فيي مجليس إدارة الشيركة منيذ عيام  ،6104تيم إعيادة إنتخابيه فيي الجمعيية العموميية العاديية المنعقيدة بتياريخ  62أبرييل
 6102لفترة ثالثة سنوات حتى تاريخ  62أبريل  ،6103مؤسس ونائب رئيس سامينا كابيتال ،فيي يونييو مين عيام  6104قياد
عملية اإلستحواذ على حصة كبيرة في شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع .قبيل تأسييس سيامينا كابيتيال كيان السييد صيراف
المؤسس المشارك والعضو المنتدب ألبيراج كابيتيال والتيي نميت لتصيبح واحيدة مين أكبير صيناديق األسيهم الخاصية فيي العيالم
حيث كانت تدير على ما يزيد عن  2مليار دوالر ،في عام  0333أسس شركة اإلستثمارات أورييل والتيي بيرزت كواحيدة مين
مؤسسات تمويل الشركات اإلقليمية الرائيدة ،ويشيغل حالييا منصيب نائيب رئييس مجليس إدارة سيامينا كابيتيال و سييراميك رأس
الخيمة ش.م.ع .وقد شغل في السابق عضوية العديد من مجالس اإلدارة بما فيي ذليك -:أرامكيس القابضية ،أبيراج كابيتيال ،بنيك
عمان التجاري ،إي أف جي هيرمز و أموال كابيتال (قطر) ،في سبتمبر  ،6100أدرج السيد صراف كواحد من  62شخصيية
تييأثيرا فييي آسيييا فييي الملكييية الخاصيية ميين قبييل المسييتثمرين ا سيييويين ،تلقييى السيييد صييراف تعليمييه فييي مدرسيية شيارتر هيياوس
(إنجلترا) وحاصل على شهادة البكلوريوس في علوم اإلقتصاد من جامعة لندن لإلقتصاد.

الشيخ /محمد بن حميد القاسمي
عضو مجلج إدارة
غير تنريذي – مستقل
عضو مجلس إدارة منذ عام  ،0332تم إعادة إنتخابه فيي الجمعيية العموميية العاديية المنعقيدة بتياريخ  62أبرييل  6102لفتيرة
ثالثة سنوات حتى تاريخ  62أبريل  ، 6103كما أنه أيضا رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لإلسيمنت األبييض و شيركة
بورسيالن رأس الخيمة (إحدى شركات مجموعة سيراميك رأس الخيمة) ،حاصل على شيهادة البكيالوريس فيي العليوم الحربيية
من الكلية العسكرية في جمهورية مصر العربية.
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تقرير الحوكمة لسنة 6102
عبد

ل عبد

خالدعبد يوس
عضو مجلج إدارة
تنريذي – غير مستقل
عضو مجلس إدارة منذ عام  ،6106تم إعادة إنتخابه فيي الجمعيية العموميية العاديية المنعقيدة بتياريخ  62أبرييل  6102لفتيرة
ثالثة سنوات حتى تاريخ  62أبريل  ،6103كما أنه يدعم مناطق التصنيع الدولية لشركة سيراميك رأس الخيمة ،لدييه ميا يزييد
عن  60سينة خبيرة فيي اإلسيتراتيجية ،وقييادة العملييات وخبيرة فيي مجيال الماليية ،الموازنية وإدارة التكياليف ،العالقيات العامية
واإلعييالم ،التخطيييط الإلسييتراتيجي ،المبيعييات والتسييويق ،الربحييية وتحليييل التكيياليف ووضييع اإلجييراءات والسياسييات ،كمييا أنييه
عضو تنفيذي في مجلس إدارة هيئة رأس الخيمية لإلسيتثمار ،المنطقية الحيرة ،وغرفية رأس الخيمية ،مؤسيس مجموعية كري مي
واي ،وهي 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 فيي
مجييال الطباعيية والتغليييف فييي الشييرق األوس يط  ،حاصييل علييى درجيية البكييالوريس فييي إدارة األعمييال ميين جامعيية آركانسيياس-
الواليات المتحدة األمريكة.
خالد علي سي اليحمدي
عضو مجلج إدارة
غير تنريذي – مستقل
مدير اإلستثمار حيث يقود فريق اإلستثمار والتصنيع واللوجسيتية فيي صيندوق عميان لإلسيتثمار ،سيابقا كيان السييد خاليد يشيغل
منصب الرئيس التنفيذي لإلستثمار في شركة المدينة لإلستثمار ،لدى السيد خاليد خبيرة تزييد عين  00سينة فيي مجيال الخيدمات
اإلسييتثمارية المصييرفية ،تمويييل الشييركات واسييتثمارات األسييهم الخاصيية ،كمييا أنييه محاضيير فييي اإلقتصيياد والمالييية فييي جامعيية
السلطان قابوس بسلطنة عمان ،تلقى السيد خالد تعليمه في جامعة إلينوي بالواليات المتحدة األمريكية.
فواس سليمان الراجحي
عضو مجلج إدارة
غير تنريذي – مستقل
تييييم انتخيييياب السيييييد فييييواز عضييييوا لمجلييييس اإلدارة فييييي اجتميييياع الجمعييييية العمومييييية العادييييية المنعقييييدة بتيييياريخ  62أبريييييل
 ، 6102ان السييييد فيييواز يشيييغل منصيييب رئييييس مجليييس إدارة مجموعييية إتحييياد الراجحيييي وهيييي شيييركة اسيييتثمارية ملكيييية
عائلييييية ولييييديها مكاتييييب فييييي الرييييياض وجييييدة ونيويييييورك ودبييييي ،ويتركييييز نشيييياط الشييييركة الرئيسييييي فييييي األسييييهم العاميييية
والملكييييية الخاصيييية ،والعقييييارات ،واالسييييتثمارات البديليييية ،يتمتييييع السيييييد فييييواز بخبييييرة واسييييعة حيييييث كييييان يشييييغل سييييابقا
منصيييب رئييييس اإلكتتييياب الخييياص لألسيييهم وكيييذلك ميييدير مبيعيييات والتوزييييع فيييي الراجحيييي كابيتيييال ،كميييا أنيييه كيييان ييييرتبط
مييع مصييرف الراجحييي أكبيير مصييرف اسييالمي فييي العييا لم ،كمييا أنييه كييان يخييدم فييي شييركة بروكتييور آنييد جامبييل كمحلييل
لألنظمييية فييييي الفييييرع الرئيسييييي لشييييبه الجزيييييرة العربييييية فيييي حلييييول أنظميييية معلومييييات المبيييياني لصييييالح صييييندوق تطييييوير
األعمييييال ،وهييييو حاصييييل علييييى درجيييية الماجسييييتير فييييي إدارة األعمييييال ميييين جامعيييية سييييتانفورد وبكييييالوريوس فييييي اإلدارة
ونظييييييييييييييييييييم المعلومييييييييييييييييييييات والمحاسييييييييييييييييييييبة ميييييييييييييييييييين جامعيييييييييييييييييييية الملييييييييييييييييييييك فهييييييييييييييييييييد بالسييييييييييييييييييييعودية.

