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 تطبيقها.، وكيفية 2019بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام  .1

 

، الشركة الرائدة في مجال تعبئة المياه  ش.م.عحرصت شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية 

االنضباط  بشأن معايير 2016( لسنة م/ر 7المعدنية، على تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )

مسؤوليات وواجبات مجلس اإلدارة واإلدارة من خالل تحديد الشركات المساهمة العامة المؤسسي وحوكمة 

التنفيذية للشركة ومراعاة حماية حقوق جميع المساهمين من خالل الشفافية واإلفصاح بما يحقق العدالة في 

 .جميع األمور المتعلقة بالشركة

 

تواصل إدارة الشركة تطبيق قواعد الحوكمة بشكل فعال وبطريقة شفافة ، بناًء على مسؤولية مجلس و

 اإلدارة تجاه مساهمي الشركة ، من أجل حماية وتعزيز حقوق المساهمين من خالل:

 

 .على األقلاجتماعات سنويًا  4التزام مجلس اإلدارة بعقد  •

 يلتزم مجلس اإلدارة باإلفصاح عن استقالليته. •

 الشركة.على أسهم بيان بتعامالتهم وتعامالت أزواجهم وأبناؤهم  يلتزم مجلس اإلدارة باإلفصاح عن •

تلتزم اللجان الدائمة للمجلس وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة متابعة  •

 .منتظمة إجتماعاتواإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين بعقد 

عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية خالل الفترة القانونية المسموح  باإلفصاحتلتزم اإلدارة  •

 بها.

 

بملكية وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل  بيان .2

 2019العام 

األسهم المملوكة كما  القرابة المنصب/ صلة اإلسم م

 31/12/2019في 

إجمالي 

 عملية البيع

إجمالي 

عملية 

  الشراء
 الحمادي خليفة  1

 زوجه وأبنائه و

   يوجدال  رئيس مجلس اإلدارة 

 أحمد الشامسي 2

  وزوجه وأبنائه

نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة 

   يوجد ال 

 1,495,000 7,300,000 1,530,000 عضو مجلس اإلدارة  أمنة الحمادي  3
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 ركالجورج  4

 وزوجه وأبنائه 

   ال يوجد  عضو مجلس اإلدارة 

 جونثان نيكول 5

  وزوجه وأبنائه

   ال يوجد عضو مجلس اإلدارة

 أحمد الدمنهوري  6

 وزوجه وأبنائه

 عضو مجلس اإلدارة

 مستقيل()

   ال يوجد

 خوريأحمد  7

 وزوجه وأبنائه

نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة )مستقيل(

4,000,000 1,100,270 - 

 

 تشكيل مجلس اإلدارة: .3

 

بيان تشكيل مجلس اإلدارة الحالي ) مع إضافة أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين  .أ

 والمعينين(

 

 :المجلس الحالي

 

 خليفة حسن على صالح الحماديالسيد /  (1

 رئيس مجلس اإلدارة

 أحمد راشد ناصر راشد مجالد الشامسيالسيد /  (2

 رئيس مجلس اإلدارةنائب 

 أمنة حسن على صالح الحمادياألنسة /  (3

 عضو مجلس اإلدارة

 معين –يوسف أحمد عبدهللا المنصوري ضاحي السيد /  (4

 اإلدارةعضو مجلس 

 معين –عبدهللا عبد الرحمن حسن محمد الرستماني  /السيد  (5

 عضو مجلس اإلدارة
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 السيد / جورج كالر  (6

 عضو مجلس اإلدارة

 ثان هنري نيكول جون / السيد (7

 عضو مجلس اإلدارة

 األعضاء المستقيلين:

 

 السيد/ أحمد يوسف عبدهللا حسين خوري (1

 رئيس مجلس اإلدارةنائب 

 أحمد الدمنهوريأحمد مصطفى السيد  (2

 عضو مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

5 | P a g e  

 

 السيد/ خليفة حسن على صالح الحمادي اإلسم 

 غير تنفيذي/ مستقل الفئة

 الخبرات والمؤهالت

الحمادي بخبرة واسعة في إدارة تقنية المعلومات خليفة  /يتمتع السيد

العمليات والوساطة المالية واالستثمارات وإدارة العقارات وإدارة 

والتفاوض على العقود. يحمل السيد/ الحمادي درجة الماجستير في 

األعمال االستراتيجية مع نظام المعلومات من جامعة هيرتفوردشاير 

في لندن، المملكة المتحدة؛ ودبلوم الدراسات العليا في تكنولوجيا 

المعلومات التجارية االستراتيجية من "إن سي سي" للتعليم في 

المملكة المتحدة؛ والدبلوم الوطني العالي في إدارة األعمال  مانشستر،

من "إيليجانت إنترناشيونال كولدج" في لندن؛ ودبلوم في تطوير 

المواقع اإللكترونية؛ وشهادة في تكنولوجيا المعلومات من كلية 

 أبوظبي العليا للتكنولوجيا.

