
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع

7201تقرير الحوكمة لسنة   



 

 

 

 م قائمة المحتويات رقم الصفحة
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 7201خالل العام  الحوكمةمبادئ بيق طت -1

 

واحدة  الحوكمة تعتبر "الشركةسيراميك رأس الخيمة أو يشار إليها فيما بعد بـ "ش.م.ع. إن شركة سيراميك رأس الخيمة  

تزام لاإلإن  مار.اإلستثقيمة تزيد من  وبالتاليستدامة مو بطريقة مسؤولة، مربحة،في إدارة الشركة األساسية من الركائز 

المصالح  أصحاب ، وحمايةخلق قيمة إضافية للمساهمينإتجاه حوكمة الشركات يقود إلى تعزيز المساءلة اإلدارية،  يالمؤسس

 والمجتمع. 

التي كمة الخاصة بالحو من السياسات واالجراءاتتطبيق مجموعة شاملة  على  وقد اعتمدت شركة سيراميك رأس الخيمة

رار قبما فيها  الصلة ذاتتعتمد على أفضل الممارسات العالمية التي تتماشى مع كافة تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة 

همة العامة معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المسابشأن  2016ر.م( لسنة /7رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )

ية وموظفي لتنفيذا، اإلدارة "المجلسويشار إليه فيما بعد بـ "وهذا يؤكد على مدى الجهود المبذولة من قبل مجلس اإلدارة 

  شركة سيراميك رأس الخيمة.

 

 :م حوكمة الشركات، قامت الشركة بتطبيق اإلجراءات التالية بشأن نظا2017خالل العام 

 إجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنها: -1

قامت إجتماعات، و (4أربعة )إجتماعات، كما قامت لجنة التدقيق بعقد  (4) أربعةقام مجلس اإلدارة بعقد  2017خالل العام 

 بعقد إجتماع واحد، ولجنة متابعة تداوالت المطلعين لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد إجتماع واحد

 

 إجتماع الجمعية العمومية السنوية: -2

ر.م( لسنة /7)بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  2015لعام  2وفقا للقانون اإلتحادي رقم 

عمومية عية البشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، قامت الشركة بعقد إجتماع الجم 2016

  .2017مارس  14للمساهمين بتاريخ 

 

  :ادة القيمةخطة زي  -3

 المساهمين.إستثمار لتعزيز قيمة مستمرة بتنفيذ خطة زيادة القيمة وذلك  الشركةما زالت 

 

 :2017حوكمة الشركات خالل العام الرئيسية لمبادرات ال -4

 والمستمرة في الشركات الشقيقة واألعمال العام لتفويض الصالحيات الشاملة اإلطارتنفيذ  -

 

 2017فبراير  14، قام أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ  2016ر.م( لسنة /7قم )ج" من قرار ر-12رقم "إستنادا إلى المادة  -

 بتشكيل لجنة لمتابعة تداوالت المطلعين.
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 اإلفصاح والشفافية: -5

األحداث صاح عن باإلف 2017حيث قامت الشركة خالل العام تلتزم الشركة باألنظمة واللوائح المعمول بها بشأن اإلفصاح، 

حوكمة تقرير ال ،إلدارةالهامة وتقارير مجلس اإلدارة، والبيانات المالية )الربع سنوية والسنوية( ، واجتماعات أعضاء مجلس ا

 إلى السوق.ونتائجها واجتماع الجمعية العمومية العادية  2016لعام 

 

أنها ة كما ون مصالح أصحاب الحقوق محميتأكد على أومن هنا، ومن خالل تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، فإن الشركة 

 القانونية والتنظيمية للشركة. التشريعاتجميع تأكد على اإللتزام ب

يمة ، أس الختقرير الحوكمة يهدف إلى اإلفصاح وبكل شفافية عن ممارسات الحوكمة التي تقوم بها شركة سيراميك ر إن

 :ويشمل ذلك مراقبة

 .هيكلة رأس المال *

 وعمليات الرقابة الداخلية.أنظمة * 

 .المساهمينجميع حقوق حفظ * 

 * ميثاق مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس.

 * تعامالت األطراف ذات العالقة.

 ، الترتيب والتناوب ومراجعة مبادئ السلوك المهني بصورة دورية.ين* إستقاللية المدقق

 

لشركة لالمالية  في األوراقو موظفي اإلدارة الرئيسيين  الدرجة األولىوأقاربهم من تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة  -2

 2017خالل العام 

 

 قانون التعامالت :

فيي  يسييينوموظفي اإلدارة الرئ  أزواجهم وأبناؤهم ولقد تم وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة    

في شيأن  2000نة لس 4من القانون اإلتحادي رقم  39و  38إلى أحكام المادتين  مستندة، وهذه القواعد األوراق المالية للشركة

التيداول فيي شيأن النظيام الخياص ب 2001لسينة  2مين قيرار مجليس الهيئية رقيم  14هيئة األوراق المالية والسلع ونيص الميادة 

 2000سينة ل 3س إدارة الهيئية رقيم مين قيرار مجلي 36والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية ونص الميادة 

بشيأن  2015ر.م( لسينة /7قرار رئييس مجليس إدارة الهيئية رقيم )من  12في شأن النظام الخاص باإلفصاح والشفافية والمادة 

راق ل هيئية األوالحوكمة ومعايير اإلنضباط المؤسسي وقد تم إقرار هذه القواعد من قبل مجلس اإلدارة والموافقة عليهيا مين قبي

 ل عليى موافقيةتتطلب القواعد تحديدا عدم إنخراط أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا دون الحصيو والية والسلع،الم

 مسبقة من المجلس للتجارة بأسهم الشركة المملوكة لهم لمدة ال تقل عن ثالثة سنوات.
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 التعامالت في األوراق المالية :

 : 2017ام خالل ع للشركة في األوراق الماليةوالموظفين  أزواجهم وأبناؤهموفيما يلي بيانات عن تعامالت أعضاء المجلس 

 اإلسم م
المنصب/ صلة 

 القرابة

األسهم المملوكة كما 

 31/12/2017في 

 عدد األسهم

 إجمالي عملية الشراء إجمالي عملية البيع

نائبببب رئبببي  مجلببب   شيريش صراف 1

 اإلدارة

2,500,000 - 2,500,000 

شببببببببببركة مملوكببببببببببة  كي إنفست ذ.م.م 2

بالكامبببل للسبببيد خالبببد 

عبدهللا يوسف عبدهللا 

)عضببببببو آل عبببببببدهللا 

 مجل  اإلدارة(

 8,719,130  4,000  7,667,355 

 500,000 - 500,000 الرئي  التنفيذي عبدهللا مسعد 3

 266,999 - 266,999 الرئي  المالي برامود كومار شاند 4

 

 

 مجل  اإلدارة )المجل ( -  3

كيمة رة الحيعد مجلس اإلدارة مسؤوال إتجاه مساهمي الشركة عن زيادة وضمان القيمة المستدامة وذلك من خالل اإلدا

 اإلشراف على ، وعلى وجه الخصوص، فإن المجلس هو المسؤول عن التوجيه اإلستراتيجي،ألعمالها والمخاطر المرتبطة بها

 الرقابة واإلدارة وذلك لدفع عجلة النجاح وزيادة القيمة على المدى الطويل.