وسيم مكحل
عضو مجلج إدارة
تنريذي – غير مستقل
يتمتع السيد مكحل بخبرة تتجاوز  00عام في مجال اإلستثمارات في األسهم الخاصة ،كما أنه يشغل حاليا منصيب نائيب رئييس
أول في سامينا كابيتال لإلستثمارات المحدودة في دبي ،التي تركز على اإلستثمارات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
حاصل على درجية الماجسيتير فيي إدارة األعميال مين كليية وارتيون فيي جامعية بنسييلفينيا ودرجية البكيالوريوس فيي اإلقتصياد
والمالية من جامعة ماكغيل ،كما أنه عضو في مجالس إدارة عدة شركات تابعة للمجموعة ،وعضو في اللجنة التنفيذية للشركة.
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تقرير الحوكمة لسنة 6102
ب -تم يل العنصر النسائي في مجلج اإلدارة للعام :1026
ال يوجد تمثيل
ت -مسباب عدم ترشح مي عنصر نسائي لعضوية مجلج اإلدارة:
تم إنتخاب أعضاء مجلس الشركة الحالي في أبريل  6102حيث ال يوجد عنصر نسائي تقدم للترشح لعضوية مجليس اإلدارة
في ذلك الوقت ،مدة عضوية المجليس الحيالي سيتنتهي بتياريخ  62أبرييل  ،6103حييث سييكون ترشيح العنصير النسيائي محيل
ترحيب.
ث -مكافآت معضاء مجلج اإلدارة :
تكييون مكافييأة أعضيياء مجلييس اإلدارة ميين خييالل إقتييراح أو توصييية ميين قبييل لجنيية الترشيييحات والمكافييآت وترفييع إلييى الجمعييية
العمومية ليتم الموافقة عليها من قبل مساهمي الشيركة ،ييتم تحدييد مكافيأة أعضياء مجليس اإلدارة اسيتنادا إليى الميادة ( )60مين
قييرار رئيييس مجلييس إدارة الهيئيية رقييم (/7ر.م) لسيينة  6102بشييأن معييايير اإلنضييباط المؤسسييي وحوكميية الشييركات المسيياهمة
العامة والمادة ( )070من قانون الشركات التجارية رقم ( )6لسنة .6102
 610هو  1،500،000700درهم.
6102
. -0إن مبلغ مكافآة مجلس اإلدارة عن العام 2
 ،610فقد تم إقتراح أن ال يتم دفع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.
6102
 -6وفيما يتعلق بالمكافآت المقترحة عن العام 2
 -0قرر المجلس وقف بدالت الحضور في إجتماعه المنعقد بتاريخ  00سبتمبر .6104
تقاضى راميش فينكاترامان راتب وقدره  603،022درهم وذلك نظير خدماته كرئيس للجنة التنفيذية من تاريخ  10ينياير إليى
 6102إلى  00فبراير .6102
تقاضى شيريش صاراف راتب قدره  2،,90،6,5درهم وذلك نظير خدماتيه كيرئيس للجنية التنفيذيية مين تياريخ  00فبرايير
 6102إلى تاريخ  00ديسمبر ..6102
تقاضى خالد عبدهللا يوسف أل عبدهللا راتب قدره  2،100،000درهم وذلك نظير الخدمات المقدمة كعضو للجنة التنفيذية عن
العام .6102
تقاضيى وسيييم مكحيل راتييب قييدره  0،011،111وذليك نظييير الخيدمات المقدميية كعضييو للجنية التنفيذييية مين تيياريخ  00فبراييير
 6102إلى تاريخ  00ديسمبر .6102
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تقرير الحوكمة لسنة 6102
ج -إجتماعات مجلج اإلدارة :
يجتمع مجلس اإلدارة بصورة منتظمة أو عند توجيه الدعوة من قبل رئيسه لإلنعقاد أو بناء على طليب يقدميه ثلثيي مين أعضياء
المجلس على األقل  ،ويجب توجيه الدعوة لكل أعضاء المجلس لإلجتماع قبل أسبوع واحد على األقل من تاريخه ،مع اإلشيارة
إلى إمكانية إضافة بنود أخرى إلى جدول األعمال من قبل أي عضو فيي المجليس ،ويوضيح النظيام األساسيي للشيركة تفاصييل
الحضور والتصويت وشروط اإلجتماع.