المدة التي قضاها كعضو في 

مجلس إدارة الشركة من تاريخ 

 ول إنتخاب لهأ

حتى  2018 ديسمبر 30من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 

 اآلن.

عضوياتهم ومناصبهم في أية 

 شركات مساهمة أخرى

شركة اإلتحاد العقارية ل والرئيس التنفيذياإلدارة نائب رئيس مجلس 

 ش.م.ع

مناصبهم في أية مواقع رقابية 

أو حكومية أو تجارية هامة 

 أخرى.

 : رفيعة مثلمناصب سابقاً شغل السيد/ الحمادي 

 مستشار الرئيس في شركة يو بي بي كابيتال لإلستثمارات ذ.م.م • 

 محلل نظم بوزارة الداخلية، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة • 

 مدير في ليختنشتاينيش الندس بنك )اإلمارات( المحدودة• 
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 مجالد الشامسي السيد / أحمد راشد ناصر راشد اإلسم 

 مستقل  /غير تنفيذي  الفئة

 الخبرات والمؤهالت
سنة ، شهادة في اللغة اإلنجليزية ، دورات عديدة في مجال  23خبرة 

 .العمل

المدة التي قضاها كعضو في 

مجلس إدارة الشركة من تاريخ 

 أول إنتخاب له

حتى  2018 ديسمبر 30من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 

 اآلن.

عضوياتهم ومناصبهم في أية 

 شركات مساهمة أخرى
 ال يوجد 

مناصبهم في أية مواقع رقابية 

أو حكومية أو تجارية هامة 

 أخرى.

 عضو مجلس إدارة نادي عجمان الرياضي الثقافي

 عضو مجلس إدارة جمعية تراتون
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 األنسة / أمنة حسن على صالح الحمادي اإلسم 

 نفيذي / غير مستقل غير ت الفئة

 الخبرات والمؤهالت

الحمادي مديرة إدارة المشتريات والتوريدات في االتحاد  /تعمل اآلنسة 

على بكالوريوس في الدراسات الدولية ، كلية علوم   ةللطيران. حاصل

العلوم اإلنسانية المتخصصة في الشؤون الدولية. جامعة زايد ، أبو و

ً . 2015 في عام ظبي، المعهد دراسة إكمال تعمل على وهي حاليا

( ومتابعة ماجستير إدارة CIPSالمعتمد للمشتريات وشهادة التوريد )

 (MBAاألعمال )

المدة التي قضاها كعضو في 

مجلس إدارة الشركة من تاريخ 

 أول إنتخاب له

حتى  2018 ديسمبر 30من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 

 اآلن.

ومناصبهم في أية عضوياتهم 

 شركات مساهمة أخرى
 ال يوجد 

مناصبهم في أية مواقع رقابية 

أو حكومية أو تجارية هامة 

 أخرى.

 ال يوجد 
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 السيد/ ضاحي يوسف أحمد عبدهللا المنصوري اإلسم 

 غير تنفيذي / مستقل الفئة

 الخبرات والمؤهالت

دائرة  فييشغل السيد/ ضاحي المنصوري منصب مدير الدراسات 

في الدائرة  التنمية االقتصادية في أبوظبي كما عمل في عدة مناصب

االقتصادي ورئيس قسم  ولغاية األن كرئيس قسم الدعم 2003منذ عام 

الدراسات االجتماعية والديموغرافية وباحث اقتصادي. يحمل السيد / 

اقتصاد من جامعة اإلمارات العربية  ضاحي المنصوري بكالوريوس

 المتحدة.

المدة التي قضاها كعضو في 

مجلس إدارة الشركة من تاريخ 

 أول إنتخاب له

 إلى (تاريخ تعيينه من قبل مجلس اإلدارة) 2020فبراير  15منذ 

 اآلن

عضوياتهم ومناصبهم في أية 

 شركات مساهمة أخرى
 عضو مجلس إدارة شركة اإلتحاد العقارية ش.م.ع

مناصبهم في أية مواقع رقابية 

أو حكومية أو تجارية هامة 

 أخرى.