اشئة مات النإللتزااوذلك عن طريق ضمان إمتثال الشركة مع يلعب مجلس اإلدارة دورا مركزيا في إطار حوكمة الشركات، 

 ين. هم إتجاه المساهماجباتو النظام األساسي وعقد تأسيس الشركة ووعن: المتطلبات القانونية والتنظيمية، 

 

 :ل  اإلدارةتشكيل مج -أ

 يتألف المجلس الحالي من سبعة أعضاء:

 مستقل(. –* الرئيس )غير تنفيذي 

 أعضاء غير تنفيذيين، مستقليين. ثالثة* 

 تنفيذيين. ثالثة أعضاء* 

من  (2فقرة ) (40وبذلك يستوفي المجلس متطلبات المادة ) ينطبق على غالبية األعضاء شرط كونهم غير تنفييين مستقلين،

لمساهمة ابشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات  2016ر.م( لسنة /7قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )

ثالثة لفترة  2015بريل أ 26عقد بتاريخ  ع الجمعية العمومية العادية والذيفي إجتماالحالي دارة تم إنتخاب مجلس اإل، العامة 

 .2018 أبريل 25وتنتهي فترة والية المجلس في ، سنوات (3)
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 :2017ديسمبر  31كما في  الجدول التالي يوضح تشكيل مجل  اإلدارة

 المؤهالت الفئة إسم العضو م

المدة التي قضاها كعضو 

في مجل  إدارة الشركة  

 من تاريخ أول إنتخاب له

ومناصبهم  عضوياتهم

في أية شركات 

 مساهمة أخرى

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو 

 حكومية أو تجارية هامة أخرى

1 
بن سعود  خالد /الشيخ

  القاسمي

 الرئيس

 (غير تنفيذي،  مستقل)

حاصل على شهادة 

البكالوريس من جامعة 

 نيويورك بأبوظبي

 2015منذ شهر يوليو 

 أشهر 6و  سنتان
 ال يوجد

مجالس إدارة: جزيرة مناصب في 
المرجان ذ.م.م، اإلمارات العربية 

المتحدة، ومكتب التطوير 
واإلستثمار برأس الخيمة، 

اإلمارات  -وحكومة رأس الخيمة

.العربية المتحدة  

 شيريش صراف 2
 نائب الرئيس

 (مستقلغير  تنفيذي، )

* حاصل على شهادة في 

اإلقتصاد من كلية لندن 

 لإلقتصاد والعلوم السياسة.

 رترهاوسامدرسة ش* 

 2014يونيو  28

 و سبعة أشهر سنوات 3
 ال يوجد ال يوجد

3 
أحمد بن حميد  /الشيخ

 القاسمي

 عضو

 (غير تنفيذي،  مستقل)

حاصل على شهادة 

البكالوريس في العلوم الحربية 

من الكلية العسكرية بجمهورية 

 مصر العربية.

 1996يناير 

 سنة 22
 ال يوجد ال يوجد

4 
بن سيف خالد بن علي 

 اليحمدي

 عضو

 (غير تنفيذي،  مستقل)

من  * بكالوريوس علوم مالية

 جامعة السلطان قابوس بعمان

* ماجستير في المحاسبة 

-من جامعة إلينوس والمالية

 أمريكا

 –* شهادة محاسب قانوني 

 أمريكا

* شهادة محترف مالي 

 اليزيام -إسالمي معتدمد 

 2014يوليو 

 أشهر وستةسنوات  3
 ال يوجد 

رئيس قسم اإلستثمار في 

 الصندوق العماني لإلستثمار

5 

 
 وسيم مكحل

 عضو

 (مستقلغير  تنفيذي، )

درجة الماجستير في إدارة 

األعمال من معهد وارتون من 

جامعة بنسلفانيا و درجة 

البكالوريوس في االقتصاد 

 والمالية من جامعة مكغيل

 2016فبراير 

 شهور 11و  سنة 
 ال يوجد ال يوجد 

6 
آل  وسفعبدهللا ي خالد

 عبدهللا

 عضو

 (تنفيذي،  مستقلغير )

حاصل على درجة 

البكالوريس في إدارة األعمال 

تخصص إدارة نظم 

المعلومات من جامعة 

 مريكا.أ -آركانساس

 2012مايو 

 أشهر ثمانية سنوات 5
 ال يوجد ال يوجد

 فواز سليمان الراجحي 7

 عضو

 (غير تنفيذي،  مستقل)

 

حاصل على درجة الماجستير 

في إدارة األعمال من جامعة 

 أمريكا، –ستانفورد 

وحاصل على بكالوريوس في 

اإلدارة ونظم المعلومات 

والمحاسبة من جامعة الملك 

 فهد بالسعودية

 2015أبريل   

  أشهر تسعةو  سنتان
 ال يوجد ال يوجد
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دييية مهييامهم لمييا فيييه مصييلحة الالزميية لتأ المهييارةيتمتعييون بييالخبرة وكمييا تجييدر اإلشييارة إلييى أن أعضيياء مجلييس إدارة الشييركة 
عين  وفقا للمبيادئ التوجيهيية الصيادرةالتراكمي السري الشركة، ويتم إختيار أعضاء مجلس اإلدارة من خالل عملية التصويت 

                                                                                                             .هيئة األوراق المالية والسلع
 

 
الذاتية ألعضاء مجل  اإلدارة: ةالسير  

 
بن سعود القاسمي خالد /الشيخ  
 الرئي 

مستقل –غير تنفيذي   
 

مين جامعية نيوييورك،  أعمالالشيخ خالد بن سعود القاسمي حاصل على شهادة إدارة  2015عضو في مجلس اإلدارة منذ عام 
كمييا أنييه يتقلييد مناصييب فييي مجييالس إدارة: جزيييرة المرجييان ذ.م.م، اإلمييارات العربييية المتحييدة، الحييرم الجييامعي فييي أبييوظبي، 

                                     متحيييييييييدة.اإلميييييييييارات العربيييييييييية ال -ومكتيييييييييب التطيييييييييوير واإلسيييييييييتثمار بيييييييييرأس الخيمييييييييية، وحكومييييييييية رأس الخيمييييييييية
                                                
 

شيريش صراف    
 نائب الرئي 
مستقلغير  –تنفيذي   

أبرييل   26تيم إعيادة إنتخابيه فيي الجمعيية العموميية العاديية المنعقيدة بتياريخ ، 2014عضو فيي مجليس إدارة الشيركة منيذ عيام 
قياد  2014فيي يونييو مين عيام  مؤسس ونائب رئيس سامينا كابيتال،، 2018أبريل  25لفترة ثالثة سنوات حتى تاريخ  2015

 ا كابيتيال كيان السييد صيرافقبيل تأسييس سيامين شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع.  فيعملية اإلستحواذ على حصة كبيرة 
  فيي العيالم الخاصيةصيناديق األسيهم ألبيراج كابيتيال والتيي نميت لتصيبح واحيدة مين أكبير المؤسس المشارك والعضو المنتدب 

أسس شركة اإلستثمارات أورييل والتيي بيرزت كواحيدة مين  1998في عام مليار دوالر،  6 عنما يزيد على تدير كانت حيث 
مؤسسات تمويل الشركات اإلقليمية الرائيدة، ويشيغل حالييا منصيب نائيب رئييس مجليس إدارة سيامينا كابيتيال و سييراميك رأس 

، أبيراج كابيتيال، بنيك أرامكيس القابضية -وقد شغل في السابق عضوية العديد من مجالس اإلدارة بما فيي ذليك:الخيمة ش.م.ع. 
 شخصيية 25كواحد من ، أدرج السيد صراف 2013في سبتمبر عمان التجاري، إي أف جي هيرمز و أموال كابيتال )قطر(، 

رتر هيياوس ا، تلقييى السيييد صييراف تعليمييه فييي مدرسيية شييتييأثيرا فييي آسيييا فييي الملكييية الخاصيية ميين قبييل المسييتثمرين ا سيييويين
                                          لندن لإلقتصاد. بكلوريوس في علوم اإلقتصاد من جامعةحاصل على شهادة ال)إنجلترا( و

 
 

  أحمد بن حميد القاسمي /الشيخ
 عضو مجل  إدارة

مستقل –غير تنفيذي   
لفتيرة  2015أبرييل   25تم إعادة إنتخابه فيي الجمعيية العموميية العاديية المنعقيدة بتياريخ ، 1996عضو مجلس إدارة منذ عام 
، كما أنه أيضا رئيس مجلس إدارةشيركة بورسييالن رأس الخيمية )إحيدى شيركات  2018أبريل  25ثالثة سنوات حتى تاريخ 

مجموعة سيراميك رأس الخيمة(، حاصل على شهادة البكالوريس في العلوم الحربية من الكلية العسيكرية فيي جمهوريية مصير 
                                                                                                                                    العربية.