تاريخ اإلجتماع

نسبة الحضور

 00فبراير 6102

%200

 01مارس 6102

%200

 06مايو 6102

%200

 10أغسطس 6102

%200

 13نوفمبر 6102

%200

حضور أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماعات المجلس والجمعية العموميية المنعقيدة بتياريخ  02ميارس  6102و  66يونييو
 6102للشركة على النحو التالي :
التاريخ

 02مارس 6102

 66يونيو 6102

(الجمعية العمومية)

(الجمعية العمومية)
حاضر

 00فبراير 6102

 01مارس 6102

 06مايو 6102

 10أغسطس 6102

 13نوفمبر 6102

الشيخ /خالد بن سعود القاسمي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

شيريش صرا

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

الشيخ /محمد بن حميد القاسمي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

اليحمدي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

ال ينطبق

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

الحضور

خالد بن علي بن سي
خالد عبد

ل عبد

يوس

فواس سليمان الراجحي
وسيم مكحل
راميش فينكاترمان*

ال ينطبق :لم يكن عضوا عن تلك الرترة
* إستقال بتاريخ  22فبراير 1026
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تقرير الحوكمة لسنة 6102
ح .ترويض اإلدارة التنريذية:
تعزيزا لما نصت عليه متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة االوراق المالية والسلع ،فقد تبنى المجلس سياسة
واضحة مبنية على الفصل الكامل بين مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته و مهام اإلدارة التنفيذية ومسؤولياتها ،حيث أن المجلس
يقوم باإلشراف الشامل وتقديم التوجيهات اإلستراتيجية من خالل مراجعة المبادرات اإلستراتيجية والسياسات الداخلية
واألهداف الرئيسية والموافق عليها .على أن يتم إدارة شؤون الشركة يوما بيوم من قبل اإلدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي
للشركة.
تم تعيين الرئيس التنفيذي للشيركة مين قبيل مجليس اإلدارة ،ويتمثيل اليدور الرئيسيي لليرئيس التنفييذي فيي صيياغة وتنفييذ رؤيية
الشييركة ورسييالتها واسييتراتيجيتها وتنظيمهييا ،وهييو يتحمييل المسييؤولية عيين مجمييل عمليييات الشييركة وربحيتهييا وتحقيييق أهييدافها
المنشودة التي حددها المجلس.
وتماشيا مع هذه السياسة ،فإن مهام اإلدارة اليومية ألعمال الشركة يقوم بإدارتها واإلشراف عليهيا السييد /عبيدهللا مسيعد بصيفته
الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام  ،6106منذ تعيين الرئيس التنفيذي ،قام مجلس اإلدارة بتحدييد صيالحيات التفيويض الخاصية
به كما قام المجلس أيضا في فبراير من العام  6102بتحديث تلك الصالحيات ،وتتمثل صالحيات التفويض بـ:
 -0الصالحيات المالية
 -6الصالحيات التشغيلية
 -0الصالحيات اإلستثمارية والرأسمالية
 -4الصالحيات القانونية والتشريعية
 -2الصالحيات اإلدارية
 -2صالحيات عامة

تعتبر التفويضات المذكورة أعاله صالحة حتى فتيرة واليية أعضياء المجليس الحيالي أو حتيى ييتم إلغائيه مين قبيل المجليس ،قيام
مجلس اإلدارة في فبراير من العام  6102بمراجعة صالحيات التفويض
ويساعد الرئيس التنفيذي في أداء مهاميه فرييق مين اإلدارة التنفيذيية مين ذوي الخبيرات والميؤهالت المتمييزة .وتلتيزم اإلدارة
التنفيذية على تعزيز إطار الحوكمة في الشركة وذلك من خالل إلتزامها بتطبيق سياسات وإجراءات الشركة،
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خ -التعامالت التي تمت مع األطرا

ذات العالقة :

إن األطراف ذات العالقة تمثل بعض أعضاء مجلس اإلدارة ،المساهمين الرئيسيين و اإلدارة التنفيذية وتفاصيل هذه التعيامالت
 610كما يلي :
6102
التي حدثت في عام 2
التعامالت مع المساهمين الرئيسيين:
(بخالف توزيعات األرباح)
البيان

 12ديسمبر ( 1026درهم ")000

مبيعات

-

مشتريات

-

التعامالت مع معضاء مجلج اإلدارة وإرتباطهم مع شركات مخرى:
البيان

 12ديسمبر ( 1026درهم ")000

مبيعات

-

مشتريات

071,5

التعامالت مع كبار الموظريين التنريذيين:
(بخالف الرواتب المدفوعة)
البيان

 12ديسمبر ( 1026درهم ")000

مبيعات

-

مشتريات

-
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د -الهيكل التنظيمي بالشركة:

ذ -مسماء كبار الموظرين التنريذين
أسماء كبار الموظفين التنفيذيين بمن الصف األول والثاني بالشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم والمكافيآت المدفوعيه لهيم خيالل
( 610آالف الدراهم):
6102
عام 2
تاريخ التعيين