 ال يوجد 
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 حسن محمد الرستمانين حمعبد الرالسيد/ عبدهللا  اإلسم 

 غير تنفيذي / مستقل الفئة

 الخبرات والمؤهالت

إيداكوم  يشغر السيد/ عبدهللا الرستماني منصب مدير عام في شركة

في شركة  االئتمانفي دبي كما عمل السيد / الرستماني مدير مراقبة 

المالية من كلية  إتصاالت. يحمل السيد / الرستماني دبلوم عالي في

 دبي للطالب.

المدة التي قضاها كعضو في 

مجلس إدارة الشركة من تاريخ 

 أول إنتخاب له

 إلى )تاريخ تعيينه من قبل مجلس اإلدارة( 2020 مارس 14منذ 

 اآلن

عضوياتهم ومناصبهم في أية 

 مساهمة أخرىشركات 
 عضو مجلس إدارة شركة اإلتحاد العقارية ش.م.ع

مناصبهم في أية مواقع رقابية 

أو حكومية أو تجارية هامة 

 أخرى.

 ال يوجد
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 السيد / جونثان هنري نيكول اإلسم 

 غير تنفيذي / مستقل الفئة

 الخبرات والمؤهالت

شيلد ثفي بنك رويشغل السيد نيكول حاليًا منصب مدير ومستشار أول 

في زيوريخ، وقد شغل العديد من المناصب الرئيسية مثل المدير 

يو بي إس  مستشار العمالء األول فيو، بنك جوليوس بار التنفيذي في

. يحمل السيد نيكول درجات متعددة مثل التخطيط إلدارة الثروات

، وخريج من كلية بانغبورن بالمملكة المتحدة  CFPالمالي المعتمد ، و 

 زيورخ. في، واألعمال التجارية 

المدة التي قضاها كعضو في 

مجلس إدارة الشركة من تاريخ 

 أول إنتخاب له

حتى  2018 ديسمبر 30من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 

 اآلن.

عضوياتهم ومناصبهم في أية 

 شركات مساهمة أخرى
 ال يوجد 

مناصبهم في أية مواقع رقابية 

أو حكومية أو تجارية هامة 

 أخرى.

 ال يوجد
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 جورج كالرالسيد /  اإلسم 

 غير تنفيذي / مستقل الفئة

 الخبرات والمؤهالت

مكون  السيد/ كالرشخصية قيادية من ذوي الخبرة ولديه سجل حافل

األحجام  عاما في البناء والقيادة بنجاح لفرق العمل من 21من 

بمسؤوليات  والقدرات المختلفة في البيئة المصرفية ، وقد اضطلع

إدارة، ولدى السيد/  رفيعة مختلفة تشمل مدير تنفيذي وعضو مجلس

العمالء. تبّوء السيد/ كالر  كالر سجل حافل في بناء وتطوير محافظ

للشؤون المالية في "يو بي بي  مناصب مختلفة مثل نائب الرئيس

والرئيس التنفيذي في "إل إل بي" سويسرا  ستمنت" في دبي،كابيتال إنف

وأبوظبي، وعضو اللجنة التنفيذية في "إل إل بي"  ولوجانو وجنيف

ومدير منطقة وسط وشرق أوروبا في "إل جي تي  فيينا،-النمسا

فادوز، ورئيس وحدة العمالء الرئيسيين في "يو بي إس  جروب" في

 الر شهادة الماجستير في االقتصادفي زيورخ. يحمل السيد/ ك "أيه جي

المهنية  النمسا، وحضر العديد من الدورات التدريبية-من جامعة فيينا

السيد/ كالر  في مجال القيادة والمصارف وإدارة الثروة. يتحدث

بالفرنسية، باإلضافة إلى  اإلنجليزية بطالقة ولديه قدرات تواصل جيدة

 لغته األم األلمانية.

ا كعضو في المدة التي قضاه

مجلس إدارة الشركة من تاريخ 

 أول إنتخاب له

حتى  2018 ديسمبر 30من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 

 اآلن.

عضوياتهم ومناصبهم في أية 

 شركات مساهمة أخرى
 عضو مجلس إدارة شركة اإلتحاد العقارية ش.م.ع

مناصبهم في أية مواقع رقابية 

أو حكومية أو تجارية هامة 

 أخرى.