 
آل عبدهللا عبدهللا يوسف عبدهللاخالد  

 عضو مجل  إدارة
مستقل –تنفيذي غير   

لفتيرة  2015أبرييل   26إعادة إنتخابه فيي الجمعيية العموميية العاديية المنعقيدة بتياريخ  تم ،2012عضو مجلس إدارة منذ عام 
لدييه ميا يزييد م مناطق التصنيع الدولية لشركة سيراميك رأس الخيمة، عكما أنه يد، 2018أبريل  25ثالثة سنوات حتى تاريخ 

الموازنية وإدارة التكياليف، العالقيات العامية ليية، سينة خبيرة فيي اإلسيتراتيجية، وقييادة العملييات وخبيرة فيي مجيال الما 24عن 
، كمييا أنييه واإلعييالم، التخطيييط الإلسييتراتيجي، المبيعييات والتسييويق، الربحييية وتحليييل التكيياليف ووضييع اإلجييراءات والسياسييات

ي أي كب مجموعة ، المنطقة الحرة، وغرفة رأس الخيمة، مؤسساإلقتصاديةرأس الخيمة  مناطقعضو تنفيذي في مجلس إدارة 
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وهي عبارة عن شركة إستثمارات محلية تتضمن مجموعة متنوعة من األعمال بما في ذلك التمويل، العقارات والتجارة، ، واي
حاليا يشغل السيد خالد منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة مجان للطباعة والتغليف، إحدى أكبر الشركات فيي 

 -، حاصييل علييى درجيية البكييالوريس فييي إدارة األعمييال ميين جامعيية آركانسيياساألوسييطمجييال الطباعيية والتغليييف فييي الشييرق 
                                                                                                               الواليات المتحدة األمريكة.

 
 خالد علي سيف اليحمدي

 عضو مجل  إدارة
مستقل –غير تنفيذي   

سيابقا كيان السييد خاليد يشيغل ، لإلسيتثمار فيي صيندوق عميان اللوجسيتيةمدير اإلستثمار حيث يقود فريق اإلستثمار والتصنيع و
سينة فيي مجيال الخيدمات  14، لدى السيد خاليد خبيرة تزييد عين لإلستثمارمنصب الرئيس التنفيذي لإلستثمار في شركة المدينة 

فييي جامعيية والمالييية اإلسييتثمارية المصييرفية، تمويييل الشييركات واسييتثمارات األسييهم الخاصيية، كمييا أنييه محاضيير فييي اإلقتصيياد 
                           السلطان قابوس بسلطنة عمان، تلقى السيد خالد تعليمه في جامعة إلينوي بالواليات المتحدة األمريكية. 

 
يمان الراجحيفواز سل  

 عضو مجل  إدارة
مستقل –غير تنفيذي   

أبريييييل  26تييييم انتخيييياب السيييييد فييييواز عضييييوا لمجلييييس اإلدارة فييييي اجتميييياع الجمعييييية العمومييييية العادييييية المنعقييييدة بتيييياريخ 
سيييتثمارية ملكيييية ، ان السييييد فيييواز يشيييغل منصيييب رئييييس مجليييس إدارة مجموعييية إتحييياد الراجحيييي وهيييي شيييركة ا2015

األسييييهم العاميييية  مكاتييييب فييييي الرييييياض وجييييدة ونيويييييورك ودبييييي، ويتركييييز نشيييياط الشييييركة الرئيسييييي فيييييعائلييييية ولييييديها 
حيييييث كييييان يشييييغل سييييابقا  ، يتمتييييع السيييييد فييييواز بخبييييرة واسييييعةوالملكييييية الخاصيييية، والعقييييارات، واالسييييتثمارات البديليييية

كميييا أنيييه كيييان ييييرتبط  منصيييب رئييييس اإلكتتييياب الخييياص لدسيييهم وكيييذلك ميييدير مبيعيييات والتوزييييع فيييي الراجحيييي كابيتيييال،
مييع مصييرف الراجحييي أكبيير مصييرف اسييالمي فييي العييالم، كمييا أنييه كييان يخييدم فييي شييركة بروكتييور آنييد جامبييل كمحلييل 

لشييييبه الجزيييييرة العربييييية فيييي حلييييول أنظميييية معلومييييات المبيييياني لصييييالح صييييندوق تطييييوير  لدنظمييية فييييي الفييييرع الرئيسييييي
مييييال ميييين جامعيييية سييييتانفورد وبكييييالوريوس فييييي اإلدارة األعمييييال، وهييييو حاصييييل علييييى درجيييية الماجسييييتير فييييي إدارة األع

                                                          ونظييييييييييييييييييييم المعلومييييييييييييييييييييات والمحاسييييييييييييييييييييبة ميييييييييييييييييييين جامعيييييييييييييييييييية الملييييييييييييييييييييك فهييييييييييييييييييييد بالسييييييييييييييييييييعودية. 
   
                                                                

 وسيم مكحل
 عضو مجل  إدارة

  مستقلغير  –تنفيذي 
العضيو عيام فيي مجيال اإلسيتثمارات فيي األسيهم الخاصية، كميا أنيه يشيغل حالييا منصيب  12يتمتع السيد مكحل بخبرة تتجاوز 

مينا كابيتال لإلستثمارات المحدودة في دبيي، التيي تركيز عليى اإلسيتثمارات فيي منطقية الشيرق األوسيط وشيمال افي سالمنتدب 
السيد وسيم عضو مجلس إدارة أنغامي، كما أنيه عضيو فيي لجنية اإلسيتثمار فيي سيمينا سبيشيل سيتويشين فينيدز، السييد أفريقيا، 

وسييم حاصيل عليى شيهادة الماجسيتير ميين وارتيون جامعية بينسييلفينيا وشيهادة البكييالوريوس فيي اإلقتصياد والماليية مين جامعيية 
                                                                                          ماكغيل.                                          

 

:7201مثيل العنصر النسائي في مجل  اإلدارة للعام ت -ب  
 

            ال يوجد تمثيل                                                                                                                
                                    

 

سباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجل  اإلدارة:أ -ت  
 

 ال يوجد عنصر نسائي تقدم للترشح لعضوية مجليس اإلدارة حيث 2015الشركة الحالي في أبريل مجلس أعضاء تم إنتخاب   
ترشيح العنصير النسيائي محيل حييث سييكون ، 2018أبرييل  25، مدة عضوية المجليس الحيالي سيتنتهي بتياريخ في ذلك الوقت

                                                                                                                                  ترحيب. 
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 مكافآت أعضاء مجل  اإلدارة : -ث

معييية ترفييع إلييى الجقبييل لجنيية الترشيييحات والمكافييآت وميين خييالل إقتييراح أو توصييية ميين مكافييأة أعضيياء مجلييس اإلدارة تكييون 

ن مي( 21لميادة )اييتم تحدييد مكافيأة أعضياء مجليس اإلدارة اسيتنادا إليى العمومية ليتم الموافقة عليها من قبل مساهمي الشيركة، 

همة بشييأن معييايير اإلنضييباط المؤسسييي وحوكميية الشييركات المسييا 2016ر.م( لسيينة /7قييرار رئيييس مجلييس إدارة الهيئيية رقييم )

  .2015 ( لسنة2ن قانون الشركات التجارية رقم )( م173والمادة ) العامة

 درهم. 0هو  2016.إن مبلغ مكافآة مجلس اإلدارة عن العام  -1

ارة فيي إجتمياع سيوف ييتم مناقشية وتحدييد مكافيآت أعضياء مجليس اإلد، 2017وفيما يتعلق بالمكافآت المقترحة عين العيام  -2

 .2018فبراير  27الجمعية العمومية القادمة، والمقرر عقدها بتاريخ 

 .2014سبتمبر  11قرر المجلس وقف بدالت الحضور في إجتماعه المنعقد بتاريخ  -3

 قف بدالت الحضور إلعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة )لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات الومكافآت(وقرر المجلس  -4

 .2014سبتمبر  11في إجتماعهم المنعقد بتاريخ 

 .2017عن شهر يناير  خدماته كرئيس للجنة التنفيذية  نظيردرهم وذلك 141,667 هراتب قدرشيريش صاراف  تقاضى 

نفيذيية عين كعضيو للجنية التالخيدمات المقدمية  نظييردرهم وذلك  100,000 هراتب قدرأل عبدهللا خالد عبدهللا يوسف تقاضى 

 .2017 شهر يناير

 .2017 شهر ينايرعن كعضو للجنة التنفيذية وذلك نظير الخدمات المقدمة  100,000وسيم مكحل راتب قدره  تقاضى

ايير مين شيهر فبر قرر أعضاء اللجنة التنفيذية، والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس اإلدارة التنازل عن الراتب الشيهري إبتيداءاً 

2017. 