مجموع الرواتب والبدالت

مجموع المكافآت

مي مكافآت نقدية/عينية للعام

م

الوظيرة

المدفوعة لعام 1026

المدفوعة

 1026مو تستحق مستقبال

6،614،011

0،306،333

-

0

الرئيس التنفيذي

 16يونيو 6114

622،134

-

6

الرئيس المالي

 07يوليو 6106

0،000،264

620،274

-

0

الرئيس اإلستراتيجي

 10أغسطس 6114

0،017،221
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 -,مدقق الحسابات الخارجي
طبقا لقانون الشركات التجارية رقم  3لسنة  0334وقواعد حوكمة الشركات ،قامت الجمعية العمومية بتعيين مدقق حسابات
خارجي مستقل للسنة المالية بناء على توصية مجلس اإلدارة .كما وافقت الجمعية العمومية العادية على أتعاب مدققي
الحسابات الخارجيين .خالل اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 02مارس  ،6102تم تعيين السادة /كي بي إم جي لوار
جلف ليمتد (كي بي إم جي) كمدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المنتهية في  00ديسمبر  .6102وبناء عليه يتم دعوة
مدققي الحسابات الخارجيين لحضور اجتماعات لجنة التدقيق واجتماع الجمعية العمومية العادية لتقديم تقريرهم واإلجابة على
استفسارات وأسئلة المساهمين.
يقوم مدققو الحسابات الخارجيين بتنفيذ أعمال مراجعة ربع سنوية وأعمال تدقيق سنوية للبيانات المالية وفقا للمعايير الدولية
ذات الصلة .يقوم مدققو الحسابات الخارجيين بتقديم تقريرهم إلى مجلس اإلدارة والجمعية العمومية العادية طبقا لقوانين دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
قامت الشركة في عام  6104بتطبيق سياسة تتعلق بالخدمات التي ال تشمل أعمال تدقيق فيما يخص األعمال التي قد يقدمها
مدققو الحسابات المستقلين بهدف تقديم تأكيد إضافي على عدم وجود ما يؤثر سلبا على استقالليتهم طبقا للتوجيهات الواردة في
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/7ر.م) لسنة  6102بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
م -نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي:
إن كي بي إم جي هي إحدى الشركات المهنية األربعة الكبرى المتخصصة في مجال تدقيق الحسابات على مستوى العالم .تقوم
كي بي إم جي بتقدي م 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 عملها للوفاء بالتزامها الخاص بإعداد
تقرير حول البيانات المالية للمجموعة بصورة عامة.
ب -بيان باألتعاب والتكالي

الخاصة بالتدقيق مو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

اسم مكتب التدقيق

كي بي إم جي لوار جيلف ليميتد

عدد السنوات التي قضاها كمدقق خارجي للشركة

 2سنوات

1026
102
إجمالي متعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 6

 433،211درهييم باإلضييافة إلييى
مصاريف نثرية بحيد أقصيى %2
من األتعاب مقابل أعمال التدقيق.

متعاب وتكالي

الخدمات الخاصة األخرى بخال

1026
102
التدقيق للبيانات المالية لعام 6

-

تراصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى

بيرران بالخرردمات األخرررى الترري قررام مرردقق حسررابات خررارجي خررر غيررر مرردقق حسررابات الشررركة ال يوجد
1026
102
بتقديمها خالل العام 6
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لجان المجلج
يساعد مجلس اإلدارة في تولي مسؤولياته وواجباته ثالثة لجان منبثقين عنه وهيي :لجنية التيدقيق ولجنية الترشييحات والمكافيآت
واللجنة التنفيذية:

 -7لجنة التدقيق:
 102واختصاصاتهم والمهام الموكلة لهم:
1026
م -مسماء معضاء لجنة التدقيق كما في  12ديسمبر 6
 فواز سليمان الراجحي (الرئيج)
 الشيخ أحمد بن حميد القاسمي (عضو)
 خالد علي سيف اليحمدي (عضو)
مهام لجنة التدقيق
تتمثل المهمة الرئيسية للجنة التدقيق في تقديم المشورة فيما يتعليق بالمسيائل الماليية للشيركة ومسياعدة مجليس اإلدارة فيي القييام
بمسؤولية الرقابة من خالل مراجعة :


التقارير المالية والمعلومات المالية األخرى سواء المباشرة أو غير المباشرة ألي جهة حكومية أو عامة الجمهور.



نظام الرقابة الداخلية للشيركة بخصيوص :الماليية ،المحاسيبة ،اإلمتثيال للقيانون واألخيالق والتيي تيم إنشياءها مين قبيل
المجلس وإدارة الشركة.



عمليات إعداد التقارير المالية والمحاسبية المدققة للشركة.

وتماشيا مع مهام لجنة التدقيق ،فإن اللجنة تشجع على التحسين المستمر ،وتعزييز اإللتيزام بسياسيات وإجيراءات الشيركة عليى
جميع المستويات ،لهذا فإن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للجنة هي:


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 إمتثالها للقوانين واالحكام.



اإلشراف على إنشاء وتطبيق السياسات المالية وممارسة األعمال.



توفير وسيلة إتصال مفتوحة بين مدقق الحسابات الخارجي ،اإلدارة العلييا والماليية ،المستشيار القيانوني ،قسيم الرقابية
الداخلية و مجلس اإلدارة.