 إف إف إنفستمنت" في أبوظبي عضو مجلس إدارة"

 إدارة بيركاسا أيه جي" في زيورخ شريك وعضو مجلس"

 إدارة فاو أسيت أيه جي" في فادوز الرئيس التنفيذي وعضو مجلس"
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  2019بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام  .ب

 

٪ من 14 آمنة حسن علي صالح الحمادي هي المرأة الوحيدة الممثلة في المجلس. وهو ما يمثل نسةاال

 .إجمالي أعضاء مجلس اإلدارة

 

 بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة .ت

 

حالة تقتضي الدعوة لعقد جمعية  لعدم وجود 2019لم يُفتح الباب للترشح في أية انتخابات خالل عام 

عمومية النتخاب أعضاء لملئ المقاعد الشاغرة بحسب القوانين واألنظمة المعمول بها. كما أن التعيينات 

كانت بحسب الحاجة ولم يتمكن المجلس من العثور على  2019من قبل المجلس التي تمت في عام 

س اإلدارة. وسيكون ترشيح النساء لعضوية مرشحات مناسبات أبدين رغبتهن باالنضمام لعضوية مجل

 مجلس اإلدارة مفتوًحا في أي اجتماع قادم للجمعية العمومية وفقًا لقرارات هيئة األوراق المالية والسلع.

 

 بيان بما يلي : .ث

 

 .2018مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام  .1

 

 ال يوجد 

 

والتي سيتم عرضها في اجتماع  2019المقترحة عن العام مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  .2

 الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

 

، فلن يتم عرض 31/12/2019نظراً لعدم تحقيق الشركة ألرباح عن السنة المالية المنتهية في 

 .توصية بتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس اإلدارة

 

المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس  بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان .3

 وفقاً للجدول التالي: 2019اإلدارة عن السنة المالية للعام  

 

لم يتقاض أعضاء المجلس أية بدالت عن حضورهم لجلسات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة عن 

 .2019السنة المالية 
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التي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية  .4

 حضور اللجان وأسبابها.

أعمال إضافية  بسبب 2019درهم كمكافأة لرئيس مجلس اإلدارة خالل عام  300.000تم دفع مبلغ 

 قام بها لخدمة الشركة فوق واجباته العادية.

تواريخ انعقادها،  مع بيان 2019عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية  .ج

 وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع األعضاء مع بيان األعضاء الحاضرين بالوكالة

 

 أسماء األعضاء الغائبين عدد الحضور تاريخ اإلجتماع م

1 15/01/2019 5 
 جورج كالر  •

 نيكولجونثان  •

2 12/02/2019 5 
 جورج كالر •

 جونثان نيكول •

3 06/03/2019 5 
 جورج كالر •

 نيكولجونثان  •

4 05/05/2019 5 
 أحمد الدمنهوري  •

 جونثان نيكول •

5 06/08/2019 4 

 أحمد الدمنهوري  •

 جورج كالر •

 جونثان نيكول •

6 18/09/2019 4 

 أحمد الدمنهوري  •

 جورج كالر •

 جونثان نيكول •

7 14/11/2019 4 

 أحمد الدمنهوري  •

 جورج كالر •

 جونثان نيكول •

 

مع بيان تواريخ  2019بالتمرير خالل السنة المالية عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت  .ح

 انعقادها

 .2019خالل عام  صدر عن مجلس اإلدارة قرارات بالتمرير في التواريخ المبينه أدناه

  2019مارس  24 •

  2019ديسمبر  22 •
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بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفيذية خالل  .خ

 .بناًء على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصالحية التفويض 2019 عام

  2019رئيس مجلس اإلدارة بالمهام واإلختصاصات التالية خالل عام  قام المجلس بتفويض

 عن مشاريع الشركة. المسؤولية •

 المسؤولية عن تنفيذ الخطط الهادفة إلى تطوير أداء الشركة. •

 الشركةتطوير السياسات واالستراتيجيات الحالية والمستقبلية التي ستعزز أعمال  •

 .إعداد دراسات الجدوى االقتصادية لمشاريع الشركة •

 .إعداد السياسات واللوائح الداخلية المنظمة للعمل •

 

 بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح( خالل عام .د

 31/12/2019أطراف ذات عالقة على مجلس اإلدارة حتى تاريخ  معلم يتم عرض أي تعامالت 

لهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة ، على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام ا .ذ

 و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.
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تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف األول والثاني حسب ما ورد في الهيكل  بيان .ر

ذ( ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت  - 3التنظيمي للشركة )حسب 

 المدفوعة لهم

 

 تاريخ التعيين المنصب م

مجموع الرواتب والبدالت 

 2019المدفوعة لعام 

 )درهم(

المكافآت مجموع 

 2019المدفوعة لعام 

(Bonuses )