 

 إجتماعات مجل  اإلدارة : -ج

ي مين أعضياء منتظمة أو عند توجيه الدعوة من قبل رئيسه لإلنعقاد أو بناء على طليب يقدميه ثلثي ورةيجتمع مجلس اإلدارة بص

ع اإلشيارة مالمجلس على األقل ، ويجب توجيه الدعوة لكل أعضاء المجلس لإلجتماع قبل أسبوع واحد على األقل من تاريخه، 

فاصييل ي المجليس، ويوضيح النظيام األساسيي للشيركة تإلى إمكانية إضافة بنود أخرى إلى جدول األعمال من قبل أي عضو في

 .الحضور والتصويت وشروط اإلجتماع

 إجتماعات، وكانت على النحو التالي: 4، تم عقد 2017خالل العام 

 

 نسبة الحضور تاريخ اإلجتماع

2017فبراير  14  100% 

2017مايو  07  100% 

 %100 2017أغسطس  02

 %100 2017نوفمبر  05
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عليى  للشيركة 2017 ميارس 14المنعقدة بتاريخ  حضور أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماعات المجلس والجمعية العمومية    

 النحو التالي :

 التاريخ              

 الحضور
 2017نوفمبر  05 2017أغسطس  02 2017مايو  07 2017فبراير  14

 2017مارس  14

 )الجمعية العمومية(

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر سعود القاسميالشيخ/ خالد بن 

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر شيريش صراف

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر أحمد بن حميد القاسمي /الشيخ

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر خالد بن علي بن سيف اليحمدي

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر خالد عبدهللا يوسف آل عبدهللا

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر الراجحيفواز سليمان 

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر وسيم مكحل

 

  :تفويض اإلدارة التنفيذيةح. 

ياسة مجلس ستعزيزا لما نصت عليه متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة االوراق المالية والسلع، فقد تبنى ال

المجلس ن حيث أاتها، مهام اإلدارة التنفيذية ومسؤوليو ومسؤولياته اإلدارة مهام مجلس واضحة مبنية على الفصل الكامل بين 

داخلية الاسات باإلشراف الشامل وتقديم التوجيهات اإلستراتيجية من خالل مراجعة المبادرات اإلستراتيجية والسييقوم 

لتنفيذي ادة الرئيس بقيا ذيةاإلدارة التنفيمن قبل واألهداف الرئيسية والموافق عليها. على أن يتم إدارة شؤون الشركة يوما بيوم 

 للشركة. 

تنفييذ رؤيية وتعيين الرئيس التنفيذي للشيركة مين قبيل مجليس اإلدارة، ويتمثيل اليدور الرئيسيي لليرئيس التنفييذي فيي صيياغة  تم

دافها أهيي وتحقيييقالشييركة ورسييالتها واسييتراتيجيتها وتنظيمهييا، وهييو يتحمييل المسييؤولية عيين مجمييل عمليييات الشييركة وربحيتهييا 

 .المنشودة التي حددها المجلس

صيفته ببيدهللا مسيعد عفإن مهام اإلدارة اليومية ألعمال الشركة يقوم بإدارتها واإلشراف عليهيا السييد/ تماشيا مع هذه السياسة، و

ويض الخاصية التفي منذ تعيين الرئيس التنفيذي، قام مجلس اإلدارة بتحدييد صيالحيات ،2012منذ عام  الرئيس التنفيذي للشركة

 ، وتتمثل صالحيات التفويض بـ:بتحديث تلك الصالحيات 2016كما قام المجلس أيضا في فبراير من العام  به

 الصالحيات المالية -1

 الصالحيات التشغيلية -2

 أسماليةالصالحيات اإلستثمارية والر -3

 الصالحيات القانونية والتشريعية -4

 الصالحيات اإلدارية -5

 عامةيات صالح -6
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مجليس، قيام تعتبر التفويضات المذكورة أعاله صالحة حتى فتيرة واليية أعضياء المجليس الحيالي أو حتيى ييتم إلغائيه مين قبيل ال

 .بمراجعة صالحيات التفويض 2017مجلس اإلدارة في العام 

اإلدارة تلتيزم و ة.والميؤهالت المتمييزفرييق مين اإلدارة التنفيذيية مين ذوي الخبيرات أداء مهاميه  في  الرئيس التنفيذي ويساعد 

 ، في الشركة وذلك من خالل إلتزامها بتطبيق سياسات وإجراءات الشركة الحوكمةعلى تعزيز إطار التنفيذية 

 

 التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة : -خ

 تذه التعيامالهوتفاصيل  المساهمين الرئيسيين و اإلدارة التنفيذية إن األطراف ذات العالقة تمثل بعض أعضاء مجلس اإلدارة،

 كما يلي : 2017التي حدثت في عام 

 التعامالت مع المساهمين الرئيسيين:

 بخالف توزيعات األرباح()

 (000)درهم " 2017ديسمبر  31 البيان

 - مبيعات

 - مشتريات

  شركات أخرى:التعامالت مع أعضاء مجل  اإلدارة وإرتباطهم مع 

 (000)درهم " 2017ديسمبر  31 البيان

 - مبيعات

 45 مشتريات

 

 

 التعامالت مع كبار الموظفيين التنفيذيين: 

 )بخالف الرواتب المدفوعة(

 (000)درهم " 2017ديسمبر  31 البيان

 - مبيعات

 - مشتريات
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 الهيكل التنظيمي بالشركة: -د

 
  أسماء كبار الموظفين التنفيذين  -ذ

ل دفوعيه لهيم خيالالم والمكافيآتالشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم من الصف األول والثاني ببالتنفيذيين أسماء كبار الموظفين 

 :)آالف الدراهم( 2017عام 

مجموع الرواتب  والبدالت  تاريخ التعيين الوظيفة م

 7201المدفوعة لعام 

مجموع المكافآت 

 2017لعام  المدفوعة

أي مكافآت نقدية/عينية للعام 

 أو تستحق مستقبال 2017

 ال يوجد 1,102,050 2,204,100 2004يونيو  02 #الرئيس التنفيذي 1

 ال يوجد 185,000 1,111,524 2012يوليو  17 الرئيس المالي 2

اليييييييييييييييييييييييييييييييييرئيس  3

 اإلستراتيجي*

 ال يوجد 150,000 756,305 2004أغسطس  01

 ال يوجد 75,000 684,000 2013أغسطس  20 الرئيس التقني للبالط 4

اليييييييييرئيس التقنيييييييييي  5

 لددوات الصحية

 ال يوجد 60,000 593,400 2014أبريل  08

 .2017 أغسطس 31 بتاريخ إستقالته اإلستراتيجي الرئيس قدم* 

 .الشركة وربحية أداء علىحوافز بناءاً  علىالرئيس التنفيذي  يحصل# 
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 الحسابات الخارجيمدقق  -4

 ً ين مدقق حسابات وقواعد حوكمة الشركات، قامت الجمعية العمومية بتعي 2015لسنة  2لقانون الشركات التجارية رقم طبقا
ققي تعاب مدأعلى العادية خارجي مستقل للسنة المالية بناًء على توصية مجلس اإلدارة. كما وافقت الجمعية العمومية 

ي إم جي لوار كي ب السادة/ ، تم تعيين2016مارس  14فياع الجمعية العمومية الذي عقد خالل اجتمالحسابات الخارجيين. 
يه يتم دعوة . وبناء عل2017ديسمبر  31جلف ليمتد )كي بي إم جي( كمدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المنتهية في 

ى اإلجابة علوريرهم لتقديم تق العادية الجمعية العموميةمدققي الحسابات الخارجيين لحضور اجتماعات لجنة التدقيق واجتماع 
 استفسارات وأسئلة المساهمين. 