أية مهام أخرى يوكلها المجلس للجنة.
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تعزيزا لضوابط حوكمة الشيركات ،والرقابية الداخليية وضيمان اإللتيزام بأفضيل الممارسيات ،إن مجليس إدارة شيركة سييراميك
رأس الخيمة قد عين خبيرا للجنة التدقيق وذلك لتقديم المشورة والمساعدة الالزمة للجنة التدقيق ،السيد فيليب غيور رانيدال هيو
خبير لجنة التدقيق الذي تم تعينه .ونقدم لكم لمحة موجزة عن ملفه الشخصي:

فيليب غور راندال
خبير لجنة التدقيق
السيد فيليب غ ور راندال ،لديه سنوات خبرة واسعة في المنظمات الدولية الكبرى الخاصة والمملوكة للقطاع العام ،وله منصب
إستشيياري وأدوار فييي المجلييس ،وهييو حاليييا رئيييس مجلييس إدارة للعديييد ميين الشييركات الدولييية ،كمييا أنييه رئيييس للجنتييين تييدقيق
لشراكات أخرى ( بميا فيي ذليك سيامينا كابيتيال) ،ومستشيارا لشيركات عدييدة أخيرى ،قضيى معظيم حياتيه المهنيية التنفيذيية فيي
شركة أندرسون حيث كان شريك تدقيق لمدة  62عاما ،حيث كان ييدير عملييا الشيركة فيي المملكية المتحيدة ،وبعيد ذليك أصيبح
رئيس ال عمليات العالمية في الشركة ،السيد راندال محاسب معتمد من المملكية المتحيدة كميا أنيه حاصيل عليى درجية الماجسيتير
من جامعة أكسفورد.
ب -إجتماعات لجنة التدقيق
 ،610وكانت على النحو التالي:
6102
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثالثة أشهر ،حيث عقدت اللجنة أربعة إجتماعات خالل العام 2
تاريخ اإلجتماع

فواس سليمان الراجحي

الشيخ محمد بن حميد القاسمي

حاضر

حاضر

حاضر

ال ينطبق

 06مايو 6102

ال ينطبق

حاضر

حاضر

معتذر

 13أغسطس 6102

ال ينطبق

حاضر

حاضر

معتذر

 19نوفمبر 6102

ال ينطبق

حاضر

حاضر

حاضر

 00فبراير 6102

شيريش صرا

*

خالد علي سي

مالحظات :ال ينطبق :لم يكن عضوا عن تلك الفترة

حضر خبير لجنة التدقيق جميع اإلجتماعات األربعة شخصيا.
* قييدم شيييريش صييراف إسييتقالته ميين رئاسيية لجنيية التييدقيق بتيياريخ  00فبراييير  6102وحييل محلييه خالييد علييي سيييف اليحمييدي،
والحقا تم تعيين فواز سليمان الراجحي كرئيس للجنة التدقيق.
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 -6لجنة الترشيحات والمكافآت:
 102واختصاصاتهم والمهام الموكلة لها:
1026
 -2مسماء معضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما في  12ديسمبر 6
لجنة الترشيحات والمكافآت من ال ة معضاء غير تنريذيين مستقليين ،وهم:

تتأل

 الشيخ أحمد بن حميد القاسمي (الرئيج)
 فواز سليمان الراجحي (عضو)
 خالد علي سيف اليحمدي (عضو)
* قدم شيريش صراف إستقالته من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ  00فبراير  6102وحيل محليه خاليد عليي
سيف اليحمدي.
مهام معضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :
المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت هي:


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 وإنهاء خدمات اإلدارة التنفيذية.
 oخطط الحوافز.
 oترتيبات التقاعد.
 oإطار مكافأة األعضاء.



أية مهام أخرى يوكلها المجلس للجنة.

 -1إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:
 ،610وكانت على النحو التالي:
6102
عقدت اللجنة إجتماعا واحدا خالل العام 2
تاريخ اإلجتماع

الشيخ محمد بن حميد القاسمي

فواس سليمان الراجحي

6102/16/00

حاضر

حاضر
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 -5اللجنة التنريذية
مسماء معضاء اللجنة التنريذية كما في  12ديسمبر  1026واختصاصاتهم والمهام الموكلة لها:
اللجنة التنريذية من ال ة معضاء على األقل ويكون من بينهم رئيج الشركة ،وهم:

تتأل

 شيريش صراف (الرئيج)
 خالد عبدهللا يوسف عبدهللا آل عبدهللا (عضو)
 وسيم مكحل (عضو)
 عبدهللا مسعد (عضو-الرئيج التنريذي)
قدم راميش فينكاترمان إستقالته من اللجنة التنفيذية بتاريخ  00فبرايير  6102و بينفس الييوم حيل محليه شييريش صيراف،
وتم تعيين وسيم مكحل في اللجنة التنفيذية بتاريخ  00فبراير .6102
مهام معضاء اللجنة التنريذية :
المهام الرئيسية للجنة التنفيذية هي:


متابعةة تنفيةذ سياسةات ولةةوائح المجموعةة الماليةة وإالداريةة والرقابيةةة ولكةل شةركة مةن شةةركاتها علةى حةدة وتطويرهةةا
واقتراح التعديالت المناسبة عليها لمجلس إالدارة.



متابعة خطط الشركة اإلستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة األجل وتحديثها ومراجعتها من حين خر.



متابعة تنفيذ الخطط والموازنات التقديرية للشركة ومتابعة األداء الفعلي وتقديم التوصيات بشأنها.



إجراء الدراسات الالزمة إلستثمارات الشركة الجديدة وإتخاذ القرارات الالزمة بشأنها.



اختيار وتكليف المستشاريين والخبراء وعمل الدراسات وتطوير الينظم واإلجيراءات بميا يحقيق تحيديث العملييات آلييا
وبما يناسب تطور صناعة السيراميك ووسائل وأساليب عملها.