 )درهم(

أي مكافآت أخرى 

نقدية/عينية للعام 

أو تستحق  2019

 مستقبالً 

 ال يوجد ال يوجد 257,925 3/2019 المدير المالي  1

 ال يوجد ال يوجد 189,300 6/1999 ةمدير شؤون الموظفين واإلدار 2

 ال يوجد ال يوجد 168,000 2/2011 رئيس قسم الصيانة 3

 ال يوجد ال يوجد 147,000 6/1989 مدير مراقبة الجودة 4

 ال يوجد ال يوجد 190,100 5/1997 مساعد مدير المشتريات 5

 ال يوجد ال يوجد 156,000 3/2017 مبيعات منسق 6

 ال يوجد ال يوجد 117,000 7/2018 محاسب 7

 ال يوجد ال يوجد 152,100 4/2007 لوجستي مشرف 8

 ال يوجد ال يوجد 52,800 11/1981 المخزن امين 9

 ال يوجد ال يوجد 104,256 5/2007 االدارية العامة العالقات مسؤول 10

 

 

 مدقق الحسابات الخارجي: .4

 تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين. .أ

 

،  Mazars Chartered Accountants LLCالمدقق الخارجي لشركة غلفا هو شركة 

اإلمارات العربية المتحدة ، والذي تم تعيينه كمدقق لحسابات الشركة من الربع األول من عام 

درهم )تسعون ألف  90.000قدرها  أتعابمقابل  من خالل الجمعية العمومية السنوية 2019

درهم(. كما يعتبر مكتب مزارز للمحاسبين القانونيين ذ. م. أحد أكبر مكاتب المراجعة في الشرق 

 40،400سنوات ولدى مازارز  10األوسط ، وهو موجود في الشرق األوسط منذ أكثر من 

 مزارزدولة ومنطقة. في شراكة  91متخصص في  24،400محترف يخدمون عمالء عالميين: 

في الواليات  حدةجنوب الواليات المت مزارز متخصص من تحالف 16000المتكاملة الفريدة ، و 

 المتحدة وكندا.

 

 األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجيبيان  .ب
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جعفر روباواال مزارز  واسم المدقق الشريكإسم مكتب التدقيق   

 2019كامل سنة  كمدقق حسابات خارجي للشركة عدد السنوات التي قضاها

 90,000 )درهم(  2019إجمالي أتعاب التدقيق لعام 

وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية أتعاب 

)درهم( إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم  2019لعام 

 ذكر ذلك صراحةً 

 ال يوجد

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى )إن وجدت( وفي حال عدم 

 وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً 

 ال يوجد

غير مدقق  مدقق حسابات خارجي أخربيان بالخدمات األخرى التي قام 

)إن وجد( وفي حال عدم وجود  2019حسابـات الشركة بتقديمهـا خالل 

 مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً 

 ال يوجد

 

بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية  .ج

 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً. 2019السنوية للعام و 

 

 ال يوجد أي تحفظ 

 

 لجنــة التدقيــق: .5

إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية  .أ

 عملها والتأكد من فعاليتها.

 

رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن  السيد / عبدهللا الرستماني"يقر 

 مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها"

 

 أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها. .ب

 
 غير تنفيذي  مستقل  رئيس  السيد / عبدهللا الرستماني

 غير تنفيذي  مستقل عضو  السيد / جورج كالر

 غير تنفيذي  غير مستقل  عضو  األنسة / أمنة الحمادي 

 

I. .تطوير وتنفيذ سياسة التعاقد مع المراجع الخارجي 
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II.   رفع تقرير إلى مجلس اإلدارة يحدد فيه القضايا التي تعتبر مهمة التخاذ إجراء والتوصية

 بالخطوات الواجب اتخاذها.

III.  الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشة مع التدقيق طبيعة متابعة مراقبة استقاللية المدقق

 ونطاق عملية المراجعة وفعاليتها وفقا لمعايير المراجعة المعتمدة.

IV.  نصف سنوية وربع سنوية.  -مراقبة سالمة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية

 ومراجعتها كجزء من عملها العادي خالل العام 

V.  .التنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدير المالي ألداء مهامها 

VI. .تجتمع اللجنة مع المراجع الخارجي مرة واحدة على األقل في السنة 

VII. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة 

VIII. خارجيالتأكد من وجود تنسيق بين المدقق الداخلي والمراجع ال 

IX. إجراءات المراجعة واإلجراءات المالية والمحاسبية في الشركة 

X.  تأكد من رد مجلس اإلدارة على المدقق الخارجي بشأن أي أسئلة جوهرية أثارها المراجع

 فيما يتعلق بإدارة السجالت المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة.