 
ً يقوم مدققو الحسابات الخارجيين بتنفيذ أعمال مراجعة ربع سنوية وأعمال تدقيق سنوية للبيانات المالي الدولية   للمعاييرة وفقا

دولة  قاً لقوانينطبدية العام إلى مجلس اإلدارة والجمعية العمومية ذات الصلة. يقوم مدققو الحسابات الخارجيين بتقديم تقريره
 اإلمارات العربية المتحدة. 

 
ها لتي قد يقدمابتطبيق سياسة تتعلق بالخدمات التي ال تشمل أعمال تدقيق فيما يخص األعمال  2014قامت الشركة في عام 

اردة في وجيهات الواً للتوجود ما يؤثر سلباً على استقالليتهم طبق مدققو الحسابات المستقلين بهدف تقديم تأكيد إضافي على عدم
 .    بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة 2016لسنة   7قرار الهيئة رقم 

 
 نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي: -أ

لم. تقوم ى العاإن كي بي إم جي هي إحدى الشركات المهنية األربعة الكبرى المتخصصة في مجال تدقيق الحسابات على مستو
م ة عدم تقديفي حالوكي بي إم جي بتقديم خدمات تدقيق إلى العديد من المؤسسات التابعة للمجموعة في مختلف أنحاء العالم. 

ص بإعداد ا الخام بتنفيذ إجراءات مراجعة مناسبة كجزء من عملها للوفاء بالتزامهخدمات تدقيق لبعض تلك المؤسسات، تقو
 تقرير حول البيانات المالية للمجموعة بصورة عامة.   

 

 جيبيان باألتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخار -ب

 يتدلوار جيلف ليم كي بي إم جي اسم مكتب التدقيق

 سنوات 7 عدد السنوات التي قضاها كمدقق خارجي للشركة

باإلضييافة إلييى  درهييم 498,500 2017إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 

 %5 بحيد أقصيىمصاريف نثرية 

 من األتعاب مقابل أعمال التدقيق.

  ال يوجد 2017أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 

 ال يوجد تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى

ة بيببان بالخببدمات األخببرى التببي قببام مببدقق حسببابات خببارجي آخببر غيببر مببدقق حسببابات الشببرك

 2017بتقديمها خالل العام 

 ال يوجد
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 المجل لجان 

 حات والمكافيآت: لجنة التيدقيق ولجنية الترشييوهي عنه لجان منبثقين أربعةيساعد مجلس اإلدارة في تولي مسؤولياته وواجباته 

 ولجنة متابعة تداوالت المطلعين واللجنة التنفيذية

 

 لجنة التدقيق: -5

 الموكلة لهم:واختصاصاتهم والمهام  2017ديسمبر  31كما في أسماء أعضاء لجنة التدقيق  -أ

  الرئي (فواز سليمان الراجحي( 

  عضو(الشيخ أحمد بن حميد القاسمي( 

  عضو(خالد علي سيف اليحمدي( 

 

 لجنة التدقيق مهام 

القييام  اإلدارة فيي عدة مجليسسياالماليية للشيركة ومتتمثل المهمة الرئيسية للجنة التدقيق في تقديم المشورة فيما يتعليق بالمسيائل 

 الرقابة من خالل مراجعة :بمسؤولية 

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

 اءها مين قبيلنظام الرقابة الداخلية للشيركة بخصيوص: الماليية، المحاسيبة، اإلمتثيال للقيانون واألخيالق والتيي تيم إنشي 

 المجلس وإدارة الشركة.

 .عمليات إعداد التقارير المالية والمحاسبية المدققة للشركة 

ت الشيركة عليى بسياسيات وإجيراءا التحسين المستمر، وتعزييز اإللتيزام تشجع على اللجنة  فإن ،لجنة التدقيقمهام وتماشيا مع 

 ؤوليات الرئيسية للجنة هي: سجبات والماوال فإنلهذا جميع المستويات، 

  ة الداخلية.وموضوعي لمراقبة عملية إعداد التقارير المالية للشركة باإلضافة إلى نظام الرقابالعمل كطرف مستقل 

 .مراجعة وتقييم مدقق الحسابات الخارجي للشركة وقسم الرقابة الداخلية 

 مراجعة وتقييم البيانات المالية الربع سنوية والسنوية للشركة فضال عن إمتثالها للقوانين واالحكام. 

 على إنشاء وتطبيق السياسات المالية وممارسة األعمال. اإلشراف 

  ،بية ي، قسيم الرقااإلدارة العلييا والماليية، المستشيار القيانونتوفير وسيلة إتصال مفتوحة بين مدقق الحسابات الخارجي

 الداخلية و مجلس اإلدارة.

 .أية مهام أخرى يوكلها المجلس للجنة 
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يراميك تعزيزا لضوابط حوكمة الشيركات، والرقابية الداخليية وضيمان اإللتيزام بأفضيل الممارسيات، إن مجليس إدارة شيركة سي

ال هيو ور رانيدغيليب والمساعدة الالزمة للجنة التدقيق، السيد فيرأس الخيمة قد عين خبيرا للجنة التدقيق وذلك لتقديم المشورة 

 ونقدم لكم لمحة موجزة عن ملفه الشخصي: .خبير لجنة التدقيق الذي تم تعينه

 

 ور راندالغفيليب 

 خبير لجنة التدقيق

ب ه منصعام، ولور راندال، لديه سنوات خبرة واسعة في المنظمات الدولية الكبرى الخاصة والمملوكة للقطاع الغالسيد فيليب 

تييدقيق  الدولييية، كمييا أنييه رئيييس للجنتييين إستشيياري وأدوار فييي المجلييس، وهييو حاليييا رئيييس مجلييس إدارة للعديييد ميين الشييركات

يذيية فيي لشراكات أخرى ) بميا فيي ذليك سيامينا كابيتيال(، ومستشيارا لشيركات عدييدة أخيرى، قضيى معظيم حياتيه المهنيية التنف

ك أصيبح عاما، حيث كان ييدير عملييا الشيركة فيي المملكية المتحيدة، وبعيد ذلي 25شركة أندرسون حيث كان شريك تدقيق لمدة 

الماجسيتير  لعمليات العالمية في الشركة، السيد راندال محاسب معتمد من المملكية المتحيدة كميا أنيه حاصيل عليى درجيةئيس ار

 من جامعة أكسفورد.