أية مهام أخرى يوكلها مجلس اإلدارة للجنة

 -9لجنة متابعة واإلشرا

على تعامالت األشخاص المطلعين:

إسييتنادا إلييى المييادة رقييم "-06ج" ميين قييرار رئيييس مجلييس إدارة الهيئيية رقييم (/7ر.م) لسيينة  6102بشييأن معييايير اإلنضييباط
المؤسسيي وحوكمية الشيركات المسيياهمة العامية .تيم إنشياء لجنيية المتابعية واإلشيراف عليى تعييامالت األشيخاص المطلعيين ،قييام
مجلس اإلدارة بإجتماعهم المنعقد بتاريخ  04فبراير  6107بتشكيل اللجنة ،والتي تتألف من:
 فيبوتي بوشان -رئيس اإللتزام و الرقابة الداخلية (الرئيج)
 جورج رباحية -المستشار القانوني وأمين سر المجلس
 فيليب حبيشي -مدير عالقات المستثمرين

(عضو)
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مهام معضاء لجنة المتابعة واإلشرا

على تعامالت األشخاص المطلعين:

المهام الرئيسية للجنة:
 اإلشراف على تحديث قائمة المطلعين لدى الشركة
 متابعة تعامالت األشخاص المطلعين وملكياتهم.
 اإلحتفاظ بإقرارات رسمية من األشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية لدى الشركة.
 إإشعار جميع األشخاص المطلعين على الضوابط والتشريعات القانونية من خالل توقيعهم على اإلقرارات.
 إشعار جميع األشخاص المطلعين بخصوص فترات الحظر الخاصة بتداوالتهم.
 -0إدارة الرقابة الداخلية
م -مسؤولية المجلج
إن مجليس اإلدارة مسيؤول وبشييكل كامييل عيين نظيام الرقابيية فييي شييركة سيييراميك رأس الخيمية ،بمييا فييي ذلييك عمليييات تفييويض
المتطلبات حسب اللزوم للسياسات واإلرشادات والضوابط ( بما في ذلك مستويات السلطة والفصل بين الواجبات).
وتعتبر اإلدارة التنفيذية للشركة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق الرقابة العامة باإلشراف والتعاون مع المدراء العامون ومدراء
اإلدارات واألقسام ومدراء الفروع المحلي ة والخارجية ،حييث أن مسيئولية تطبييق نظيام رقابية فعيال عليى مسيتوى الشيركة هيي
مسئولية مباشرة لكل موظف في المجموعة.
ب -قسم الرقابة الداخلية:
تطبيقا لمتطلبات الحوكمية وتوجيهيات الهيئية فقيد تيم انشياء إدارة للرقابية الداخليية تتمتيع باإلسيتقالل الكيافي والميؤهالت المهنيية
والكفاءة والخبرة المطلوبة ألداء مهامها وذلك وفاءا بإلتزاماتها وتتبع مجلس اإلدارة عن طريق لجنة التدقيق.
يتييرأس إدارة الرقابيية الداخلييية السرريد فيبرروتي بوشرران ،حاصييل علييى شييهادة محلييل مييالي معتمييد ودرجيية الماجسييتير فييي إدارة
األعمال ،لدى السيد بوشان أكثر من  26سنة خبرة في األعمال الدولية في مجاالت التيدقيق اليداخلي ،إدارة المخياطر ،حوكمية
الشركات والمالية ،كما أنه رئيج اإلمت ال واإللتسام بالشركة.
ج -لية عمل إدارة الرقابة الداخلية وكيرية التعامل مع المشاكل
يرى مجلس اإلدارة بأن نظام الرقابية فيي المجموعية ييوفر تطمينيات عليى شيمولية ونزاهية ودقية وعيرض البيانات/المعلوميات
المالية ،وحفظ وضمان األصول ،والكشف عن أي غش و اإلمتثال بالقوانين المطبقة واألنظمة الموضوعة.
وتقوم لجنة التدقيق في هذا الصدد وبالنيابة عن مجلس اإلدارة بمراجعة نظام الرقابة الداخليية وتقيييم اإلطيار مين خيالل أعميال
التقييم الي تقوم بها إدارة التدقيق و مدقق الحسابات الخرجي ،وبناءا على المالحظات والتوصيات والنصائح المقدمية مين لجنية
التدقيق يتأكد المجلس من توفر العناصر الفاعلة للرقابة الداخلية الصحيحة للمجموعة.
كما تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد مراجعة ربع سنوية لمعايير الرقابية الداخليية فيي الشيركة لتقيديم تقييمهيا ومقترحاتهيا إليى
لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة  ،وتيتم عمليية المراجعيه الميذكوره أعياله وفقيا لنظيام الرقابية ودلييل وقواعيد وإجيراءات الحوكمية
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وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئية رقيم (/7ر.م) لسينة  6102بشيأن معيايير اإلنضيباط المؤسسيي وحوكمية الشيركات المسياهمة
العامة
لم تواجه الشركة مية مشكالت في نظام الرقابة الداخلي خالل العام .1026
 -20المخالرات المرتكبة
.610
6102
لم يتم دفع أي غرامة مالية عن العام 2
 -22مساهمة الشركة خالل عام  1026في تنمية المجتمع والحراظ على البيئة
 نشاطات الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:* التبرع بالبالط لصالح مركز رأس الخيمة لرعاية الحيوان – التبرع بـ  01متر مربع من البالط