XI.  والمحاسبية في الشركةمراجعة السياسات واإلجراءات المالية 

XII.  مراجعة خطاب عمل المراجع الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يقدمها

المدقق إلى اإلدارة التنفيذية بخصوص السجالت المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة 

 الرقابة واستجابتها والموافقة عليها.

XIII. اسب للتوضيحات والمسائل الجوهرية التأكد من أن مجلس اإلدارة يستجيب في الوقت المن

 المثارة في خطاب المراجع الخارجي

XIV.  وضع ضوابط تمكن موظفي الشركة من اإلبالغ عن أي انتهاكات محتملة في التقارير

المالية أو الرقابة الداخلية سًرا وخطوات إلجراء تحقيقات مستقلة وعادلة في مثل هذه 

 االنتهاكات

XV.  بقواعد السلوك المهنيراقب مدى التزام الشركة 

XVI. التأكد من تطبيق قواعد العمل على المهام والصالحيات المسندة إليها من قبل مجلس اإلدارة 

XVII. النظر في أي أمور أخرى يقررها مجلس اإلدارة. 

 

وتواريخها لمناقشة المسائل  2019عدد االجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خالل عام  .ج

وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء  المتعلقة بالبيانات المالية

 في االجتماعات المنعقدة.
 19/09/2019 06/08/2019 05/05/2019 15/01/2019 المنصب  اإلسم 
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 - - - ✓ رئيس  السيد / أحمد الدمنهوري

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو السيد / جورج كالر

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو األنسة / أمنة الحمادي 

 

 الترشيحات والمكافآت:لجنة  .6

إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن  .أ

 آللية عملها والتأكد من فعاليتها. مراجعته

بمسؤوليته عن نظام اللجنة  شيحات والمكافآتالتر رئيس لجنة السيد / عبدهللا الرستماني"يقر 

 لها والتأكد من فعاليتهافي الشركة وعن مراجعته آللية عم

 أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها. .ب
 غير تنفيذي  مستقل  رئيس  السيد / عبدهللا الرستماني

 غير تنفيذي  مستقل عضو  السيد / جورج كالر

 غير تنفيذي  غير مستقل  عضو  األنسة / أمنة الحمادي 

I.  استقاللية األعضاء المستقلين على أساس مستمرضمان 

II.  إعداد سياسة منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لمجلس إدارة الشركة

 والموظفين ومراجعتها سنويًا. 

III.  تحديد احتياجات كفاءات الشركة على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأساس

 .اختيارهم

IV.  البشرية والتدريب في الشركة ومراجعة تطبيقها وتدقيقها سنويًاإعداد سياسة الموارد 

V.  للقوانين واألنظمة النافذة وبناًء ً تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح لمجلس اإلدارة وفقا

بشأن معايير االنضباط  2016( لسنة ر/م 7على قرار رئيس مجلس اإلدارة رقم )

 .المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة

وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد  2019االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام بيان بعدد  .ج

 مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.
 19/09/2019 06/08/2019 05/05/2019 15/01/2019 المنصب  اإلسم 

 - - - ✓ رئيس  السيد / أحمد الدمنهوري

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو السيد / جورج كالر

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو األنسة / أمنة الحمادي 
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 .لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين .7

إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن  .أ

 .مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها

خلفاً للسيد / أحمد نظراً لتعيين عضو جديد في مجلس اإلدارة  سيتم إعادة تشكيل اللجنة

 الدمنهوري.

أسماء أعضاء لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين، وبيان  .ب

 اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
 غير تنفيذي  مستقل  رئيس  أحمد الدمنهوري السيد / 

 غير تنفيذي  مستقل عضو  السيد / جورج كالر

 غير تنفيذي  غير مستقل  عضو  األنسة / أمنة الحمادي 

 كتالي:  اختصاصاتها والمهام الموكلة لهاوتكون  

 اللجنة بوضع قواعد مكتوبة بخصوص تعامالت أعضاء مجلس إدارة الشركةتقوم  •

 .وموظفيها في األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة

لجميع االشخاص المطلعين ويتضمن السجل اإلفصاحات إعداد سجل خاص ومتكامل  •

 .المسبقة والالحقة الخاصة بالمطلعين

المتابعة واإلشراف على تعامالت االشخاص المطلعين وملكياتهم واإلحتفاظ بالسجل  •

 الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق.

 .2019ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام  .ج

إعادة تشكيل اللجنة نظراً لتعيين عضو جديد في مجلس اإلدارة خلفاً للسيد / أحمد سيتم 

 الدمنهوري.

 أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس اإلدارة .8

 

 ال يوجد

 

 نظام الرقابة الداخلية: .9

إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته آللية  .أ

 فعاليته.عمله والتأكد من 

 

بموجب قرار تم إنشاء إدارة الرقابة الداخلية لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية 

، ويقر مجلس  28/4/2010المنعقد يوم األربعاء الموافق  في إجتماعه مجلس إدارة الشركة
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يضمن تحقيق  وفعاليته بماإدارة الشركة بالمسئولية الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة 

 أهداف الشركة.

 

 أسم مدير اإلدارة ومؤهالته وتاريخ التعيين. .ب

 

  .المنصب شاغر حالياً وسيتم تعيين مدير إدارة الرقابة الداخلية فور توفر البديل المناسب

 

 أسم ضابط اإلمتثال ومؤهالته وتاريخ التعيين. .ج

 

تكليفه بمهام ضابط تم و الماليةيحمل السيد فادي رضي الدين درجة الماجستير في اإلدارة 

 .14/03/2020بتاريخ  اإلمتثال

 

كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها  .د

 في التقارير والحسابات السنوية

 

 لم تواجه الشركة أي مشاكل

 

 لمجلس إدارة الشركة.عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية  .ه

 

 ال يوجد

 

 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب 2019تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل عام  .10

 تكرارها مستقبالً.

 

 2019لم تكن هناك مخالفات خالل عام 

 

في تنمية  2019بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خالل العام  .11

 والحفاظ على البيئة.المجتمع المحلي 

 

دعم المجتمع المحلي هو أحد اهتمامات غلفا ، حيث تدعم غلفا دائًما الجمعيات الخيرية والمجتمع 

 في زجاجات المياه: والرياضة ذات النفع العام ، بما في ذلك المساهمات العينية
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 نادي عجمان للمعاقين •

 مسلخ عجمان المركزي -بلدية عجمان  •

 

 معلومات عامة: .12

بيان بسعر سهم الشركة في السوق )سعر اإلغالق، أعلى سعر، وأدنى سعر( في نهاية  .أ

 .2019كل شهر خالل السنة المالية للعام 

بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي  .ب

 .2019إليه الشركة خالل العام 

 

Daily Closing Prices for Gulfa Mineral Water & 
Processing Industries, During 01/01/2019 - 
31/12/2019  

DFM General 
Index 

Consumer Staples 
Index 

DATE HIGH LOW CLOSING 
PRICE 

CLOSING 
PRICE 

CLOSING PRICE 

Jan-19 
                        
7.79  

           
7.79  

          7.79            7.79            7.79  

Feb-19 
                        
8.00  

           
8.00  

          8.00            8.00            8.00  

Mar-19 
                        
8.24  

           
8.24  

          8.24            8.24            8.24  

Apr-19 
                        
8.24  

           
8.24  

          8.24            8.24            8.24  

May-19 
                        
8.24  

           
8.24  

          8.24            8.24            8.24  

Jun-19 
                        
8.24  

           
8.24  

          8.24            8.24            8.24  

Jul-19 
                        
8.24  

           
8.24  

          8.24            8.24            8.24  

Aug-19 
                        
8.24  

           
8.24  

          8.24            8.24            8.24  

Sep-19 
                        
8.24  

           
8.24  

          8.24            8.24            8.24  

Oct-19 
                        
8.24  

           
8.24  

          8.24            8.24            8.24  

Nov-19 
                        
8.24  

           
8.24  

          8.24            8.24            8.24  

Dec-19 
                        
6.24  

           
6.24  

          6.24            6.24            6.24  
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)أفراد، شركات، حكومات( مصنفة على  31/12/2019بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ج. 

 النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

 م
تصنيف 

 المساهم

 نسبة األسهم المملوكة 

 

 المجموع حكومة شركات أفراد  

 %99.28 - - %99.28 محلي 1

 %0.26 - - %0.26 خليجي 2

 %0.042 - - %0.042 عربي 3

 %0.42 - - %0.42 أجنبي 4

 %100 - - %100 المجموع 

 

 

% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 5الذين يملكون بيان بالمساهمين  .د

31/12/2019 

 

األسهم المملوكة # اإلسم م األسهم المملوكة %   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 - J A N 1 - F E B 1 - M A R 1 - A P R 1 - M A Y 1 - J U N 1 - J U L 1 - A U G 1 - S E P 1 - O C T 1 - N O V 1 - D E C

A
X

IS
 T

IT
LE

AXIS TITLE

SHARE PRICE

HIGH

LOW

CLOSING PRICE

CLOSING PRICE

CLOSING PRICE
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 8.737 2,619,500 أمنة حسن علي صالح الحمادي  1