 

 إجتماعات لجنة التدقيق -ب

 التالي:حو ، وكانت على الن2017إجتماعات خالل العام  أربعةتجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثالثة أشهر، حيث عقدت اللجنة 

 خالد علي سيف اليحمدي  الشيخ أحمد بن حميد القاسمي فواز سليمان الراجحي تاريخ اإلجتماع

 حاضر حاضر حاضر 2017فبراير  14

2017مايو  07  حاضر حاضر حاضر  

2017أغسطس  02 حاضرغير    حاضر حاضر 

2017نوفمبر  05 حاضرغير  حاضر   حاضر 

 اإلجتماعات األربعة.حضر خبير لجنة التدقيق جميع 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت: -6

 واختصاصاتهم والمهام الموكلة لها: 2017سمبر دي 31كما في أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  -أ

 تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين مستقليين، وهم:

  الرئي (الشيخ أحمد بن حميد القاسمي( 

  عضو(فواز سليمان الراجحي( 

  عضو(خالد علي سيف اليحمدي( 

 

 



 2017 -قرير الحوكمة ت  -شركة سيراميك رأس الخيمة 

14 

 

 مهام أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

 المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت هي:

 .تقييم الكفاءات االزمة والمطلوبة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 .التحقق من إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة 

 المجلس. استمرار طمراجعة خط 

 .تقييم أداء المجلس 

 :تقديم توصيات للمجلس بخصوص 

o .سياسة المكافآت والحوافز التنفيذية 

o .مكافآت اإلدارة التنفيذية 

o .سياسة التوظيف، اإلستبقاء وإنهاء خدمات اإلدارة التنفيذية 

o .خطط الحوافز 

o .ترتيبات التقاعد 

o .إطار مكافأة األعضاء 

  للجنة.أية مهام أخرى يوكلها المجلس 

 إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:  -ب

 ، وكانت على النحو التالي:2017خالل العام  إجتماعا واحداعقدت اللجنة 

 خالد علي سيف اليحمدي  فواز سليمان الراجحي الشيخ أحمد بن حميد القاسمي تاريخ اإلجتماع

 حاضر حاضر حاضر 2017فبراير 14

 

 

 اللجنة التنفيذية -7

 ا:واختصاصاتهم والمهام الموكلة له 2017ديسمبر  31أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية كما في  -أ

 ، وهم:الشركةرئي   من ثالثة أعضاء على األقل ويكون من بينهم تتألف اللجنة التنفيذية

  الرئي (شيريش صراف( 

 (سابقا )عضو خالد عبدهللا يوسف عبدهللا آل عبدهللا* 

 عضو( وسيم مكحل( 

  الرئي  التنفيذي(-)عضوعبدهللا مسعد 

 .2017أبريل  5بتاريخ  التنفيذية اللجنة عضوية من إستقالتهعبدهللا  آلالسيد خالد عبدهللا يوسف  مقد* 
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 : اللجنة التنفيذيةمهام أعضاء 

 المهام الرئيسية للجنة التنفيذية هي:

 تطويرهةةا ووالرقابيةةة ولكةل شةركة مةن شةةركاتها علةى حةدة ليةة وإالداريةة لماجموعةة اممتابعةة تنفيةذ سياسةات ولةةوائح ال

 .جلس إالدارةلمناسبة عليها لما التواقتراح التعدي

 ر.والقصيرة األجل وتحديثها ومراجعتها من حين  خ ة اإلستراتيجية الطويلة والمتوسطةمتابعة خطط الشرك 

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

  الجديدة وإتخاذ القرارات الالزمة بشأنها.إجراء الدراسات الالزمة إلستثمارات الشركة 

 ييات آلييا اختيار وتكليف المستشاريين والخبراء وعمل الدراسات وتطوير الينظم واإلجيراءات بميا يحقيق تحيديث العمل

 وأساليب عملها.وبما يناسب تطور صناعة السيراميك ووسائل 

 أية مهام أخرى يوكلها مجلس اإلدارة للجنة 

 شخاص المطلعين:لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األ -8

بشييأن معييايير اإلنضييباط  2016ر.م( لسيينة /7ئيييس مجلييس إدارة الهيئيية رقييم )ج" ميين قييرار ر-12إسييتنادا إلييى المييادة رقييم "

ن، قييام إنشياء لجنيية المتابعية واإلشيراف عليى تعييامالت األشيخاص المطلعييتيم المؤسسيي وحوكمية الشيركات المسيياهمة العامية. 

  .بتشكيل اللجنة 2017فبراير  14مجلس اإلدارة بإجتماعهم المنعقد بتاريخ 

 لها. سماء أعضاء لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلةأ -أ

 ، وهم:من ثالثة أعضاء على األقل تداوالت المطلعينلجنة متابعة تتألف 

 الرئي ( رئيس اإللتزام و الرقابة الداخلية -فيبوتي بوشان( 

 عضو( المستشار القانوني وأمين سر المجلس -جورج رباحية( 

 (سابقا   )عضو مدير عالقات المستثمرين -فيليب حبيشي 

 عضو( الرئي  المالي -برامود كومار تشاند( 

 

"سيابقا" طلعيين عضيو لجنية متابعية تيداوالت الم و"سيابقاً" مدير عالقات المسيتثمرين  حبيشي، فيليب /السيد قدم، 2017 يونيو 11 بتاريخ

 تعينهإلضافة إلى المستثمرين با عالقاتل كمسؤول"الرئيس المالي للمجموعة" السيد/ برامود كومار تشاند  محله وحلمن منصبه،  إستقالته

 . الشاغر المكان لشغل وذلك المطلعين تداوالت عةمتاب لجنة في كعضو

 

 :لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعينمهام أعضاء 

 المهام الرئيسية للجنة:

  تحديث قائمة المطلعين لدى الشركةاإلشراف على 

 .متابعة تعامالت األشخاص المطلعين وملكياتهم 

  المطلعين على المعلومات الداخلية لدى الشركة.اإلحتفاظ بإقرارات رسمية من األشخاص 

 .إإشعار جميع األشخاص المطلعين على الضوابط والتشريعات القانونية من خالل توقيعهم على اإلقرارات 

 .إشعار جميع األشخاص المطلعين بخصوص فترات الحظر الخاصة بتداوالتهم 
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 : المطلعين األشخاص تعامالتإجتماعات لجنة  - ب

 :التالي النحو على وكانت، 2017 العام خالل واحدا إجتماعا اللجنة عقدت

 برامود كومار تشاند فيليب حبيشي  جورج رباحيه فيبوتي بوشان تاريخ اإلجتماع

*حاضر حاضر حاضر 2017أبريل  02  ال ينطبق* 

 ابقا" إسيتقالته مين، قدم السيد/ فيليب حبيشي، مدير عالقيات المسيتثمرين "سيابقاً" و عضيو لجنية متابعية تيداوالت المطلعيين "سي2017يونيو  11 بتاريخ * 

ة عيي لجنية متابفيمنصبه، وحل محله السيد/ برامود كومار تشاند "الرئيس المالي للمجموعة" كمسؤول لعالقيات المسيتثمرين باإلضيافة إليى تعينيه كعضيو 

 تداوالت المطلعين وذلك لشغل المكان الشاغر. 

 

 الرقابة الداخليةإدارة  -9

 مسؤولية المجل  -أ

 عمليييات تفييويضذلييك بمييا فييي ول وبشييكل كامييل عيين نظيام الرقابيية فييي شييركة سيييراميك رأس الخيمية، ؤإن مجليس اإلدارة مسيي

 ) بما في ذلك مستويات السلطة والفصل بين الواجبات(. ضوابطالو واإلرشاداتحسب اللزوم للسياسات المتطلبات 

مدراء راء العامون وباإلشراف والتعاون مع المد العامةالرقابة تطبيق ولة عن ؤوتعتبر اإلدارة التنفيذية للشركة هي الجهة المس

لشيركة هيي عليى مسيتوى ا اإلدارات واألقسام ومدراء الفروع المحلية والخارجية، حييث أن مسيئولية تطبييق نظيام رقابية فعيال

 مسئولية مباشرة لكل موظف في المجموعة.