* يوم جمع العلب المعدنية ،تم جمع أكثر من  024كلجم من العلب المعدنية التالفة من مباني الشركة -.جمع أكثر من 051
كلجم من العلب التالفة من قبل موظفي الشركة
* سباق تيري فوكس رأس الخيمة السنوي السابع لدعم مشاريع أبحاث السرطان -.التبرع بـ  1511درهم.
* التبرع باألدوات الصحية لصالح هيئة الشارقة للكهرباء والماء ،وذلك إلعادة تجديد بيوت أصحاب الدخل المحدود -أربعة
أطقم حمامات..
* ساعة األرض ،مبادرة عالمية لزيادة الوعي حول تغير المناخ والحد من إستهالك الطاقة -إغالق مصابيح اإلنارة في مباني
اإلنتاج ،سكن الموظريين ،ومكاتب الشركة لمدة ساعة واحدة..
* زراعة األشجار في مباني الشركة إلحياء ئكرى يوم األرض  -6102سراعة مك ر من  100شجرة
 فازت الشركة خالل العام  6102بعدد من الجوائز الصناعية.* الفائز "بجائزة إختيار المحررين" من قبل جوائز إنسايد آوت" في خلق التصاميم الداخلية الملهمة للمنازل عن طريق
العاملين والمورديين.
* جائزة "رائد التغيير" من قبل جوائز تميز الموارد البشرية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وتم إستالم الجائزة من قبل
الرئيس التنفيذي.
* جائزة ستيفي لـ"أفضل حدث تحفيزي داخلي" – الحدث الخارجي "طرقة واحدة"
* الجائزة البرونزية في فئة "حدث العام" ضمن جوائز .6102 BIZ
* الترشح لقائمة أفضل  011رئيس تنفيذي كجزء من جوائز ميدياكويست ألفضل رئيس تنفيذي في دول مجلس التعاون
الخليجي ،بناءا على البيانات المالية والصفات القيادية.
 الرعايةشاركت شركة سيراميك رأس الخيمة في مختلف األحداث خالل العام 6102
* نهائي الموسم الختامي لنهائيات بطولة العالم للسكواش والتي أقيمت بدبي
* جائزة الشرق األوسط للتصميم المعماري لشركات الهندسة المعمارية الكبرى في الشرق األوسط ،ومشروع العام لترفيه
والضيافة.
* قمة الشرق االوسط للتصميم والتي ضمت أكثر من  021مصمم معماري وداخلي من أكثر الشركات تأثيرا في المنطقة
وذلك لخلق األعمال المبتكرة التي تعرف بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 المعارض* معرض سيرساي ,قامت الشركة خالل العام  6102بالمشاركة في واحدة من أهم معارض السيراميك الدولية حول العالم،
سيرساي بولونيا ،إيطاليا ،حيث قامت الشركة بإطالق العالمة التجارية الجديدة والتي صممت لتوحيد جميع الشركات التابعة
عالميا ،وتم الكشف عن العالمة التجارية الجديدة في جناح شركة سيراميك رأس الخيمة وذلك للتعبير بوضوح عن هدف
العالمة الجديدة وهو " المجال للخيال" ولقد عرضنا أحدث منتجاتنا من البالط واالدوات الصحية في هذا المعرض.
 األحداث* طرقة واحدة  -في يناير من العام  ،6102اجتمع كبار المدراء ،وذلك عبارة عن حدث إستراتيجي تحفيزي لمدة يوم واحد
وذلك لمزامنة جهود الجميع إلى أهداف مشتركة.
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* منتدى رمج الخيمة للمالية واإلست مار -يعتبر منتدى رأس الخيمة للمالية واإلستثمار منتدى رفيع المستوى لألعمال الدولية
والمالية واإلستثمار والذي أقيم لمدة يومين والذي ضم خبراء من الحكومة والصناعات الرائدة في مختلف قطاعات إمارة رأس
الخيمة جنبا إلى جنب مع المستثمرين والممولين المحليين والدوليين وذلك إلستكشاف فرص األعمال في اإلمارة المتقدمة.
 -21معلومات عامة
توفر الشركة التقارير والنتائج الماليية والمعلوميات الجوهريية وتقيارير الحوكمية مين خيالل الموقيع اإللكترونيي لسيوق أبيوظبي
لألوراق المالية ،وقد قامت الشركة بنشر الدعوة لحضور الجمعية العمومية في الصحف باللغة العربية ،ويتم توزييع الحسيابات
السنوية المدققة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير الحوكمة على المساهمين 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 مساهم على حدة ،بل يقوم المسؤول المختص بتحميلها على صفحة موقع سوق
أبوظبي لألوراق المالية تحت رمز ” ،“RAKCECوأيضا على الموقع اإللكتروني www.rakceramics.com
:610
6102
أ -بيان بسعر سهم الشركة في السوق للعام 2
الشهر
يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
اكتوبر
نوفمبر
ديسمبر

أعلى سعر
3446
3449
3489
3449
3442
3441
3433
3462
3402
6496
6411
6421
المجـــــــــــــــموع

أقل سعر
6482
3416
3401
3412
3408
3406
3402
3401
6481
6422
6468
6461

حجم التداول
06،236،242
03،121،342
02،842،188
2،342،310
08،239،441
3،289،613
9،313،016
1،616،212
24،411،121
66،312،912
21،922،610
8،911،088
616،032،216