 29.1459 8,743,771 المال عبدهللا حسن عاشور  حسن 2

 13.333 4,000,000 أحمد يوسف عبدهللا حسين خوري 3

 28.1289 8,438,664 حسن علي صالح الحمادي محمد 4

 14.8413 4,452,390 الحوسني علي عبدهللا ربيعة أحمد  5

 

حسب الجدول  31/12/2019بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في  .ه

 التالي:

 

من رأس المال نسبة األسهم المملوكة عدد األسهم المملوكة عدد المساهمين ملكية األسهم )سهم( م  

%3.71 1,113,267 282  50,000أقل من  1  

%2.11 632,408 7  500,000إلى أقل من  50,000من  2  

,890071,11 3  5,000,000إلى أقل من  500,000من  3  36.91%  

5,000,000أكثر من  4  2 435182,17,  2757.%  

 

 -المستثمرين مع بيان ما يلي:بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات  .و

 إسم مسؤول عالقات المستثمرين −

 السيد فادي رضي الدين

 –الهاتف  –بيانات التواصل مع عالقات المستثمرين ) البريد اإللكتروني  −

 الفاكس(  –المحمول 

Fadi@gulfa.ae 

Mobile: 0521583007 

 اإللكتروني للشركة.الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على الموقع  −

relationship-http://www.gulfawater.com/#investors 

 

 2019بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خالل عام  .ز

 واإلجراءات المتخذة بشأنها.

 

 اإلجراءات المتخذة بشأنها الخاصةالقرارات 

الموافقة على نقل ملكية أصول محطة المياه إلى 

جبال غلفا ش. م. مملوكة بالكامل لشركة غلفا للمياه 

 المعدنية والصناعات التحويلية )ش.م.ع( 

 قيد اإلجراء
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النظام األساسي  ( من3المادة ) الموافقة على تعديل

 للشركة 

 قيد اإلجراء

النظام األساسي  ( من2المادة ) على تعديلالموافقة 

 . للشركة

 قيد اإلجراء 

من النظام األساسي  (5مادة )الموافقة على تعديل ال

 للشركة.

 قيد اإلجراء 

 مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة .ح

مهام مقرر مجلس اإلدارة منذ استقالة المقرر السابق السيد/ مرعي رضي الدين فادي يتولى السيد 

، ويحمل السيد فادي درجة الماجستير 14/3/2020وليد محمد وقد قام المجلس بتعيينه رسميا بتاريخ 

 في اإلدارة المالية، وتتلخص مهام عمله كالتالي :

 .توثيق اجتماعات المجلس وإعداد محاضرها •

 مقدمة من وإلى مجلس اإلدارة.االحتفاظ بالتقارير ال •

تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة والمعلومات المتعلقة  •

 .باألوراق وأي معلومات إضافية تتعلق بالموضوعات التي تغطيها بنود جدول األعمال

 التأكد من التزام أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات. •

بمواعيد اجتماعات المجلس قبل الموعد المحدد لالجتماع بوقت إخطار أعضاء مجلس اإلدارة  •

 كاف.

 لألعضاء للتعبير عن آرائهم بشأنها قبل التوقيع. اجتماع مجلس اإلدارةتسليم محضر  •

قد تلقوا محاضر االجتماعات بالكامل ودون تأخير، وكذلك  أعضاء مجلس اإلدارةتأكد من أن  •

 المعلومات والوثائق ذات الصلة.

فصيلي باألحداث الجوهرية واإلفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خالل العام بيان ت .ط

2019. 

 ال يوجد

 2019،2018،2017بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية األعوام  .ي

• 2017: 1% 

• 2018 :1% 

• 2019 :1% 

 النسبة المذكورة أعاله ال تشمل العمال

بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت  .ك

2019. 
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لتغطية عمالئها بشكل أفضل.  2019بدأت الشركة التوزيع المباشر في الربع األول من عام 

تجهيزه بنظام الفوترة اإللكترونية وتأجير المركبات للتوزيع وتم  مباشرالوقد عين فريق للبيع 

 المباشر.

 

 

 

 

 التدقيق لجنة رئيس  اإلدارة مجلس رئيس

 2020:..../...../التاريخ  2020:..../...../التاريخ

 

 

 

 

 الداخلية الرقابة إدارة مدير  الترشيحات والمكافآتلجنة  رئيس

 2020:..../...../التاريخ  2020:..../...../التاريخ

مدير إدارة الرقابة  لم يتم التوقيع من قبل  

 الداخلية نظراً الستقالته.

 

 04  15  04  15 

 04  15 