 :اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط اإلمتثال ومؤهالته وتاريخ تعيينه -ب

لمهنيية اوالميؤهالت  تطبيقا لمتطلبات الحوكمية وتوجيهيات الهيئية فقيد تيم انشياء إدارة للرقابية الداخليية تتمتيع باإلسيتقالل الكيافي

 يق.وتتبع مجلس اإلدارة عن طريق لجنة التدقوذلك وفاءا بإلتزاماتها ءة والخبرة المطلوبة ألداء مهامها والكفا

ي إدارة ودرجيية الماجسييتير فيي شييهادة محلييل مييالي معتمييد، حاصييل علييى السببيد فيبببوتي بوشببانيتييرأس إدارة الرقابيية الداخلييية 

مخياطر، حوكمية األعمال الدولية في مجياالت التيدقيق اليداخلي، إدارة السنة خبرة في  28األعمال، لدى السيد بوشان أكثر من 

 .2014 ريلأب 14 بتاريخ بالشركة بوشان /السيدتم تعيين  .للشركةإمتثال  كضابطتم تعيينه كما . الشركات والمالية،

 المشاكل آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية وكيفية التعامل مع-ج

علوميات ونزاهية ودقية وعيرض البيانات/الم شيموليةعليى  تطمينياتيرى مجلس اإلدارة بأن نظام الرقابية فيي المجموعية ييوفر 

 اإلمتثال بالقوانين المطبقة واألنظمة الموضوعة. والمالية، وحفظ وضمان األصول، والكشف عن أي غش 

ال مين خيالل أعمي راإلطياالرقابة الداخليية وتقيييم نظام وتقوم لجنة التدقيق في هذا الصدد وبالنيابة عن مجلس اإلدارة بمراجعة 

نية لمقدمية مين لجامدقق الحسابات الخرجي، وبناءا على المالحظات والتوصيات والنصائح  والتقييم الي تقوم بها إدارة التدقيق 

 للمجموعة.وفر العناصر الفاعلة للرقابة الداخلية الصحيحة التدقيق يتأكد المجلس من ت

إليى  اتهيومقترحا اييمهييم تقالرقابية الداخليية فيي الشيركة لتقيدلمعايير ربع سنوية كما تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد مراجعة 

ة راءات الحوكميبية ودلييل وقواعيد وإجي، وتيتم عمليية المراجعيه الميذكوره أعياله وفقيا لنظيام الرقاومجلس اإلدارة  لجنة التدقيق

اهمة بشيأن معيايير اإلنضيباط المؤسسيي وحوكمية الشيركات المسي 2016ر.م( لسينة /7وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئية رقيم )

 .2017خالل العام في نظام الرقابة الداخلي لم تواجه الشركة أية مشكالت ، العامة
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 المخالفات المرتكبة -10

 .2017عام ال عنأي غرامة مالية  دفعلم يتم 

 

 لبيئةافي تنمية المجتمع والحفاظ على  2017مساهمة الشركة خالل عام  -11
 

 المسؤولية اإلجتماعية، المعارض والجوائز والنشاطات األخرى خالل العام 2017

 الرعاية:

  4,500 – دينقالمتعلقة بالسرطان )لتمويل البحوث التبرع والمشاركة في سباق تيري فوكس، وهي عبارة عن حملة 

 درهم(

 (عينيثون المقام في إمارات رأس الخيمة )راعي للحدث السنوي سباق النصف مارا 

 ( 15,000 – نقديراعي لمؤتمر اإلحتباس الحراري )درهم 

 )المشاركة في يوم األرض عن طريق زراعة األشجار وحملة جمع العلب )عيني 

 يم في الجامعة األمريكية في رأس الخيمة )عيني(اليوم العالمي لليوغا والذي أق 

 ( .36,720 – نقديرعاية أفضل شركة معمارية عن العام )درهم 

 نشاطات المسؤولية اإلجتماعية للشركة:

 ( نيعيقامت الجامعة األمريكية في دبي بإقامت مسابقة خاصة لطالبها لتصميم ديكورات داخلية معاصرة) 

  نقديلمصنع )اشخص من عمال  5,000الصائمين بالشراكة مع سامينا كابيتال لحوالي  إستضافة أكبر موائد إلفطار 

 (درهم 99,000 –

  :م أطفالتبرعت الشركة بالبالط لصالح حدث المخيم الصيفي، حيث قاالتبرع بالبالط لصالح أكاديمية جيمس 

 (.عينيالمدرسة بإنشاء مشاريع فنية وحرفية. )

 ( .ينيعحملة جمع العلب المعدنية) 

  (عيني) مجموعة اإلمارات للبيئة –حملة جمع العلب 

 ( .عينيحملة تنظيف دولة اإلمارات العربية المتحدة) 

  (درهم 40,000 – نقدي)مركز دبي لذوي اإلحتياجات الخاصة( ) –الرعاية العائلية 

 .(عيني) زيارة طالب من معهد بيرال للتكونولجيا لمرافق الشركة في جولة تعليمية 

  زيارة طالب منBIT Mesra ( .عينيلمرافق الشركة في جولة تعليمية) 

 

:الجوائز  

  مالمات األعأفضل رئيس تكنولوجيا المعلومات لإلستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات لتحسين خد 100جائزة 

 .شهادة تقدير من هيئة رأس الخيمة لحماية البيئة وذلك لجهود الشركة في حماية اليبئة 

  حصلت الشركة على جائزتين من جمعيةTTA  لقوالب افي بريطانيا وذلك عن "أفضل بالط حائط للعام" عن مجال

 وجائزة "أفضل بالط أرضيات عن العام" في مجال األخشاب المدورة.

  :المةجديد العجائزة ستيفي الذهبية عن فئة "تبفازت شركة سيراميك رأس الخيمة جوائز ستيفي لألعمال الدولية 

 .التجارية"

  المالية  ألعمالاجائزة أفضل عالمة تجارية محلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في جوائز رؤية

 في الشرق األوسط .

  )مائدة اإلفطار. –أفضل مبادرة إجتماعية )جوائز العطاء العالمية 

 (أفضل عالمة تجارية لصاحب األعمال )جوائز قيادة الجودة اآلسيوية 

  رئيس تنفيذي األكثر إستدامة. )المؤتمر العالمي لإلستدامة( 100أفضل 

 )أفضل عالمة تجارية نشطة )جوائز قيادة الجودة اآلسيوية 
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 )الشركة األكثر إبتكارا )جوائز قيادة الجودة اآلسيوية 

 المعارض:

  معرضISH- ،اء، كيف الهوتكنولوجيا ت المعرض التجاري الرائد في العالم لتجربة الحمامات، المباني، الطاقة

 والطاقة المتجددة.

  قامت  إيطاليا، حيث-شاركت الشركة في أواخر شهر سبتمبر بمعرض سيرساي، بولونيا : 2017معرض سيرساي

صحية، وات البمواصلة تزويد عمالئها بإبتكار "مجال لخيالهم" وقدمت لهم مجموعة كاملة من حلول البالط، االد

 وارات التكميلية وذلك خالل في المعرض.وأثاث الحمامات واإلكسس

 مؤتمر المساهمين:

  2017مؤتمر جنوب آسيا للمساهمين 

 .مؤتمر إي أف جي هيرمز الفردي الثالث عشر 

:الزيارات  

  ن من مستثمريالشركة بما في ذلك مستثمرون خليجيون، تجار من مينمار و مبانيالعديد من الوفود قاموا بزيارة

 تركيا.

  القنصلية البلجيكية،سفراء من 

 .قام وفد األعمال األلماني بزيارة مرافق الشركة 

 قام القنصل العام في الهند وتونس بزيارة مرافق الشركة 

 قام وفد من العائلة الملكية لدول لوكسمبورغ بزيارة مرافق الشركة 

  قام القنصل العام لدولة سنغافورة بزيارة مرافق الشركة 

  السيد/ نافدييب سوري، سفير دولة الهند.زيارة من قبل سعادة 

 .مجلس األعمال اإلسباني 

 مجلس األعمال الفرنسي 

  بزيارة مرافق الشركة.قام القنصل العام لدولة كوستاريكا 

  بزيارة مرافق الشركة.قام القنصل العام لدولة الصومال 

 

 معلومات عامة -12

 بيظلسيوق أبيو الجوهريية وتقيارير الحوكمية مين خيالل الموقيع اإللكترونييتوفر الشركة التقارير والنتائج الماليية والمعلوميات 

ت زييع الحسيابا، ويتم توباللغة العربيةلدوراق المالية، وقد قامت الشركة بنشر الدعوة لحضور الجمعية العمومية في الصحف 

 مومية.السنوية المدققة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير الحوكمة  على المساهمين في الجمعية الع

 تعقد إجتماعات مع المحللين وأعضاء الصحافة المالية بالتوافق مع الخطوط العريضة لإلفصاح الداخلي.