اإلغالق
3419
3449
3461
3432
3432
3461
3461
3406
6491
6411
6433
6442

:610
6102
ب -األداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الصناعة خالل عام 2
 610بينما انخفض مؤشر القطةاع الصةناعي
6102
 % 02خالل العام 2
ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة 02..62
للسوق بنسبة  ، %5.21وانخفض سعر سهم الشةركة بنسةبة  ،%02.05ويوضةح الجةدول التةالي أداء المؤشةرات وسةعر سةهم
:610
6102
الشركة خالل العام 2
النطاق
أدنى
أعلى
المؤشر والسعر
232493
3،902428
4،231464
المؤشر العام
()066441
0،920460
6،319441
مؤشر القطاع الصناعي
()1421
6461
3489
سهم الشركة
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:610
6102
الرسم البيان لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الصناعي خالل العام 2

:610
6102
ج -فئات المساهمين كما في  30ديسمبر 2
م
0
6
3
1

تصنيف المساهم
محلي
عربي
أجنبي
المجموع

نسبة األسهم المملوكة ()%
حكومة
شركات
01.02
63.12
03.20
62.15
01.02
21.21

أفراد
00.35
1.25
1.31
61.31

المجموع
53.20
02.12
62.25
011

6102
610
د -المساهمين األكثر تملكاً كما في  30ديسمبر2
عدد األسهم

الرررررررررررررقم إسم المساهم
التسلسلي
*Samena Limestone Co
1
الحجر الجيري ش .م.م*
2
فاب لالسثمار ش.ذ.م.م
3
الهيئه العامه للمعاشات والتأمينات االجتماعيه
4
االمارات لالحجار والرخام**
5
شركة فالكون لالستثمار ش.ذ.م.م**
6
حكومة راس الخيمة
7
شركه النهله للتجاره والمقاوالت*
8
*Samena Limestone Holdings
9
أخرين
01
المجموع

023،210
023،
210،،106
22،،161
22
161،،111
26،،491
26
491،،161
20،،644
20
644،،182
63،،221
63
221،،111
60،،221
60
221،،111
46،213،148
66،،131
66
131،،411
60،،810
60
810،،281
414،091،،119
414،091
252،302،210

* تشكل إجمالي األسهم المملوكة من قبل سامينا كابيتال ()%31.52
** شركات مملوكة بلكامل لسمو الشيخ /سعود بن صقر القاسمي وتمثل نسبة %5.62
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نسبة المساهمة%
09412
2441
2400
2491
6412
6426
2
6421
6422
41411
011

تقرير الحوكمة لسنة 6102
:610
6102
هـ -توزيع المساهمين كما في  30ديسمبر 2
عدد المساهمين
ملكية األسهم (السهم)
م
412
 0أقل من 51،111
093
 6من  51،111إلى أقل من 511،111
 3مرررررررررن  511،111إلرررررررررى أقرررررررررل مرررررررررن 11
5،111،111
62
 1أكثر من 5،111،111
210
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

عدد األسهم المملوكة
4،824،624
61،136،298
031،220،233

نسبة المساهمة ()%
1421
3402
02416

288،921،642
252،302،210

81462
011

و -ضوابط عالقات المستثمرين:
في العام  6102قامت الشركة بإنشاء قسم مختص بإدارة عالقات المستثمرين وتعيين مسؤول لقسيم عالقيات المسيتثمرين ،كميا
قامييت الشييركة أيضييا بإضييافة قسييم مخصييص لعالقييات المسييتثمرين تحييت مسييمى مركييز المسييتثمرين علييى الموقييع اإللكترونييي
للشركة(http://www.rakceramics.com/investors-center.php). .
 إسم مسؤول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:تةةم تعيةةين فيليررب حبيشرري رئيسةةا إلدارة عالقةةات المسةةتثمرين بالشةةركة ،حية أن فيليةةب حبيشةةي المسةةؤول عةةن خلةةق اسةةتراتيجية
التواصل مع المجتمع االستثماري ،السيد حبيشي حاصل على شهادة محلل مالي معتمد من الواليات المتحةدة األمريكيةة ،كمةا أنةه
يتمتع بخبرة  02عاما في مجال األبحاث في األسهم والتحاليل المالية بين كندا واالمارات العربية المتحدة ،يجيد حبيشي الفرنسية
واإلنجليزية والعربية ،كما أن لديه معرفة بالمتطلبات القانونية والتشريعية الصةادرة مةن قبةل هيئةة األوراق الماليةة والسةلع ،لةدى
السيد فيليب معرفة كاملة بأنشطة الشركة.
يمكنكم التواصل مع مسؤول قسم عالقات المستثمرين على البريد اإللكتروني:
ir@rakceramics.com
philippe.habeichi@rakceramics.com
ز -القرارات الخاصة:
القرار الخاص:
* الموافقة على تعديل النظام األساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون اإلتحادي رقم ( )6لسنة .6102
اإلجراءات التي تم إتخاذها:
 -0عقد إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ  66يونيو 6102
 -6اإلفصاح عن نتائج الجمعية العمومية والتي أقرت تعديل النظام.
 -4تقديم طلب إلى هيئة األوراق المالية والسلع إلصدار شهادة بإعالن تعديل النظام األساسي للشركة طبقا ألحكام القانون.
 -2موافقة هيئة األوراق المالية على تعديل النظام األساسي ،وإصدار شهادة التعديل.
 -2نشر الشهادة في الجردية الرسمية.
 -2اإلفصاح عن الشهادة في موقع سوق أبوظبي لألوراق المالية.
 -1إرفاق عقد التأسيس المعدل في الموقع الرسمي للشركة.
ح -األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام :6102
ال يوجد
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