 الية.ويتضمن تقرير مجلس اإلدارة التي تم تقديمه مع التقرير السنوي مناقشة وتحليل أداء الشركة خالل السنة الم

سوق  هم على حدة، بل يقوم المسؤول المختص بتحميلها على صفحة موقعال يتم إرسال التقارير المالية الربع السنوية لكل مسا

 www.rakceramics.com، وأيضا على الموقع اإللكتروني “RAKCEC”تحت رمز أبوظبي لدوراق المالية 

 

 

 

 

http://www.rakceramics.com/
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 :2017في السوق للعام  بيان بسعر سهم الشركة -أ

 

سعرأعلى  الشهر  اإلغالق حجم التداول أقل سعر 

842,617,8 2.30 2.59 يناير  2.40 

904,943,5 2.15 2.49 فبراير  2.40 

138,753,9 2.08 2.39 مارس  2.15 

235,643,8 2.10 2.38 ابريل  2.38 

974,381,6 2.33 2.60 مايو  2.58 

267,728,1 2.31 2.55 يونيو  2.47 

949,430,4 2.30 2.50 يوليو  2.44 

585,671,13 2.40 2.65 أغسطس  2.54 

178,379,4 2.37 2.60 سبتمبر  2.40 

093,884,4 2.33 2.64 اكتوبر  2.51 

560,089,36 2.40 2.57 نوفمبر  2.56 

367,883,7 2.50 2.89 ديسمبر  2.70 

615,406,112 المجـــــــــــــــموع  

 

 :2017ألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الصناعة خالل عام ا -ب

لصةناعي امؤشةر القطةاع  ارتفةعبينمةا  2017خالل العةام %  3.25لسوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة  المؤشر العامانخفض 

 ويوضةح الجةدول التةالي أداء المؤشةرات وسةعر سةهم ،%12.20سةعر سةهم الشةركة بنسةبة  وارتفةع,،  %1.81للسوق بنسبة 

 : 2017الشركة خالل العام 

 النطاق أدنى أعلى المؤشر والسعر

 470.55 4,244.50 4,715.05 المؤشر العام

 36.37 1,903.53 2.250.46 مؤشر القطاع الصناعي

 0.25 2.08 2.89 سهم الشركة

 

 :2017لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الصناعي خالل العام   لرسم البيانا
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 :2017ديسمبر  31فئات المساهمين كما في   -ج   

 تصنيف المساهم م
 )%( نسبة األسهم المملوكة

 المجموع حكومة شركات أفراد

 51.31 10.73 22.00 18.58 محلي 1

 21.41 - 16.60 4.81 عربي 2

 27.28 - 26.62 0,66 أجنبي 3

 100 10.73 65.22 24.05 المجموع 4

 

 2017ديسمبر 31المساهمين األكثر تملكاً كما في  -د

الرررررررررررررقم 

 التسلسلي

 %نسبة المساهمة عدد األسهم إسم المساهم

1 Samena Limestone Co* 163,571,012 19.05 

 6.41 55,020,000 *الحجر الجيري ش .م.م 2

 6.11 52,490,727 فاب لالسثمار ش.ذ.م.م 3

 5.74 49,249,267 الهيئه العامه للمعاشات والتأمينات االجتماعيه 4

 2.76 23,650,000 **االمارات لالحجار والرخام 5

 2.52 21,650,000 **شركة فالكون لالستثمار ش.ذ.م.م 6

 4.97 42,673,048 حكومة راس الخيمة 7

 2.57 22,037,400 *والمقاوالت شركه النهله للتجاره 8

9 Samena Limestone Holdings* 21,871,587 2.55 

10 Samena Special Situations Fund II L.P. 7,540,900 0.88 

 46.44 398,636,710  أخرين 11

 100 858,398,841 المجموع 

 (%31.46) * تشكل إجمالي األسهم المملوكة من قبل سامينا كابيتال

 %5.28سعود بن صقر القاسمي وتمثل نسبة  /شركات مملوكة بلكامل لسمو الشيخ** 

 

 :2017ديسمبر  31توزيع المساهمين كما في  -هـ

 

 )%( نسبة المساهمة عدد األسهم المملوكة عدد المساهمين ملكية األسهم )السهم( م

 0.52 4,499,733 386 50,000أقل من  1

 3.00 25,804,003 183 500,000إلى أقل من  50,000من  2

إلرررررررررى أقرررررررررل مرررررررررن  500,000مرررررررررن  3

5,000,000 

65 97,751,983 11.40 

 85.08 730,343,122 30 5,000,000أكثر من  4

 100 858,398,841 664 ــــوعـــــالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ضوابط عالقات المستثمرين -و

رين، كميا بإنشاء قسم مختص بإدارة عالقات المستثمرين وتعيين مسؤول لقسيم عالقيات المسيتثم قامت الشركة 2015 في العام
قامييت الشييركة أيضييا بإضييافة قسييم مخصييص لعالقييات المسييتثمرين تحييت مسييمى مركييز المسييتثمرين علييى الموقييع اإللكترونييي 

 .(http://www.rakceramics.com/investors-center.php) للشركة.

 

 إسم مسؤول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل معه: -

 

والت المطلعين ، قدم السيد/ فيليب حبيشي، مدير عالقات المستثمرين "سابقاً" و عضو لجنة متابعة تدا2017يونيو  11بتاريخ 

ين ت المسيتثمرلعالقا "سابقا" إستقالته من منصبه، وحل محله السيد/ برامود كومار تشاند "الرئيس المالي للمجموعة" كمسؤول

 باإلضافة إلى تعينه كعضو في لجنة متابعة تداوالت المطلعين وذلك لشغل المكان الشاغر. 

 يمكنكم التواصل مع مسؤول قسم عالقات المستثمرين على البريد اإللكتروني:

ir@rakceramics.com 

 

 القرارات الخاصة: -ز

 2017 العام خالل خاص قرار أي إصدار يتم لم

 

 

 :2017ألحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام ا -ح

 

   ال يوجد

 

 

 :2017 عام بنهاية الشركة في التوطين نسبة بيان -ط

 

0.40% 

 

 :2017 العام خالل تطويرها جاري أو الشركة بها قامت التي اإلبتكارية والمبادرات بالمشاريع بيان -ي

 

صةاميم، حيةث باإلبتكةار المسةتمر وتوريةد المنتجةات لعمالئهةا بإسةتخدام أحةدث التقنيةات والتتؤمن شةركة سةيراميك رأس الخيمةة 

 اميم.يوجد فريق من المتخصصين وكذلك يتم اإلستعانة بمصادر خارجية من الفنيين الذين يشاركون في تطوير هذه التص

 

 : البالط قسم في

 كل األخشةاب،الط النحيل، البالط مضاد الميكروبات، بةالط علةى شة، البتم استحداث نماذج جديدة مثل بالط ماكسيموس العمالق

 وتم إطالق بالطات عصرية تناسب األطفال.

 

 :الصحية األدوات قسم في

وي، امةات كةراج جةتم إطالق األدوات الصحية المناسبة لإلحتياجات مؤخرا، وبالمثل، فقد تم تقديم األدوات الخاصة بتأثيةث الحم

 فيكس.راج فيلينغ و راج إيكو 

 

 :المائدة أدوات قسم في

 والمصةقولة،  تم إطالق مجموعة من أدوات المائدة مثل: كاربون، أوريا، األدوات المندمجةة المصةقولة، فةن األخشةاب، المعةادن

 المغلفة. وتعتبر من المجموعة الجديدة التي تم إطالقها، كما تم إطالق مجموعتين جديدتين من أدوات المائدة، الرفيعة 






